د حق او باطل جګړي
تاريخي حقايق ،پايلي او عبرتونه د اسالم سره د کفارو،
مشرکينو ،مادي پالو اوسيکولرو عناصرو د دښمنيو لنډ او مستند بيان

لیکوال:

عبد المالک «همت»

د کتاب نوم:

د حق او باطل جګړي

د کتاب اصلي نوم:

پیکار میان حق و باطل

ليکوال:

عبدالمالک «همت»

موضوع:

نور عقیدوي مسائل (ایمان ،جبر ،اختیار ،قضا او قدر ،مهدی،
انسان ،شیطن ،پیرې ،فرشتی او)...

د چاپ شمير:

لومړي (دیجیتال)

د چاپ تاریخ:

سلواغه  1395هـ ش – جمادي األول  1438هـ ق

سرچينه:

دا کتاب د عقیدې د کتابخانې سایت نه داونلود شوی دی.

www.aqeedeh.com/pa
برښنا لیک:

book@aqeedeh.com

د موحدینو ګروپ ویب پاڼو

په عقيدې سايت کې ددغه کتاب خپرول ،دهغه د ټولو محتواوو
سره دسايت د همغږۍ په معنا نه ده.

contact@mowahedin.com

بسم اهلل الرحمن الرحیم

سرلیکونه
سرلیکونه  ...................................................................................أ
سریزه 1 ......................................................................................
د انسانانو په خټه کي د رذایلو تومنه 4 ......................................................

د نفس د شهوت لومړنۍ قرباني7 ............... ................................ :
د ټولو پیغمبرانو† دین همدغه اسالم وو 15 ..............................................
ادریس÷ اود کفر او فساد پر ضد لومړنۍ پاڅېدنه 27 ...................................
حضرت نوح÷ او د اسالم سره د هغه د قوم دښمني 30....................................

په قرآن کريم کي د قوم د سردارانو يادوني34 ................................. :
حضرت هود÷ او د اسالم سره د عادیانو دښمني37 ......................................

د ظالمانو پر ضد پاڅون ته بلنه40 .............. ................................ :
د جرأت او زړه ورتيا درس42 ................... ................................ :
په مځکه کي د کبر او ځان غوښتني پاى هالکت دى44 ..................... :
حضرت صالح÷ او د اسالم سره د ثمودو دښمني46 ......................................

د کفارو دهري او مادي اندونه50 ............... ................................ :
حضرت ابراهیم÷ او د اسالم سره د نمرودیانودښمني 53 ................................

د بابل واکمني54 .................................. ................................ :
د بت پالني پر ضد د ابراهيم÷ جهاد55 ...................................... :
د ابراهيم÷ محاکمه56 ......................... ................................ :
د ابراهيم÷ لخوا زړونه په الس راوړل57 .................................... :
د ابراهيم÷ او نمرود مناظره57 ................ ................................ :
د حضرت ابراهيم÷ هجرت59 ............... ................................ :

ب

د حق او باطل جګړي

د نمرود او نمروديانو برخليک60 ............... ................................ :
د ابراهيم÷ په کيسه کي د شجاعت درس62 ................................ :
پخوانۍ او اوسمهالې بت پالنه63 ............... ................................ :
د ظلم سره مقابله64 .............................. ................................ :
زموږ د مهال د نمروديانو حال66 ............... ................................ :
حضرت لوط÷ او د سدوم د اوسېدونکو بدکارۍ 68 .....................................

اوسمهال د لواطت څرنګوالى74 ................ ................................ :
حضرت شعیب÷ او د اسالم سره د مدین د اوسېدونکو دښمني 76 .......................

د ظلم انجام78 .................................... ................................ :
حضرت شعيب÷ او د اسالم سره د ايکه والودښمني 78 ....................
د ايکه والو پوپنا کېده79 .......................... ................................ :
یوسف÷ او د مصر دشپنو واکمنو عیاشۍ او ظلمونه 81 ....................................

د اشرافو د ښځو مکر82 .......................... ................................ :
يوسف÷ د ظالمانو په بند کي83 .............. ................................ :
په دې کيسه کي د دغه مهال د عياشۍ انځور85 .............................. :
حضرت موسى÷ او د اسالم سره د فرعونیانو دښمني 87 .................................

د مدين پر لور89 .................................. ................................ :
موسى÷ د سپين ږيري سړي په کور کي89 ................................. :
د احسان او ښېګڼي بدله90 ...................... ................................ :
د موسى÷ د نبوت پيل90 ...................... ................................ :
موسى÷ فرعون ايمان ته بولي91 .............. ................................ :
د فرعون د قوم د مشرانو خبري92 .............. ................................ :
د فرعون له قوم څخه د يوه مېړني سړي شجاعت92 ......................... :
د فرعون د مېرمني ايماني مقاومت94 .......... ................................ :
له مصر څخه د موسى÷ او د هغه د قوم وتل95 ............................ :
د اسالم سره د ستر پانګوال قارون دښمني96 ................................. :

سرلیکونه

ج

د موسى÷ غوره صفات97 ..................... ................................ :
د موسى او فرعون د مبارزو نه شلېدونکې لړۍ99 ............................ :
مرییتوب څنګه رامنځ ته سو؟ 102............................................................
د اسالم په وړاندي د یهودو سرکښۍاو دښمنۍ 111 ........................................

د ظالمانوسره له جګړې څخه د بني اسرائيلو ډډه113 ........................ :
د فاسد سوي ولس له منځه بايد نوى نسل وروزل سي114 ................. :
د فلسطين فتح116 ............................... ................................ :
د طالوت واکمني117 ............................ ................................ :
د جالوت وژل119 ................................ ................................ :
د داود÷ واک ته رسېدل120 .................. ................................ :
د شنبې د ورځي له حکمونو سر غړوونکي (اصحاب سبت) 120 ......... :
د آبيشالوم ښورښ123 ........................... ................................ :
د حضرت سلیمان÷ واکمني124 ..........................................................

د اسرائيلو د ورانيو لومړى ستر پېر (دور) 124 .................................
د لوى څښتن له لوري وروستۍ موقع128 ..................................... :
يوناني ولکه او مکابي غورځنګ129 ........... ................................ :
وروستۍ موقع هم له السه ووتل130 ........... ................................ :
حضرت زکریا او حضرت یحیى (علیهما السالم) اود اسالم سره د یهودو دښمنۍ 133.....

د يحيى÷ زېږېدل133 .......................... ................................ :
د خداى د دښمنانو لخوا د زکريا او يحيى (عليهما السالم) وژل134 ...... :
د تورات په تحریفولو سره د اسالم سره د یهودو دښمني 136 ...............................
حضرت عیسى÷ او د اسالم سره د یهودو او رومیانو دښمنۍ 141 ........................

د عيسى÷ لومړني پيروان مسلمانان وه141 .................................. :
د عيسى÷ د مبعوثېدو پر مهال ديهودو ګمراهي141 ....................... :
د حضرت عيسى÷ د مبعوثېدو پر مهال د روم حالت142 ................. :
مريان143 .......... ................................ ................................ :

د

د حق او باطل جګړي

د مريانو پاڅونونه144 ............................ ................................ :
د حضرت عيسى÷ د مبعوثېدو پر مهال ديني چاري145 .................. :
د مسيح انتظار146 ................................ ................................ :
د حضرت عيسى÷ څرګندېدل146 ........... ................................ :
د عيسى÷ مبارزه او نبوت147 ................ ................................ :
د حاکمو ډلو غبرګون149 ........................ ................................ :
توطئه او عيسى÷ دار ته پورته کول150 ..................................... :
دا وو له ظلم څخه د بې وزلو د ژغورونکي برخليک153 .................... :
د اسالم د دښمنانو لخوا د انجيل تحريفول 155 ...............................
د برناباس انجيل160 ............................. ................................ :
د عیسى÷ د دین په تحریفولو سره د اسالم سرهد پولس دښمني 163 ....................

د عېسويانو کړوني169 ........................... ................................ :
د قسطنطين لخوا د عېسويت منل170 ......... ................................ :
تر قسطنطين وروسته171 ........................ ................................ :
په نړۍ کي د مسيحيت خپرېده173 ............ ................................ :
د کليساوالو د ظلمونو يو څو بېلګې173 ....................................... :
ستر بېلتون او پر ډلو ټپلو باندي د عېسويت وېشنه177 ...................... :
د کليسا د واک زوال180 ........................ ................................ :
حضرت محمد ج او د اسالم سره د کفارو دښمنۍ 182 .....................................

د حضرت محمد ج لنډ ژوند ليک182 ........ ................................ :
د حضرت محمد ج د مبعوثېدو د اړتيا مهال182 ............................ :
پيغمبري او د ډول ډول طاغوتي ځواکونو مقابلې ته دانګل185 ............ :
اقتصادي کالبندي او بنديزونه187 ............. ................................ :
د زورونو او ګواښونو سره سره د رسول الله ج ټينګ هوډ188 ............. :
اسالم او مسکينان188 ............................ ................................ :
حبشې ته هجرت190 ............................. ................................ :
د مشرکينو بل چال191 ........................... ................................ :

سرلیکونه

ه

مدینې منورې ته د رسول ج هجرت او نوى ژوند 194 .....................................

په مدينه كي د مهاجرو او انصارو تر منځ مواخات195 ...................... :
د مسلمانانو او يهودو تر منځ تړون197 ........ ................................ :
د اسالم سره د منافقانو دښمني 200 ........................................................

د منافقانو سره د مسلمانانو چلند202 .......... ................................ :
د كفارو سره د جګړې او ژوبلي اجازه 203 .....................................
رسول الله ج د وينو تويېدو پلوى نه وو208 ................................... :
مسلمانان بايد پياوړي پوځونه ولري 210 ........ ................................
په عربي ټاپو وزمه کي د مشرکینو سره جګړې 214 ........................................

د طبقات ابن سعد د كتاب سره سم د سراياوو تفصيل 216 .................
د رسول الله ج د غزاوو تفصيل 220 ............ ................................
سريې او غزاوي222 .............................. ................................ :
سريې (اکتشافي او ګښتي ګزمې) 222 ........ ................................ :
د بدرکبرى غزا223.........................................................................

د صحابه وو ايماني ولولې224 .................. ................................ :
يو له بله سره مخامخ كېدل225 ................. ................................ :
د ابو جهل وژل225 ............................... ................................ :
د قيديانو په هکله د اصحابو بېلي بېلي نظريې225 ............................ :
د دې ستري غزا پايلي226 ....................... ................................ :
د احد غزا 228 ..............................................................................

د كوچنيانو سره د جهاد مينه229 ............... ................................ :
جګړه229 .......... ................................ ................................ :
تر بري وروسته ماته230 ......................... ................................ :
په دې جګړه كي د ښځو ونډه232 .............. ................................ :
د احزابو یا خندق غزا 236 .................................................................

د احزابو (د کفارو د ډلو) سره د سولي خبري237 ........................... :

و

د حق او باطل جګړي

د حدیبیې سوله ،نوي شرایط او نوي بدلونونه 239 ........................................

د حديبيې د سولي سياسي ګټي 245 ............. ................................
ټولواکانو او واکمنانو ته لیکونه (په نړیواله کچه اسالم ته بلنه)247 .......................

د روم د ټولواكمن پر نامه ليك247 ............. ................................ :
د ايران د ټولواكمن پر نامه ليك249 ............ ................................ :
د حبشې د پاچا پر نامه ليك250 ................ ................................ :
د مصر د واکمن پر نامه ليك251 ............... ................................ :
د مکې مکرمې پرتمینه فتح 253 ...........................................................

د ابوسفيان اسالم راوړل254 .................... ................................ :
د مکې مکرمې د فتحي پايلي 256 ................ ................................
د اسالم سره د مدینې د یهودو دښمني او د هغو برخلیک 258 ............................

په مدينه منوره کي د يهودو د مېشتېدو تاريخ258 ............................. :
د محمد ج او محمدي امت سره د يهودو دښمنۍ260 ...................... :
د ابوعفك وژل265 ............................... ................................ :
د بنو قينقاعو شړل265 ........................... ................................ :
د كعب بن اشرف وژل267 ...................... ................................ :
د بنو نضيرو شړل268 ............................ ................................ :
د بنو قُرَيظه وو له عبرته ډك برخليك269 ...................................... :
د ابو رافع وژل271 ................................ ................................ :
خيبر د دسيسو منځى (مركز) 272 .............. ................................ :
زهر جني غوښي274 .............................. ................................ :
د فَدَك ،وادى القرى او تيماء يهود274 ......... ................................ :
د عربو له ټاپو وزمي څخه د مشرکینو ،یهودو او نصاراوو د ایستلو په هکله 276 ...........

د عربو په ټاپو وزمه کي اسالم دښمنيو او د رسول ج غزاوو ته کتنه 277 ...
د یهودو د ورانیو او اخاللګریو دوام 283 ..................................................

په مسلمانانو کي د يهودو لخوا ناسم روايتونه څنګه خپاره سول؟ 285 ......

سرلیکونه

ز

اسالمي حکومتونه او د اسالم سره د يهودو دښمنۍ285 ..................... :
د اسالم سره د لوېدیزیانو پرله پسې جګړې او دښمنۍ288 ...............................

څه اړيني څرګندوني288 ......................... ................................ :
څه تاريخي څرګندوني290 ....................... ................................ :
د روم د سترواکۍ د بېلو بېلو ښاخونوپه هکله292 ............................ :
د عربو په ټاپو وزمه کي عېسويت294 .......... ................................ :
د اسالم سره د روميانو د دښمنيو الملونه295 ................................. :
د موته جګړه ،پر عېسوي روم باندي د بریو پیالمه 298 .....................................
د تبوک غزا 301 .............................................................................

د معان د رومي والي مسلمانېدل 302 ............ ................................
د حضرت ابو بکر صدیقس له وختو څخه د سترو فتوحاتو پیلېده 304......................

د اسپانيې فتح 306 ................................. ................................
پر فرانسه باندي وردانګل 312 .................... ................................
سمندري فتوحات 313 ............................. ................................
د روم د سمندر ټاپوګان315 ..................... ................................ :
د اسالمي فتوحاتو بل پېر 316 .................... ................................
د عثماني ستري واکمنۍ په ټینګېدوسره د اسالمي فتوحاتو بیا پیلېدل 319 ................

ترکان ،بېزنتين او اروپا319 ...................... ................................ :
د قسطنطنيې تاريخي او پرتمينه فتح او د بېزنتين له منځه تله 323 ..........
قبچاق سلطنت او د ماسکو فتح 324 ............ ................................
د عېسوي طاغوتيانو متقابل اقدامات 326 .......................................
طاغوتي پروپاګنډ328 ............................ ................................ :
د منحرف عېسويت په عقايدو کي ترميم او د جګړې عقيده329 .......... :
په اسپانيه کي د اسالم پر ضد د کرکو تحريک329 ........................... :
د اسالمي نړۍ بې واکي330 .................... ................................ :
صلیبي جګړې 336 .........................................................................

ح

د حق او باطل جګړي

صليبي نظريه336 ................................. ................................ :
د صليبي جګړو د الملونو په هکله337 ......... ................................ :
پاپ دوهم اوربانوس او پطرس341 ............ ................................ :
په لومړۍ جګړه کي ګډون کوونکي نامتو جګړه ماران342 ................. :
د صليبي جګړو په الر اچولو سره د اروپايانو جنايتونه 343 ...................
لومړۍ صليبي جګړه (له 1095ع .تر 1099ع.کال پوري) 345 .............
د صليبيانو لومړۍ واکمني351 .................. ................................ :
د صليبيانو دوهمه واکمني352 .................. ................................ :
د معرة النعمان نيول او د زرګونو مسلمامانو عام وژنه353 .................. :
د پطرس مرګ354 ................................ ................................ :
د لومړۍ صليبي جګړې برياليتوب او تا ريخي جنايتونه354 ................ :
د دې جګړې پايلي357 ........................... ................................ :
دوهمه صليبي جګړه 358 ......................... ................................
جګړې ته د الماني صليبيانو خوځېدنه360 ..................................... :
د فرانسوي صليبيانو پوځونه360 ................ ................................ :
انطاکيې ته رسېدل361 ........................... ................................ :
پر دمشق بريد362 ................................ ................................ :
د دې جګړې پايلي362 ........................... ................................ :
د صليبي جګړو د ناکاميو پيل 362 ............... ................................
د صليبي جګړو په بهير کي د بېزنتين بيا سر راپورته کول363 .............. :
د بيت المقدس بيرته ژغورنه 364 ................ ................................
درېيمه صليبي جګړه 365 .......................... ................................
څلورمه صليبي جګړه 366 ........................ ................................
پنځمه صليبي جګړه 368 .......................... ................................
شپږمه صليبي جګړه 369 .......................... ................................
ډرامه يي جګړه او بيت المقدس370 ........... ................................ :
د مسلمانانو اعتراضونه372 ...................... ................................ :

سرلیکونه

ط

له اروپا څخه د نورو ځواکونو رسېدل373 ..................................... :
د بيت المقدس الس پر الس کېدل373 ....................................... :
اوومه صليبي جګړه 374 ........................... ................................
د منصورې جګړه او د صليبيانو سخته ماته376 ............................... :
اتمه صليبي جګړه 378 ............................. ................................
د اتمي صليبي جګړې الملونه378 .............. ................................ :
د اتمي صليبي جګړې پوځونه381 .............. ................................ :
د صليبي پوځونو خوځېدنه او پشپړتيا381 ..................................... :
د مستنصر لخوا د جهاد اعالن382 ............. ................................ :
د صليبيانو کالبندي382 ......................... ................................ :
د نهم لويي د ماتي الملونه385 .................. ................................ :
د صليبيانو پر شا کېدل385 ...................... ................................ :
د سولي په منلو کي اختالف386 ................ ................................ :
د دې جګړې پايلي388 ........................... ................................ :
د صليبي جګړو په بهير کي د مرګ ژوبلي بله څپه،لوېديځ او مغول 389 ....
پانګوالي نظامونه 401 ......................................................................

سيکولريزم 402 ..................................... ................................
سيکولريزم د پانګوالۍ او ښکېالك په چوپړ كي403 .......................... :
لذت ،ماديت او عياشي د سيکولريزم ستر مظاهر دي405 .................. :
اخیستلیک 409 ..............................................................................
«د حق او باطل جګړې» نومي کتاب له وروستۍ برخي څخه 416 .........................

د دې کتاب د ځينو اماليي بڼو په هکله څرګندوني 416 .......................
د دې کتاب د ځینو لغاتو او اصطالحاتو معناوي 428 .......................................
د مجهولي (ې) او (و) غلطه کارونه 432 ..................................................

قرآني مرغلري:

َ َ َّ ۡ ل ُّ ل َّ َ ل ۡ َ ۡ ل ل ل َ َ َٰ َ ل ْ ۡ
لۡ ل
َ
ۡل َّق فَأَ َخ ۡذ لت لهمُۖۡ
ِضوا ْ بهِ ٱ ۡ َ
َٰ
﴿وهمت ُك أمة ِۢ بِرسول ِ ِهم ِِلأخذوه ُۖ وجدلوا ب ِٱلب ِط ِل ِِلدح
ِ
َ ََۡ َ َ َ
اب [ ﴾٥المؤمن.]5 :
فكيف َكن عِق ِ
ژباړه« :هر ولس پر خپل پيغمبر باندي حمله وکړه ،څو هغه ونيسي (ويې

وژني) .هغو ټولو د باطل په وسله سره د حق د مغلوب ښوولو هڅه وکړه ،خو
په پاى کي ما هغوى ونيول ،نو وګوره چي زما عذاب څنګه سخت وو».

قرآني مرغلري

َۡ َ َ ۡ
ۡ َۡ ل
َ
ل َ َ ل
ۡل ِق لَع ٱل َبَٰ ِط ِل ف َي ۡد َمغ لهۥ فإِذا ه َو َزاهِق﴾ [األنبياء.]18 :
﴿بَل نقذِف 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».
َ ل ۡ َ ٓ َ ۡ َ ُّ َ َ َ َ ۡ َ َٰ ل َّ ۡ َ َٰ َ َ َ َ ل ٗ
﴿وقل جاء ٱۡلق وزهق ٱلب ِطل إِن ٱلب ِطل َكن زهوقا [ ﴾٨١اإلسراء.]81 :

ژباړه« :ووايه (اعالن وکړه) چي حق راغى او باطل له منځه والړ ،بې شکه

چي باطل له منځه تلونکى دى».

سریزه
حامد ًا ومصلي ًا ومسل ًام وبعد:

ما په دې کتاب کي د حقق او باطقل يقا د خيقر او شقر د ځواکونقو تقر مقنځ د
شخړو او جګړو په هکلقه معلومقات پقه لنقډون سقره وړانقدي کقړي دي ،څقو د
عقققل او پققوهي خاونققدانو تققه ښققه څرګنققده سققي چققي پققر ګققران اسققالمي هيققواد
افغانستان بانقدي د مقادي پقالي او وينقي چيښقونکي ،سراښقي امريکقا او باطقل
پلوي لوېديزي نړۍ دا اوسنى په ډېر زور اوزوږ تېرى او د مرګ ژوبلقي ناتقار او
همدغسي پر عراق او نورو اسالمي هيوادونو باندي د کفارو ډول ډول بلوسۍ،
تعرضونه او بې خرته مرګ ژوبلي او ورانقۍ او د فحشقاوو او ډول ډول نقادودو
دودول د همققدې شققخړو د لققړۍ يققوه کققړۍ ده ،نققه بققل څققه .البتققه د ترهګققرۍ
(تروريزم) سره مبارزه د مسلمانانو سره د کفارو د جګړو د پر الر اچولقو لپقاره
د نورو پلمو غوندي يوه پلمه ده .که نه په عراق کقي خقو د ترهګرۍخبقره نقه وه
او هغه د کېمياوي وسلو ډنډورې يې هم لکه چي نړيوالوته څرګنده سقوه دروا
وې .د نړۍ په نورو ګوټونقو کقي چقي مسقلمانان د کفقارو د ډول ډول مظقالمو
سره مخقامخ دي هلتقه خقو د تقرور او تروريقزم البوشقاکه هقم نسقته او کقه وي
همدغه د امريکايي او لوېديزو کفقارو دولتقي او جاسوسقي ترهګقري ده نقه بقل
څه.
زما له ډېره مهاله په خيال کي وه چقي د اسقالم د سقپېڅلي ديقن سقره د ډول
ډول کفارو او مادي پالو او د هغو د طواغيتو د دښقمنيو پقه هکلقه يقو جقامع او
مستند کتاب وليکم ،خو د ډېرو تالښونو سره سره مقي د دې موضقوع د سقمي
او بشپړي څېړني او را سپړني لپاره لکه څنګقه چقي ښقايېدل هغسقي ماءخذونقه
پيدا نه کړل .ځکه په دې اړه زياتره کتابونه پقه عربقي ژبقه ليکقل سقوي دي چقي
دلته يې موندل ستونزمن کار دى .خو دونقه وسقوه چقي پقه دې تقرم کقي مقي د
المکتبة الشقاملة پقه نامقه د برېښقنايي کتقابونو د يقوې مغتنمقي ټقولګي سقي ډي
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وموندل چقي ډول ډول کتابونقه پکښقي ځقاى سقوي دي او پقه کمپيقوټر کقي پقه
اچولو سره کار ځني اخيستل کيږي .دغه راز مي څه نور کتابونه په عربقي ،اردو
او فارسي ژبو هم وموندل .څنګه چي مي نور تالښ بې ګټي باله نو مي په خپل
کتابتون کي موجود او ترالسه سوي مواد مطالعه کړل .بيا مي د دې قاعقدې پقه
ْتك ُك ّله»( )1پر لوى څښتنأ باندي په توکل سره
مقتضا چيَ « :ما َل ُيدْ َرك ُك ّله َل ُي ْ َ
پققه کققار ګققوتي پققوري کققړې ،چققي بققاالخره دادى د لققوى څښققتنأ پققه فضققل او
احسان په دې هکله دغه لنډ معلوماتي کتاب بشپړ سو.
که څه هم دا کتاب د بشپړي او هر اړخيزي څېړني پقر بنسقن نقه دى ليکقل
سوى ،خو ټول اړين معلومات په ډېره لنډه توګه او په ساده الفاظو پکښي ځقاى
سوي دي او لوستونکي ته هغه څه چي ورته اړتيا ده په لنډو ټکقو کقي وړانقدي
کوي.
د کتاب د نور څرنګوالي په هکله بايد ووايم چي که څه هقم کتقاب د تقاريخ
ليکني د اصقولو سقره پقه بشقپړ مطابققت کقي نقه دى ليکقل سقوى او پقه زيقاترو
موضوعاتو کي له لنډ اوګنډ معلومقات وړانقدي کولقو کقار اخيسقتل سقوى دى،
خو کوښښ سوى دى چقي لقه نامسقتندو خبقرو او ضقعيفو روايتونقو څخقه ډډه
وسي.
د کتاب د مصادرو په هکله بايد ووايم چي ما په دې کتاب کي د
انبياوو† ،پخوانيو ولسونو او د هغو د طواغيتو په هکله زياتره د قرآن کريم
له آيتونو او کيسو او د هغه له مستندو تفسيرونو ،صحيحو احاديثو ،معتبرو
کتابونو او موجودو تاريخونو څخه استفاده کړې ده .پر دې سر بېره مي ځيني
ځايونه د تورات او انجيل د هغو څرګندونو څخه هم ګټه اخيستې ده چي د
قرآن کريم او اسالم د الرښوونو سره په تضاد کي نه وې .همداراز مي له ډېرو
نورو کتابونو څخه هم مواد را اخيستي دي چي ځاى پر ځاى مي د هغو حوالي
هم ورسره ليکلي دي .صرف د ځينو هغو کتابونو د ټوک او پاڼو شمېرې مي نه

 -1کوم څه چي په بشپړه توګه نه درک کيږي (نه پيدا کيږي) نو دا ښه نه ده چي ټول
پرېښول سي ،بلکي د وس په کچه دې د څېړلو او موندلو کوښښ وسي.
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دي ليکلي چي په المکتبة الشاملة کي درج دي او ما ګته ځني اخيستې ده .ځکه
د هغو د ټوک او پاڼي شمېره ښوول ،که څه هم په المکتبة الشاملة کي ښوول
سوي خو د چاپ سوو کتابونو سره د نه مطابقت له امله بې ګټي باله سي .البته
که د چا د کتاب اصلي عبارت په کار وي کوالى سي په المکتبة الشاملة
(االصدار الثاني) کي يې ومومي.
په هر صورت ما تر خپله وسه خپقل کوښقښ وکقړ چقي د کتقاب محتويقات
مستند او دقيق ولقيکم .زه فکقر کقوم چقي پقه اوسقمهال کقي د کفقر او اسقالم د
رواني څو اړخيزي جګړې په هکله دا کتاب لوستونکي ته د حق او باطقل الري
په ډېره ښه او روښانه توګه ښيي ،او زما اصلي موخه هم همقدا ده .زه پوهيإق م
چي زما په ديگ كار كي حتماً نيمګړتياوي سته ،انسان له سهوي او خطا خالي
نققه دى ،نققو كققه كققوم حإققاى كومقه غلطققي را خإخققه سققويگ وي هيلققه مققن يققم
راوبخښل سي.
زما دعاده چي اى لويه څښتنه! زما ظلوم او جهول انسان خقو دغقه وس دى
او بنده تر خپله وسه پړ دى .زه په ډېر عجز او تضرع درته وايم چي:
ۡ َ َ َ ۡ َ َّ َ َ
َ
َّ ل َ ۡ ً َّ ل ۡ َ َ َ َ َ َ َ َ ۡ َ َ
َ ل
ت َوعل ۡي َها َما ٱكتسبت ربنا ل
﴿ل يلكل ِف ٱّلل نفسا إِل وسعها لها ما كسب
َّ َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ َ َ َ َ ۡ ۡ َ َ ۡ َ ٓ ۡ ٗ َ َ َ َ ۡ َ ل َ َ َّ
لَ َۡٓ
َ
تؤاخِذنا إِن نسِينا أو أخطأنا ربنا ول َت ِمل علينا إِۡصا كما َحلتهۥ لَع ٱَّلِين مِن
َ
ََ َ
َ ل ۡ
َ
َ
َ ۡ ل َ َّ َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ
َح َنا ٓ أ َ َ
نت َم ۡولى َٰ َنا
ق ۡبل َِنا َر َّب َنا َول َتَ ِمل َنا َما ل َطاقة َلَا بِهُِۖۦ وٱعف عنا وٱغفِر َلا وٱر
َ ل َۡ ََ َۡ ۡ ۡ َ
كَٰفِر َ
ين [ ﴾٢٨٦البقرة.]286 :
فٱنُصنا لَع ٱلقو ِم ٱل
ِ
ل ۡ َ َٰ َ َ َ َ ۡ َّ َ َّ َ ل َ
َ َ َ ٌ ََ ۡلۡ َ َ
َ ۡ َ ۡ ل َّ َ
ب
ب ٱل ِعزة ِ عما ي ِصفون  ١٨٠وسلَٰم لَع ٱلمرسل ِي  ١٨١وٱۡلمد ِّللِ ر ِ
﴿سبحن ربِك ر ِ
ٱ ۡل َعَٰلَم َ
ي [ ﴾١٨٢الصافات.]182-180 :
ِ
عبد المالک همت

کندهار ،د  ۱۳۸۸لمریز کال
د چنګاښ لسمه

د انسانانو په خټه کي د رذایلو تومنه
لکه چي څرګنده ده د انسانانو په خټقه ،جبلقت او طبيعقت کقي د فضقايلو تقر
څنګ د رذايلو غريزه هم مونده سي .لقه دې املقه د تقاريخ پقه اوږدو کقي تقل د
انسانانو داسي ډلي رامنځ ته سوي چي د نس ،نفس او هقوا او هقوس او عقي
او نوش او لذايذو د شهوتونو ،واک غوښتني،استکبار،لوړتيا او ځان غوښقتني،
ځاني او طبقاتي ګټقو او ماديقاتو د تابعيقت او تقر السقه کولقو پقه موخقه د وينقو
تويوني ،دښمنيو ،د جګړو د اور بلوني او ډول ډول فسادونو ،ورانيو ،لقه سقمي
الري اوښتنو ،د رسوالنو او د حق د الري د الرويانو د دروغجقن ګڼلقو ،لقه رڼقا
څخققه تيققارو تققه د وګققړو د ټېققل وهلققو او داسققي نققورو جنققايتونو ،درنققده ګيققو او
ځناورتوبونو او د دې چارو د خوښوني له امله د نورو انسانانو پر حقونقو ،ګټقو،
ځانونو ،ناموسونو او شتو باندي په تېري کولقو سقره هقم د خپلقو همنوعقانو پقر
ضد درېدلي او هم د لوى څښتنأ له ښقوولي الري څخقه اوښقتي دي .ان دې
شققومو او نققاولو موخققو تققه د رسققېدو لپققاره يققې د لققوى څښققتن پققه کتققابونو کققي
السوهني او تحريفونه کړي دي او داسي هم سوي چي مذهبي کتاب يې يوڅقه
وايي خو دوى يې په خالف بل څه کوي ،او حتٰى چي بېقل دينونقه او مذهبونقه
يې هم را ايستلي دي ،بلکي ځينو د خدايى دعوې هم کقړي دي .پقه دې هکلقه
قرآن کريم ډېري روښاني څرګندوني لري چي موږ لقه هغقو څخقه ځينقي پقه دې
ډول را اخيستي دي:
َ
َ
ۡ
َ
ْ
ۡ َ َ َ ُّ َ ۡ
ل
َ
َ
ٗ
َ
ل
ۡ
َ
ُۖ ٓ ۡ
َ
َت َعل ف َ
ك ل ِل َم َٰٓ
لئِكةِ إ ِ ِّن َجاعِل ِِف ٱۡل ِ
س لد
ۡرض خل ِيفة قالوا أ
﴿ِإَوذ قال رب
ِيها َمن ليف ِ
َ
َ َٓ َ َۡ ل لَ ل َۡ َ َ لَ ل َ َ َ َ ٓ ۡ َ
َ َ َ َ
َ ََۡ ل
ّن أعل لم َما ل ت ۡعل لمون ﴾٣٠
فِيها ويسفِك ٱلِماء وَنن نسبِح ِِبمدِك ونقدِس لك ُۖ قال إ ِ ِ

[البقرة.]30 :

ژباړه« :در په ياد کړه (اى محمده!) کله چي ستا رب ماليکو ته وويل چي زه په

مځکه کي د يوه خليفه پيدا کوونکى يم .هغو وويل :آيا ته په مځکه کي داسي يو
څوک ټاکې چي ورانى به کوي او ويني به تويوي؟ حال دا چي موږ ستا د ثنا سره
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تسبيح وايو او تا په سپېڅلتيا يادوو».
له دې مبارک آيت څخه څرګنديږي چي له لويه سره وراني او ويني تويقول د
انسانانو پقه خټقه کقي اخښقلي دي .ماليکقو تقه د لقوى څښقتنأ پقه اراده سقره
معلومه سوې وه چي د انسانانو دا ځانګړنه ده چي په مځکقه کقي بقه يقو پقر بقل
ظلم او تېرى او ورانى کوي ،ځکه چي «خليفقه تقه خقو هلقه اړتيقا پېښقيږي چقي
ظلم ،فساد او تجاوز موجود وي» .تفسير عثماني
بيا لږ څه وروسته د لوى څښتن وينا ده:
َ
َّ
ْ
ٓ
ۡ
َ
َ
ۡ ل ۡ َ ۡ َ َ َٰٓ َ ۡ ل ل ْ َ
ٓأِلد َم فَ َس َ
َب َوٱ ۡس َتك َ َ
ج لد ٓوا إل إبۡل َ
ِيس أ َ َٰ
ب َوَكن م َِن
﴿ِإَوذ قلنا ل ِلملئِكةِ ٱسجدوا
ِ ِ
َ
ۡ
َ
ل
َ
ۡ َ
ل ۡ
َ ل ۡ َ َ َٰٓ َ َ ل ۡ ل ۡ َ َ َ ۡ ل َ َ َ
ۡ
كَٰفِر َ
ۡل َّنة َولُك مِن َها َرغ ًدا َح ۡيث شِئ لت َما
ين  ٣٤وقلنا يـادم ٱسكن أنت وزوجك ٱ
ٱل
ِ
َ
َ
َ
َّ
َ
َۡ
َّ
َّ َ َ َ َ َ ل َ َ َّ
َۡ َ ۡ
َ
لظَٰلِم َ
ي  ٣٥فأ َزل له َما ٱلش ۡي َطَٰ لن عن َها فأخ َر َج له َما م َِّما
َول تق َر َبا هَٰ ِذه ِ ٱلشجرة فتكونا مِن ٱ
ِ
َۡ
َ َ
َ ل
لۡ ۡ ْ ل ل
َ
ۡرض لم ۡس َت َقر َو َم َتَٰ ٌع إ ِ َ َٰ
ِ
ِي
ح
َل
َكنا فِيهِِۖ َوقل َنا ٱهب ِ لطوا َب ۡعضك ۡم ِلِ َ ۡع ٍض ع لدو ُۖ َولك ۡم ِِف ٱۡل
ٖ
لَۡ ۡ ل ْ
َ َ َ َّ َٰٓ َ َ
اد لم مِن َّربهِۦ ََك َِمَٰت َف َت َ
اب َعلَ ۡيهِ إنَّ لهۥ له َو ٱ َّتل َّو ل
اب ٱ َّلرح ل
ِيم  ٣٧قلنا ٱهبِطوا
 ٣٦فتلّق ء
ٖ
ِۚ ِ
ِ
ۡ
ََ َ َ ل َ َ ََ َ ٌ ََ
َۡ َ ٗ َ
لٗ
َ ل
ل
اي فَل خ ۡوف عل ۡي ِه ۡم َول ه ۡم
ِيعاُۖ فإ ِ َّما يَأت ِيَ َّنكم ِم ِّن هدى فمن تبِع هد
مِنها َج
َ
ل
َ َّ َ َ َ ل ْ َ َ َّ ل ْ َ َٰ َ ٓ ْ َ َٰٓ َ ۡ َ َٰ ل َّ ل ۡ َ َ َٰ ل َ
َۡ ل َ
ِلون ﴾٣٩
َي َزنون  ٣٨وٱَّلِين كفروا وكذبوا أَِبتَٰيتِنا أوٓئِك أَح ٱَلارِِۖ هم فِيها خ ِ

[البقرة.]39-34 :

ژباړه« :او ياد کړه اى رسوله کله چي موږ ماليکو ته امر وکړ چي آدم ته د تعظيم

سجده وکړئ ،نو ټولو سجده وکړه ،خو ابليس سجده ونه کړه ،له سجدې کولو

څخه يې منع راوړه او غرور اولويي يې وکړه او دى پخوا ال د لوى څښتن په علم

کي له کافرانو څخه وو .بيا موږ آدم ته وويل چي ته او ستا مېرمن دواړه په جنت کي

اوسئ او څه چي مو زړه غواړي له پراخه السه يې خورئ .خو دې وني ته (د مېوې
خوړلو لپاره) مه نژدې کېږئ ،که نه نو له ظالمانو څخه به وشمېرل سئ .پاى شيطان
دواړه (هغي وني ته په لمسولو او زموږ له امر څخه په سر غړولو) له جنته وښويول

او له هغه حالته يې وايستل چي پکښې وه .او موږ امر وکړ چي اوس تاسي له دې
جنته کوز سئ ،تاسي يو د بل دښمنان ياست او ستاسي تر يوې ټاکلي مودې پوري په
مځکه کي استوګنه او هلته ژوند تېرول دي .په دې وخت کي آدم له خپل پروردګار
څخه څو کلمې زده کړې او توبه يې وکښل چي پروردګار د ده توبه قبوله کړه ،ځکه

چي هغه لوى بخښونکى او د رحمت څښتن دى .بيا موږ وويل چي ټول له دې جنته
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کوز سئ .بيا چي تاسي ته زما لخوا کوم هدايت ورسيږي نو څوک چي زما د دې
هدايت پيروي وکړي ،پر هغو باندي به څه بېره او غم نه وي او څوک چي کفر غوره

کړي او زموږ آيتونه دروا وګڼي ،هغوى دوږخ ته ورتلونکي دي او په هغه کي به تل

اوسيږي».
له دې آيتونو څخه دغه ټکي څرګند سول:
(الف) تر ټولو دمخه ابليس د ګناه مرتکب سو او سره له دې چي له ماليکو
څخه وو د لويى ،ځان غوښتني او ځان لوړبلني لقه املقه يقې د لقوى څښقتن لقه
امره مخالفت وکړ او د کافرانو په ډله کي وشمېرل سو .پر دې بنسقن غقرور او
استکبار او ځان تر بل ښه ،لوى ،لوړ ،ځواکمن او اصيل ګڼل ابليسي اوشيطاني
خصوصيات دي .شيطان وويل چي زه ځکه آدم÷ ته سر نه ټيټقوم چقي زه تقر
ده غوره يم ،ځکه زه له اوره پيدا سوى يم او دى له خټي څخه او له دې املقه د
انسانانو دښمن سو.
(ب) د شرعي د قانون د سموالى نه منل او له پلي کولو څخقه يقې انکقار د
شيطاني سياست يو اصل باله سي.
(جق) د مسلمانانو پر ځاى کفارو ته ترجيح ورکول بقل شقيطاني اصقل بالقه
سي.
(د) له هماغه پيله د شيطان او د شقر او شقيطان د ډلقي او پقه مځکقه کقي د
لوى څښتن د خالفت د تمثيلوونکو يا په بلقه وينقا د حقق د پلويقانو او باطقل د
پلويانو تر منځ دښمني رامنځته سوې او تل تر تله به الى ماشاء الله روانه وي.
(هق) له ازله او له هماغه پيله بيا تر وروستيو شېبو شيطان او د شيطان ډلقي
انسققانان ،پققه تېققره مسققلمانان غولققوي او د ډول ډول بققدمرغيو موجبققات يققې
برابروي .په دې توګه له سقمي الري څخقه د خلکقو اړول او د ديقن د لقه منځقه
وړلو لپاره کوښښونه کول د شيطاني ،استکباري سياست يوه برخه ده.
َ
ۢ َۡ
َ َ َ َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ل َ َّ َ ل ۡ َ َٰ َ َ
يم  ١٦لث َّم ٓأَلت ِيَ َّن ل
ك ٱل ۡ لم ۡس َتقِ َ
ِ
ي أيۡدِي ِه ۡم
ب
ن
م
م
ه
َرط
﴿قال فبِما أغويت ِّن ۡلقعدن لهم ِ
ِ
َ
ۡ ََ ل ۡ َ
َوم ِۡن َخ ۡلفه ۡم َو َع ۡن َأيۡ َمَٰنِه ۡم َو َعن َش َمآئلِه ۡم َو َل ََت ل
شك َ
َٰ
ِرين [ ﴾١٧األعراف:
م
ه
َث
ك
أ
د
ِ ِ ُۖ
ِ
ِ
ِِ
ِ

.]17-16

ژباړه« :شيطان وويل :څنګه چي تا زه په ګمراهۍ اخته کړى يم زه به هم ستا د
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سمي الري پر سر باندي دغو انسانانو ته د بې الري کولو لپاره څارو کښېنم ،له

وړاندي وروسته ،ښي خوا کيڼي خوا ،له هر لوري به يې را ايسار کړم او ته به د دوى

زياتره شکر کښونکي ونه مومې».
(و) هغه کسان چي د لوى څښتن پر الر والړ سي او يا پر خپلو تېروتنو توبه
ََ َ ٌ ََ
َ ل َۡ ل َ
وکاږي د ﴿فَل خ ۡوف عل ۡي ِه ۡم َول ه ۡم َي َزنون  ﴾٣٨په ډله کي به وي.
(ز) شيطان او د شيطان ډلي او کفار او سرکښان او د دوى ملګري او د
َ ۡ َ َٰ ل َّ ل ۡ َ َ َٰ ل َ
ِلون ﴾٣٩
لوى څښتن د الرښوونو دروا ګڼونکي به ﴿أَح ٱَلارِِۖ هم فِيها خ ِ

وي.

(حق) له هماغو لومړيو وختونو څخه څرګنده سوه چقي د نقس شقهوت او د
لوى څښتن نافرماني د ظلم موجبات برابروي.
د نفس د شهوت لومړنۍ قرباني:
په نړۍ کي تر ټولو د مخه د آدم÷ زوى هابيل د هغه د ورور قابيل لخوا د
نفس د شهوت قرباني سو .قرآن کريم د غه کيسه داسي راته کوي:
َ ۡ ل َ َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َّ َ ل ۡ َ ٗ َ ل ل َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ل َ َ َّ ۡ
﴿۞وٱتل علي ِهم نبأ ٱبّن ءادم ب ِٱۡل ِق إِذ قربا قربانا فتقبِل مِن أح ِدهِما ولم يتقبل
َ َ َ َ َ ۡ ل َ َّ َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ ل َّ
طت إ َ ََّل يَ َدكَ
ّلل م َِن ٱل ۡ لم َّتق َ
ي  ٢٧لَئ ۢن ب َ َس َ
ل
م َِن ٱٓأۡلخرِ قال ۡلقتلنك ُۖ قال إِنما يتقبل ٱ
ِ
ِ
ِ
ل ل َ
َ َ َۡ َ َۡ ل َ َ ٓ َ َ ل
ّلل َر َّب ٱ ۡل َعَٰلَم َ
اف ٱ َّ َ
َۡ لَ َ ٓ ََ۠ َ
ي  ٢٨إ ِ ِ ٓ
يد أن
ّن أ ِر
ِط يدِي إِِلك ِۡلقتلك ُۖ إ ِ ِّن أخ
ِ
تلِ قتل ِّن ما أنا بِباس ٖ
َ َ َّ َ ۡ َ
َ َ ۡ
َّ َ َ َٰ َ َ َ ل ْ َّ
ۡ َ ََ ل َ
ون م ِۡن أ َ َۡ َ
لظَٰلِم َ
حَٰ ِ ٱَلارِِۚ وذل ِك ج َٰٓ
ت للۥ
ي  ٢٩فطوع
زؤا ٱ
ت لب ٓوأ بِإِث ِِم ِإَوث ِمك فتك
ِ
َۡ ل ل ََۡ َ
ََََل ََ ۡ َ َ َ ۡ َ
خَٰ ِِس َ
ين [ ﴾٣٠المائدة.]30-27 :
ل
ٱ
ِن
م
ح
ب
َ
أ
ف
ۥ
ه
ل
ت
ق
ف
ه
ِي
خ
نفسهۥ قتل أ
ِ
ِ
ژباړه« :او دوى ته د آدم د دوو زامنو کيسه هم بشپړه واوروه .کله چي هغو دواړو

قرباني وکړه ،نو له هغو څخه د يوه قرباني ومنل سوه او د بل دا ونه منل سوه هغه

وويل زه به تا ووژنم .هغه جواب ورکړ لوى څښتن خو يوازي د پرهېزګارانو قربانۍ

قبلوي .که ته زما د وژلو لپاره الس پورته کړې نو زه ستا د وژلو لپاره الس نه پورته
کوم (زه ستا د وژلو فکر نه کوم او لومړى وار نه درباندي کوم) ،زه له رب العالمين

خداى څخه بېرېږم .زه غواړم چي زما او ستا خپله ګناه ستا پر غاړه سي او دوږخي

سې .همدا د ظالمانو د ظلم سزا ده .په پاى کي د هغه نفس د خپل ورور وژل د هغه

لپاره آسان کړل او د هغه په وژلو له هغو خلکو څخه سو چي زيان کاران دي».
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مشهوره ده چي پقه لومړيقو کقي د آدم او حقوا (عليهمقا السقالم) لقه يوځقاى
کېدو څخه په يوه وخت کي هلک او انجلۍ پيدا کېدل .لقه بقل حمقل څخقه بقه
بيا هلک او انجلۍ پيدا کېدل .د يوه حمقل د ورور او خقور نکقاح بقه يقې د بقل
حمل د ورور او خور سره کول .د هابيل سره پيدا سوې خور بقد رنګقه وه ،خقو
د قابيل سره پيدا سوې خور ښايسته وه .د هغه مهال د اصولو سره سقم بايقد د
هابيل نکاح د قابيل د خور سره او د قابيقل نکقاح د هابيقل د خقور سقره سقوې
واى .خو قابيل غوښتل چي د هابيل د بد رنګي خور پر ځاى د خپلي ښايسقتې
خور سره واده وکړي .حضرت آدم÷ دى پوه کړ ،خو هغه سقر نقه خالصقاوه.
باالخره آدم÷ دواړو ته حکم وکړ چي په دې هکله د لوى څښقتن حضقور تقه
قربانۍ وړاندي کړي او ورته ويې ويل د چا قربقاني چقي قبولقه سقوه د قابيقل د
خور نکاح به د هغه سره وسي .د هابيل قرباني ومنل سوه؛له آسقمان څخقه اور
راغى او هغه يې وخوړل ،چي دا د هغې د قبلېدو دليقل بالقه سقو .خقو قابيقل د
حسققد لققه مخققي او د امققاره بالسققوء نفققس او شققهوت پققه تقاضققا ظلققم تققه الس
واچاوه ،خپل ورور يې وواژه.
له دې کيسې څخه څرګنده سوه چي حسد ،حرص او د نفس شهوت د ظلم
کولو او جرايمو د تر سره کولو موجبات برابرکړي او حاسدان او شقهوتيان يقې
ابليسي ،قابيلي او د ظلم او زور سياست او جنايتونو او شر او فساد ته را مقات
کړي دي .پر همدې بنسن قابيليان تل د تاريخ په اوږدو کي د دښقمنيو ،بقديو،
شرونو ،ظلمونو او بې حياييو پلويقان وي او هابيليقان د حقق او عقدالت بلېنقده
وال او د حيا او وفا ،مړاني او عفت سر الري.
ابليس پلوي ،مادي پال ځواکونه ګومان کوي چي نعوذ باللقه خقداى او هغقه
دنيا او جنت او دوږخ او نور څه نسته .بس همدغه د دې دنيا مادي ژونقد دى،
نه پر چا باندي د ظلم او زور پوښتنه کيږي او نه څقوک بيرتقه راژونقدى کيقږي.
ځکققه نققو دوى صققرف پققر ماديققاتو عقيققده لققري او د هققوا او هققوس او نفسققي
خواهشونو تابع سوي او د دغو مادي غوښتنو او ګټو د تر السه کولو پقه موخقه
پر ډول ډول مادي پالو ډلو ،لکه د دين تحريفوونکي سرکښه يهقودو ،بقې الري
نصاراوو ،بت پاالنو ،منافقانو ،سيکولرانو ،کمونيستانو ،نيچريانو او نقورو ډول
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ډول دهريققانو بانققدي وېشققل سققوي دي .دغققه ډلقي خوشققي پققه خوشققي لققه دينققه
(توحيد او اسالميته) نه دي اوښقتي .دوى کقه شقرعاً او عققال بقې عققالن بلقل
کيږي ،درسته ده ،دوى بې عقالن دي ،خو هسي پر مخ لېونيان يا ګردسره بقې
خبره ناپوهان نه دي چي د هيڅ لپاره يې سمه الر پقرې اښقې ده .بلکقي دوى د
خپلو دنيوي او مادي ناروا ګټو او ظالمانه واک د ساتلو او ټينګولقو پقه موخقه د
حققق او الهققي عققدالت لققه الري انحققراف کققړى او د بققاطلو او ابليسققي ظالمانققه
سياست الر يې خپله کړې ده .پر دې بنسن دغقه ټقولي ډلقي لقه معنويقاتو سقره
پردۍ دي او هيڅ سروکار نه ور سره لري ،بس خپل مادي ژوند پقه هقره نقاروا
او غير انساني طريقه چي وي؛ پقر نقورو بانقدي پقه تېقري وي ،پقه ښقکېالک او
وراني وي ،په ظلم وتعدى وي ،په عام وژنه او وينقي بهونقه وي او کقه پقه چقل
ول او داسي نورو وي ،سمبالوي يې او په دې الر کي لګيا دي هلي ځلي کوي.
دوى پققه دې الر کققي شققرم ،حيققا او ټيټتيققا نققه پېژنققي.او د غنققدني ،پيغققور او پققه
راتلونکې کي د بد قضاوت څه پقروا نقه کقوي .بلکقي ديقن او د ديقن او مقذهب
(رشتيني اسالم) پيروي د ناپوهو خلکو کار بولي او ملنډي په وهي.
لوى څښتن دغه کسان داسي را پېژني:
َ ۡ َ ۡ َ ل ََّ
َّ َ َ َ َٰ َ ل َ َ َٰ ل َ َ َ َ َ ل ل َ َ ۡ َ ً
﴿أ َ َر َءيۡ َ
ت َم ِن ٱَّتذ إِلههۥ هوىه أفأنت تكون عليهِ وك ِيَل  ٤٣أم َتس أن
َ ۡ َ َ ل ۡ َ ۡ َ ل َ َ ۡ َ ۡ ل َ ۡ ل ۡ َّ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ل ۡ َ َ ُّ َ ً
أكَثهم يسمعون أو يعقِلون إِن هم إِل كٱۡلنع َٰ ِم بل هم أضل سبِيَل [ ﴾٤٤الفرقان-43:

.]44

ژباړه« :ته کله د هغه چا حال ته ځير سوى يې چي هغه خپل نفسي خواه

خپل خداى ګرځولى وي؟ آيا ته پر سمه الر باندي د داسي چا د را اړولو مسؤوليت
پر غاړه اخيستالى سې؟ آيا ته ګومان کوې چي له دوى څخه زيات کسان اوري او له

عقله کار اخلي؟ دوى خو (په بې عقلي او حقيقت نه پوهېدلو کي) د څارويو

غوندي دي ،بلکي تر هغو الزيات الرورکي دي».
دغه راز فرمايي:
َ
َ
َ
ََۡ
ۡ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
﴿أَفَ َر َءيۡ َ
ت َمن ٱ ََّّتذ إل َٰ َه لهۥ َه َوى َٰ له َوأ َضل له ٱ َّ ل
لَع عِل ٖم َو َخ َت َم َٰ
ّلل َٰ
لَع َس ۡم ِعهِۦ وقلبِهِۦ
ِ
ِ
َ
َ َ ل ْ َ َ َّ
َّ
َ
َ
َ
َّ َ َ ل َ
َ
ٗ
ۡ
ۡ
َ َ َ َ َ َ َٰ َ َ
َ
َ
َ
َ
ُصه ِۦ غ َٰ
ِشوة فمن يهدِيهِ ِم ۢن بع ِد ٱّللِ أفَل تذكرون  ٢٣وقالوا ما ِِه إِل
وجعل لَع ب ِ
ۡ ۡ ل َّ
ل ٓ َّ
َ
ۡ
َ َ ل َ ُّ ۡ َ َ ل ل َ ۡ
َ َ
وت َوَن َيا َو َما لي ۡهل ِك َنا إِل ٱ َّله لر َو َما ل لهم بِذَٰل ِك م ِۡن عِلمٍِۖ إِن ه ۡم إِل
حياتنا ٱلنيا نم
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َ

َي لظ ُّنون [ ﴾٢٤الجاثية.]24-23 :
ژباړه« :آيا تا کله د هغه چا پر حال باندي غور کړى دى چي خپل نفسي خواه

يې خپل خداى ګرځولى دى او لوى څښتن د علم سره سره هغه په ګمراهي اخته
کړى دى او د هغه پر زړه او غوږونو باندي يې مهر وواهه او د هغه پر سترګو يې

پردې وغوړولې؟ له لوى څښتنه وروسته بل څوک دى چي هغه ته الر وښيي؟ آيا

تاسي څه درس نه اخلئ؟ دوى وايي چي ژوند فقط همدغه زموږ دنيوي ژوند دى.

همدلته زموږ مړه کېدل او ژوندي کېدل دي او د ورځو له ګرځيدو پرته بل کوم شى

نسته چي موږ له منځه وړي .په حقيقت کي د دوى سره په دې باب څه علم نسته.

دوى مازي د ګومان اواټکل له مخي دغه خبري کوي».
بيا لوى څښتن فرمايي:
ل ۡ َ ٗ َ َ ل َّ ۡ َ َٰ َ َ
َ َٰ َ ٓ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ل
ك ۡم ِلِ َ ٗ
ى ذَٰل ِك
اسا يل َوَٰرِي َس ۡوَٰءت ِكم ورِيشاُۖ وِلِ اس ٱتلقو
﴿تَٰيب ِّن ءادم قد أنزَلا علي
َّ َ َّ
َ َٰ َ ٓ َ َ َ َ َ ۡ َ َّ ل ل َّ ۡ َ َٰ ل َ َ ٓ
َّ َّ َ
َ
َۡ َ َ
ت ٱّللِ ل َعل له ۡم يَذك لرون  ٢٦تَٰيب ِّن ءادم ل يفتِننكم ٱلشيطن كما
خي ذَٰل ِك م ِۡن َءاتَٰي َٰ ِ
ٓ
َ ۡ َ َّ َ ل
َ ۡ َ َ َََۡ ل
اس له َما ل ل
ع َع ۡن له َما ِلِ َ َ
ِي َي له َما َس ۡوَٰءت ِ ِه َما﴾ [األعراف.]27-26 :
زن
ي
ة
ن
ۡل
ٱ
ِن
م
م
ك
أخرج أبوي
ِ
ِ
ِ
ژباړه« :اى د آدم اوالدې! موږ تاسي ته جامې نازلي کړي دي چي ستاسي د بدن
شرم ځايونه وپوښي او ستاسي د بدن د ساتني او ښکال وسيله هم وي ،او ډېره غوره
جامه د پرهېزګارۍ جامه ده .دا د لوى څښتن له نښانو څخه يوه نښانه ده .په کار ده

چي خلک ورڅخه درس واخلي .اى د آدم اوالدې داسي ونه سي چي شيطان تاسي

بيا هغسي په فتنه اخته کړي ،لکه چي هغه ستاسي مور پالر له جنته وايستل او له

هغوڅخه يې کالي وايستل ،څو د هغو شرم ځايونه د يو بل په وړاندي لوڅ سي».
له دې آيتونو څخه څرګنده سوه چي کالي او شرم او حيقا د انسقان د فطقرت
يوه ستره غوښتنه ده .خو د انسانانو د عريانيت او لوڅوالي د دودولقو او د حيقا
او عفت د منځه وړلو لپاره ډول ډول پالنونه طرح کقول او پلقي کقول د ابليسقي
نظام ستره او غوره پاليسي ده.
لوى څښتن فرمايي:
ۡ
َّ َ َ ل ل ل
َّ ۡ َ َٰ َّ ل َ ل
َ َ َّ ل ْ ل َ
كم بٱ ُّ
ك ۡم َع لدو ُّمب ٌ
لس ٓو ِء
ي  ١٦٨إِنما يأمر
ت ٱلشيط ِ ِۚن إِنهۥ ل
﴿ َول تتبِعوا خ لطو َٰ ِ
ِ
ِ
َۡ َ ٓ َ َل ل ْ ََ
َ َ َ َ
َوٱلف ۡحشاءِ َوأن تقولوا لَع ٱ َّّللِ َما ل ت ۡعل لمون [ ﴾١٦٩البقرة.]169-168 :
ژباړه« :او د شيطان پر الرو مه ځئ ځکه چي هغه ستاسي ښکاره دښمن دى.
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هغه تاسي ته د بدۍ او فحشا (بې حيايى) امر کوي او دې ته مو بولي چي په خداى

پوري هغه خبري وتړئ چي نه په پوهېږئ».
ۡ
ۡ
َ
ل
﴿ َو َك َذَٰل َِك َج َع ۡل َنا ل لِك نَب َع لد ٗوا َش َيَٰط َ
ي ٱۡل ِ َ
ۡل ِن يل ِ
وِح َب ۡعض له ۡم إ ِ ََٰل َب ۡع ٖض
ِ
نس وٱ ِ
ِ
ِ ٍِ
لز ۡخ لر َف ٱ ۡل َق ۡول لغ لر ٗ
ورا﴾ [األنعام.]112 :
ِ
ژباړه« :او موږ انسي شيطانان او جني شيطانان د هر پيغمبر دښمنان ګرځولي دي

چي يو بل ته د غولوني او فرېب لپاره خوږې خبري رسوي».
له دغه آيت څخه څرګنده سوه چي ابليس او د هغه د انسي او جني
شيطانانو ټول ځواکونه د نړۍ د ټولوانسانانو ،په تېره د انبياوو او د هغو د
پيروانو دښمان دي .ابليس او د هغه ډله خلک بديو ،فحشاوو او د لوى څښتن
او د هغه د پيغمبرانو د دين (اسالم) او توحيد او سمي الري په هکله چټي او
دروغجنو خبرو ته وربولي ،په دې هکله له هيڅ چل ول ،زور زياتي او داسي
نورو څخه مخ نه اړوي او تل د اسالم او مسلمانانو پر ضد د عامو ،ناپوهو،
بې شعورو او بې شخصيتو خلکو د درولو ،د هغو د غوسې او دښمنۍ
راپارولو او د هغو پرضد جګړې ته د هغو د هڅولو په موخه ډول ډول
دسيسې ،شکونه ،شبهې او نيوکي په الر اچوي .چي د دې شيطاني قوتونو په
وسوسو او د سيسو بې مغزه ،بې ايمانه او د ضعيف شخصيت څښتن
موزيګيان غوليږي او د انبياوو ،صلحاوو ،حق او حقيقت پر ضد د خداى په
مځکه کي ګمراهيو ،ورانيو او جنګ جګړو ته چمتو کيږي.
قال الله تعالى:
ََ َ ۡ َ ل َ ۡ ََ َ ۡ َ َٗ
﴿وَكن ٱ ِۡل َٰ
نسن أكَث َش ٖء جدل [ ﴾٥٤الکهف.]54 :
ژباړه« :انسان ډېر زيات جګړه مار دى».

له دې آيت څخه څرګنديږي چي قرآن د حق په څرګندولو کي څه نيمګړتيقا
نه ده پرې ايښې ،خو انسان ګردسره جګړه مار موجود دى.
قال الله تعالى:
ۡ
َّ
ََٓ ل ل ْ
ْ
ْ
ۡ
ْ
َل
َ ل َ َٰ ل َّ َ َ َ
َ
لۡ ل
ِضوا بهِ ٱ َ
ۡل َّق ُۖ َوٱَّتذ ٓوا َءاتَٰي َٰ ِِت وما أنذِروا
ِين كف لروا ب ِٱل َبَٰ ِط ِل ِِلدح
﴿ويجدِل ٱَّل
ِ
له لز ٗوا [ ﴾٥٦الکهف.]56 :
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ژباړه« :کافرانو د باطلو وسله را اخيستې ده او حق او رشتيا په الندي کوي او

زموږ په آيتونو او ورکړل سوو اخطارونو ملنډي وهي».
دا آيت څرګندوي چي د شيطان پر الر روان کفار د حق په مقابقل کقي هقيڅ
رشتينى دليل نه لري ،بلکي د خپلو ګټو د ساتلو او شومو موخو د تر سره کولقو
لپاره هڅي کوي چي په درواغو او باطلو سقره رشقتيا او حقيققت غلقې او مقات
کړي.
لوى څښتن فرمايي:
ۡ
ۡ
ۡ
ٓ
ََّ
ل ُّ َّ
َ َ َ َ َ ََ
﴿ لزي َن ل َّ
لَ َ َ َ
لش َه َو َٰ ِ َ
ِلن ِ
اس ح ٱ
ت مِن ٱلنِساءِ وٱِلنِي وٱلقنَٰ ِطيِ ٱلمقنطرة ِ مِن ٱَّله ِ
ِ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
َوٱ ۡلف َّضةِ َوٱ َ
ّلل ع َ
ۡل َي َٰوة ِ ٱ ُّل ۡن َياُۖ َوٱ َّ ل
ث َذَٰل َِك َم َتَٰ لع ٱ َ
ۡل ۡيل ٱل لم َس َّو َمةِ َوٱۡلنۡ َع َٰ ِم َوٱ َ
ِندهلۥ لح ۡس لن
ۡل ۡر ِ
ِ
ِ
ََۡ
اب [ ﴾١٤آل عمران.]14 :
ٱل م ِ

ژباړه« :خلکو ته نفسي غوښتني ،ښځي اوالدونه ،د سرو سپينو زېرمي (ډېر

مالونه) ښايسته اسونه ،څاروي او کروندې ښايسته سوي او د ډېري ميني وړ ګرځول

سوي دي ،خو دا هر څه د څو ورځو دنيوي ژوندانه وسايل دي .په حقيقت کي چي

ډېر ښه استوګنځى دى ،هغه د لوى څښتن سره دى».
عفيفه او پاک لمنې ښځه ،صالح اوالد او د نېکو چارو د تر سره کولو لپقاره
مال او شته ډېر ښه دى .خو حقيقت دادى چي نفسي شهوتونه ،په آزادانه توګقه
او بې له قيد او قيودو له مادي نعمتونو څخه ګټه اخيستنه ،نفس پالنقه ،د نقورو
پققه خققواري او بققې چققاره ګققي کققي عققي

او هوسققايي خوښققونه د مققادي پققالو،

سيکولرو پانګوالو بنسټيزي مقوخي تشقکيلوي .دغقو طواغيتقو او طاغوتپقالو تقه
معنويات هيڅ ارزښت نه لري ،خو ماديات هر څه بولي او دغه ماديات د دوى
د نفس پالني المل ګرځېدلي دي .پر دې بنسن ښځه په دې بازار كقي تقر ټولقو
ارزانه توكى دى او د عي

سقامان ګقواكي د ژونقد اصقلي موخقه او مقصقد دى

نعوذ بالله .نوڅنګه چي د دغو شيانو سقره مينقه د انسقانانو پقه خټقه کقي اخښقل
سوې ده .ځکه نو مقادي پقال طواغيقت د دغقو شقيانو د الس تقه راوړو لپقاره د
اسالم له سمي الري څخه اوښتلو او ظلقم او تېقري تقه مخقه کقوي ،او بيقا دغقه
توکي د ظلمونو او نارواوو الملونه جوړوي.
دغه راز لوى څښتن فرمايي:

د انسانانو په خټه کي د رذايلو تومنه

13

ل َ َّ َ َ َ ل ْ ۡ َ َ َٰ ل ُّ ۡ َ َ َ ۡ َ ل َ َ َّ َ َ َ ل ْۘ ْ َ َّ َ َّ َ ْ َ َ
ِين ٱتق ۡوا ف ۡوق له ۡم
﴿زيِن ل َِّلِين كفروا ٱۡليوة ٱلنيا ويسخرون مِن ٱَّلِين ءامنوا وٱَّل
َ ۡ َ ۡ َ َ َ َّ ل َ ۡ ل ل َ َ َ ٓ ل َ ۡ
َ
اب [ ﴾٢١٢البقرة.]212 :
يوم ٱلقِيَٰمةِ وٱّلل يرزق من يشاء بِغيِ حِس ٖ
ژباړه« :کومو خلکو چي د کفر الر غوره کړې ده ،هغو ته د دنيا ژوند ډېر خوږ او

په زړه پوري ګرځېدلى دى .دوى په مومنانو ريشخندونه وهي؛ خو د قيامت په ورم

به همدا پرهېزګاران د دوى په پرتله د لوړ مقام خاوندان وي .پاته سوه د لوى څښتن

روزي ،نو د لوى څښتن اختيار دى چا ته چي يې خوښه سي بې حسابه يې ورکوي».
له دې آيت څخه څرګنده سوه چي څنګه چي کفارو او ابليسي ځواکونو ته د
دنيا ژوند او ماديات ډېر خواږه دي ،ځکه نو د هغو د السته راوړلو او خونقدي
کولو لپاره دا هرڅه تېري او مظالم تر سره کوي.
دغه راز لوى څښتن فرمايي:
َۡ
ل
َّ
ۡ
ْ
ل
َ
َ
َۡ ل
َََۡ َ َ َ ۡل ل
ِك ۡم أ ْولوا بَ ِق َّي ٖة َي ۡن َه ۡون َع ِن ٱلف َسادِ ِِف ٱۡل ِ
ۡرض إِل
ون مِن قبل
﴿فلول َكن مِن ٱلقر ِ
َ ٗ َّ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ل ۡ َ َّ َ َ َّ َ َ َ ل ْ َ ٓ ل ۡ ل ْ
ََ ل ْ لۡ
َ
قل ِيَل مِمن أجنينا مِنهم وٱتبع ٱَّلِين ظلموا ما أترِفوا فِيهِ وَكنوا ُمرِمِي [ ﴾١١٦هود.]116:
ژباړه« :نو ولي په هغو قومونو کي چي تر تاسي د مخه تېر سوي دي د خير خلک
پيدا نه سول چي خلک يې پقه مځکقه کقي لقه ورانقۍ خپرولقو څخقه منقع کقړي واى؟

دغسي خلک که را پيدا هم سول ،خو دېقر لقږ وه ،چقي مقوږ هغقوى لقه هغقو قومونقو
څخه وژغورل ،ظالمان په هغو خوندونو پسې سول چي د هغو وسايل ور ته پرېمانقه

ورکړل سوي وه او هغوى مجرمان وګرځېدل».
َ
ََ َ َۡ َ ل
ۡ
َّ َ َ
ل مِن قَ ۡ
ك َف لروا ْ َو َك َّذبلوا ْ بل َِقآءِ ٱٓأۡلخ َِرة ِ َوأتۡ َر ۡف َنَٰ له ۡم ِِف ٱ َ
ۡل َي َٰوة ِ
ِ
ِين
َّل
ٱ
ه
م
و
﴿وقال ٱلم
ِ
ِ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ ل ل ۡ َ ل ل َّ َ ل ل َ ۡ ل َ َ ۡ َ ل َّ َ ۡ َ َ
َ َ ٓ َّ َ
َش لبون ﴾٣٣
ٱ ُّلن َيا َما هَٰذا إِل بََش مِثلكم يأكل مِما تأكلون مِنه ويَشب مِما ت

[المؤمنون.]33 :

ژباړه« :د هغه (نوح) د قوم مشرانو چي کفر يې غوره کړ او د آخرت را تقګ يقې

دروا وباله او موږ په دنيوي ژوندانه کي سوکاله کړي وه ،وويل دا سړى بل هقيڅ نقه
دى بې له دې چقي ستاسقي غونقدي يقو وګقړى وي ،تاسقي چقي څقه خقورئ دى هقم

هماغه خوري او تاسي چي څه چيښئ دى هم هماغه چيښي».
د قوم دغسي شتمنو مخورو په هر دور کي پيغمبران† د حق خاونقدان او
د ټولني د ښېګڼي غوښتونکي دروغجن ګڼلقي دي او د هغقو پقر ضقد د باطقل د
پلويانو سره درېدلي دي ،چي له امله يې د قوم اکثريت له ايمان راوړلو او نورو
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نېکمرغيو څخه بې برخي سوي او په ډول ډول بدمرغيو اخته سوي دي.

د ټولو پیغمبرانو† دین همدغه اسالم وو
قال الله تعالى:
َ َّ ۡ ۡ َٰ لَ
﴿إ َّن ٱل َ
ِين عِند ٱّللِ ٱ ِۡلسلم
ِ
ۡ
ۡ
ٓ
ۡ
َجا َء له لم ٱلعِل لم َبغ َيۢا بَ ۡي َن له ۡم﴾ [آل عمران.]19 :

َّ
َ َ ۡ َ َ َ َّ َ ل ل ْ ۡ َ
ِين أوتوا ٱلكِتَٰ َ إِل ِم ۢن َب ۡع ِد َما
وما ٱختلف ٱَّل

ژباړه« :د لوى څښتن په وړاندي دين همدا اسالم دى .له دې دين څخه پرته چي

اهل كتابو كومي بېلي بېلي الري غوره كړي دي ،د هغو د دې چار چلند له دې پرته
بل هيڅ دليل نه وو چي هغو د علم له وركول كېدو وروسته په خپلو منځو كي يو پر

بل باندي د تېري كولو لپاره داسي وكړل».
له دې مبارک آيت او د قرآن کريم له نورو آيتونو څخه جوتيږي چي زموږ
واحد خداى د حضرت آدم÷ له وختو څخه د نړۍ د ټولو وګړو لپاره همدغه
د اسالم په نامه يو دين غوره کړى دى ،او د ټولو انسانانو د ژوندانه د سم
سمبالښت لپاره يې همدغه يوه الر غوره کړې ده .همدغه راز د ټولو
پيغمبرانو† دين هم له حضرت آدم څخه تر حضرت محمد ج پوري
همدغه اسالم وو او دى او دنده او موخه يې د مکاني او زماني شرايطو د
اختالف سره سره يوه ده .ټول رسوالن يې خلکو ته د دغه دين سره استولي
دي .هغوى ټول د دغه ستر امانت حاملين وه .له دې پرته نور هرڅه باطل او
ورک الري ده .لوى څښتن له دې دينه پرته بل دين نه مني .دغه راز دغه دين
په هيڅ توګه بدلون هم نه مومي ،او لوى څښتن يې د قيامت تر ورځي حافظ
او ساتونکى هم دى .پر لوى څښتن باندي ايمان هم د هغه پر وحدانيت ايمان
دى او دا وحدانيت د دين د وحدت تقاضا کوي کوم چي لوى څښتن خلکو ته
غوره کړى دى ،څو د خپل ژوند ټولي چاري د هغه پر بنسن جوړي کړي.
مسلمانان هم هغه دي چي يوازي پر لوى څښتن او د هغه پر ټولو رسوالنو
ايمان ولري او د کفر او شيطان د احزابو او صفوفو په وړاندي ،په يوه اسالمي
ډله کي ودرېږي
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البته دا هم بايد وويل سي چي يوازي د اسقالم پقه دعقوه کولقو او صقرف پقه
ژبه د کلمې په ويلو څوک نه مسلمانيږي او نه څوک يوازي پقه لمانځقه ،حقو او
روژو نيولو مسلمانيږي .دا هغه اسالم نه بلقل کيقږي چقي لقوى څښقتن لقه هغقه
پرته په بل څقه نقه راضقي کيقږي .اسقالم لقه تسقليم ،طاعقت او مطابعقت څخقه
عبارت دى .اسالم دادى چي د بنده ګانو پر هيوادونو او نورو ټولو چارو د لوى
څښتن کالم حاکم سي .نه دا چي د امريکا په مشقرۍ څقو کفقري هيوادونقو پقر
څو اسالمي هيوادونو تېري کړي وي او دوى او يهود او يا د کفارو ګوډاګيقان د
هغو په نماينده ګي حکومت پر کوي او مسقلمان يقوازي طاعقت او عبقادت تقر
سره کوي او خپل نور مسؤوليتونه هيڅ نه درکوي او نه يې تر سره کوي.
دلته دا هم بايد وويل سي چي د کفارو او د شيطان د ډلو سرکښي او له دينه
اوښتل او نوري الري خپلول د جهل او ناپوهۍ له امله نه دي .دوى ته د خداى
پر وحدانيت ،د بشريت پر طبيعت او د عبوديت پر حقيقت قاطع علقم راغلقى
وو خو بيا به يې هم د ناروا ګټو د تر السه کولو او د هغو د خوندي کولقو لپقاره
سرکښۍ ،ظلم او عدوان ته مخه کول .په دې توګه د دوى دغقه سرکښقي د بغقي
او د نورو پر حق د تېري له مخي ده.
موږ په تاريخونو کي لولو چي د سياسقي واکمنقو ډلقو لخقوا بقه د علقم سقره
سره ،د دغسي سر کښيو پقر بنسقن پقه لقوى الس مقذهبي اختالفقات رامنځتقه
کېدل .لکه چي ځينو قيصرانو به پر خپل تر الس الندي هيواد بانقدي د واک د
هر اړخيز ټينګښت لپاره د يوه منځني مذهب د رامنځ ته کولقو کوښښقونه کقول
او له ايمان او عقيدې څخه به يې په سياسي او وطني مسايلو کي د لوبقوني پقه
توکه ګټه اخيستل .دغه راز موږ په تاريخ کي لولو چي مصريانو او شقاميانو او د
هغو پيروانو به د روم له واکمنو څخه د سياسي مسايلو او ګټو پر سر بد راتلقه.
لققه دې املققه هغققو د روم لققه رسققمي مققذهب څخققه کرکققه کققول .البتققه د دغسققي
اختالفاتو رامنځته کېده د يهودو او عېسويانو په ژوند کي ډېر ليدل کېقدل .چقي
په دې کتاب کي به پر خپلو خپلو ځايونو خبري پر وسقي .چقي البتقه دا ټقول پقه
قصد او پوهه سره وه او ډېر ستر او شنيع تېرى او بغاوت باله سي.

د ټولو پيغمبرانو† دين همدغه اسالم وو
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لوى څښتنأ پر مځکه باندي د انسانانو د استوګني له هماغه پيله د هغو د
ژوند سمه الر ور وښوول .خو وروسته له هغو څخه ځينو د شهوتونو د غلبې،
له خپلو روا حقونو څخه د پورته او زياتو امتيازاتو او ګټو د ترالسه کولو ،د
شبهو د زياتوب ،د زړونو د سختوالي ،د بدعتونو د رامنځ ته کېدو او داسي
نورو له امله يو په بل پسې د ژوند دغه سمه الر (د اسالم دين) پرېښود او د
هوا او هوس او د مادي ګټو د ترالسه کولو او خوندي ساتلو په موخه او تقاضا
يې ډول ډول ناسم چلندونه غوره كړل .هغو دغه سمه الر د انساني رذيله
خواصو په تقاضا ،د نس ،نفس او تسلط او لوړتيا خوښوني د شهوتونو او د
واک او قدرت خوښوني او غوښتني ،شيطاني وسوسو ،غفلت ،مادياتو
خوښوني ،سراښۍ او د نورو د حقونو د الندي كولو ،غرور او استکبار ،تر
نورو د ځان او خپلي ډلي او قوم د اصيل او لوړ ګڼلو ،غولونو ،بديو او فحشاوو
ته د تمايل او داسي نورو له امله وركه كړه او شر خوښوني ،سركښۍ ،بغاوت
او ظلم او حسد ته د تمايل پر بنسن يې تحريفونه هم پکښي وكړل .د مځکي
او آسمان انساني او غير انساني ،خيالي او مادي ډول ډول موجودات يې د
لوى څښتن سره شريك وګڼل ،په خداى وركړي علم كي د ډول ډول وهمونو،
نظريو او فلسفو په ګډولو سره يې بې شمېره مذهبونه رامنځته كړل .د اخالقو
او تمدن (شريعت) هغه عادالنه اساسات چي د لوى څښتن لخوا ټاكل سوي
وه يا يې پرېښوول يا يې ګډوډ كړل او د خپلو نفسونو د غوښتنو او د خپلو
تعصبونو سره سم يې د ژوند داسي قوانين له ځانه جوړ كړل چي له هغو څخه
د خداى مځکه د ظلم او تېريو تورو لړو او لوخړو پر سر واخيسته.
دغققه کيفيققت حضققرت عالمققه سققيد جمققال الققدين افغققاني /پققه خپققل يققوه
مضمون «جنسيت او اسالم» كي په بېلو الفاظو په دې ډول څرګندوي« :له يقوه
يوه څخه داسي ډلي جوړېږي چي په اندونو كي يقې يقووالى وي او ګقډي ګټقي
ولري .بيا چي دا ډلي د حرص او هوس تر اغېزې ال ندي راسي نو د زور زياتي
او ظلم او تېري پر لور ګام اوچت كړي .د ډلو بېلي بېلي موخي سره ټكر سقي او
د مرګ ژوبلي ډګر تود سي .د سره ټكر سوو موخو په دې ډګركي ملقي تعصقب
رامنځته سي او له ګټو څخه دا احساس پيقاوړى سقي چقي پالنقى هنقدى دى او
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بسققتانى ،انګرېققز ،روسققى يققا تققركمن دى .دا شققيان د دې سققراښ (حققري

)

عصبيت زېږنده دي» (سيد جمال الدين افغاني ،اند او ژوند  207مخ).
له دې امله لوى څښتنأ بېلو بېلو سيمو ته په بېلو بېلو وختونو كقي د دغقو
بې الرو وګړو سمي الري (اسالم) ته د بيرته را اړولو لپاره په زرګونو پيغمبران
ولېږل.البته دا پيغمبران د دې لپاره نه وه لېږل سوي چي هقر يقو پقه خپقل خپقل
نوم يو مذهب را وباسي او ځان ته يو نوى او بېل امت وټقاکي ،بلکقي د هغقو د
لېږني موخه داوه چي خلکو ته يو وار بيا هغه ورکه کړې حققه الر ور وښقيي او
بيرته له هغو څخه يو امت جوړ کړي.
َ
َ
َ َ َّ ل ل َّ ٗ َ َٰ َ ٗ َ َ َ َ
ث ٱ َّ ل
ين َوأ َ
ين َو لمنذِر َ
ّلل ٱَلَّبيۧ َن لمبَ َِش َ
نزل َم َع له لم
﴿َكن ٱَلاس أمة وحِدة فبع
ِ
ِ
ِ
ِ
ل
َّ
َّ
ۡ َ
َۡ َ ۡ ل
ك َم َب ۡ َ
ِين أوتل ل
اس ف َ
ِيما ٱ ۡخ َتلَ لفوا ْ فِيهِ َو َما ٱ ۡخ َتلَ َف فِيهِ إل ٱَّل َ
ي ٱَلَّ ِ
وه
ٱلكِتَٰ َ ب ِٱۡل ِق ِِلح
ِۚ
ِ
ۡ َل ْ
ْ
ت َب ۡغ َيۢا بَ ۡي َن له ۡمُۖ َف َه َدى ٱ َّ ل
ِم ۢن َب ۡع ِد َما َجا ٓ َء ۡت له لم ٱ ِۡلَي َنَٰ ل
ّلل ٱ ََّّل َ
ِين َء َام لنوا ل َِما ٱخ َتلفوا فِيهِ م َِن
ِ
َ
ٓ
َ
ّلل َي ۡهدِي َمن يَشا لء إ ََٰل َ ُّ ۡ َ
ۡلق بإ ۡذنِهِۦ َوٱ َّ ل
َۡ
يم [ ﴾٢١٣البقرة.]213 :
ِ ِ
َر َٰ ٖط مست ِق ٍ
ٱ ِ ِِ
ژباړه« :په لومړيو وختونو كي ټول خلك يو امت وو او پر يوه الر (اسالم) روان

وه( .بيا چي دې وضعي دوام ونه كړ او اختالفونه را منځته سول) نو لوى څښتن
پيغمبران ولېږل چي په سم تګ زېرى وركوونكي او د انحراف له پايلو څخه

بېروونكي وه ،او د هغو سره يو ځاى يې حق كتاب ولېږى څو هغه اختالفونه چي د

حق په باب د خلکو تر منځ راغلي وه فيصله كړي( .او د دې اختالفونو د پېښېدو

دليل دا نه وو چي په لومړيو كي خلکو ته د حق ښوونه نه وه سوې .نه!) اختالف
هغو كسانو را پيدا كړ چي د حق په برخه كي معلومات وركړه سوى وو .هغو د

روښانو الرښوونو له موندلو وروسته صرف په دې موخه حق پرېښووى ،بېلي بېلي
الري يې را منځته كړې چي غوښتل يې په خپلو منځو كي يو پر بل تېرى وكړي .نو

لوى څښتن هغو كسانو ته چي پر پيغمبرانو يې ايمان راوړ په خپل اذن د حق هغه

الر وښوول چي خلکو پکښي اختالف كړى وو .د لوى څښتن چي چاته خوښه سي

سمه الر ورښيي».
په دې ډول هر پيغمبر چي د لوى څښتن له لوري اسالم ته د وګقړو د بېرتقه
ورګرځېدو او د اسالم د بيا سم رامنځ ته کېدو لپاره ور لېقږل سقوى دى د هغقه
دين هم همدغه اسالم وو ،او هر كتاب چي د لوى څښتن لخوا د نړۍ په هقره
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ژبه هر قوم ته نازل سوى دى ،هغه د همدې اسالم ښوونه كړې ده .كله چقي پقه
قرآن كريم كي د انبياوو† احوال پقه دققت سقره ولولقو راتقه څرګنقديږي چقي
دوى ټولو خپل ولسونه د لوى څښتن توحيد ،د عبادت سوچه والقي ،د آخقرت
پر ورم ايمان لرلقو ،د طواغيتقو او زورواکقو ظالمقانو سقره شقلوون ،د هغقو لقه
پلوۍ څخه ډډي کولو ،بلکي د دغسقي ابليسقي ځواکونقو سقره ډغقري وهلقو ،د
هغو له ولکې او سلطې څخه د ځان ژغورلقو او د هغقو لقه واکقه د راپرزولقو ،د
الهي او توحيدي نظقام د ټينګولقو ،د ظلقم او تېقري نقه كولقو ،عقدالت او د ښقو
اخالقو خپلولو او د ناوړو عادتونو او عملونقو پرېښقوولو او د دې او هغقي دنيقا
نېکمرغۍ ته ور بلل او پر دې يقې اتفقاق وو .د دې لقړۍ پقه وروسقتۍكي لقوى
څښتنأ زموږ خاتم االنبيا حضرت محمد مصقطفىى ج ټقولي نقړۍ تقه د يقوه
جامع او بشپړ دين او شريعت سره چي د پخوانيو ټولو حقه اديانو په غېقږ كقي
نيوونكى هم دى را لېږلى دى.
خو څنګه چي به د پيغمبرانو له الرښوونو او غوښقتنو څخقه ځينقي د هغقو د
ګټو ،واک او نفسي غوښتنو پر ضد وې ،نو به يې د هغو تر خبرو خپلي بقاطلي
رايي او نفسي غوښتني غوره وګڼلې او د هغقو خبقري بقه يقې پقه درواغقو لېکقه
کړې ،د هغو او د هغو د پلويانو سره به يې دښمنۍ راواخيستې او په ډول ډول
زورونو او کړونو به يې د هغو کړولو او ان وژلو ته الس واچقاوه .پقه دې توګقه
چي به چا د لوى څښتن د پيغمبر خبره منل هغه بقه مسقلمان او د حقق د الري
الروى به سو او چا چي نه منل هغه به كافر او د باطلو پلوى به سو.
په دې هکله د لوى څښتن دې وينا ته پام وکړئ:
ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ۡ ۡ ل ل ٗ ل َّ َ َ ٓ َ ل ۡ َ ل ل ۢ َ َ
ََ ۡ َ َ َۡ
َ
َ
َ
ٓ
َٰٓ
َٰ
﴿لقد أخذنا مِيثق ب ِّن إِسرءِيل وأرسلنا إِِل ِهم رسَل ُۖ َكما جاءهم رسول بِما ل
َ َ ل ٓ ْ َ َّ َ ل َ ۡ َ َ َ ل ْ َ َ ُّ ْ
َ ۡ َ َٰٓ َ ل
َ ٗ َ َّ ْ َ ٗ ۡ ل َ
ى أنف لس له ۡم ف ِريقا كذبلوا َوف ِريقا َيق لتلون  ٧٠وحسِبوا أل تكون ف ِتنة فعموا وَموا
تهو
ْ
ْ
َ
َ
ل
َ
لث َّم تَ َ
ّلل بَ ِص ل
ّلل َعل ۡيه ۡم لث َّم َع لموا َو ََ ُّموا كثِي م ِۡن له ۡم َوٱ َّ ل
اب ٱ َّ ل
ي ۢ ب ِ َما َي ۡع َملون ﴾٧١
ِ

[المائدة.]71-70:

ژباړه« :موږ له بني اسرائيلو څخه کلکه ژمنه اخيستې او هغو ته مو ډېر پيغمبران

لېږلي ،خو هر کله چي کوم پيغمبر هغو ته د هغو د نفسي غوښتنو پرخالف احکام

راوړي دي ،نو چاته يې د درواغو نسبتونه کړي دي او څوک يې وژلي دي او له ځان
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سره يې دا انګېرلې ده چي څه فتنه راوالړه نه سي .له دې امله ړانده کاڼه سول .بيا
لوى څښتن هغو ته بخښنه وکړه ،خو له هغو څخه زياتره کسان ال زيات ړانده کاڼه

سول .لوى څښتن د هغو دا ټول حرکتونه څاري».
دلته دا خبره د يادولو وړ ده چي د پيغمبرانقو† اصقلي دنقده دا نقه وه چقي
هغققوى د طواغيتققو او منحرفققو وګققړو سققره جنققګ جګققړې او شققخړي پققه الره
واچوي ،بلکي د دوى له اوصافو څخه يو ډېر ښه صفت چي لوى څښتن ورتقه
ور په برخه کړى وو رحمت او شفقت وو ،چي پر ټولو انسانانو يې درلود .لکه
چي لوى څښتن د حضرت محمد ج په هکله فرمايي:
َ َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ
ك إ َّل َر ۡ َ
َح ٗة ل ِۡل َع َٰ َلم َ
ي [ ﴾١٠٧األنبياء.]107 :
ِ
﴿وما أرسلن ِ
ژباړه« :او موږ ته د ټولي نړۍ د خلکو لپاره رحمت لېږلى يې».
او چي قرآن کريم په لږ غور سره وکتل سي څرګنده بقه سقي چقي نقور نبيقان
هم د رحمقت او لقورېيني پقه صقفت پسقوللي وه .لقوى څښقتن پيغمبقران د دې
لپاره را استولي دي چي د انسقانانو ګمرهقۍ ،بخقولي او بقدمرغۍ او ويرونقه او
بې وزلۍليري کړي .نېکو چاروته د هغو الرښوونه وکړي ،د مستضقعفو او بقې
چاره ګانو مرسته او ننګه وکړي د ظالمانو او تېقري کوونکقو السقونه د هغقو لقه
ګرالبو لنډ کړي او له هغو څخه هم سقالم انسقانان جقوړ کقړي او لقه طغيقان او
سرکښۍ څخه يې را وګرځوي .خو لکه چي څرګنده ده دغسي سرکښقه عناصقر
زياتره د خپلو ګټو او مصالحو د خوندي ساتلو پقه خقاطر د انبيقاوو او د حقق د
پلويانو پر ضد په ډول ډول مخالفتونو او ژوبلو وژنو الس پوري کوي ،دښمنۍ
ورسره را اخلي ،له کور کلي څخه يې باسي ،وهي او ټکوي يې ،سپکي سپوري
ورته وايي ،پوسخندونه په وهي ،بندي کوي يې ،عذابونه پر تېقروي ،وژنقي يقې
او که يې څه پلويان موندلي وي وسله وال تېري او خقونړي بريدونقه پقر کقوي.
بشري تاريخ ،قرآن کريم او اوسني واقعيتونه ټول د دې خبرو تاييد کقوي .لنقډه
دا چي باطل پالي تل د حق سره دښمني کوي او د انبياوو د لورېيني او مهربانۍ
په وړاندي له غرور ،جبر او طغيانه کار اخلي .په دې صورت کقي نقو مصقلحت
تقاضا کوي چي د دغسي کسانو شر دفع سي او ان په ځينو مواردو کي غوڅ او
سخت چلند ورسره وسي .په حقيقت کي دغسي چلند دغسي انسقانانو تقه هقم
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ګټور دى .دا داسقي مثقال لري،لکقه کوچنيقان چقي پقه زوره ښقوونځي تقه لېقږل
کيږي او درسونه په داسي حال کي په ويل کيږي چي زړه يې نه غواړي .پقه دې
صورت کي که د غير عقالني عواطفو پربنسقن کړنقه وسقي او کقوچنى لوبقو او
ساعت تېريو ته پرېښوول سي ،پايله به يې دا سي چي راتلقونکې بقه يقې خرابقه
سي .کله چي يو جراح ډاکټر د نارو پر بدن د جراحۍ چاړه راباسقي او د بقدن
غوښي يې ورپرې کوي او يا يې هډوکي ماتوي يقا يقې د بقدن کقوم غقړى پقرې
کوي دا ګرده پر نقارو بانقدي د لقورېيني او تقرحم او د هغقه د خيقر او ښقېګڼي
لپاره دي.
پققه دغسققي صققورتونو کققي قققرآن کققريم د بشققپړو مسققلمانانو صققفتونه داسققي
بيانوي:
َ
َ
َّ
ۡ
ل
ٓ
ٓ
ل
َ
َّ
ُّ َ
ِين َم َع له ٓۥ أش َِّدا لء لَع ٱلكفار لر َ َ
ُّم َّمد َّر لسول ٱ َّّللِ َوٱَّل َ
َحا لء بَ ۡي َن له ۡمُۖ﴾ [الفتح.]29 :
﴿
ِ

ژباړه« :محمد د الله رسول دى او کوم کسان چي د هغه سره ملګري دي ،پر

کافرانو سخت او په خپلو منځو کي خواخوږي دي».
بل ځاى د کاملو مسلمانانو اوصاف داسي ښيي:
ۡ
َ
ل
َ
َ َٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ل ْ َ َ ۡ َ
ل
َّ
ِنك ۡم َعن دِينِهِۦ ف َس ۡوف يَأِت ٱ َّ ل
ّلل ب َق ۡوم َي ُِّب لهمۡ
﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا من يرتد م
ِ ٖ
ِ
َ ل ُّ َ ل ٓ َ َّ َ َ ۡ ل ۡ َ َ َّ َ َ
َ
ۡ
َ
ََ ل َ
َٰ َ ل َ َٰ ل َ
َّ
ون ِف َ
يل ٱّللِ َول َيافون
ب
س
د
ه
ج
ي
ين
ر
ف
ك
ل
ٱ
لَع
حبونهۥ أذِل ٍة لَع ٱلمؤ ِمن ِي أعِز ٍة
ِ
وي ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ٓ
ٓ
ل َ ۡو َم َة لئم َذَٰل َِك فَ ۡض لل ٱ َّّللِ يل ۡؤتِيهِ َمن ي َ َشا لء َوٱ َّ ل
ّلل َوَٰس ٌِع َعل ٌ
ِيم [ ﴾٥٤المائدة.]54 :
ِ ٖ ِۚ
ژباړه« :اى مومنانو! که له تاسي څخه څوک له خپل دين څخه واوړي لوى

څښتن به ډېر ژر نور داسي خلک پيدا کړي چي لوى څښتن مينه ور سره کوي او
هغوى د لوى څښتن سره مينه کوي ،د مومنانو سره به نرمي کوي او پر کافرانو به

سختي .د لوى څښتن په الر کي به جهاد کوي او د هيڅ مالمتوونکي له مالمتيا به
نه بېريږي .دا د لوى څښتن فضل دى چا ته چي يې خوښه سي ور په برخه کوي يې.

لوى څښتن د ډېرو پراخو وسايلو خاوند دى او په هر څه پوهيږي».
بل ځاى مسلمانانو ته داسي الرښوونه کوي:
َ
َ َٰٓ َ ُّ َ َّ ُّ َ َٰ ۡ ل َّ َ َ ۡ ل َ َٰ َ َ ۡ ل ۡ َ
ۡ
ۡ
﴿يأيها ٱَل ِب ج ِه ِد ٱلكفار وٱلمنفِقِي وٱغلظ علي ِهم﴾ [التوبة.]73 :

ژباړه« :اى پيغمبره! د کافرانو او منافقانو سره جهاد روان وساته ،او پر هغو

سخت اوسه».
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بل ځاى فرمايي:
َّ
ۡ
ۡ
ْ
ۡ
ْ
ْ
ل
ل
ل
َ ٗ
َ َٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ل َ
ل
َ َ َ ل
َّ َ
َ
ج لدوا فِيك ۡم غِلظة
﴿
يأيها ٱَّلِين ءامنوا قَٰتِلوا ٱَّلِين يلونكم مِن ٱلكفارِ وِلَ ِ
َ
ۡ
ْ
ّلل َم َع ٱل لم َّتق َ
َوٱ ۡعلَ لم ٓوا أ َّن ٱ َّ َ
ي [ ﴾١٢٣التوبة.]123 :
ِ
ژباړه« :اى مومنانو! د هغو کافرانو سره وجنګېږئ چي تاسي ته نژدې دي .او

بايد هغوى په تاسي کي سختي ومومي او وپوهېږئ چي لوى څښتن د پرهېزګارانو

ملګرى دى».

ْح ِة
الر ْ َ
د حضرت رسول اکرم ج په صفتونو کي راغلي دي چي هغه «نَبِي َّ
ونَبِي اْلَْ ْل َح َم ِة» دى .يعني د رحمت او مهربانۍ او د جهاد او حماسو او سترو

جګړو نبي دى .دغه راز د امام محمد بن يوسف الصالحي الشامي (په 942هق
مړ) په «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» کتاب کي راغلي دي چي په
تورات کي د رسول الله ج نوم «احمد الضحوك القتال» ليکلى دى« .الضحوك
القتال» يعني د مومنانو سره موسکى او خنده رويه او د کافرانو او د خداى د
دښمنانو په وړاندي جهاد کوونکى.
حضرت ابن عباسب فرمايلي دي« :هم للمؤمنني كالوالد للولد والسيد

للعبد ،وهم يف الغلظة عىل الكفار كالسبع عىل فريسته» (تفسير القرطبي) يعني
مسلمانان بايد د مسلمانانو په وړاندي داسي وي ،لکه پالر د زوى په وړاندي
او خاوند د مريي په وړاندي او پر کفارو باندي په سختۍ او غلظت کي بايد
داسي وي ،لکه څيرونکي ځناور پر خپل ښکار باندي.
نو څنګه چقي مقادي پقالو کفقارو د پيغمبرانقو خبقري نقه منلقې او د هغقو پقه
وړاندي يې له تشدد او ژوبلي وژني څخه کار اخيست ،د اړتيقا پقر بنسقن بقه د
كفر او اسالم يا د حق او باطل تر منځ شخړي او جنګ جګړې رامنځته سقوې
او سخته دښمني به يې تر منځ ولوېدل ،لوى څښتن فرمايي:
ُّ َ
َّ
﴿ َو َك َأين مِن نَّب َق َٰ َت َل َم َع ل
اب له ۡم ِف َ
ون َكثِي َف َما َو َه لنوا ْ ل َِما ٓ أَ ََ َ
يل ٱّللِ َو َما
ب
س
ي
ب
ر
ۥ
ه
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِٖ
َ َ َ َ َ ۡ َ ل ۡ َّ ٓ َ َ ل ْ َ َّ َ ۡ ۡ ََ
ْ
َ ل ل ْ َ َ ۡ َ َ ل َ َّ ل ل ُّ َّ
لصَٰب َ
ين  ١٤٦وما َكن قولهم إِل أن قالوا ربنا ٱغفِر َلا
ضعفوا وما ٱستَكنوا وٱّلل َيِ ٱ
ِِ
َ
َ
لل ََ ۡ َ ََ ٓ َۡ َ َ َ ۡ ۡ َ ََ َ ل ۡ َ َ َۡ ۡ ۡ َ
ين َ َ ١٤٧
فاتَى َٰ له لم ٱ َّ ل
كَٰفِر َ
ّلل
ذنوبنا ِإَوۡسافنا ِِف أم ِرنا وثبِت أقدامنا وٱنُصنا لَع ٱلقو ِم ٱل
ِ
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َ َ
ْ
َ َ َّ ل ل
ۡ ۡ
سن َ
يأ ُّي َها ٱ ََّّل َ
َ َ َ ُّ ۡ َ َ ل ۡ َ َ َ
ي َٰٓ ١٤٨
ِين َء َام لن ٓوا إِن
اب ٱٓأۡلخِرة ِ وٱ
ّلل َيِ ُّ ٱل لمح ِ ِ
ثواب ٱلنيا وحسن ثو ِ
ل ل ْ َّ َ َ َ ل ْ َ ل ُّ ل ۡ َ َ َٰٓ َ ۡ َ َٰ ل ۡ َ َ َ ل ْ َ
َ َّ ل َ ۡ َ َٰ ل
كمُۖۡ
َ
َٰ
ِسين  ١٤٩ب ِل ٱّلل مولى
ت ِطيعوا ٱَّلِين كفروا يردوكم لَع أعقبِكم فتنقل ِبوا خ ِ ِ
َ لۡ
َّ َ َ َ ل ْ ُّ ۡ َ َ ٓ َ ۡ َ ل ْ َّ َ َۡ
لل
َ ل َ َ ۡ ل َّ
لنَٰ ِ َ
وب ٱَّلِين كفروا ٱلرع بِما أۡشكوا ب ِٱّللِ ما لم
وهو خي ٱ
ُصين  ١٥٠سنل ِّق ِِف قل ِ
ِ
ۡ
لَ ۡ
ۡ
ل َ َٰ ٗ َ َ َ َٰ ل ل َّ ل ۡ
َّ
ۡ
لظَٰلِم َ
ي [ ﴾١٥١آل عمران.]151-146 :
ار ُۖ َوبِئ َس َمث َوى ٱ
زنل بِهِۦ سلطناُۖ ومأوىهم ٱَل
ِ
ي ِ
ژباړه« :تر دې دمخه ډېر پيغمبران داسي تېر سوي دي چي د هغو په ملګرتيا کي

ډېر خداى پالونکي وجنګېدل .د خداى په الر کي چي کوم غمونه پر هغو راغلل

هغوى په زړه ماتي نه سول .کمزوري يې ښکاره نه کړه .او د (باطل په وړاندي) يې
سرونه ټين نه کړل .لوى څښتن همداسي زغمونکي خوښوي .د هغو دعا صرف

داوه چي :اى زموږ پروردګاره! زموږ خطاوي او ګناوي راوبخښه ،زموږ پښې ټينکي

کړه او پر کافرانو باندي زموږ د بر السۍ لپاره مرسته راسره وکړه .په پاى کي لوى

څښتن هغو ته د دنيا ثواب هم ورکړ او تر هغه غوره ثواب يې په آخرت کي هم ور
په برخه کړ .د لوى څښتن همدغسي نېک عمله کسان خوښيږي .اى مومنانو! که
تاسي د هغو خلکو په خوښه کړنه وکړئ چي کفر يې غوره کړى دى نو هغوى به

تاسي بېرته پر شا واړوي او تاسي به ناکام سئ( .د هغو خبري غلطي دي) حقيقت
دادى چي لوى څښتن ستاسي مالتړ او مرستندوى دى ،او هغه ډېر ښه مرستندوى
دى .هغه وخت ډېر ژر راتلونکى دى چي موږ د حق نه منونکو په زړونو کي بېره

واچوو .ځکه چي هغو د لوى څښتن سره په خدايۍ کي هغه څه شريک بللي دي چي
د هغو په برخه والۍ کي لوى څښتن کوم سند نه دى نازل کړى .د هغو وروستى

استوګنځى دوږخ دى او ډېر بد هغه استوګنځى دى چي دغو ظالمانو ته ور په برخه

وي».
دا هم بايد له ياده ونقه باسقو چقي د اسقالم د مققدس ديقن د برقرارولقو او د
باطل د طردولو او له منځه وړلو لپاره سرښندني او هقر اړخيقزي هلقي ځلقي پقه
کار دي .د حضرت موالنا مودودي /په وينا د دې دين الر هيڅکله په ګالنقو
نه ده فرش سوې .د مهالونو په اوږدو کي چقي هقر چقا پقر اسقالم ايمقان راوړى
دى ځان ،مال او ډېرڅه يې د دې دين د کاميابۍ او د دواړو جهانو د نېکمرغۍ
د ګټلو لپاره په خطر کي اچولي دي او هر طاغوت چي د هغه په مقخ کقي خنقډ
سوى دى د هغه د نسکورولو لپاره يې پقه سرښقندنه مقابلقه او مبقارزه کقړې ده.
په دې هکله د قرآن کريم دې ارشاد ته پام وکړئ:
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َ ۡ َ ۡ ل ۡ َ َ ۡ ل ل ْ ۡ َ َّ َ َ َ َّ َ ۡ ل َّ َ ل َّ َ َ َ ْ
َ
ل
ۡ
ِين خل ۡوا مِن ق ۡبل ِكمِۖ َّم َّست له لم
سبتم أن تدخلوا ٱۡلنة ولما يأت ِكم مثل ٱَّل
﴿أم ح ِ
َ
ۡ َ ۡ َ ٓ ل َ َّ َّ ٓ ل َ ل ۡ ل ْ َ َّ َٰ َ ل َ َّ ل ل َ َّ َ َ َ ل ْ َ َ ل َ َ َٰ َ ۡ ل َّ َ ٓ َّ
ٱِلأساء وٱلّضاء وزل ِزلوا حِت يقول ٱلرسول وٱَّلِين ءامنوا معهۥ مِت نُص ٱّللِ أل إِن
َ
نَ ۡ َ
ُص ٱ َّّللِ ق ِري [ ﴾٢١٤البقرة.]214 :
ژباړه« :آيا تاسي دا ګڼئ چي همداسي به جنت ته ننوزئ .په داسي حال کي چي

تر اوسه ال پر تاسي هغه هر څه نه دي تېر سوي ،چي تر تاسي دمخه پر مومنانو
باندي راغلي دي .پر هغو ستونزي راغلې ،کړاوونه پرتېر سول ،وبوږنول سول ،ان تر

دې چي د وخت رسول او د هغه مومنو ملګرو فريادونه وکړل چي د لوى څښتن
مرسته به کله راسي؟ په هغه وخت کي هغو ته ډاډ ورکړه سو چي د لوى څښتن

مرسته نژدې ده».
لکه چي له تقاريخونو او د ققرآن کقريم لقه تفاسقيرو څخقه څرګنقديږي د يقوه
پيغمبر په مبعوثېدو او هلو ځلو سره به د نړۍ د يوه ګوټ په خلکو کي د اسالم
حق دين برقراره سو ،خو د پيغمبر تر وفات وروسته به بيا د مهالونو په تېرېقدو
سققره خلققک بيققا لققه سققمي الري واوښققتل .چ قي بيققا بققه لققوى څښققتن د هغققو د
الرښووني لپاره استازى ورته ولېږى او بيا به د حق او باطل جګړه ونښته .چقي
دا لړۍ د حضرت محمد ج تر مهاله او پقه راوروسقته كقي د اسقالم او كفقر تقر
منځ تر همدې اوسه روانه ده او نوره به هم الى ماشاء الله روانه وي.
د ولسونو په تېره د انبياوو تاريخ ښوولې ده چي د انبيقاوو بلنقو بقه لقومړى د
مظلومو ،بې وزلو او مستضعفو وګړو په زړونو كي ځاى نيوى او زياتره به دغو
وګړو پر انبياوو ايمان راوړى او د هغو مالتړ به يې كاوه .دا ځکه چي دوى به د
هغو په بلنه كي عدالت ،برابري ،مينه او وروري او له ډول ډول مظالمو څخه د
ځانونو ژغورل ليدل .خو بر عكس به فرعونقان ،نمقرودان ،شقدادان ،قيصقران،
سترواکان ،ظالمان ،سركښان او ډول ډول لوى او واړه واكمنقان ،شقتمن او پقه
اصطالح اشراف او لويان د انبياوو د دعوت پقه وړانقدي درېقدل .دا ځکقه چقي
دوى د ټولو ټولنيزو فسادونو ،شرونو او ناروغيو زڼي وه ،كقوم چقي د انبيقاوو د
بلني په منلو كي يې خپلي ګټي پقه خطقر كقي ليقدلې .پقه پايلقه كقي بقه د دوى د
ګمراهۍ ،سرکښۍ ،حسادت ،ځان غوښتنو او حق تقه د غقاړي نقه ايښقوولو لقه
امله اړ كېدل چي د انبياوو او د هغو د بې وزلو ملګرو پر ضد ودريږي ،د غرور

د ټولو پيغمبرانو† دين همدغه اسالم وو
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او تكبققر الر واخلققي ،پققه بققاطلو او غولونققه تمسققك وكققړي او د حققق پلويققان
وزوروي ،په ټيټو سقترګو ورتقه وګقوري او ان اراذل يقې وبقولي او پقه وينقو يقې
خپل السونه ورنګوي.
خو لکه چي په قرآن كقريم كقي لولقو د لقوى څښقتن سقنت او اراده داده چقي
خپل استازي د بې وزلو په مالتړ پياوړي كړي او د هغو پر دښقمنانو بانقدي پقه
غلبه او بري سره خپل نعمت پر ولوروي .لکه چي فرمايي:
َۡ
َ َ
َ ََۡ
ۡ ل
َّ
ٓ َٗ ۡ
﴿إِن ف ِۡر َع ۡون َعَل ِِف ٱۡل ِ
ۡرض َو َج َعل أهل َها ش َِي ٗعا ي َ ۡس َتضعِف َطائِفة مِن له ۡم
ََ
َ ٓ َ ل ۡ َّ ل َ َ َ ۡ ل ۡ
َ ل ل َ َّ
َََۡٓ ل ۡ ََۡ َ ۡ
سد َ
يد أن ن لم َّن لَع
ِين  ٤ون ِر
ف
م
ل
ٱ
ِن
م
ن
َك
ۥ
ه
ن
إ
م
ه
ء
ا
ِس
ن
ۦ
ح
ِ
ِ
أبناءهم ويست ِ
َ
ۡ ل ۡ ل ْ َۡ
َ َ ۡ َ َ ل ۡ َّ ٗ َ َ ۡ َ َ ل ل ۡ
َ
َ
َٰ
ٱستضعِفوا ِِف ٱۡل ِ
ۡرض وجنعلهم أئِمة وجنعلهم ٱلورِثِي [ ﴾٥القص .]5-4 :

َ
يلذب ِ لح
ٱ ََّّل َ
ِين

ژباړه« :فرعون په مځکه كي سركښي وكړه او د هغې اوسېدونكي يې پر ډلو

ووېشل ،د هغو يوه ډله يې خواره كړه ،د هغو هلکان يې وژل او د هغو ښځي

(نجوني) يې ژوندۍ پرېښوولې ،دغه فرعون له مفسدانو څخه وو .او موږ اراده

درلوده چي پر هغو خلکو لورونه وكړو چي په مځکه كي ضعيف كړى سوي وه او

هغوى الرښوونكي وګرځوو او هغوى وارثان كړو او په مځکه كي واك وركړو».
دغه راز لوى څښتن فرمايي:
ۡ
َّ ل َ َ
َّ ل ۡ َ ل ل ۡ َ ل ل َ
ت ََك َِم لت َنا لِع َبادِنَا ٱل لم ۡر َسل َ
﴿ َولَ َق ۡد َس َب َق ۡ
ِي  ١٧١إِنهم لهم ٱلمنصورون ِ ١٧٢إَون جندنا
ِ
َ ۡ
َ
ل له لم ٱل َغَٰل لِبون [ ﴾١٧٣الصافات.]173-171 :
ژباړه« :موږ د خپلو لېږل سوو بنده ګانو سره له پخوا څخه ال ژمنه كړې ده چي

خامخا به د هغو سره مرسته وسي او زموږ پوم به هرو مرو برالسى سي».
د لوى څښتن د استازو او رشقتينو بنقده ګقانو ژونقد ټقول پقه رشقتينولۍ او د
كفر ،فساد ،ظلم او بې عدالتۍ سره په غزا ،جهاد او مبارزه كي ،پر لوى څښتن
په ايمان لرلو ،په زړه ورتيا سره او په رشتياني شجاعت او مړانه كقي تېقر سقوى
او پاى يې د مستكبرينو ،جبارانو ،فرعونانو ،ټګانو او خاينانو او د شقر او فسقاد
د عناصرو وربوزونه په خاورو چيخلي دي او بېله څه مقادي ګټقي او هيلقي يقې
كړېدلي او زورېدلي وګړي كوم چي د ولسونو اكثريقت تشقکيلوي لقه ډول ډول
مظالمو او د بنده ګانو له بنده ګۍ څخه ژغورلي دي.
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لکه چي په پخوانيو ټولنو او ولسونو كي د دغو مادي پالو طاغوتي او ظالمو
كفري ځواكونو د ناوړو او استكباري كړنالرو د پلي كېدو په پايله كي ډول ډول
فسادونه ،لکه د لوى څښتن په وړاندي كفر ،هغقه تقه شقريك نيقول ،د نعمتونقو
ناشکري ،سركښي ،غرور ،ورانۍ او بدمرغۍ ،د ولسقونو خقوارول او ښقکېلول،
اسراف ،بې ځايه لګښتونه ،د بې وزلو د السنيوي پقر ځقاى د هغقو لوټقول او د
هغو د شتو الندي كول او خوړل ،خيانت ،چل ول ،په درانه كاڼي رانيول او پقه
سپك كاڼي وركول ،زنا او لواطت او نور رامنځته سول او بيا چي د لوى څښتن
د استازو او نورو مصلحينو هلو ځلو ،نصيحتونو او ويناوو ځاى ونه نيقو ،نقو د
لوى څښتن په قهر او غضب اخته سول او باالخره داسي پوپنا سول چي يوازي
يې كيسې په كتابونو او تاريخونو كي پاته سوې.

ادریس÷ اود کفر او فساد پر ضد لومړنۍ پاڅېدنه
َ
ٗ َّ ٗ
ۡ َ َّ ل َ َ
ۡ َ
َ ً َ
َ ۡ لۡ
َدِيقا نبِيا َ ٥٦و َرف ۡع َنَٰ له َمَكنا عل ًِّيا ﴾٥٧
يس إِنهۥ َكن ِ
﴿وٱذكر ِِف ٱلكِتَٰ ِ إِدرِ

[مريم.]57-56 :

ژباړه« :او په دې کتاب (قرآن کريم) کي د ادريس يادونه بيان کړه ،هغه يو

رشتينى انسان او پيغمبر وو او هغه موږ لوړ مقام ته رسولى وو».
ادريس÷ په بابل کي وزېږېد او هلته لوى سو .لقومړى يقې د شقي ÷ پقه
علم او الرښقوونه کړنقه کقول ،کقوم چقي د آدم÷ زوى او د ده د پقالر د نيکقه،
نيکه وو .بيا چي لوى سو لوى څښتن د پيغمبرۍ او نبوت منصب ور وسپاره.
په تفسير خازن ،تفسيراللباب ،معالم التنزيل او نورو کي وايي چي د قابيقل
د تققوکم يوشققمېر وګققړو د اور عبققادت غققوره کققړى وو او پققه لهققو لعققب ،سققاز او
سرود ،شرابو ،زنا او فساد او فحشاوو اخته سوي وه .له دې املقه لقوى څښقتن
حضرت ادريس÷ تر حضرت آدم÷ وروسته د خپل لومړنى پيغمبر ( نبقي)
په توګه د وحيو سره ورواسقتاوه چقي سقمي الري تقه د قابيقل د تقوکم او زامنقو
الرښوونه وکړي،له ګمراهۍ ،کفر او د شي او آدم÷ د شريعت لقه مخالفقت
او انحراف څخه يې را وګرځوي او د لوى څښتن عبقادت ،تقوبې او پښقېمانۍ
ته يې وبولي .خو لکه چي تفاسقير او نقور کتابونقه وايقي ډېقرو لقږو کسقانو د ده
پيروي وکړه او اکثريت وګړي يې مخالف سول او د ده خبري يقې ونقه منلقې.
له دې امله حضرت ادريس÷ د دوى سره د جګړې په تکل کي سو او پقه دې
منظور يې وسقلې جوړولقو تقه الس واچقاوه .پقه معقالم التنزيقل ،خقازن او روح
المعاني تفسيرونو کي ليکي چي ادريس÷ لومړى شخ دى چي په قلم يې
ليک کښلى دى .دغه راز هغقه لقومړى شقخ دى چقي کقالي يقې وګنقډل او د
ګنډلو کالو اغوستل يې دود کړل او د لومړي ځل لپاره يې وسلي جقوړي کقړې
او د کفارو سره پقه وجنګېقدى .خقو داسقي ښقکاري چقي حضقرت ادريقس÷
دوى سمي الري ته راوانه ړوالى سول او باالخره د هغو د مخالفتونو له امله اړ
سو چي د خپلو لږو پيروانو سره له بابل څخه مصر ته مهاجر سقي .ادريقس پقه
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مصر کي خلک د لوى څښتن توحيد ،عدالت ،نېکۍ او معقروف تقه بلقل او لقه
منکرو يې راګرځول .دغه راز هغه خلک د دين د دښمنانو سره جنګ او جهقاد
ته هڅول او الر ښوونه يې ورتقه کقول چقي د خپلقو شقتو زکاتونقه بقې وزلقو تقه
ورکړي .لکه چي تفاسير وايقي لقوى څښقتن تقر ادريقس÷وروسقته دغقه ټقول
ورک الري د نوح÷ د توپان پر مهال غرق کړل( .النبقوت واالنبيقاء 223مقخ
او يو شمېر تفاسير).
د تفهيم القرآن په 101 /3مخ کقي وايقي :د مفسقرينو عمقومي مفکقوره داده
چي په بايبل کي چي د کوم ستر شخصيت نوم حنقوک ( )Enochښقوول سقوى

دى ،هغه ادريس÷ دى.
د تلمود پقه اسقرائيلي روايتونقو کقي د هغقه حقاالت پقه زيقات تفصقيل سقره
راوړل سوي دي ،چي لنډيز يې دادى :له حضرت نوح÷ خه دمخقه چقي کلقه
په بنيادمانو کي فساد پيل سو نو د خداى فرښتې حنوک ته ،چي له خلکو څخه
بېل يې روحاني ژوند تېراوه ،آواز وکړ چي« :اى حنوکه! پاڅېږه له ګوښقه کقونو
څخه ووزه او د مځکي په اوسېدونکو کي وګرځه راوګرځه ،هغقو تقه هغقه الره
وښيه چي هغو ته ورباندي تلل په کار دي او هغه کړنالري وروښيه چي په هغو
باندي ورته عمل کول په کار دي» .د دغه امقر لقه مخقي هغقه ووت او ځقاى پقه
ځاى يې خلک راغونډ کړل .حنوک تر  353کلونو پوري پر انساني نسل باندي
حکمران پاته سو .د هغه حکومت د عدل او حق پالني حکومت وو .د هغقه پقه
زمانققه کققي د خققداى پققر مځکققه بانققدي رحمتونققه اورېققدلThe Talmud ( .
)Selections, pp.18-21

پورتنۍ خبري د عېسويانو په يوه کتاب کقي چقي «قديم بادى ب اد گ و انامدى
کے سوانح حمىت» نوميږي هم په تفصيل سره ليکل سوي دي.
يادونه:
ځيني عالمان وايي چقي د نقوح÷ تقر ققوم دمخقه نقور خلقک د آدم÷ تقر
مهاله د فطرت د دين پابنده وه او بېله لويه څښتنه يې د بل څقه عبقادت نقه دى
کړى ،او تر نوح÷ د مخه بل بېروونکي او رسول نه دى ور لېږل سقوى .البتقه
شي  ،ادريس او آدم† انبيا وه ،نه رسوالن کوم چي وحي ورته سوي وي .په
دې هکله دوى دا آيت دليل وړاندي کوي:

ادريس÷ اود کفر او فساد پر ضد لومړنۍ پاڅېدنه
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َ ََ ََ
َ َ َّ ل ل َّ ٗ َ َٰ َ ٗ َ َ َ َ
ث ٱ َّ ل
ّلل ٱَلَّبيۧ َن لمبَ َِش َ
نزل َم َع له لم
ين َو لمنذِرِين وأ
﴿َكن ٱَلاس أمة وحِدة فبع
ِِ
ِ
ل
ۡ َ
َۡ َ ۡ ل
ك َم َب ۡ َ
ِين أوتل ل
اس ف َ
ِيما ٱ ۡخ َتلَ لفوا ْ فِيهِ َو َما ٱ ۡخ َتلَ َف فِيهِ إ َّل ٱ ََّّل َ
ي ٱَلَّ ِ
وه
ٱلكِتَٰ َ ب ِٱۡل ِق ِِلح
ِۚ
ِ
ۡ َل ْ
ْ
ت َب ۡغ َيۢا بَ ۡي َن له ۡمُۖ َف َه َدى ٱ َّ ل
ِم ۢن َب ۡع ِد َما َجا ٓ َء ۡت له لم ٱ ِۡلَي َنَٰ ل
ّلل ٱ ََّّل َ
ِين َء َام لنوا ل َِما ٱخ َتلفوا فِيهِ م َِن
ِ
َ
ٓ
َ
ّلل َي ۡهدِي َمن يَشا لء إ ََٰل َ ُّ ۡ َ
ۡلق بإ ۡذنِهِۦ َوٱ َّ ل
َۡ
يم [ ﴾٢١٣البقرة.]213 :
ِ ِ
َر َٰ ٖط مست ِق ٍ
ٱ ِ ِِ

(د دغه آيت ژباړه په ( )39مخ کي سوې ده) .او بل د حضرت ابن

عباسب دا حدي

دليل وړاندي کوي« :اكن بني نوح وآدم عرشة قرون لكهم

ىلع رشيعة من احلق ،فاختلفوا فبعث اهلل انلبيني مبرشين ومنذرين» دغه حدي

حاکم په المستدرك على الصحيحين کي په 3968شمېره روايت کړى دى او
وايي چي صحيح دى ،خو بخاري او مسلم نه دى روايت کړى.
ژباړه :د نوح او آدم (عليهما السالم) تر منځ لقس پېقړۍ واټقن وو .او کومقو
خلکو چي په دغه زمانه کي ژوند کاوه ټول د حق دين او شريعت پابند وه .خقو
بيا يې وروسته اخقتالف سقره وکقړ او لقوى څښقتن دوى تقه زېقرى کقوونکي او
بېروونکي نبيان ولېږل.
خو د آيت په هکله شهيد سيد قطب /پقه فقي ظقالل الققرآن کقي ليکقي :دا
چي لومړى خلک يو امت وو دا درسته ده .د هغو يوه الر او يو تصقور وو .خقو
دا د بشر د هغي لومړنۍ کوچنۍ مجموعې حالت ته اشاره ده چي د آدم او حقوا
(عليهما السالم) له کهول او اوالدې څخقه د هغقو د تصقوراتو او اعتققاداتو تقر
اختالفونو دمخه موجوده وه .په دې توګه قرآن کريم فرمايي چي انسانان له يقوه
اصله او له يوې کورني څخه دي کومه چي د آدم او حوا کورنۍ ده .خو بيقا چقي
د دې کهول غړي ډېر سول او يوه خوا او بله خوا خپاره سول،اختالفونه پکښقي
رامنځ ته سول.
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َََ ۡ َۡ َ َۡ ل ً َ َ
ََ َ
ۡ َ ۡ َ َ َ َّ َ ۡ
ََ َ َ ل
َخسِ َ
ي ََع ٗما فأخذه لم
وحا إ ِ ََٰل ق ۡو ِمهِۦ فلبِث فِي ِهم ألف سن ٍة إِل
﴿ولقد أرسلنا ن
َ
َ
َ
ُّ َ ل ل َ
َ َ َ ل ۡ َ
لسف َ
ينةِ َو َج َع ۡل َنَٰ َها ٓ َءايَ ٗة ل ِۡل َعَٰلَم َ
ي ﴾١٥
ٱ
لطوفان َوه ۡم ظَٰل لِمون  ١٤فأجن ۡينَٰه َوأَحَٰ َ ٱ َّ ِ
ِ

[العنكبوت.]15-14 :

ژباړه« :موږ نوح د هغه قوم ته ولېږى او هغه پنځوس کم زرکاله د هغو په منځ

کي واوسېدى .په پاى کي هغه خلک توپان ونيول .په داسي حال کي چي هغوى

ظالمان وه .بيا موږ نوح او د بېړۍ خلک وژغورل او هغه مو د نړيوالو لپاره د عبرت

يوه نښانه وګرځول».
نوح÷ د لوى څښتن له اولوالعزمو پيغمبرانو څخه وو چي د لومړي رسول
په توګه د هغه قوم ته ولېږل سو .هغه خپل ققوم تقه لقه بقت پقالني څخقه د لقوى
څښتن وحدانيت ته بېخي ډېر عمر بلنه ورکړه ،خو دونه نتيجه يې ورنه کړه .او
ډېرو لږو کسانو ايمان پر راوړ.
د اسالمي نړۍ ستر عقالم او مفسقر اسقتاد عفيقف عبقدالفتاح طبقاره ليکقي:
قرآن کريم د نوح÷ له پېر (مهقال) څخقه د انسقاني ټقولني طبيعقت او ترکيقب
راښيي او هغه پر دوو مختلفو طبقو وېشي ،لقومړى :د اشقرافو او شقتمنو طبققه
چي اوسمهال د پانګوال او بورژوا په نومونو پېژندل کيقږي .دوهقم :د کقارګرانو
او فقيرانو طبقه چي نن مهقال د کقارګري طبققې او [پرولتاريقا] پقه نومونقو بلقل
کيږي .قرآن کريم د نوح÷ په کيسه کي موږ ته څرګندوي چي يوازي بېوزالن،
کارګران او مستضعفان دي چي د پيغمبرانو بلنو تقه مثبقت جقواب وايقي او لقه
هغققو څخققه هرکلققى او پيققروي کققوي .ځکققه چققي د هغققو پققه بلنققو کققي عققدالت،
مساوات او مينه او محبت ويني او پوهيږي چي دغه بلنقي د نشقتمنو او شقتمنو
په منځ کي مساوات او ورورګلوي رامنځ ته کوي او د مظلومانو حق له ظالمانو
څخه اخلي او اجازه نه ورکوي چي ظلقم او تېقرى وکقړي خقو د دې پقه عکقس
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اشراف او شتمن د پيغمبرانو بلني نه مني .لکه چي د نقوح÷ د وخقت اشقرافو
هم د هغه د دعوت له منلو څخه ډډه وکړه او داسي جواب يې ورکړ:
َ َ َ ۡ َ َ ل َّ َ َ َ ْ
َ َ َ َٰ َ َّ َ َ ٗ ۡ َ
َ
َ َ َّ َ
َشا مِثل َنا َو َما ن َرىَٰك ٱت َب َعك
ِين كف لروا مِن ق ۡو ِمهِۦ ما نرىك إِل ب
﴿فقال ٱلمل ٱَّل
ۡ
َ ۡ َ ۡ َ ل ُّ ل ۡ َ
َّ َّ َ ل ۡ َ َ ل َ َ َ َّ َ َ َ َ َٰ َ ل
ك ۡم َعلَ ۡي َ
كَٰذِب َ
ي
م
ك
ن
ظ
ن
ل
ب
ِۢل
ض
ف
ِن
م
ا
ن
إِل ٱَّلِين هم أراذَِلا بادِي ٱلرأ ِي وما نرى ل
ِ

[ ﴾٢٧هود.]27 :

ژباړه« :د هغه په جواب کي د هغه د قوم هغو مشرانو چي د هغه د خبرو له منلو

څخه يې ډډه کړې وه ،وويل :زموږ په نظر خو ته پرته له دې چي موږ غوندي يو

انسان يې بل څه نه يې .او موږ ګورو چي زموږ له قوم څخه صرف هغو کسانو چي

زموږ په اند ټين خلک وه ،بې فکره او بې سنجشه يې ستا پيروي غوره کړې ده».
دا جواب د اشرافو اند دود (د تفکر ډول) چي لويي او تکبر پکښقي نغښقتى
دى موږ ته مشخصوي .دغه راز دغه متکبره او مغروره ډله ،بقې وزلقي ډلقي تقه
وايي:
َ
َ
َ ۡ َ ۡ َ ل ُّ ل ۡ َ
َ َ َ َ َٰ ل َ
كَٰذِب َ
ي [ ﴾٢٧هود.]27 :
ى لك ۡم عل ۡي َنا مِن فضِۢل بل نظنكم
﴿وما نر
ِ

ژباړه« :او موږ په تاسي کي تر موږ هيڅ ډول لوړوالى او فضيلت نه وينو ،بلکي

موږ ګومان کوو چي تاسي دروغجن ياست»( .داستان هاى پيامبران در قرآن
123مخ).
قرآن کريم او د هغه تفاسير وايي چي د نوح÷ قوم د هغه خبري نقه منلقې،
په تېقره د هغقه د ققوم اشقرافو چقي ډېقر سقتر چقارواکي او عقالي رتبقه صقاحب
منصبان پکښېکي وه د هغو کسانو په هکله چي د نوح÷ خبري يقې منلقي وې
ورته ويل چي له تا څخه چي کومو کسانو پيروي کړې ده ،بې ارزښته او رذيقل
وګړي دي چي د بې وزلو ،کارګرانو ،بزګرانقو او پقه ډېقرو ټيټقو او سقاده کقارونو
بوختو کسانو له ډلي څخه دي .خو نوح÷ پقر خپقل ققوم بانقدي د شقفقت او
لورېيني له امله په صبر او زغم سره خپل دعوت ته ادامه ورکقړه او د هغقو سقره
به يې په پټه او څرګنده خبري اتري او مجادله کقول .هغقو تقه بقه يقې ويقل چقي
ستاسي جهالت او په شتو او مقامونو باندي ستاسي غرور المل سوى دى چقي
له سمي الري څخه اوښتي ياست او هدايت نه منئ .څنګه چي هغو د نوح÷
اسکېرلي پيروان د شتو او ټولنيز موقف له پلوه د خپلو ځانونو سيال نه ګڼقل نقو
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د حق او باطل جګړي

يې ور ته وويل که ته غواړې چي موږ پر تقا ايمقان راوړو نقو تقه دغقه کسقان لقه
ځانه ليري کړه ،اما نوح÷ دغه وړانديز ونه مانه او ويې ويل:
ً ۡ َ
َّ
َ َ َ ل ْٓ
ٓ ََ۠
ََ َۡ َٓ ََۡل ل ََ
َّ َ َ َّ
سلك ۡم عل ۡيهِ َمال ُۖ إِن أ ۡج ِر َي إِل لَع ٱّللِ َو َما أنا ب ِ َطارِ ِد ٱَّلِين ءامنوا
﴿وتَٰيَٰقو ِم ل أ
َّ ل ُّ َ َٰ ل ْ َ ۡ َ َ َٰ ٓ َ َ َٰ ل ۡ َ ۡ ٗ َ ۡ َ ل َ
َّ
ون َ ٢٩و َتَٰي َٰ َق ۡو ِم َمن يَ ل ل
نُص ِِن م َِن ٱّللِ إِن
إِنهم ملقوا رب ِ ِهم ولك ِِّن أرىكم قوما َتهل
ُّ َ َ َ َ َّ َ
َط َردت له ۡم أفَل تَذك لرون [ ﴾٣٠هود.]30-29 :
ژباړه« :اى زما ولسه! زه هيڅکله نه يم حاضر چي هغه کسان چي ايمان يې

راوړى دى له ځانه ليري کړم .هغوى د خپل رب حضور ته ورتلونکي دي ،خو زه

ګورم چي تاسي جهالت غوره کوئ .او اى قومه! که زه دغه خلک وشړم نو د لوى
څښتن له نيوني څخه به ما څوک وژغوري؟ آيا ستاسي په ذهن کي دونه خبره هم نه

کښېني؟».
عبدالفتاح طباره ليکي« :قرآن کريم څوارلس سوه کاله وړانقدي د طبققاتو او
ټولنيزو اختالفونو د له منځه وړلو لپاره اقدام کړى دى او په بقې شقمېرو آيتونقو
کي يې وګړي دوستۍ ،ورورۍ او برابرۍ ته بللي او هڅولي دي .د نوح÷ په
کيسه کي د لوى څښتن اراده پر دې ده چي خلکو ته روښانه کړي چقي اشقراف
او شتمن پر نورو باندي هقيڅ امتيقاز نقه لقري .کومقه انسقاني ټولنقه چقي د لقوى
څښتن د منلو وړ ده هغه ټولنه ده چي انسانان په هغقې کقي پقه حقوققو او دنقدو
کي برابر دي .او پر يوه باندي د بل لوړوالى او درناوى يوازي د علم او تقوا ،له
فساد او ورانيو څخه د ډډي کولو او خلکو ته د خدمتونو او ښو چارو د تر سره
کولو پر بنسن دى.
د قرآن کريم له نظره که شتمنو د حقق اواز تقه غقوږ نيقوالى ،هقيڅ کلقه بقه د
ټولني د تپيقو (طبققو) پقه مقنځ کقي جګقړې او مبقارزې نقه رامقنځ تقه کېقدالى».
(داستانهاى پيامبران در قرآن 124او 125مخونه).
د نوح÷ خبرو د هغه پر قوم اغېزه ونه کقړه او د حقق پقه وړانقدي د زيقات
عناد او دښمنۍ لقه املقه يقې د هغقه خبقري رد کقړې ،لجاجقت او شقخړي يقې
ورسره پيل کړې او پاى يې ور ته ويل:
ۡ
َ
ل
ٓ
َ
َ َ
َ َ َّ
َ ل ْ َ َٰ ل ل َ ۡ َ َٰ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ
لص َٰ ِدق َ
ِي
جدََٰلَا فأت َِنا ب ِ َما ت ِع لدنا إِن كنت مِن ٱ
﴿قالوا تَٰينوح قد جدتلنا فأكَثت ِ
َ
َ َٓ ََٓ
ََ َ َ ل ل ۡ ل ۡ ٓ ۡ
َّ
َ َ َّ َ َ ۡ ل
ۡ
ل
ل
ل
َ
ج ِزين  ٣٣ول ينفعكم نص ِح إِن
 ٣٢قال إِنما يأتِيكم بِهِ ٱّلل إِن شاء وما أنتم بِمع ِ
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َ
َ َ َّ ل ل ل َ ل ۡ َ ل ۡ ل َ َ ُّ ل ۡ َ ۡ ل
َ َ ُّ َ ۡ َ َ َ ل
ِإَوِلهِ ت ۡر َج لعون ﴾٣٤
نص َح لك ۡم إِن َكن ٱّلل ي ِريد أن يغوِيكم هو ربكم
أردت أن أ

[هود.]34-32 :

ژباړه« :اى نوحه! تا زموږ سره جګړه وکړه او ډېره دي وکړه ،بس اوس نو که

رشتينى يې هغه عذاب راوله چي موږ ته يې اخطار راکوې .نوح جواب ورکړ :هغه

خو به لوى څښتن راولي ،که يې خوښه سي او تاسي دونه وس نه لرئ چي د هغه
مخه ډب کړئ .اوس که زه ستاسي څه خير ښېګڼه هم وغواړم تاسي ته څه ګټه نه

سي رسوالى .کله چي لوى څښتن ستاسي د بې الريتوب اراده کړې وي .هغه

ستاسي رب دى او د هغه لوري ته ستاسي ورستنېدل دي».
بيا کله چي نوح÷ د خپل قوم لخوا تر فشارونو او تهديدونو النقدي راغقى
لوى څښتن ته يې شکايت وکړ:
َ َۡ ۡ َۡ َََۡل ۡ َۡ ٗ َ َ
َ َّ ل
َّ َ ۡ
َ َ َ
جنّن َو َمن َّم ِ َ
ِع م َِن
ب إِن قو ِِم كذب ِ
﴿قال ر ِ
ون  ١١٧فٱفتح بي ِّن وبينهم فتحا و ِ ِ
ٱل ۡ لم ۡؤ ِمن َ
ِي [ ﴾١١٨الشعراء.]118-117 :
ژباړه« :نوح دعا وکړه اى زما پروردګاره! زما قوم زه دروغجن وګڼلم اوس نو

زما او د دوى تر منځ غوڅه پرېکړه وکړه او ما او زما ملګرو مومنانو ته نجات

راکړه».
بيا يې وويل:
َ ْ ۡ
الۥ َو َو َ للهل ٓۥ إ َّل َخ َس ٗ
﴿ َّرب إ َّن له ۡم َع َص ۡوِن َوٱ َّت َب لعوا ْ َمن َّل ۡم يَز ۡد له َم ل ل
ارا َ ٢١و َمك لروا َمك ٗرا
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ل
ٗ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ ل َ ََ ل
ك ۡم َول تَذ لرن َودا َول لس َو ٗ
اَع َول َي لغوث َو َي لعوق َون ۡ ٗ
لك َّب ٗ
ِسا
ارا َ ٢٢وقالوا ل تذرن ءال ِهت
َ َّ َ َ ٗ
َّ
َ َ ۡ َ َ ُّ ْ َ ٗ َ َ َ
َٰ
َٰ
 ٢٣وقد أضلوا كثِياُۖ ول تزِدِ ٱلظل ِ ِمي إِل ضلَل [ ﴾٢٤النوح.]24-21 :
ژباړه« :لويه څښتنه! هغو زما خبره ونه منل او د هغو مشرانو پيروي يې وکړه
چي د مال او اوالد په پيداکولو ال زيات زيانمن سوي دي .دغو کسانو (مشرانو) د

ډېري لويي دسيسې جال غوړولى دى .دغو مشرانو کشرانو ته وويل :خپل معبودان

هيڅکله مه پرېږدئ .او خپل بتان ود او سواع او يغوث ،يعوق او نسر مه پرېږدئ.

دوى ډېر خلک ګمراه کړي دي او ته هم اى ربه! دغو خلکو ته له ګمراهۍ پرته بل څه

مه زياتوه».
بيا نوح÷ خپل قوم ته د پوپنا کېدو ښرا کوي:
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َّ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ
َ َ ۡ ل ۡ ل ُّ ْ
َ ۡ َ
ََ َ ل
َّ َ
ين َديَّ
ً
َ
َٰ
ِ
ضلوا
ي
م
ه
ر
ذ
ت
ن
إ
ك
ن
إ
٢٦
ا
ار
ر
ف
ك
ل
ٱ
ِن
م
ۡرض
ب ل تذر لَع ٱۡل
ِ
ِ ِ
﴿وقال نوح ر ِ
ِِ
َ َ َ
ْ َّ َ
َ َّ
اد َك َول يَ ِ لِل ٓوا إِل فا ِج ٗرا كف ٗارا [ ﴾٢٧النوح.]27-26 :
عِب
ژباړه« :نوح وويل :لويه څښتنه! له دغو کافرانو څخه هيڅ يو پر مځکه ژوندى

مه پرېږده .که تا دوى پرېښوول نو دوى به ستا بنده ګان ګمراه کړي .او د دوى له

اوالدې څخه چي هر څوک پيدا سي بد کارى ،بې حيا او سخت کافر به وي».
نو هغه وو چي لوى څښتن د نوح÷ دعا قبولقه کقړه ،هغقه تقه يقې د بېقړۍ
جوړولو الرښوونه وکړه او بيا يې د ده او د ده د مسلمانو ملګرو پرته نقور ټقول
په توپان هالک کړل.
په قرآن کریم کي د قوم د سردارانو یادوني:

ۡ َ
په قرآن کريم کي زياتره د قوم د سردارانو او مخورو لپاره د ﴿ٱل َمل﴾ لفظ

کارول سوى دى .دا يو داسي جامع لفظ دى چي د ظالمو واکمنو د مالتړو،
مصلحت خوښو ،شتمنو ،منافقانو او د قبايلو او سيمو د مشرانو لپاره
استعماليږي( .دغه راز په قرآن کي دوى په نورو نومونو هم ياد سوي او د
پيغمبرانو په هکله د دوى مخالفتونه غندل سوي دي).
دا د خداى عجب شان دى چي دغه وګړي د پيغمبرانو د مخالفت کوونکقو
د فهرست په سر کي راځي .د دې المل بل هقيڅ نقه سقي کېقداى بېلقه دې چقي
دوى د شتو او جاه ميني ور اخيستي وي او له دې امله د لوى څښقتن لقور تقه د
هر بلونکي مخالفت کوي .دغو شتمنو لويانو د حضرت نوح÷ سره مخالفت
د جګړې تر پولي ورساوه .د لوى څښقتن پقه مځکقه کقي يقې فتنقې او فسقادونه
وکړل او د خداى د دغه سپېڅلي پيغمبر د مخالفت لپاره يې هر راز وسايل پقه
کار واچول .د دې ککړو عناصرو په هکله لوى څښتن داسي فرمايي:
َّ َ َ ل ۡ َ ل َ ٓ َّ ٓ ل ۡ
َّ
َ
َ
﴿ َو َما ٓ أ َ ۡر َس ۡل َنا ِف قَ ۡر َ
ۡتفوها إِنا ب ِ َما أ ۡرسِل لتم بِهِۦ كَٰفِ لرون ﴾٣٤
ِير إِل قال م
ذ
ن
ِن
م
ة
ي
ٖ
ِ
ٍ

[سبأ.]34 :

ژباړه« :او موږ چي کومي سيمي ته يو خبر ورکوونکى لېږلى وي د هغه ځاى

شتمنو دا ويلي وي چي په کوم څه چي ته را لېږل سوى يې موږ هغه نه منو».
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د نوح÷ د قوم سردارانو هغو بقې وزلقو وګقړو تقه چقي پقر هغقه يقې ايمقان
راوړى وو رذيالن ويل او پر هغه يې يو غن اعتراض دا وو چقي سقتا متابعقت
خو يوازي بې وسو او خوارو رذيالنو کړى دى او له اشرافو او لويانو څخه يقوه
هم ستا د بلني هرکلى نه دى کړى.
البته دا هغه خبري دي چي د واکمنو او شقتمنو او بقې وزلقو او نشقتمنو ډلقو
تر منځ له هغه مهاله تر اوسه رواني دي .دغه طبقاتي کشمک

نن مهال چقي د

علم ،تهذيب او تمدن دور باله سي نقور هقم ژور سقوى دى .د علقم او پقوهي د
ځينو مدعيانو عادت وي چي د بې علمو وګړو په وړاندي په خپل علم او پوهه
ډېره لويي او فخر کوي .ډېر ليدل سوي دي چقي دغسقي پقه اصقطالح عالمقان
دغوکسققانو تققه پققه سققپکه سققترګه ګققوري او کلققه کلققه نققاوړه الفققا هققم ورتققه
استعمالوي.
دغه راز شتمن او پانګوال هقم د بېوزلقو خلکقو سقره ،کقه څقه هقم د علقم او
فضل خاوندان وي ،سقپکه وضقع کقوي او تقر ځقان يقې کښقته او ټيقن ګڼقي او
اوسققمهالي پققردي پققال واکمققن او لققوى چققارواکي خققو د عققامو خلکققو سققره پققه
فرعوني دما کړنه کوي او هيڅ يې پر سړو نه شمېري .په داسي حقال کقي چقي
دا ټول د جاهليت او ټين فطرت عادتونقه دي .دغسقي وګقړي کقه هقر څونقه د
حق او عدالت ،مساوات او داسي نورو په هکله ليکني کوي يا يې پقه شقعارونو
ستوني څيري هيڅ رشتيا نه وايي.
هو! يوه بله د يادولو خبره پاته ده او هغه داده چي له بده مرغقه لقه دغقو بقې
وزلو وګړو څخه ډېرى ليدل کيقږي چقي د ښقو او پقاکو انسقانانو او د حقق او د
دوى د دې او هغي دنيا د نېکمرغۍ د پلويانو او مسلمانو الرښوونکو د خبرو د
اورېدلو او منلو او واک ته د هغو د رسولو پر ځاى د دغسقي بقې علمقو ،پقردي
پققالو ،خققاينو ،د حققق او اسققالم د مخققالفو او د پققردو پققه تبليغققاتو جققوړو سققوو
واکمنانو ،رهبرانو ،لويانو او اغاګانو خبري اوري او په پټقو سقترګو يقې منقي او
پيروي يې کوي او خپله د خپل هيواد واک ورسپاري .چي دا ډېقر د تقاثر ځقاى
دى .لوى څښتن د دغسي بې وزلو او مستکبرو توکو په هکله فرمايي:
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َ
َۡ َ ل ل
َّ ل َ َ ۡ ل ل َ
ل
َ َ ۡ َۡ
﴿ َول َ ۡو تَ َر َٰٓ
ج لع َب ۡعض له ۡم إ ِ ََٰل َب ۡع ٍض ٱلق ۡول َيقول
ى إِذِ ٱلظَٰل ِمون موقوفون عِند رب ِ ِهم ير ِ
َ َ َّ َ ۡ َ ۡ َ ل ْ
َّ َ ۡ ل ۡ ل ْ َّ َ ۡ َ ۡ َ ل ْ َ ۡ َ ٓ َ ل ۡ َ ل َّ ل ۡ
َ
ٱَّلِين ٱستض ِعفوا ل َِّلِين ٱستكبوا لول أنتم لكنا مؤ ِمن ِي  ٣١قال ٱَّلِين ٱستكبوا
َّ َ ۡ ل ۡ ل ٓ ْ َ َ ۡ ل َ َ ۡ َ َٰ ل ۡ َ ۡ ل َ َٰ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ل َ ۡ ل ل ُّ ۡ
ُمرم َ
ِي ﴾٣٢
ل َِّلِين ٱستضعِفوا أَنن َددنكم ع ِن ٱلهدى بعد إِذ جاءكمِۖ بل كنتم ِ

[سبأ.]32-31 :

ژباړه« :کاشکي ته د دوى حال هغه مهال ووينې چي دغه ظالمان د خپل رب په

حضور کي والړ وي .په هغه وخت کي به دوى يو پر بل باندي مالمتي اچوي .بې

وزلي به تکبرکوونکو غټانو ته ووايي :که تاسي نه واى موږ به مومنان واى( .يعني:
اى ظالمانو!دا تاسي واست چي موږ مو تېر ايستلي او له سمي الري اړولي وو او د

حق د بلونکو د خبرو له منلو څخه موګرځولي وو .که تاسي داسي نه کوالى موږ به د
ايمان خاوندان واى) .دغه غټان به دغو بې وزلو ته جواب ورکړي :آيا تاسي له هغه

هدايت څخه چي درته راغلى وو ،موږ راګرځولي واست؟ نه داسي نه ده ،بلکي

تاسي په خپله مجرمان واست».
يعني :موږ خو څو تنه وو ،موږ څنګه او په کوم واک او زور تاسقي پقه دونقه
ډېر شمېر وګړي له سمي الري څخه را ګرځوالى سواى .تاسي پخپلقه د حقق د
پلويانو پر خبرو غوږ نه دى ايښى او د خپلو خواهشاتو پيقروي موکقول او اوس
په خپله ګناه موږ ګرموئ .که تاسي زموږ ماموريتونه او نوکرۍ نه کوالى او موږ
ته مو رايه نه راکوالى او واک مو نقه را سقپارالى مقوږ کلقه پقر تاسقي حکومقت
کوالى سواى .زموږ پوځونه او د واک او شتمنۍ سر چينقه خقو تاسقي واسقت.
تاسي زموږ په پلوي مظاهرې کولې او زموږ په پلوي مو شعارونه ورکول .تاسي
موږ په ټيکسونو او مرستو راکولو حمايه کولو .تاسقي پقه حرامقو او حاللقو کقي
رى نه واهه او زموږ له واک څخه مو د حرامو په ترالسه کولو او نارواوو په تقر
سره کولو کي ګټه اخيسته .ستاسي د ښو چارواکو پر ځاى زموږ غوندي خلقک
خوښ وه .لوى څښتن مو دي د دغسي دواړو ډلو له حاله وساتي.

حضرت هود÷ او د اسالم سره د عادیانو دښمني
ۡ َ َ ۡ ل ل ٓ ۡ َ ل َّ
َ َٰ َ َ َ ل ۡ ل ٗ
َ ل
ودا قَ َال َتَٰي َٰ َق ۡو ِم ٱ ۡع لب لدوا ْ ٱ َّ َ
نت ۡم إِل
ّلل َما لكم مِن إِل َٰ ٍه غيه ُۖۥ إِن أ
﴿ِإَوَل َع ٍد أخاهم ه
َ
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َ
َ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ ل ل ۡ َ َ ۡ ۡ ً ۡ ۡ َ َّ َ َ َّ
ََ َ ٓ ََ َۡ ل َ
لۡ َل َ
ۡتون  ٥٠تَٰيَٰقو ِم ل أسلكم عليهِ أجراُۖ إِن أجرِي إِل لَع ٱَّلِي فطر ِِن ِۚ أفَل تع ِقلون
مف
َ
ْ
ْ
َ
ٓ
ل
َ َ َٰ َ ۡ ِ ۡ َ ۡ ل َ َّ ل
ۡ ل ل ً
َ
وب ٓوا إ ِۡلهِ يل ۡرسِل ٱ َّ
ك ۡم لث َّم تل ل
لس َما َء عل ۡيكم م ِۡد َر ٗارا َو َي ِزدك ۡم ق َّوة
 ٥١وتَٰيقوم ٱستغفِروا رب
ِ
ِ
َ َٰ ل َّ ل ۡ َ َ َ َ َ َّ ۡ ْ ل ۡ
ُمرم َ
ِي [ ﴾٥٢هود.]52-50 :
إَِل قوت ِكم ول تتولوا ِ
ژباړه« :عاديانو ته موږ د هغو ورور هود ولېږى .هغه وويل :اى قومه! د لوى
څښتن بنده ګي وكړئ .له هغه پرته ستاسي بل هيڅ څښتن نسته .تاسي مازي تومت

لګوئ .اى قومه! زه پر دې باندي له تاسي څخه څه مزدوري نه غواړم ،زما اجر پر

هغه چا دى چي زه يې پيدا كړى يم .نو آيا تاسي له پوهي كار نه اخلئ؟».
او اى قومه له خپل څښتن څخه بخښنه وغواړئ او بيا د هغه لوري تقه ور و
ګرځئ .هغه به پقر تاسقي بانقدي د آسقمان اوبقه درخوشقي كقړي او ستاسقي پقر
اوسني ځواك به نور ځواك هم در زيات كړي .تاسي د مجرمانو غوندي مقخ مقه
ا ړوئ.
عاديان د نوح÷ او د هغو مومنانو چقي د هغقه سقره پقه بېقړۍ کقي ژغقورل
سوي وه اوالده وه .دوى لومړى د نوح÷ پر دين وه ،يعني مسقلمانان وه .خقو
څنګه چي مهالونه پر تېر سول او په مځکه کي خپاره سول شيطان خطا ايستل،
له سمي الري يې واړول او په ډول ډول شهوتونو کي يقې ډوب کقړل ،چقي پقه
سر کي يې د اسالم مخالفت ،د هوا او هوس پقه تقاضقا د واکمنقۍ او ګټقو تقر
السه کولو شهوتونه وه( .في ظالل القرآن)
د دوى عام ټولنيز كړه وړه د بغاوت ،وركقالرۍ او ظلقم او تېقري پقر بنسقن
والړ وه.لققه دې املققه هغققو تققه لققوى څښققتن هققود÷ د خپققل اسققتازي پققه توګققه
واستاوه.
د قرآن او تفاسيرو له څرګندونو څخه په ګوته کيږي چي عاديان له جسماني
پلوه ډېر ځواکمن او هډور وګړي وه او په خپل وخت کي داسي يقو بقې سقاري
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ځواکمن قوم وو چي بل قوم يقې د مققابلې وس نقه درلقود .دوى د ډېقر ځالنقد
مدنيت خاوندان وه او د لويو لويو پخقو ،د نګقو او ښقکلو مقاڼيو پقه جوړولقو او
درلودلو يې نوم ايستلى وو .دغه مادي پر مختګ او جسماني زور او ځقواکمني
المل سوې وه چي هغوى يې په ډېره ناوړه توګه پقه دغسقي کبر،لقويي او نقاوړو
چارو او جرايمو اخته کړي وه او پر خپل ولس او نورو کمقزورو هيوادونقو يقې
ظلمونه او تېري کول او د لوى څښتن له احکامو څخه يقې سركښقۍ او بغقاوت
ته مالوي تړلي وې.
َ
َ
ۡ
ۡ
ْ
ْ
ل
َ َ َّ َ َ ۡ َ ۡ
َ
ل
َ
َ ۡ َ ُّ َّ َّ ً
ۡ
َ
ل
َ
َ
﴿فأما َعد فٱستكبوا ِِف ٱۡل ِ
ي ٱۡل ِق وقالوا من أشد مِنا قوة ُۖ﴾ [فصلت.]15 :
ۡرض بِغ ِ

ژباړه« :اما عاديانو په مځکه کي د حق له الري څخه انحراف وکړ ،د لويى چلند

يې غوره کړ او ويې ويل چي تر موږ بل زورور څوک دى؟».
د هغو سياسي او اقتصادي واک د څو تنو لويو ظالمانو په الس کي وو .چي
د هغو په وړاندي چا سپوڼ نه سواى وهالى..
َ
ْ
َ
َ ۡ َ َ َ َ ل ْ َ َٰ َ ۡ َ َ َ ۡ ْ ل ل ل َ َّ َ ل ٓ ۡ َ ل َ َّ َ
ار عن ِي ٖد ٥٩
﴿وت ِلك َعد ُۖ جحدوا أَِبتَٰي ِ
ت رب ِ ِهم وعصوا رسلهۥ وٱتبعوا أمر ِ
ُك جب ٍ
َ
َ
َ
َ
ٓ َّ ٗ َ َ ْ
ۡ
ۡ َ ٗ
َ
لۡ ْ َ
ٗ
َوأتب ِ لعوا ِِف هَٰ ِذه ِ ٱ ُّلن َيا ل ۡع َنة َو َي ۡو َم ٱلقِ َيَٰ َمةِ أل إِن ََعدا كف لروا َر َّب له ۡم أل لب ۡعدا ل َِعادٖ ق ۡو ِم
لهو ٖد [ ﴾٦٠هود.]60-59 :
ژباړه« :دغه وه عاديان چي د خپل څښتن له نښانو څخه منكر سول .د هغه د

استازو خبره يې ونه منل او د هر سركښه او جابر دښمن فرمان ته يې غاړه

كښېښوول .پاى پر دې دنيا هم د لعنت وړ وګرځېدل او د قيامت په ورم هم.

واورئ! عاديان په خپل پروردګار كافران سول .ښه واورئ! چي د هود قوم عاديان

ليري وغورځول سول».
او کله چي به يې پر کوم چا الس پورته کاوه په ډېره ظالمانه توګه به يقې پقر
پور ته کاوه او سخت او ځناورانه چلند به يې ورسره کاوه.
َ
ِإَوذا َب َط ۡش لتم َب َط ۡش لت ۡم َج َّبار َ
ين [ ﴾١٣٠الشعراء.]130 :
﴿
ِ
ژباړه(« :هود ورته وويل ):او كله چي پر چا الس پورته كوئ په جابرانه توګه يې
پر پورته كوئ».
هود÷ دوى ته په دې اړه تبليغ وكړ؛ د شرك پرېښوولو ،پر يوه لوى څښتن
ايمان راوړلو او د هغه اطاعت او د ظلم او تېقري پرېښقوولو تقه يقې وبلقل .او د

حضرت هود÷ او د اسالم سره د عاديانو دښمني

39

لوى څښتن له عذابه يې وبېرول ،خو دوى دا د پخوا ،زړې او د نه منلقو خبقري
وګڼلې او داسي فکر يې کاوه چي د هغه بلنه به څه تاوان ور ونه رسوي.
َ َ َۡ
َن لن ب لم َع َّذب َ
﴿إ ۡن َهَٰ َذا ٓ إ َّل لخلل لق ٱ ۡۡلَ َّول َ
ي [ ﴾١٣٨الشعراء.]138-137 :
ا
م
و
١٣٧
ِي
ِ
ِ
ِ
ِ

ژباړه« :دا له هماغو پخوانيو خبرو پرته بل څه نه دي .او موږ په عذاب نه اخته

كيږو».
پاى قوم د هغه دښمن سو او د هغه د قوم مشرانو پر هغه باندي د نقاپوهۍ،
درواغو او د هغو له پالر نيکه څخه د ژوندانه د ور پاته نظام د ګډوډولو تورونه
ولګول.
ل
َّ
ۡ
َ
ْ
َ
َ َ
َ
َّ
َ ََ
ل َ
َ َ
َ ۡ ٓ َّ َ َ َ
َنىَٰك ِِف َسفاه ٖة ِإَونا َلَظ ُّنك م َِن
ِين كف لروا مِن قو ِمهِۦ إِنا ل
﴿قال ٱل َمل ٱَّل
ۡ َ
كَٰذِب َ
ي [ ﴾٦٦األعراف.]66 :
ٱل
ِ
ژباړه« :د هغه د قوم مشرانو چي د هغه د خبري له منلو څخه انکار کاوه وويل:

موږ تا په ناپوهي اخته ګڼو او زموږ ګومان دى چي ته دروغجن يې».
باالخره پر عاديانو باندي تر درې کالو وچکالۍ او د هغو تر انکار او پر هغه
باندي تر استمرار وروسته لوى څښتن وپتېيل چقي هقود÷ او پقر هغقه بانقدي
ايمان راوړونکي وژغوري:
َّ
َ
ْ
ۡ َ َ
َ َ َّ َ ٓ َ َ ۡ ل َ َ َّ ۡ َ ل ٗ َ َ َ َ ل َ َ ل َ ۡ َ َّ َ َّ
َ
ۡ
ل
َٰ
اب
﴿ولما جاء أمرنا جنينا هودا وٱَّلِين ءامنوا معهۥ بِرَح ٖة مِنا وجنينهم مِن عذ ٍ
َ
ِيظ [ ﴾٥٨هود.]58 :
غل ٖ
ژباړه« :بيا كله چي زموږ حکم راغى نو موږ هود او هغه خلك چي د ده سره يې

ايمان راوړى وو ،په خپل رحمت سره وژغورل او هغو ته مو له يوه سخت عذاب

څخه نجات وركړ».
او د انکار کوونکو او سر کښو ظالمانو سره يې داسي کړنه وکړه:
َ َ َ َ َ ََّ
ۡص َ َ َ
﴿ َوأ َ َّما ََعد فَأل ۡهل لِكوا ْ بريح َ ۡ
َ َّ َ َ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ َ
ال وثمَٰن ِية أيا ٍم
ِِ ٖ
ۡص َعتِيةٖ  ٦سخرها علي ِهم سبع ِل ٖ
ٍ
َ
َ
َ
َ َ ۡ َ َ َٰ لَ
َ
َّ ل ۡ ۡ َ ل ۡ َ
لح لس ٗ
ۡتى ٱ ۡل َق ۡو َم ف َ
ِيها َ ۡ
وماُۖ َف َ َ
ۡص َ َٰ
از َن ٍل خاوِ َيةٖ  ٧فهل ترى لهم ِم ۢن
َع كأنهم أعج
بَاق َِيةٖ [ ﴾٨الحاقة.]8-6 :
ژباړه« :اما عاديان په يوه ډېره سخته توپاني لوخړه پوپنا سول .لوى څښتن دغه

لوخړه پر هغو پرله پسې تر اوو شپو او اتو ورځو مسلطه كړه( .كه ته هلته واى نو)
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تابه دوى پر مځکه باندي داسي مړه پراته ليدلي واى لکه د خرماوو وراسته بېخونه.

نو آيا اوس له هغو څخه تاته څوك له تباهۍ څخه پاته ښکاري؟».
د ظالمانو پر ضد پاڅون ته بلنه:
الندي کرښي مو د «داسقتانهاى پيقامبران در ققرآن» لقه 154قق  159مخونقو
څخه را اخيستي دي.
لوى څښتنأ عاديان وغندل چي ولقي يقې د ظالمقانو لقه الرښقوونو څخقه
پيروي وکړه او له دې املقه د هالکقت او د ده لقه رحمقت څخقه د ليقري کېقدو
مستحق سول او فرمايي:
َ
ْ
ْ
َ
ل
َ ۡ َ
َ
ك ََعد َج َ
ح لدوا ْ أَِب َتَٰي َٰ ِ َ ۡ َ َ َ ۡ ل ل ل َ َّ َ ل ٓ ۡ َ
ُك َج َّبا ٍر عن ِي ٖد ٥٩
﴿وت ِل
ُۖ
ت رب ِ ِهم وعصوا رسلهۥ وٱتبعوا أمر ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ۡ
ٓ
َ
ٗ
َ
ۡ
َّ ٗ َ َ
لۡ ْ َ
ٗ
َوأتب ِ لعوا ِِف هَٰ ِذه ِ ٱ ُّلن َيا ل ۡع َنة َو َي ۡو َم ٱلقِ َيَٰ َمةِ أل إِن ََعدا كف لروا َر َّب له ۡم أل لب ۡعدا ل َِعادٖ ق ۡو ِم
لهو ٖد [ ﴾٦٠هود.]60-59 :
ژباړه« :دغه عاديان وه چي د خپل څښتن له نښانو څخه منكر سول .د هغه د

استازو خبره يې ونه منل او د هر سركښه او جابر دښمن فرمان ته يې غاړه

كښېښوول .پاى پر دې دنيا هم د لعنت وړ وګرځېدل او د قيامت په ورم هم.

واورئ! عاديان په خپل پروردګار كافران سول .ښه واورئ! چي د هود قوم عاديان

ليري وغورځول سول».
د هر ظالم او حق نه پېژندونکي له تسلط څخقه د آزادۍ او خالصقون لپقاره
بلنه يوه داسي بلنه ده چي قرآن کريم يې د خپلو پيروانو په غوږونقو کقي زمزمقه
کوي .څو خپل ځانونه د هر تېري کوونکي او خداى دښمنه ظالم له واک څخه
وژغوري.
په پورتني آيت کي له ظالم انسان څخه د قرآن تعبير ډېر دقيق او لطيقف دى
او هغه ته يې د«جبار» او «عنيد» دوه صفته کارولي دي .جبار متکبقر او مغقرور
او بې رحمه انسان باله سي چي لجاجت ،د حق سره دښمني او له باطلو څخقه
ننګه او دفاع د هغه له څرګندو صفاتو څخه وي .اسالم خپلو پيروانو تقه اجقازه
نه ورکوي چي د ظالمواو سخت زړو مغرورانو او باطلو په وړاندي سرونه ټيقن
کړي او بنده ګۍ ته يې غاړي کښقېږدي او پقه پايلقه کقي پقه ډول ډول بخولقو او
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عذابونو اخته سي او د هغو د السونو آلې وګرځي .څو هغوى د خپلو شقومو او
باطلو موخو په تر سره کولو کي کار ځني واخلي .بلکي اسالم خپلقو پيروانقو تقه
چيغي وهي چي د دغو ظالمقانو پقه وړانقدي پقاڅون وکقړي ،د هغقو دروغجقن
واک ته تسليم نه سقي او ښقه وپقوهيږي چقي د ظالمقانو د غوښقتنو پقه وړانقدي
تسليمېدل د صحيح ايمقان سقره مخالفقت دى .ايمقان بايقد د انسقان نفقس تقه
شرافت ،کرامت او عزت په برخه کړي او د حقق د مخقالفو ققدرتونو لقه ولکقې
يې وژغوري .هغه څوک چي د رشتياني ايمان خاوند وي تر ځان تېريقږي ،خقو
ظلم او تېري ته نه تسليميږي .د ايمان رشتيني خاوندان د خداى نقه منونکقو او
بې رحمو ظالمانو د سلطې د منلو په هکله هيڅ عذر نه سي درلودالى او هقيڅ
اجازه نه لري چي د هغقو تقر فرمقان النقدي محکقوم ،او بقې واکقه واوسقي او د
تعظيم په دود سرونه ور ته ټين کړي .دا يوه نه بخښونکې ګناه ده .ځکه چقي د
ايمان خاوندان ډېر دي او ظالمان په اقليت کي دي .پر دې سربېره د مظلومقانو
د برياليتوب ستر المل د هغو حقانيت او د ظالمانو د ماتي مهقم سقبب د هغقو
ظلم او تېرى دى .کله چي د ايمان خاوندان د آزادۍ او خپلواکۍ لپاره را پقاڅي
او په دې الر کي ونه بېريږي او پر لوى څښتن او پقر خپقل حقانيقت متکقي وي
او له بې اتفاقۍ او بېلوالي څخه ډډه وکړي او خپلقواکي خپقل سقپېڅلى هقدف
وګڼي او هغې ته د رسېدو په الر کي له هيڅ ډول قربقانۍ څخقه ډډه ونقه کقړي،
هرومرو به يې په الس راوړي.
مومنان بايد د کفر ،ظلم او بې عدالتۍ پر ضد را پاڅيږي .له مادي ،معنقوي
او فکري قدرت څخه ګټه واخلي .د منظمقو پالنونقو او کقړنالرو پقه الر اچولقو
سره مخ په وړاندي والړ سي .له خپله ځانه او له خپل موقعيت او شقرايطو او د
کفر او ظلم پر ضد د لوى څښتن د دين د مبارزې په اړه او همدارنګه د حقق د
دښمنانو او د هغو د حالت او برخليک په اړه بايقد دقيقق شقناخت ولقري او پقر
هغو آيتونو باندي په ايمان سقره چقي زېقرى ورکقوي چقي :د هقر ظقالم او وينقي
بهوونکي پاى هالکت او پوپنا کېده دي .بايد پر خپل بريقاليتوب يققين او بقاور
ولري.
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ٓ
َ ۡ َ ۡ َ ل ْ َ َ َ ل ُّ
ُك َج َّبار َعن ِي ٖد  ١٥مِن َو َرآئِهِۦ َج َه َّن لم َوي ل ۡس َ َٰ
ّق مِن َّما ٖء ََدِي ٖد
﴿وٱستفتحوا وخاب
ٍ
[ ﴾١٦إبراهيم.]16-15 :
ژباړه« :او هر متکبر ،سرکښ او عنادګراو له حق څخه منکر نهيلى سو او تر دې

هاخوا ته د هغه لپاره دوږخ دى ،هلته به هغه ته د وينو زوو غوندي اوبه ورکړى

سي».
َ
َ
ََ َ ل ْ ََ َۡ
نت لم ٱ ۡۡل ۡعلَ ۡو َن إن لك ل
َت َزنلوا ْ َوأ ل
نتم ُّم ۡؤ ِمن َ
ِي [ ﴾١٣٩آل عمران.]139 :
﴿ول ت ِهنوا ول
ِ

ژباړه« :بې زړه کېږئ مه ،اندېښمن کېږئ مه ،همدا تاسي بر السي ياست که

تاسي مومنان اوسئ».
هو! لوى څښتن د هود ققوم هقالک کقړ ،ځکقه چقي کقافرانو او ظالمقانو تقه
تسققليم سققول او لققه هغققو څخققه يققې اطاعققت او پيققروي وکققړه او د هغققو بققاطلي
الرښووني يې پلقي او عملقي کقړې .لقه دې املقه پقه دنيقا او آخقرت کقي د لقوى
څښتن له رحمت څخه بې برخي سول او د ترټني او لعنت مستحق وګرځېدل.
تر دې وروسته هم د لوى څښتن دغه سنت او قانون ادامه لري .هر څوک ،ډلقه
او ولس چي د کافرو ظالمانو د نامشروعو غوښقتنو پقه وړانقدي تسقليم سقي پقه
هالکت ،بدبختي او الهي عذاب به اخته سي.
َّ َ ۡ ً
﴿ َولَن َ َ َّ
َتوِيَل [ ﴾٤٣فاطر.]43 :
ت ٱّللِ
َتد ل لِسن ِ
ِ
ژباړه« :او ته به هيڅکله ونه وينې چي کوم ځواک د لوى څښتن کړنالره د هغه له
ټاکلي مسير څخه واړوالى سي».

د جرأت او زړه ورتیا درس:
د حضرت هود÷ کيسه موږ تقه د سقپېڅلو موخقو او لقه ايمقان او عقيقدې
څخه د ننګي او مالتړ په الر کي د غيرت ،شهامت ،جرأت او سرښندني درس
راښيي .دا درس د هر مصلح اوخير غوښتونکي انسان لپاره چي خپل ځان يقې
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له حق او عقيدې څخه د دفاع پقه الر کقي وققف کقړى وي د الري مشقال بالقه
سي.
هود÷ خپل قوم ته وايي:
َ
َ َ
ل
ل
ۡ
َ
ِيدوِن ََج ٗ
يء م َِّما تَشكون  ٥٤مِن لدونِهِۦ فك ل
ّن أ ل ۡشه لد ٱ َّ َ
ّلل َوٱ ۡش َه لد ٓوا ْ أّن بَر ٓ
ِيعا
ُۖ
﴿قال إ ِ ِ ٓ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
لث َّم َل تل ِ ل
ون [ ﴾٥٥هود.]55-54 :
نظر ِ
َ

ژباړه« :زه ستاسي پر ظالمانه کړنو باندي لوى څښتن شاهد نيسم او تاسي هم

شاهدان اوسئ چي زه له هغو څخه چي له لوى څښتن سره يې په خدايي کي برخه
وال ګڼئ بېزاره يم .تاسي ټول زما پر خالف په الس يو کولو کي صرفه مه کوئ او مه

را ته ګورئ».

َ

ل َ

ِيدوِن ََج ٗ
ل
ِيعا ث َّم ل تل ِ ل
ون .﴾٥٥
نظر ِ
دې جملې ته پام وکړئ﴿ :فك ِ

(ټول راغونډ سقئ ،تصقميم ونيسقئ ،وژنقئ مقي؛ زوروئ مقي هقر کقار چقي

کوالى سئ ،مه يې را څخه سپموئ .دا اوس دستي الس په کار سئ).
هققود÷ پققه دې غوڅققه او لققه زړه ورتيققا ډکققه وينققا سققره چققي د ايمققان،
رشتينولۍاو مړاني او پر لوى څښتن باندي د توکقل لقه سقتر سقمندر څخقه سقر
چينه اخلي غواړي کافرانو او ظالمانو ته وښيي چي دى د هغو له دُسو او توطئو
څخه نه بېريږي .دوى که هرڅونه په څرګنده ځواکمن ايسقي او شقمېر يقې ډېقر
دى ،خو دى نه ځني ډاريږي .دغه مړانه او شجاعت هغو کسانو ته چقي زړونقه
يې له ايمان او عقيدې څخه پياوړي سوي او د سمون او خير غوښتني مينه يې
پر عواطفو او احساساتو باندي غالبه سوې وى ،طبيعي چاره باله سي او د هغو
يوه ځانګړنه ګڼل کيږي .د لوى څښتن دوستان هيڅ نه بيريږي او د کفر ،فسقاد
او ظلم له پلويانو څخه سترګه نه کوي .د ايمان خاونقد پقه خپقل زړه کقي داسقي
ځواک او غښتلتيا لري چي هره ستونزه او خطر ورته آسانه کوي.
د هود÷ د مړاني او شجاعت رمقز او حکمقت پقر لقوى څښقتن بانقدي پقه
توکل کي وو .آيا ده خپل قوم ته نه ويل چي:
َ َ َّ ۡ ل َ َ َّ َ َ َ ل
كم﴾.
﴿إ ِ ِّن توَّكت لَع ٱّللِ ر ِّب ورب ِ

«زما توکل پر لوى څښتن دى چي زما رب هم دى او ستاسي رب هم».
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نو هغه څوک چي پر خپل رب توکل کوي او خپل موندونکي ته چي د نقړۍ
د ټولو قدرتونو پيدا کوونکى دى ،پناه وروړي د دې وړتيقا او لياققت لقري چقي
بېره يې په امن او بې وزلي يې پقه واک بدلقه سقي .کقوم کسقان چقي د ټقولني د
اصالح په الر کي ګام اخلي او خلک د لقوى څښقتن او حقق الري تقه بقولي تقر
ټولو زيات دغسي ايمان او توکل ته اړتيا لري .څو تل د ايمان ،يقين ،صبر او د
خداى د رضا په الر کي د هر راز سرښقندني د رضقا رڼقا د هغقو پقه زړونقو کقي
وځليږي.
په مځکه کي د کبر او ځان غوښتني پاى هالکت دى:
د حضرت هود÷ کيسه هغه ډېر بد او نقاوړه برخليقک بيقانوي کقوم چقي د
مغرورو او تېرى کوونکو ملتونو په انتظقار کقي دى .ققرآن کقريم د عاديقانو ققوم
داسي توصيفوي:
َ ۡ ۡ َ َ ل ْ َ ۡ َ َ ُّ َّ ل َّ ً َ َ َ ۡ َ ۡ ْ ََّ
َۡ
ْ
ۡ
﴿فَأَ َّما ََعد فَٱ ۡس َتك َ ل
ۡرض بغي ٱ َ
ِ
ۡل ِق وقالوا من أشد مِنا قوة ُۖ أو لم ي َروا أن
ۡل
ٱ
ِف
وا
ب
ِ
ِ
ِ
َّ َ َّ
َ َ َ ل ۡ ل َ َ َ ُّ ۡ ل ۡ ل َّ ٗ َ َ ل ْ َ َٰ َ َ ۡ َ ل َ
ون  ١٥فَأَ ۡر َس ۡل َنا َعلَ ۡيه ۡم ريحاٗ
د
ح
ۡ
ا
ن
ت
تَٰي
أَِب
وا
ن
َك
و
ة
و
ق
م
ه
ِن
م
د
ش
أ
و
ه
م
ه
ق
ل
خ
ِي
َّل
ٱّلل ٱ
ُۖ
ِ
ِ ِ
َ
ۡ
ۡ
ل َ
ِيق له ۡم َع َذ َ
ۡصا ٓ َّ َّ َ
ۡل َي َٰوة ِ ٱ ُّل ۡن َياُۖ َولَ َع َذ ل
ۡص َ ٗ
َ ۡ
اب ٱۡل ِۡز ِي ِِف ٱ َ
اب ٱٓأۡلخ َِرة ِ
ات َِلذ
ِف أيا ٖم َنِس ٖ
ِ
َ ۡ َ َٰ َ ل ۡ َ ل َ ل َ
نُصون [ ﴾١٦فصلت.]16-15 :
أخزىُۖ وهم ل ي
ژباړه« :اما عاديانو په مځکه کي د حق له الري څخه انحراف وکړ ،د لويى چلند

يې غوره کړ او ويې ويل چي تر موږ بل زورور څوک دى؟ هغو دا فکر ونه کړ چي

کوم خداى چي هغوى پيدا کړي دي تر دوى زيات زورور دى؟ هغو زموږ له آيتونو

څخه انکار کاوه .په پاى کي موږ په څو شومو ورځو کي پر هغو سخت توپاني باد
والوزاوه .څو په هغو د دې دنيا په ژوند کي د ذلت او رسوايى د عذاب خوند وڅکو
او د آخرت عذاب خو تر دې هم زيات رسوا کوونکى دى .هلته به هيڅوک د هغو

مرسته ونه کړي».
عاديانو د نننيو امريکايانو غونقدي پقه مځکقه کقي خپقل ځانونقه لقوړ او سقتر
ګڼل ،په خپل ځواک مغروره او د خداى له ځواکه ناخبره وه .لقه دې املقه لقوى
څښتن په بد حالت او خواري اخته او پوپنا کړل.
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دا يو ستر عبرت دى چي قرآن کريم يې موږ تقه انځقوروي ،څقو هغقه تقه پقه
دقت سره ځير سو او درس ځني واخلو.
د کوم څه ادعا چي عاديانو په تېرو مهالو نو کي کول ،نن يې امريکا او نور
کفري ځواکونه کوي ،کوم چي د علم او پرمختک له امله ځواکمن سوي دي.
دوى چي شته او واک ترالسه کړي دي هم خپله د لوى څښتن له الري بې
الري سوي او هم نور د خداى له الري اړوي .پر نورو هيوادونو يرغلونه او
تېري کوي ،د نړى ولسونه خوارۍ او غالمۍ ته ور ټېل وهي او د هغو پر ځانو
او مالو يې ولکه ټينګه کړې ده ،په جنايتونو ،لوټماريو او ټګيو لګيادي او په
توطئو او د شومو او ناځوانمردانه نخشو په طرح کولو او پلي کولو سره خپل
واک ټينګولو او لوټماريو ته دوام ورکوي .په ډول ډول بڼو يې د مستضعفو
ولسونو او افرادو او ان يوې کورنۍ په منځ کي د نفاق او دښمنيو اورونه بلوي،
څو په دې توګه د نړۍ پر ولسونو باندي خپله ولکه ټينګه کړي او ځانونه د هغو
ََ
کالخوايان وبولي او د حال په ژبه د عاديانو غوندي ووايي چيَ ﴿ :م ۡن أش ُّد م َِّنا

ل ً
ق َّوة ُۖ﴾ «تر موږ بل زورور څوک دى؟» خو هرو مرو به وليدل سي چي تر دوى

ځواکمن سته .آيا انګرېزانو ،هيټلريانو او شورويانو په غرور او لوړتيا غوښتني

سره د زور له الري په مځکه کي فساد او وراني نه کول؟ او ځانونه يې تر نورو
لوړ نه بلل؟ د هغو پاى څه سو؟

حضرت صالح÷ او د اسالم سره د ثمودو دښمني
د قرآن كريم د څرګندونو سره سم حضرت صالح÷ د ثموديقانو ققوم تقه د
پيغمبر په توګه واستول سو .هغقه د ثموديقانو د ققوم يقو مخقور سقړى وو .د ده
ولس چي له ده څخه حق دين ته د بلنقي توققع نقه درلقوده ،كلقه چقي يقې لقه ده
څخه د كفر ،شرك او ظلم او فساد د پرېښوولو اعالن واورېد اريان پاتقه سقول.
نو له هماغه پيله څخه هغو پر ده باندي ډول ډول تورونه ولګول.
ۡ َ َٰ َ ۡ ل ل
َ ل
َ َٰ َ ل َ َ َ ل
اه ۡم َصَٰل ِٗحا قَ َال َتَٰي َٰ َق ۡو ِم ٱ ۡع لب لدوا ْ ٱ َّ َ
يهل ُۖۥ ه َو
ّلل َما لكم مِن إِل ٍه غ
﴿۞ِإَوَل ثمود أخ
َ َۡ
ُّ
َ ۡ َ ۡ َ َ ل ۡ َ َ ۡ َ ۡ ل ل ل َّ ل ل ٓ ْ َ ۡ َّ َ َ
َ َ َ ل
ِ
ُمي ٦١
ي
ر
ق
ّب
ر
ن
إ
ه
ِل
إ
ا
و
وب
ت
م
ث
وه
ر
ف
غ
ت
س
ٱ
ف
ا
ِيه
ف
م
ك
ر
م
ع
ت
س
ٱ
و
ۡرض
ۡل
ٱ
ِن
م
م
ك
أنشأ
ِ
ِ
ِۚ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
ٓ ل َ َّ َ
ٗ َ َ َ َ ٓ َ ۡ ٓ َّ
نت ف َ
قَاللوا ْ َتَٰي َٰ َصَٰل لِح َق ۡد لك َ
ِينا َم ۡر لجوا ق ۡبل هَٰذاُۖ أتن َهى َٰ َنا أن ن ۡع لب َد َما َي ۡع لب لد َءابَاؤنا ِإَون َنا ل ِف
َٓ َ
َ
ك م َِّما تَ ۡد لعونا إ ِ ِۡلهِ لم ِري ٖ [ ﴾٦٢هود.]62-61 :
ش ٖ
ژباړه« :موږ د ثموديانو قوم ته د هغو ورور صالح واستاوه .هغه وويل :اى زما

ولسه! د لوى څښتن عبادت وكړئ .له هغه پرته ستاسي كوم بل معبود هيڅ نسته.
هغه تاسي له مځکي څخه موندلي او پر هغې يې استوګن كړي ياست .نو له هغه

څخه د خپلوګنهونو بخښنه وغواړئ او هغه ته رجوع وكړئ .يقين دى چي زما رب

نژدې او د دعاوو قبلوونكى دى .هغو وويل :اى صالحه! تر دې دمخه موږ تا ته
ډېري هيلي درلودې .آيا ته موږ د هغو له پالني څخه منع كوې چي زموږ پلرونو او

نيکونو يې عبادت كاوه او هغو خبرو ته مو بولې چي موږ شك پکښي لرو او په

خرخښه كي يې اچولي يو؟».
د ثمودو د قوم يو عادت داوو چي پقه مقادي او حسقي لقذتونو او خونقدونو،
لکه خوړلو ،چيښلو او سترو ودانيو په جوړولو کي يقې اسقراف او افقراط کقاوه.
بله بدي يې داوه چي د صالح÷ خبري يې چي د لقوى څښقتن پيغمبقر وو نقه
منلې او د هغو خلکو خبرو ته يې غقوږ ايښقووى چقي د حقق او حقيققت ضقد،
تېققرى کققوونکي او د خققداى پققه مځکققه کققي فسققاد خپروونکققي وه .لققه دې املققه
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حضرت صالح÷ پر دوى نيوکي کولې او د دوى دا چاري يې په کلکه غندلې.
قرآن کريم په د ې هکله فرمايي:
َ
َ
ۡ َ َ َ
َ َ ل َ
ل ل َ
َ ل
َ َّ َ ۡ َ ل ل
ود ٱل ۡ لم ۡر َسل َ
ِي  ١٤١إِذ قال ل له ۡم أخوه ۡم صَٰل ٌِح أل ت َّتقون  ١٤٢إ ِ ِّن لك ۡم
﴿كذبت ثم
َ
َ
َ
َ
َل ٌ
ََٓ َۡل ل
ّلل َوأط ل
ول أَمِي  ١٤٣فَٱ َّت لقوا ْ ٱ َّ َ
ك ۡم َعلَ ۡيهِ م ِۡن أ ۡجرِۖ إ ِ ۡن أ ۡجر َي إ ِ َّل َ َ َٰ
لَع
ل
س
أ
ا
م
و
١٤٤
ون
ِيع
رس
ِ
ِ
ٍ
َ
َۡ
لَۡل َ
ون ِف َما َهَٰ له َنا ٓ َءا ِمن َ
َر ۡ َ َ َ
ِي ِ ١٤٦ف َج َّنَٰ َ ل ل
ون َ ١٤٧و لز لروعٖ َوَن ٖل
ٖ
ِ
ب ٱلعَٰل ِمي  ١٤٥أتۡتك ِ
ِ
ت وعي ٖ
َ
ۡ
ََ
ْ
َ
َّ ل
ََۡ ل َ
ۡل َ
ون م َِن ٱۡل َب ل ل ٗ َ َ
َّ َ َ ل
ون  ١٥٠ول
حت
ضيم  ١٤٨وتن ِ
َطلع َها ه ِ
ِ ِ
ال بيوتا ف َٰ ِرهِي  ١٤٩فٱتقوا ٱّلل وأطِيع ِ
َۡ
َّ َ ۡ
ََ ل ۡ ل َ
َ
يع ٓوا ْ أ َ ۡم َر ٱل ۡ لم ِۡسف َ
تلط ل
س لدون ِِف ٱۡل ِ
ۡرض ول يصل ِحون [ ﴾١٥٢الشعراء-141 :
ِي  ١٥١ٱَّل
ِين ليف ِ
ِ
ِ

.]152

ژباړه« :د ثموديانو قوم پيغمبقران دروغجقن وبلقل .كلقه چقي د هغقو ورور صقالح

هغو ته وويل :آيا تاسي (له لوى څښتن څخه) نه بېرېږئ؟ زه تاسي ته يو امين پيغمبر
يم .نو له لوى څښتن څخه وبېرېږئ او زما خبره ومنئ .زه پر دې كار باندي له تاسقي

څخه د څه شي غوښتونكى نه يم .زما اجرخو د رب العالمين پر ذمه دى .آيا تاسي به

په ټولو هغو شيانو كي چي دلته دي ،همداسي په ډاډ او امان كي پاته سقئ؟ يعنقي پقه
دغو بڼونو او چينو كي؟ په دغو كښتونو او د خرماوو په ونو كي؟ كقوم چقي شقکوفې

يې نرمي او نازكي دي؟ تاسي غرونه كينئ او دنګي ودانۍ پکښي جوړوئ .نوله خدايه

وبېرېږئ او زما اطاعت وكړئ .د بې باكو او له حد څخه د تېري كوونكو هغو خلکقو

خبري مه منئ چي په مځکه كي فساد او وراني خپروي او سمون نه راولي».
د دغي ټولني يوه لږكي د حضرت صالح÷ بلنه ومنل ،خو ډېرو ونقه منقل.
په تېره د دې قوم مخورو او لويو سردارانو د هغه بلنه رد كړه او د هغه سره يې
د دښمنۍ الر را واخيسته .هغو د هغو كسانو چي پر حضرت صالح÷ باندي
يې ايمان راوړى وو په زورولو او تنګولو پيل وكقړ او پقر هغقو بانقدي يقې ظلقم
كولو ته مال وتړل .دوى د حضرت صالح÷ سخت دښقمنان سقول .ځکقه ده
هغوى د ګمراهۍ پرېښوولو او د يوه الله عبادت ته بلل .لکه چي پوهيږو د لوى
څښتن پر استازي باندي قهر او غضب يوازي د ثموديانو كار نقه وو ،بلکقي تقر
دوى دمخه د نوح÷ قوم او عاديانو او نورو هم دغه نادودي تر سره كولې .لقه
دې امله دى چي قرآن كريم په دې هکله داسي يادونه كوي:
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َ
َۡ ل ۡ َِۡ ل ٖ َ َ ََل َ
ََۡ َۡ ل
ود َوٱ ََّّل َ
ِك ۡم َن َب لؤا ْ ٱ ََّّل َ
ِين ِم ۢن َب ۡع ِده ِۡم ل
ِين مِن قبل ِكم قوم نوح وَع ٖد وثم
﴿ألم يأت
َ
َ
ل
ۡ َ َ َٰ َ َ ُّ ٓ ْ ۡ َ ل ۡ ٓ ۡ
َ ۡ َ ل ل ۡ َّ َّ ل َ ٓ ۡ
َ ل ْ َّ َ َ َ
ِف أف َوَٰهِ ِه ۡم َوقال ٓوا إِنا كف ۡرنا
يعلمهم إِل ٱ
ّلل جا َءت له ۡم لر لسل لهم ب ِٱِليِن ِ
ت فردوا أيدِيهم ِ
َ
َ
ٓ
َ
َّ
َ
َٓ لۡ ۡل
ك م َِّما تَ ۡد لعون َنا إ ِ ِۡلهِ لم ِري ٖ [ ﴾٩إبراهيم.]9 :
بِما أرسِلتم بِهِۦ ِإَونا ل ِف ش ٖ
ژباړه« :آيا تاسي ته د هغو وګړو خبري نه دي رسېدلي چي ترتاسي دمخه تېر
سوي دي؟ يعني د نوح د قوم ،د عاديانو او ثموديانو او كوم چي تر دوى وروسته وه

او شمېر يې يوازي لوى څښتن ته معلوم دى .دوى ته چي د دوى پيغمبران د روښانو

او څرګندو خبرو او نښانو سره ورغلل .نو هغو خپلي ګوتي په خوله كي ونيولې (يعني

د بېزارۍ څرګندونه يې وكړه) او ويې ويل :د كوم پيغام سره چي تاسي لېږل سوي
ياست موږ هغه نه منو او د كوم شي لوري ته چي تاسي بلنه راكوئ د هغه په هکله

موږ په ډېر اندېښناك شك كي لوېدلي يو».
دغه راز لوى څښتن فرمايي:
َ َ ۡ َ َ ل َّ َ ۡ َ ۡ َ ل ْ
َۡ
َّ َ ۡ ل ۡ ل ْ َ ۡ َ َ َ ۡ ل ۡ َ َ ۡ َ ل َ
بوا مِن قو ِمهِۦ ل َِّلِين ٱستض ِعفوا ل ِمن ءامن مِنهم أتعلمون
﴿قال ٱلمل ٱَّلِين ٱستك
ل
َ ل ٓ ْ َّ َ ٓ ۡ َ
َ َ َّ َ ۡ َ ۡ َ ل ٓ ْ َّ
لۡ ل َ
َ َّ َ
ُّ
ٗ
َ
َّ
ۡ
َٰ
أن صل ِحا مرسل مِن ربِهِۦ قالوا إِنا بِما أرسِل بِهِۦ مؤمِنون  ٧٥قال ٱَّلِين ٱستكبوا إِنا
َ
َ
ِي َء َام ل
بٱ ََّّل ٓ
ك َٰ ِف لرون [ ﴾٧٦األعراف.]76-75 :
نتم بِهِۦ
ِ
ژباړه« :د هغه په قوم كي چي كوم متكبر لويان وه ،هغو بې وزلو وګړو ته چي

ايمان يې راوړى وو وويل :آيا ستاسي يقين دى چي صالح د خپل رب لخوا را لېږل

سوى پيغمبر دى؟ هغو ورته وويل :موږ پر هغو چي هغه راوړي دي ايمان راوړى

دى .دغو متكبرو لويانو ورته وويل :موږ دغه دين نه منو چي تاسي ايمان پر راوړى

دى».
ثموديانو له حضرت صالح÷ څخه داسي يوه معجقزه وغوښقتل چقي د ده
پر رسالت داللت وکړي .ځکه نو هغه پر خپل دعوت باندي د خلکو د بقاور او
د لوى څښتن اطاعت ته د هغو د هڅوني لپاره هغقو تقه د يقوې اوښقي معجقزه
وښوول چي لوى څښتن په غير عادي توګه پيدا کړه (ځينو ويلي دي چقي دغقه
اوښه له يوې ډبري څخه را ووتل) .بيا يې ورته وويل:
َ
ل
َ
َ
ََ ل
ك ۡم ِ ۡ
﴿قَ َال َهَٰ ِذه ِۦ نَاقَة ل َّ َها ِ ۡ
ۡش لب يَ ۡو ٖم َّم ۡعلو ٖم َ ١٥٥ول ت َم ُّسوها ب ِ لس ٓو ٖء
ۡشب ول
َََل َ
ََۡ ل َ ل ۡ َ َ ل َۡ َ
حوا ْ َنَٰ ِدم َ
وها فَأَ َۡ َب ل
ِي [ ﴾١٥٧الشعراء.]157-155:
يم  ١٥٦فعقر
فيأخذكم عذاب يو ٍم ع ِظ ٖ
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ژباړه« :صالح وويل :دغه اوښه ده .يوه ورم د هغې د اوبو د چيښلو ده او بله

ورم ستاسي ټولو د اوبو اخيستلو لپاره ده .هغې ته څه تكليف مه وركوئ .كه نه

تاسي به د يوې ستري ورځي په عذاب اخته سئ( .خو دوى دا خبري ونه منلې)

اوښه يې پر پښو ټپي كړه او ويې وژل .چي پاى پر دې كار پښېمانه سول».
څنګه چي د پرله پسې ورك الريو او خپل سريو سره سره د ثموديانو په ققوم
څه نه كېدل نو دوى نور هم سپين سترګي سول.
نت م َِن ٱل ۡ لم ۡر َسل َ
﴿ َوقَاللوا ْ َتَٰي َٰ َصَٰل لِح ٱئۡت ِ َنا ب َما تَ ِع لدنَا ٓ إن لك َ
ِي [ ﴾٧٧األعراف.]77 :
ِ
ِ
ژباړه« :هغو و ويل :اى صالحه! له كوم (عذاب څخه) چي ته موږ بېروې كه ته
په رشتيا د لوى څښتن رسول يې ،نو هغه را باندي راوله».
کله چي د حضرت صقالح÷ د تبليغقي هلقو ځلقو لقه املقه د ثمقودو د ققوم
اشراف ،او واکمن د خپل واک ،دولت او تسلط پر لقه منځقه تلقو وبېرېقدل ،نقو
يې وپتېيل چي صالح÷ ووژني:
َ
َ َ
َ ل ْ َّ َّ ۡ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َٰٓ ل ل ۡ َ َّ َ ۡ ل َ ل ۡ َ
نت ۡم ق ۡوم تف َت لنون َ ٤٧وَكن
﴿قالوا ٱطينا بِك وبِمن معك قال طئِركم عِند ٱّللُِۖ بل أ
َۡ
َ
ۡ
َ
َ
ل ۡ
َ ل ْ َ َ َ ْ َّ
ِف ٱل ۡ َمد َ
ِينةِ ت ِۡس َعة َره ٖط ليفسِ لدون ِِف ٱۡل ِ
ۡرض َول يل ۡصل لِحون  ٤٨قالوا تق
اس لموا ب ِٱّلل ِ
ِ
َ
َ
ََ َل ْ
َ
َ
َ
َ
ل
ل
ل
َ
َ َ
َ ۡ
ۡ
َ َ
َّ َ
َللبَيِت َّن لهۥ َوأهل لهۥ ث َّم َلَقول َّن ل َِو ِِلِهِۦ َما ش ِه ۡدنا َم ۡهل ِك أهلِهِۦ ِإَونا لصَٰدِقون  ٤٩ومكروا
َ َ ۡ
ۡ
َ ۡ
َ
َمك ٗرا َو َمك ۡرنا َمك ٗرا َو له ۡم ل يَش لع لرون [ ﴾٥٠النمل.]50-47 :
ژباړه« :هغو جواب وركړ اى صالحه! موږ ته او ستا ملګري شوم ګڼو .هغه ور ته

وويل :ستاسي د هري شومتيا المل د لوى څښتن په علم كي دى .بلکي تاسي هغه

وګړي ياست چي ازمايل كېږئ .په هغه ښار كي نهه تنه داسي قبايلي مشران وه چي

په هيواد كي يې وراني خپرول او سمون يې نه راوستى .هغو سره وويل چي په لوى
څښتن باندي يو له بله لوړه وكړئ چي د شپې لخوا پر هغه او د هغه پر كورنۍ

باندي شواخون وو هو او وبه يې وژنو او بيا به د هغه وارثانو ته ووايو چي موږ د

هغو د مړيني پر مهال موجود نه وو او په يقين سره موږ رشتيا وايو .دوى خو دغه

پټه دُسه جوړه كړه او موږ هم يو پن تدبېر په كار واچاوه ،اما دوى نه په پوهېدل».
خو د لوى څښتن مرسته او نصرت د حضرت صقالح÷ سقره وو .كفقار او
مشركين په خپلو شومو موخو او مقاصدو كي بريقالي نقه سقول او لقوى څښقتن
حضرت صالح÷ د هغو د دُسو او توطئو څخه وساتى.
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كله چي صالح÷ په ډول ډول الرو خپل ولس ته د حق بلنقه وړانقدي كقړه
او هغو ونه منل او ويې ليدل چي له هغو څخه هيڅقوك د حقق منلقو تقه نقه دى
چمتو ،نو دوى ته يې خبر ور كړ چي پقه درو ورځقو كقي بقه پوپنقا سقئ .البتقه د
ايمان څښتنان له عذابه وژغورل سول.
َ َ َ َ َ َّ ل ْ َ ل ۡ َ َ َٰ َ َ َ َّ َ َٰ َ َ ۡ ٌ َ ۡ ل َ لۡ
وب [ ﴾٦٥هود.]65 :
﴿فقال تمتعوا ِِف دارِكم ثلثة أيا ٖمِۖ ذل ِك وعد غي مكذ ٖ

ژباړه(« :صالح) ور ته وويل :تاسي تر درو ورځو پوري په خپلو كورونو كي له

ژونده ګته واخلئ (بيا به په عذاب اخته سئ) دا د لوى څښتن داسي ژمنه ده چي

هيڅ نه دروا كيږي».
درې ورځي وروسته د حضرت صالح÷ خبر رشتيا جوته سوه او د ثمودو
قوم تباه او پوپنا سو.
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ َ َ َ َّ َ َ َ
َ َّ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ٓ
َ
َ
جَٰثم َ
َّ َ ل َ ۡ ل
ي  ٦٧كأن لم يغنوا فِيها
﴿وأخذ ٱَّل
ِين ظل لموا ٱلص ۡيحة فأَ َبحوا ِِف دِتَٰي َٰ ِره ِۡم ِ ِ
َ
َ َ ٓ َّ َ ل َ ْ َ َ ل ْ َ َّ ل ۡ َ ل ۡ ٗ َ ل َ
ود [ ﴾٦٨هود.]68-67 :
أل إِن ثمودا كفروا ربهم أل بعدا ِّلم
ژباړه« :كومو خلکو چي ظلم كړى وو يوه هولناك آواز (ټکي) ونيول او دوى په
خپلو سيمو كي داسي بې سا او بې حركته مړه وغورځېدل چي تا به ويل دوى هلته

هيڅ نه اوسېدل .واورئ چي ثموديان په خپل رب كافران سول .واورئ چي ثموديان

ليري وغورځول سول».
د کفارو دهري او مادي اندونه:
لکه چي څرګنديږي قرآن کريم د کفارو د دهري او مادي اندونو او د هغقو د
لذاتو او مادياتو د بنده ګۍ په هکله هم څرګندوني کقړي دي .هغقو چقي د لقوى
څښتنأ د پيغمبرانو سره په دښمني کي په کومقو دهقري داليلقو تمسقک کقړى
دى هغه يې هم څرګند کړي دي .په دې لړ کي د المؤمنقون د سقورې د النقدي
آيتونققو د څرګنققدونو پققه هکلققه ځينققي تفاسققير وايققي چققي دا د هققود÷ د قققوم د
مشرانو خبري دي ،خو ځيني يې د صالح÷ د قوم د مشرانو خبقري بقولي .پقه
هر صورت د قرآن کريم څرګندوني په دې ډول دي:
َ
ٗ
ْ
ۡ
ل َّ َ َ ۡ َ ۢ َ ۡ ۡ َ ۡ ً َ َ
ين َ ٣١فأَ ۡر َس ۡل َنا فِيه ۡم َر لسول م ِۡن له ۡم أن ٱع لب لدوا ٱ َّ َ
اخر َ
ّلل
ِ
ِ
﴿ثم أنشأنا ِمن بع ِدهِم قرنا ء ِ
ل
َّ َ َ َ ل ْ َ َ َّ ل ْ
َ َ ۡ َ
َ
ۡ َ َٰ َ ۡ ل َ َ َ َ ل َ
َ ل
ي له ٓۥ أفَل ت َّتقون َ ٣٢وقال ٱل َمل مِن ق ۡو ِمهِ ٱَّلِين كفروا وكذبوا
َما لكم مِن إِل ٍه غ
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َ
َ َ ٓ َّ َ ۡ ل ل ۡ ل ل
ۡ
َۡ ل ل َ
بل َِقآءِ ٱٓأۡلخ َِرة ِ َوأتۡ َر ۡف َنَٰ له ۡم ِِف ٱ ۡ َ
ۡل َي َٰوة ِ ٱ ُّلن َيا َما هَٰذا إِل بََش مِثلك ۡم يَأكل م َِّما تأكلون
ِ
َ
َّ
َ
َ
َ
ٗ
َ َٰ ل َ
ۡ ل َ َ ۡ َ ل َّ ۡ َ َ
َ ۡ َ ۡ ل َ َ ٗ ۡ ل َّ ل
ِسون ٣٤
َش لبون  ٣٣ولئِن أطعتم ب
مِنه ويَشب مِما ت
َشا مِثلك ۡم إِنك ۡم إِذا لخ ِ
َ
ل
َّ ل ُّ ۡ
َ
َ
َ َ ل ل ۡ َ َّ ل ۡ َ ُّ ۡ َ ل ل
َ َ َ َ
نت ۡم ت َر ٗابا َوعِظَٰ ًما أنكم ُّم َر لجون ۞ ٣٥ه ۡي َهات ه ۡي َهات ل َِما
أيعِدكم أنكم إِذا مِتم وك
ۡ ل َ َّ
َ
َ
ل َ َ
ۡ َ َّ َ َ ل َ ُّ ۡ َ َ ل ل َ ۡ َ َ َ ۡ
َن لن ب َم ۡب لعوث َ
ِي  ٣٧إِن هو إِل
توع لدون  ٣٦إِن ِِه إِل حياتنا ٱلنيا نموت وَنيا وما
ِ
َ ل ٌ ۡ َ َ َٰ َ َ َّ َ ٗ َ َ َ ۡ
َن لن َ للۥ ب لم ۡؤ ِمن َ
نُصِن ب َما َك َّذبل
ِي  ٣٨قَ َال َرب ٱ ل ۡ
ون ٣٩
رجل ٱفۡتى لَع ٱّللِ كذِبا وما
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ َ َ ۡ ل ل َّ ۡ َ ل ۡ َ َ َ ۡ
لَٓ َ ٗ
ح َّن َنَٰ ِدم َ
قَ َال َع َّما قَل ِيل َِّلل ۡصب ل
ج َعل َنَٰ له ۡم غثا ٗء ف لب ۡعدا
ِي  ٤٠فأخذتهم ٱلصيحة ب ِٱۡل ِق ف
ِ
ٖ
ۡ َ ۡ ِ َّ
لظَٰلِم َ
ي [ ﴾٤١المؤمنون.]41-31 :
ل ِلقوم ٱ
ِ

ژباړه« :تر هغه (د نوح د قوم تر هالکېدو) وروسته موږ د يوه بل پېقر (دور) ققوم

رامنځ ته کړ .بيا مو په هغو کي د هغه قوم يو پيغمبر ولېږى .چي د لوى څښقتن بنقده

ګي وکړ ئ .ستاسي لپاره له هغه پرته کوم بل معبقود نسقته .آيقا تاسقي نقه بېرېقږئ؟ د

هغه د قوم کومقو مشقرانو چقي کفقر غقوره کقړ او د آخقرت راتقګ يقې دروا وبالقه او
هغوى موږ د دنيا په ژوندانه کي سوکاله ساتلي وه ،هغو وويل دا سړى هقيڅ نقه دى،

مګر ستاسي په څېر يو بشر دى ،تاسي چي څه خورئ دى هم هغه خوري او چي څه
چيښئ دى هم هغه چيشي .اوس که تاسي د خپل ځان غوندي د يقوه سقړي اطاعقت
ومانه ،نو تاسي به تاوان کړى وي .آيا دى تاسي ته خبر درکوي چي کله تاسي مقړه او

خاوري سئ او د هډوکو کوټنۍ در څخه جوړه سي په هغه وخت کقي بقه تاسقي (لقه
قبرونو څخه) را وايستل سئ؟ دغه وعقده چقي ستاسقي سقره کيقږي ليقري ده ،بېخقي

ليري ده .ژوند همدغقه د دې دنيقا دى .دلتقه مقرو او ژونقدي کيقږو او بيقا هقيڅ نقه را
پاڅول کيږو .دغه سړى د خداى په نوم باندي مازي دروا جوړوي او مقوږ هيڅکلقه

پر ده باندي ايمان نه راوړو .پيغمبر وويل :پروردګاره! دغو خلکقو چقي زه دروغجقن

ګڼلى يم نو اوس دا ته زما مرسته وکړه .لوى څښتن وفرمايل :هغقه مهقال نقژدې دى
چي دوى پر خپلو کړو پښېمانه سي .پاى دوى د عدالت سره سم يوې سقتري چيغقي

ونيول او موږ هغوى نېزوړو غوندي وغورځول .ايسته دي وي ظالم قوم».
که قرآن کريم او د هغه تفاسير په غور وکتل سي څرګنده به سي چي زياترو
کفارو به لوى ځښتن مانه ،خو د دې تر څنګ به يې نور باطل خقدايان او بتقان
هم لمانځل ،نور ډول ډول بد اعمال به يې هم ترسقره کقول او ظلمونقه بقه يقې
هم کول .اما څنګه چي به د دين او انبياوو† بلني د دوى د مادي ګټو سره په
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ټکر کي سوې او يا به يې ځينو نورو مصلحتونو او داسي نورو الملونو اجازه نه
ورکول چي د هغو خبري ومني ،نو دوى بقه دښقمني ورسقره راواخيسقتل او نقه
داچي د لوى څښتن او د هغه له احکامو او الرښوونو به يې سرغړاوه ،بلکقي دا
به يې هم ويل چي:
َّ
َ
َ
ٓ
ل
َ َ ل ْ َ َ َّ َ َ ل
ۡ
ۡ
َ َ
ات َنا ٱ ُّل ۡن َيا َن لم ل
وت َوَن َيا َو َما لي ۡهل ِك َنا إِل ٱ َّله لر َو َما ل لهم بِذ َٰل ِك
﴿وقالوا ما ِِه إِل حي
َّ
ۡ ۡ
َ
م ِۡن عِلمٍِۖ إِن له ۡم إِل َي لظ ُّنون [ ﴾٢٤الجاثية.]24 :
ژباړه« :دوى وايي چي ژوند يوازي همدغه زموږ دنيوي ژوند دى ،همدلته زموږ

ژوندي کېدل او مړه کېدل دي او له زمانې (د ورځو له ګرځېدو پرته) بل څه نسته

چي موږ له منځه يوسي».
خو لوى څښتن د دوى دغه باطل اند ردوي او فرمايي:
َّ
َ
َ
ۡ ۡ
َ
﴿ َو َما ل لهم بِذَٰل َِك م ِۡن عِلمٍِۖ إِن له ۡم إِل َي لظ ُّنون [ ﴾٢٤الجاثية.]24 :

ژباړه« :په حقيقت کي په دې باب د دوى سره څه علم نسته ،دوى مازي د

ګومان پر بنسن دغه خبري کوي».
په دې ډول څرګنديږي چي ټول پخواني او اوسني کفار که د مکي مشرکين
وه که نور او که اوسني يهود ،هنود ،نصارا ،کمونستان او سيکولر عناصر او
نور دي ،که يې څه هم الري بېلي بېلي دي او په خپلو منځو کي د مادي او
دنيوي مصالحو له مخي اختالفونه سره لري ،خو له اصله ګرده مادي پال دي
او د مادي پالني او ځينو نورو سرټمبه ګيوله امله يې ق چي هغه هم له مادي
پالني سرچينه اخلي ق د لوى څښتن د حق دين سره را اخيستې ده او ځني منکر
سوي دي ،د مسلمانانو سره په دښمني کي سره يو سوي دي او هغو ته يې سال
ْ ُ ْ َّ َ َ
احدة» (کفر ټول يو ملت باله
يوه ده .څه ښه يې ويلي دي چي« :الكفر ِملة و ِ

سي) .هر چا د دې او هغه دين او مسلک په نامه خپل خپل دکانونه پرانيستي
دي او خپلي خپلي مادي ګټي ځني ترالسه کوي.
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قال الله تعالى:
َ ۡ َ َ ۡ َ ل ۡ ل ۡ َ ٌ َ َ َ ٓ ۡ َ َ َ َّ َ َ َ ل ٓ ۡ َ ل ْ َ ۡ ۡ َّ ل َ ل ْ
﴿قد َكنت لكم أسوة حسنة ِِف إِبرَٰهِيم وٱَّلِين معهۥ إِذ قالوا ل ِقو ِم ِهم إِنا برَٰٓءؤا
ََ َ
ل ۡ َ َّ َ ۡ ل ل َ
َّ
ل ۡ ََ َ َََۡ َََۡ ل
ل
ك لم ٱ ۡل َع َد َٰ َوةل
ون ٱّللِ كف ۡرنا بِكم وبدا بيننا وبين
مِنكم ومِما تعبدون مِن د ِ
ٓ َ
ۡ
ْ
َوٱِلَ ۡغ َضا لء أبَ ًدا َح َّ َٰ
ِت تل ۡؤم لِنوا ب ِٱ َّّللِ َو ۡح َدهل ٓۥ﴾ [الممتحنة.]4 :
ژباړه« :ستاسي لپاره په ابراهيم او د هغه په ملګرو کقي يقوه غقوره نمونقه ده .چقي
هغو خپل قوم ته په ډاګه وويل :موږ له تاسي او ستاسي له دغو معبودانقو څخقه چقي

تاسي يې د خداى پر ځاى بنده ګي کوئ ګردسره بېزاره يو ،موږ له تاسي څخقه منکقر
سوي يو او تر څو پوري چي پر يوه لوى څښتن ايمان را نه وړئ زموږ او ستاسقي تقر

منځ د تل لپاره دښمني او کينه ولوېده».
حضرت ابراهيم÷ د خداى خليل ،د حضرت محمد ج سر نيکه؛ بلکقي د
ډېققرو انبيققا وو او عربققو پققالر دى ،او زمققوږ سققپېڅلى ديققن ،اسققالم د هماغققه
ابراهيمي دين پر بنسټونو والړ دى .همدا راز د مکې مکرمقې او کعبقې شقريفي
تاريخ هم له همدغه ستر او سپېڅلي پيغمبر څخه را پيليږي.
لوى څښتن د حضرت ابراهيم÷ حال پقه ځقانګړې توګقه د خلکقو لپقاره د
بېلګې او مثال په توګه بيان كړى دى .هغه خپل بت پال ولس ته د لقوى څښقتن
پيغام ورساوه او له بد برخليك څخه يې وبېرول .خو د هغه قوم د هغه د خبرو
د منلو پر ځاى د هغه کلک مخالفت وكړ.
د لوى څښتن دغه ستر استازى چقي لقه اولوالعزمقو پيغمبرانقو څخقه دى ،د
ډول ډول بخولو سره مخامخ سو ،خقو د دې ټولقو ازموينقو پقه وړانقدي يقې لقه
صبر او زغم څخه کار واخيسقت .پقر خپقل ايمقان بانقدي د لقوى غقره پقه شقان
ټينګ والړ وو .هيڅ شکايت ځني ونه سو او پېښقو او حوادثقو هقيڅ ضقعف او
سستي پکښي رانه وسته.
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اسالمي مورخين ،د لوى څښتن په پيغمبري بانقدي د حضقرت ابقراهيم÷
مبعوث کېده د ختيځ د اند او فکر په تاريخ کي يقو نقوى تحقول او تقازه مکتقب
بولي چي تر ده دمخه يې سابقه نه درلوده .هغه د ظلم ،کفر ،بت او باطل پالني
او بققې الرۍ پققه ډېققره تيققاره او لققه فسققاد او ورانققۍ څخققه پققه ډکققه دوره کققي پققه
پيغمبري مبعوث سو ،چي د دې ناوړو چارو پر ضد يې ستر تاريخي جهاد پيل
کړ .د دې پرځاى چقي هغقه د مهقال د ډېقر زلنقد او قهقار ځقواک څخقه سقترګه
وکړي ،وډاريږي ،او اېل يې سي ،ډغري يې ور سره ووهلې او هغه يې د خپلي
ارادې ق چي د لوى څښتن له ارادۍ څخقه را والړه سقوې وه ق ايقل کقړ او نقه دا
چي د بت پالني پر ځاى يې خداى پالنه رامنځ ته کړه ،بلکي د مادي پقالني او د
انسانانو د خداى ګڼني او د خداى په توګه د انسان لخوا د انسان پالني سره يقې
هم مبارزه وکړه.
د بابل واکمني:
د حضرت عيسى÷ تر زېږېدو څه له پاسه دوه زره کاله يا د نوو څېړنقو لقه
مخي شاوخوا اووه پېړۍ دمخه د بابل سقلطنت ډېقر پقه غقوره کقي وو .مقالي او
اقتصادي حالت يې ډېر پياوړى وو .ستر پوځي ځواک يې درلود .هره خوا يقې
امنيت وو ،او ښې او ښادۍ پکښي پرېمانقه وې .خقو د دغقه ځقاى واکمنقان پقر
دې سربېره چي د بتانو پالنه يقې کقول ،ډېقر ظالمقان هقم وه .پقه دوى کقي بيقا د
حضرت ابراهيم÷ د مهال واکمن نمرود تر ټولو ظالم وو .دغه واکمقن دونقه
مغققروره سققوى وو چققي د خققدايى دعققوه يققې کققړې وه او د ټولققواکمنۍ پققه لويققه
بتخانه کي يې د خپل ځان زرينه مجسمه اېښې وه او رعيتو تقه يقې حکقم کقړى
وو چي د هغې عبادت وکړي.
د يادولو وړ ده چي دغسي واکمنان چقي خلقک د ځقان يقا د خپلقو مجسقمو
عبادت ته بولي له آره پر هيڅ معنوي ځواک باور نه لري؛ نه پر لقوى څښقتن او
نه پر کوم بل څه عقيده لري ،بلکي دوى داسي ګڼلې وي چي دا نقړۍ او هرڅقه
مادي او د دهر او مهال محصول دي او څنګه چي يې مادي نعمتونه او اسباب
پرېمانه سي او واک خوښقونه او ځقان غوښقتنه ډېقره غلبقه پقر وکقړي ،نقو خپقل
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اطاعت ته د رعيتو په بلنه کي تر دې پولي وړاندي والړ سي چي هغوى د خپقل
ځان لمانځني او عبادت کولو ته اړ کړي.
لوى څښتنأ ابراهيم÷ ته وحي ولېږلې چقي نمقرود او د هغقه الر ورکقي
قوم بېرته سمي الري ته وبوله او اسالم ورته وړاندي کړه .هغه د لوى څښقتن د
وحدانيت او عبادت په الر کي مبارزه او مجاهقده پيقل کقړه ،خپقل ځقان يقې د
خپلي عقيدې او ايمان په الر کي د مرګ د خطر سره مخامخ کقړ او پقه دې الر
کي يې ستر اخالص وښود او راتلونکو ولسونو ته د حق او حقيقت پقالني يقوه
ستره بېلګه وګرځېد.
د بت پالني پر ضد د ابراهیم÷ جهاد:
ۡ َ َ َ
َ
ِيم لر ۡش َد لهۥ مِن َق ۡب لل َو لك َّنا بهِۦ َعَٰلِم َ
﴿ َ
۞ولَ َق ۡد َءاتَ ۡي َنا ٓ إبۡ َرَٰه َ
ي  ٥١إِذ قال ِۡلبِيهِ َوق ۡو ِمهِۦ َما
ِ
ِ
ِ
َّ َ ل َّ ٓ َ ل ۡ َ َ َ َٰ ل َ
َ
ِين  ٥٣قَ َال لَ َقدۡ
ون  ٥٢قَاللوا ْ َو َج ۡدنَا ٓ َءابَا ٓ َءنَا ل َ َها َعَٰبد َ
هَٰ ِذه ِ ٱتلماثِيل ٱل ِِت أنتم لها عكِف
ِ
ۡ َ َ ۡ َ َ َ َّ
ل ل ۡ َ ل ۡ َ َ َٓل ل
ك ۡم ِف َض َلَٰل ُّمبي  ٥٤قَال ل ٓوا ْ أ َ ۡ َ َ
للَٰعب َ
ي ٥٥
كنتم أنتم وءاباؤ
ِ
ِ
جئتنا ب ِٱۡل ِق أم أنت مِن ٱ ِ ِ
ٖ ِ ٖ
َ
َ
ۡ
َ
َّ
۠
َ َّ
َ َ َ ل َّ َ َ َ َٰ َ ل
َ َ َ َّ ُّ ل
ك ۡم َر ُّب ٱ َّ َ َ
لشهد َ
ت َوٱۡل ِ
ِين ٥٦
ۡرض ٱَّلِي فطرهن وأنا
قال بل رب
لسمَٰو َٰ ِ
لَع ذَٰل ِكم مِن ٱ َٰ ِ
َ
َ
َ َ َّ َ َ
ْ
َ َّ ۡ َ َٰ َ ل
كم َب ۡع َد أن تل َو ُّلوا لم ۡدبر َ
ين [ ﴾٥٧األنبياء.]57-51:
م
ن
َ
أ
ن
يد
ك
وتٱّللِ ۡل
ِ
ِِ
ژباړه« :په يقين سره موږ له پخوا څخه ابراهيم ته زيرکي ورکړې وه او مقوږ هغقه
ښه پېژندى .کله چي هغه خپل پالر او خپل قوم ته وويل چي دغه بتقان څقه دي چقي
تاسي يې په عبادت سره منجورتوب غوره کړى دى .هغو په جواب کقي وويقل :مقوږ

خپل پالر او نيکه د دوى عبادت کوونکي موندلي دي .هغه وويقل :تاسقي هقم ګمقراه

ياست او پالر او نيکه مو هم په څرګنده ګمراهي اختقه سقوي وه .هغقو وويقل :آيقا تقه
موږ ته حق او رشتيا وايي که هسي ټوکي کوې؟ هغه جواب ورکړ :نه! بلکي په رشقتيا

سققره ستاسققي رب هغققه ذات دى چققي د مځکققي او آسققمانونو څښققتن او د هغققو پيققدا
کوونکى دى .زه پر دې خبره شاهدي ورکوم .او په خداى قسم چي زه به ستاسقي پقه

نه شتون کي هرو مرو ستاسي د بتانو څه چاره وکړم».
يو مهال د حضرت ابراهيم÷ د قوم د اختر ورم وه .پالر يقې ورتقه وويقل
چي راځه ته هم زموږ سره له ښاره د باندي ووزه .هغه له پخوا څخه ال پتېيلقې
وه چي يو دغسي مهال به د دوى بتان ماتوي .نو هغه وو چي ور تقه ويقې ويقل
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چي زه نارو يم او نه سم در سقره تقالى .د ده دا خبقره کقه څقه هقم پقه ظقاهره
دروا باله سي ،خو په حقيقت کي دروا نه ګڼل کيږي .ځکه چي په هر انسقان
کي څه ناڅه ناروغي وي.هغقه وو چقي ابقراهيم÷ يقو تبقر راواخيسقت او بقت
خانې ته ورننوتى .بتان يې په لغتو ووهل او بيا يقې د ټولقو السقونه پقرې کقړل،
خو په غن بت يې څه ونه کړه او تبر يې د هغه پر غاړه ورکښېښووى .کله چقي
د ابراهيم÷ قوم د ښار له د باندي را سقتانه سقول د بتقانو پقه دغقه حقال خبقر
سول .ځکه نو ټول راغونډ سول او نمرود ته يې احوال ورکړ .نمقرود ورغقى او
ويې ويل چي دا کار چا کړى دى؟ خلکو ورتقه وويقل :دلتقه يقو ځقوان دى چقي
دغو بتانو ته يې بد ويل او ابراهيم نوميږي .ښايي دا کار هغه کړى وي.
د ابراهیم÷ محاکمه:

هغه وو چي د دولت چارواکو ابراهيم ونيو او ورته ويې ويل :زموږ دغه بتاا
تا مات کړي دي؟
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ون ٱ َّّللِ أفَل ت ۡعقِلون [ ﴾٦٧األنبياء.]67-63 :
لكم ول ِما تعبدون مِن د ِ

ژباړه« :هغقه جقواب ورکقړ :دا کقار د دوى مشقر کقړى دى .تاسقي لقه دوى څخقه

پوښتنه وکړئ! که خبري کوالى سقي .د دې پقه اورېقدو سقره هغقوى د خپقل وجقدان
لوري ته وروګرځېدل او (يو د بقل سقره يقې) وويقل رشقتيا داده چقي تاسقي ظالمقان

ياست .خو بيا د هغو رايه واوښته او ويې ويل :تاته خو معلومقه ده چقي دوى خبقري
نه کوي .ابراهيم وويل :نو آيا تاسي له لوى څښتنه پرته د هغقو شقيانو بنقده ګقي کقوئ
چي نه تاسي ته د ګټي رسولو وس لري نه د زيان .لعنت دى پر تاسقي او ستاسقي پقر

دغو معبودانو چي له لوى څښتن پرته يې عبادت کوئ .آيا تاسقي دونقه عققل هقم نقه

لرئ؟».
څنګه چي حضرت ابراهيم÷ پر دوى باندي خپقل حجقت تمقام کقړ او پقه
دې توګه يقې د هغقو نقاپوهي او ګمراهقي ورپقه ګوتقه کقړه او هغقوى بقې جوابقه

حضرت ابراهيم÷ او د اسالم سره د نمروديانودښمني

57

سول ،نو د دې پرځاى چي له کفر او شرک څخه توبه وکاږي ،له زوره يې کقار
واخيسققت او ويققې ويققل چققي دى وسققوځئ! ځکققه د توحيققد د دعققوت منلققو د
طاغيانو او طاغوتيانو ګټي په خطر کي اچولې .د خداى بنده ګانو د ظالمانو لقه
اسارت او بنده ګي څخه نجات موند او د هغو لقه ملګرتيقا او پلقوۍ څخقه يقې
مخ اړاوه او د دوى د شتو او بيت المال د لوټوونکو د شر دفع کېقدو تقه چمتقو
کېدل.
نمروديانو ډېر لرګي ټول کړل ،اور يې بل کړ او په داسي حال کي چقي لقويي
لمبې ځني پورته کېدې ابراهيم÷ يې الس تړلى ور وغورځاوه ،خو دغه مهال
لوى څښتن اور ته امر وکړ:
َۡٗ َ َ َ ً ََ
َ َ ل ل
لَع إبۡ َرَٰه َ
ِيم [ ﴾٦٩األنبياء.]69 :
وِن بردا وسلَٰما َٰٓ ِ
﴿تَٰيَٰنار ك ِ

ژباړه« :اى اوره پر ابراهيم باندي سوړ سه او سالمتيا وګرځه».

د ابراهیم÷ لخوا زړونه په الس راوړل:
کلققه چققي اور مققړ سققو خلکققو وليققدل چققي ابققراهيم÷ رو رمققن دى .هغققه
سمدالسه اسالم ته د خلکو په بلنه پيل وکړ .خلک اريان پاته سقول .مخقالفين
وشرمېدل او وتښتېدل .په دې توګه د دې ستري معجزې په ښکاره کېدو سره د
نمرود او د هغه د قوم ناوړه هڅه شنډه سوه.
د قصه هاى قرآن په 77مخ کي ليکي :نژدې وه چي خلک د ابراهيم÷ بلنه
ومني ،خپل الرښود يې وټاکي او پرشاوخوا يې يو موټى سي .خقو ځينقو خپقل
دنيوي خوندونه او د چوکيو سره مينه تر حق غوره وګڼل .نور هم د ابقراهيم لقه
مخالفينو څخه وبېرېدل .ځکه نو څو تنقو پقر هغقه ايمقان راوړ او هغقه يقې هقم
پټاوه ،څو د طاغوتيانو له شره په امان سي.
د ابراهیم÷ او نمرود مناظره:
د ځينو مفسرينو او مورخينو په اند کله چي حضرت ابراهيم÷ بتقان مقات
کړل او ونيول سو نمرود چقي د خقدايى دعقوه يقې کقړې وه ،ترڅقو ورځقو بنقد
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وروسته ور وغوښت ،دغه مناظره يې ور سره وکړه او بيا يې امر وکړ چي ويې
سوځوئ .خو ځيني وايي چي دغه منقاظره لقه اور څخقه د ابقراهيم÷ تقر رو
رمن وتلو وروسته سوې ده .په هر صورت څنګه چي اسقالم تقه د ابقراهيم÷
بلنه د نمرود او نمروديانو واک او ګټو ته ستر خطقر وو ،نمقرود ور تقه پقه قهقر
سوى وو .ور ويې غوښت او ور ته ويې ويل :دا څه لړه دي رامنځ ته کړې ده؟
دغه خداى چي ته يې خلک عبادت ته وربولې څوک دى؟ مګقر تقه لقه مقا پرتقه
بل خداى پېژنې؟ او هغه څه کوالى سقي چقي زه يقې نقه سقم کقوالى؟ ابقراهيم
ورته وويقل :زمقا خقداى هغقه څقوک دى چقي مقرګ او ژونقد يقې پقه الس دى.
نمرود وويل :زه هم دغسي کوم .سمدستي يې امر وکقى چقي لقه محقبس څخقه
دوه تنه راولئ .يو يې چي برائت يې اخستى وو وواژه او ويې ويل :دادى دا مي
مړ کى! او بل يې چي په مړينه محکوم سوى وو ،ونه واژه او ويقې ويقل :دادى
دا مي ژوندى کړ! او که وغواړم دا هم وژالى سم.ابراهيم÷ چقي وليقدل چقي
نمرود په مناظره کي د استدالل په وړاندي حيله او مغالطه کوي ،بقل دليقل يقې
وړاندي کړ او ويې ويل :د خداى لمر هره ورم له ختيځ څخه را پورتقه کيقږي،
که ته د ده غوندي خداى يې يو ځل لمقر لقه لوېقديځ څخقه را پورتقه کقړه! خقو
نمرود پړ او خړ سو.
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[البقرة.]258 :

ژباړه« :آيا تا د هغه چا (نمرود) پر حال غور نه دى کړى چي د ابراهيم سره يې

جګړه (دليل بازي) کړې وه چي د هغه رب څوک دى؟ د دې جګړې او مناظرې
المل هم دا وو چي لوى څښتن دنيوي واک او قدرت ورکړى وو.ابراهيم وويل :زما
رب هغه ذات دى چي د ژوند او مرګ واکمن دى .نو هغه په جواب کي وويل :ژوند

او مرګ زما په واک کي دى .ابراهيم وويل :ښه ،لوى څښتن لمر له ختيځ څخه را
خېژوي ،ته هغه له لوېديځ څخه راوخېژوه .د دې په اورېدو هغه کافر اريان پاته سو.

خو لوى څښتن ظالمانو ته سمه الر نه ښيي».
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نمرود د واک پر له منځه تلو وبېرېدى .ځکه يې نو ابراهيم خوشي کقړ او لقه
ناکامه يې دى او خپل حال سره پرېښوول .په داسي حال کقي چقي ډېقر بقد يقې
ځني راتله .نمرود بېرېدى چي که د ابراهيم÷ سره د ده مخالفت زيات ډاګيقز
سي البه د ده کار خراب سي .ځکه يې نو په څرګنده کار نه په درلود ،خو په پټه
يې دښمني ور سره پالل .جاسوسان يې پسې واچول چي ويې څاري او خلقک
يې له پيروۍ او پر هغه باندي له را ټولېدو څخه وبېروي.
پاى ابراهيم÷ اړ سو چي وطن پرېږدي.
د حضرت ابراهیم÷ هجرت:
څنګه چي د ابراهيم÷ د قوم مظالم تر حد تېر سقول ،اړ سقو چقي د خپلقي
درنې مېرمني ،حضرت لوط÷ او څو نورو پيروانو سره بقل ځقاى تقه هجقرت
وكړي .تفسيرونه وايي چي د ابراهيم او ملګرو هجرت د ديقن لپقاره پقه مځکقه
کي لومړنى هجرت وو.
حضرت ابراهيم÷ چي د كورنه ،قوم او د وخت د واكمنو مخالفت وليقد
او مظالم يې تر حد تېر سول نو ييگ د خداى په حکم د وطن پريإشقإوولو او
هجرت الر ونيول .هغه د خپلي ميإرمني بي بي ساره ،خپل وراره لقوط÷ او
هغو إلو وګړو سره چي پر ده ييقگ ايمقان راو ى وو ،پقه داسقي حقال كقي چقي
خإه مالونه او خإاروي هم ورسره وه د الجزيريگ په شمال كي واقع «حقران»
نومي حإاى ته (چي وروسته آرام وبلل سو) وال  ،د هغه ځاى خلک يقې چقي
د ستورو پالنه يې کول اسالم ته وبلل خو هغو يې هم خبري ونه منلې .هلته تقر
خإه مهال اوسېدو وروسته د ستونزو او زورونو سقره د مخقامخ کېقدو لقه املقه
فلسطين (د هغه مهال د شام کنعان) ته ورسيإدى .په دغه سقيمه كقي د كاختقة
راتلو له امله ،د شپنو (هيکسوس) پاچهانو په زمانه كي مصر ته وال  ،هلتقه يقو
ظالم پاچا واكمن وو .وايي چي بي بي ساره أيإره شإايسته وه ،نو يو چا دغقه
واکمن ته د هغيگ د شإکال او جمال صفت وكؤ .هغقه سقؤي ور واسقتول او
پوشإتنه ييگ حإني وكؤه چي دغه شإحإه دي خإه ده؟
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ابراهيم÷ وبيإريإدى چي كه ورته ووايم چي ميإقرمن مقي ده مقؤ بقه مقي
كؤي .نو ييگ ورته وويل چي دا ميگ خقور ده .واکمقن پقه زور بقي بقي سقاره
وروغوښتل او الس يې ور واچاوه ،خو الس ييگ د خداىأ په امقر و سقو.
واکمن ورته وويل چي خداىأ ته دعا وكؤه چي زما الس بيإرته رو كقؤي.
زه وعده درسره كوم چي تاوان به نه در رسوم؛ بلکيگ احسان به درسره وكؤم.
نو هغه وو ،چي د سارا د دعا له امله ييگ الس جو سقو .دغقه ظقالم بيقا الس
ور واچاوه ،چي بيا ييگ الس تقر د مخقه ال أيإقر و او پقه درد سقو .بيقا ييقگ
عذر ورته وكؤ چي بيا ييگ د سارا د دعا لقه املقه الس جقو سقو .نقو هغقه وو
چققي واکمققن بخشققإنه حإنققي وغوشققإته او بققي بققي هققاجره ييققگ د هغيققگ د
دالسايى لپقاره ور وبخشقإل( .زيقاتره ويقل كيق ي او مشقهوره ده چقي بقي بقي
هاجره مينحإه وه .خو أيإرو محققينو جوتقه كؤيقگ ده چقي دا ادزاده او د دغقه
واکمن لور وه).
كله چي بي بي سارا ،ابراهيم÷ ته ورغله هغه پوشإتنه حإنقي وكقؤه چقي
خإه وسوه؟ ديقگ ورتقه وويقل :لقوى خإشقإتنأ د كقافر ،فقاجر مکرونقه پقه
نطفه كي ور خنثى کړه او هاجره بي بي ييگ د خدمت لپاره راكؤه.
ترديگ وروسته ابراهيم÷ جنوبي فلسطين ته وال  .هلته د ابراهيم او لقوط
داسي سال سوه چي دوا ه جال جال و اوسي ،نو هغه وو چي لقوط÷ د مقردار
سققمندرګي (د لققوط سققمندر ګققي) پققه جنققوب كققي اوسققيإدل غققوره كققؤه او
ابراهيم÷ د فلسطين په «بئرسبع» يا«بير شبع» نومي حإقاى كقي واوسقيإدى.
بيايې کعبه شريفه ودانه کړه او په شام کي د ( )17۵كالو په عمر وفقات سقو او

د حبققرون (الخليققل) د ښققار د ميکپققيال ( )Machpelahپققه غققار كققي خققاورو تققه
وسپارل سو .دغه ځاى چي اوس د اسرائيلو په ولکه كي دى ابراهيم÷ په څقه
پيسو رانيولى وو او په موعوده مځکه كي د ده او د ده د كقورنۍ د نقورو كسقانو
لومړى ملکيت وو( .پوپنا سوي ولسونه67مقخ او زمقوږ د قبلقې تقاريخ 105او
 107مخونه)
د نمرود او نمرودیانو برخلیک:
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دا چي په نمرود او د هغه په قوم څه وسول د الحو د سقورې لقه  43او 44
آيتونو څخه څرګنديږي چي د حق دغو منکرانو ته لقوى څښقتن لقومړى مهلقت
ورکړ او بيا يې مؤخذه کړي او په عذاب اخته کړي دي.
په دې هکله تفسيرونه او تاريخونه وايي چي د نمروديانو د ډېرو سرکښيو په
پايله کي لوى څښتن خپل ډېر وړوکۍ مخلوق غوماشي په زيات ډېرښقت سقره
پققر مسققلطي کققړې چققي دوى بققه يققې خققوړل او وينققي بققه يققې زبېښققلې ،د نمققرود
لښکريان هم په ډېره بده توګه هالک سول او د دغه طاغوت پقه دمقا هقم يقوه
غوماښه ننوتل چي له دې امله په خورا بدو عذابونو اخته سو او ځني ومړ.
ابن عاشور په خپل تفسير التحرير والتنوير کي ليکي« :پر نمروديقانو بانقدي

لوى څښتن تر مهلت ورکولقو وروسقته آشقوريان ( )1مسقلط کقړل .هغقو د دوى
هيواد ونيو ،او خپلقه پقر واکمقن سقول .تقاريخونو دا هقم ثابتقه کقړې ده چقي د

سوس د عيالم قوم پر کلدانيانو (( ،)2د نمرود پقر ققوم چقي پالزمېنقه يقې بابقل
وو) د ابراهيم÷ په ژوندوني په  2286قبل المسيح کي تسلط وموند».
اضواء البيان او ځيني نور تفسيرونه ليکي« :د سورت النحقل پقه ( )26آيقت
کي چي کوم دنيوي عذاب ياد سوى دى ،هغه د نمرود پر قوم راغلقى دى» .پقه
دغه آيت کي داسي ويل سوي دي :تقر دوى د مخقه خلکقو همدغسقي دسيسقې
جوړي کړي دي ،خو ګورئ چقي لقوى څښقتن د هغقو د دسيسقو کقال لقه بېخقه

 -1آشوريان ( )Assyrainsيو سامي قوم دى چي لومړى يې په بابل کي پراخه واکمني
درلوده .په پيل کي د دجلې او فرات پر څنډو اوسېدل ،نينوا يې پالزمېنه وه .نخښي او
شواهد ښيي چي دا يو لوټمار قوم وو .آسور د دې قوم خداى وو .ځکه نو دغه قوم په

دې نامه بولي .د آشور امپراتوري په اوومه او اتمه پېړۍ کي د آسيا او اروپا پر پراخو
سيمو واکمنه وه .خو ماد قوم دې هولناکي امپراتورۍ ته د پاى ټکى کښېښود.
 -2کلده د سختي مځکي په معنا د هغي سيمي نوم دى چي تر ميالد دېرش کاله د مخه د
سومر او آ کد پر دوو سيمو وېشل کېده .د دې سيمو خلکو ته کلدانيان وايي .کلدانيان له

سامي توکم څخه دي .د بابل ښار يې له سره جوړ کړ .بخت نصر يا بنوکد نسر نامتو

کلدانى واکمن وو .په  538ق.م .کال ايرانيانو د کلدلنيانو هيواد ونيو.

62

د حق او باطل جګړي

ونړول ،او د هغې چت له پاسه پر هغو را ولوېقدى او لقه داسقي لقوري پقر هغقو
عذاب راغى چي له هغه لوري يې د راتګ ګومان قدري هم نه وو.
په هر صورت موږ نن مهال وينو چقي د دغقي ځقواکمني واکمنقۍ او د دغقه
سرکښه قوم نوم او نښان هم نه دى پاته.
د ابراهیم÷ په کیسه کي د شجاعت درس:
د لوى څښتن پقه الر کقي او سقپېڅلو موخقو تقه د رسقېدو لپقاره د حضقرت
ابراهيم÷ ژوند او هلي ځلي موږ ته د جرأت ،مړانقي ،سرښقندني اوشقجاعت
درس راکوي .ابراهيم÷ د نمرود غونقدي جبقار واکمقن او د يقوه بقت پقال او
شډل ولس په وړاندي دريږي ،په مړانه او شجاعت سره د بقاطلو پقر ضقد حقق
خبققري کققوي .د هغققو د بتققانو سققپکاوى کققوي او پققر ځققان بانققدي د دغسققي
سرناخالصققي قققوم قهققر او غوسققه راپققاروي او د هققر راز ظلمونققو او زورونققو پققه
وړاندي يې د غره غوندي ټينګار او مقاومت کوي.
بايد ومنو چي د نمرود او د هغه د قوم د مهقال پقه شقرايطو کقي د حضقرت
ابراهيم÷ په شان دعوت او حقي الري ته بلنقه سقخت ،لقه مسقؤوليته ډک او
خطرناک کار دى .خو ابراهيم÷ دا هر څه پر ځقان منقي او خپقل هقدف تقه د
رسېدو په الر کي هيڅ ډول بېره او اضطراب نه پېژني.
ځکقققه نقققو د اوسقققمهال د حقققق او حقيققققت د الري مبقققارزينو او د ناسقققمو
سموونکو او مصلحينو ته په کار ده چي د قرآن کريم له دغه درس څخه په ښقه
توګققه ګټققه او پنققد واخلققي ،پققه خپققل کققار او الر کققي يققې پلققى کققړي .د حضققرت
ابراهيم÷ او نور انبياوو کقار او الر خپقل سرمشقق وټقاکي .د هغقو پقه پيقروي
خپل ځان او هر څه پر خداىأ وسپاري او په هقر ډول شقرايطو کقي پقر لقوى
څښتنأ توکل وکړي .په دې سپېڅلې دنده کي سسقتۍ او ترديقد تقه الر ورنقه
کړي او بېله بېري په ابراهيمي قاطعيت او مړانه د باطلو پر ضد حق او حقيقت
د بري سرمنزل ته ورسوي.

حضرت ابراهيم÷ او د اسالم سره د نمروديانودښمني

63

پخوانۍ او اوسمهالې بت پالنه:
بت پالنه په نړۍ کي اوږد تاريخ لري .له بده مرغقه اوس هقم ډول ډول بقت
پالني دود دي .چي دا د وګړو د عقل او پقوهي لقه نيمګړتيقا او همقدا رنګقه پقه
ناپوهۍ سره عقل او پوهي ته د هغو له سپکاوي څخقه اسقتازيتوب کقوي .لکقه
چي پوهيږو په پيل کي ځينقو وګقړو د څيرونکقو ځنقاورو تصقويرونه جقوړول او
لمانځل يې .ځينو هم د غرونو ،ستورو ،سپوږمۍ ،لمر او داسي نقورو لمانځنقه
کول .ان چي په تاريخونو کي ويل سوي دي چي په ځينو ځايونو کقي انسقانانو
د آلت تناسل لمانځنه پسي را واخيسته .نامتو مځکپوه احمقد بقن فضقالن (تقر
310هققق922 /م .کققال وروسققته مققړ) چققي د عباسققي خليفققه المقتققدر لخققوا د
سالويانو د نوي مسلمان سوي واکمن په غوښتنه د اسالم د تبليغ لپقاره د هغقو
ملک ته لېږل سوى وو ،په خپل يونليک کي ليکي« :د ترکستان د باشګرد د قوم
هر يوه ،يو لرګى د نارينه د آلت تناسل په بڼه توږلى او په غاړه کړى وي ،او کله
چي په سفر ځي يا د دښمن مقابلې تقه وردانګقي هغقه مچقوي او يقا سقجده پقر
کوي ،او ور ته وايي اى خدايه! زما سره داسي وکړه او داسي وکقړه!!» (رحلقة
ابن فضالن 6مخ).
بيا ځينو وګړو انسان لمانځنه پيل کړه ،د ځينو ښو خلکو تقر مړينقي وروسقته
به يې د هغو د بتانو درنقاوى کقاوه .ځينقو واکمنقو بقه د خقدايى دعقوه وکقړه او
رعيت به يې خپل عبادت ته وبلل .هغقو بقه هقم د بقې واکقۍ يقا بقې همتقۍ او
زياتره د ناپوهۍ له امله د هغو عبادت مانه .په اوسقنۍ متمدنقه نقړۍ کقي ځينقو
انسانانو د خدايانو نور ډولونه او بتان رامنځ ته کړي دي او لمانځنقه يقې کقوي.
«شخصيت پالنه» له دغو بت پقالنو څخقه يقو ډول دى .پقن او ښقکاره السقونه
ځيني لويان ،حکومتي چقارواکي ،د ګونقدونو او ټولنقو مشقران ،اتقالن ،اديبقان،
هنرمندان او داسي نور د نانځکو غوندي جوړ او سينګار کړي ،بيايې په زور او
تبليغاتو او نورو چلونو مطرح کقړي ،ان د درواغقو کيسقې ورتقه وتراشقي او پقر
خلکو يې وتپي .چي ځيني ناپوهان يقې هقم د رشقتيانيو سقترو شخصقيتونو پقه
توګه ومنقي ،وينقاوي او الرښقووني يقې د آسقماني وحيقو غونقدي پلقي کقوي او
باالخره يې خبره تر لمانځني ورسيږي.
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نه ګورئ چي زموږ په هيواد او نورو ځايونو کقي د ټولټقاکنو پقر مهقال او پقه
ځينققو غونققډو او الريونونققو کققي د ځينققو کسققانو ډول ډول غققن او کققوچني پققر
کاغذونو او نورو ټوکرانو او پالسټيکونو بانقدي چقاپ سقوي عکسقونه چقي پقه
خورا ډېرو لګښتونو يې چاپ کړي وي د واټونو پقر څنقډو او پقر نقورو بېالبېلقو
ځايونو نصبوي ،او د ځانونو سره يې وړي او ساده خلک د دغو تصقويرونو پقه
من رايو ورکولو او له دوى څخه مالتړ تقه هڅقوي .دغقه راز ځينقي سقوداګر د
ځينو پيرانقو ،اغاګقانو ،اتالنقو ،واکمنقانو ،هنرمنقدانو ،سقندرغاړو او نقورو ډول
ډول عکسونه د مقادي ګټقو د ترالسقه کولقو پقه موخقه پقه خقورا ډېقر شقمېر کقي
چاپوي او خقرڅالو تقه يقې وړانقدي کقوي او نقور ډېقر کسقان دغقه عکسقونه او
مجسمې پقر ځقانګړو ځقايونو نصقبوي ،پقه دفترونقو ،کورونقو او نقورو کقي يقې
ځړوي او پقه غونقډو او مجلسقونو کقي يقې ږدي ،او پقه دې ډول د عقيقدت او
درناوي مراتب ورته وړاندي کوي .ډېر سوداګر بيا په اصطالح د آزادو او خپلو
حقوقو ته د رسېدلو ښځو نيم لغړ عکسونه اخلي ،پر خپلو توليداتو يې چقاپوي
او له هغو څخه په ګټه اخيستنه بازار ورته پيدا کوي .پقه دې توګقه د جاهليقت د
پېر (مهال) يادونه په متمدن مهقال کقي د کاغقذى بتقانو او موډرنقو مجسقمو پقه
دغه ډول خپرونه او لمانځنه تازه کوي.
دغه ډول بت خپرونه او لمانځنه د شرک لقه مظقاهرو څخقه بالقه سقي ،ټولقو
انبياوو† د دغسي ناوړو چارو پر ضد جهاد کړى او بايد پقه کلکقه ډډه ځنقي
وسي.
د ظلم سره مقابله:
بېله شکه چي د پيغمبرۍ له ځقانګړنو څخقه يقوه هقم د ظلقم سقره مقابلقه او
ډغري وهل دي .د لقوى څښقتنأ د عقدالت ټقول زېقرۍ کقوونکي هغقه مهقال
راپاڅېدلي دي چي ظلم او استبداد او د وګړو پر حقونقو تېقرى هقره خقوا خپقور
سوى وي .لوى څښتن د وحيو ټول حامالن په داسي حال کي خلکقو تقه لېږلقي
دي چي بې وزلي ،اسکېرلي او بې چاره ګان د واک او قدرت د څښقتنانو لخقوا
د سختو ستونزو ،کړاوونو او زورونو سره الس او ګرېوان سوي وي.
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د وحيو د نزول له تاريخ څخه د وينو بقوى ځقي .د وحيقو د نقزول اورشقو د
هغو خلکو د غوښو په ټوټو او وينو لړل سوې وي چقي د ظالمقانو لقه السقه تقر
پققزي رسققېدلي وي .د حضققرت محمققد مصققطفى ج .پققر مهققال پققه روم ،ايققران،
افغانستان او د نړۍ په نورو ګوټونو کي دغسقي حالقت واکمقن وو .عيسقى÷
ته هم هغه وخت وحي وسوې چي د روم امپراتورانو خپلقي ظالمانقه منګقولي د
بې وزلو وګړو پر ستونو ايښي وې .د موسى ج د مبعوثېدو پرمهال فرعونانو پقر
مصر په تېره پر بني اسرائيلو بده ورم راوستلې وه .په دې هکلقه موثقق سقندونه
سته .د وحيو نور مناديان هم پقه تقريبقا همدغسقي شقرايطو کقي پاڅېقدلي او د
ظالمانو جګقړې او مققابلې تقه درېقدلي دي ،چقي د طاغوتيقانو لخقوا بقې عزتقه
سققوي ،وهققل سققوي ،بنققديان سققوي او وژل سققوي دي .خققو د دوى يادونققه او
کارونه د تاريخ په تيارو ګوټونو کي پن پاته سوى دى.
قققرآن کققريم د دغسققي پيغمبرانققو حققال احققوال تققه لنققډي اشققارې لققري .ځينققو
مورخينو د ډېرو نوم ورکو صالحينو او پيغمبرانو او د ځينو هغو چي نومونه يې
معلققوم دي ،کيسققې کققړي دي .د بېلګققې پققه ډول ابققن اثيققر ،ابققن جريققر او نققور د
جرجيس په هکله داسي معلومات راکوي :جرجيس د فلسطين وو .د حضقرت
عيسى ځيني حواريون (شاګردان) يې ليدلي وه .په سوداګري بوخقت وو ،او د
بې وزلو سره يې ډېري مرستي کولې .د ده پر مهال پقه موصقل کقي د داذانقه پقه
نامه يو ظالم واکمن وو چي خلک يې د بت سجدې ته اړ ايستل او کقه بقه يقې
سجده نه ورته کول په عذابونو به يې اخته کول او اور ته يقې اچقول .جقرجيس
يې مقابلې ته ور ودانګل ،او ور ته ويې ويل :ته د لوى څښتن يو وړوکقۍ بنقده
يې ،چي نه د ځان اختيار لرې ،نه د بل چا .او تر تا لوړ داسي خداى سقته چقي
هم ستا اختيار لري او هم د نورو .خو ته د داسي يوه شي عبقادت کقوې او نقور
يې هم عبادت ته اړباسې چي هيڅ واک نقه لقري .بيقا يقې دغقه واکمقن د لقوى
څښتن توحيد او عبادت ته وبلى .خو پاچا ور ته په قهر سقو ،بنقدي يقې کقړ ،د
اوږدې مودې لپاره يې ډېر سخت عذابونه پر تېر کړل ،چي د دې عذابونو او د
جرجيس د ښو اوصافو او مړاني په ليدو د واکمن مېرمني او څلقور دېرشقو زرو
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تنو اسالم ومانه چي کيسه يې ډېره اوږده ده ،لنډه دا چي پاى يقې هغقه د نقورو
مسلمانو سوو کسانو سره په خورا بده وضع وواژه.
تاريخونو په خپلو پاڼو کي د اسالم سره د خداى نه منونکو او ظالمو کفقارو
د ډېرو دغسي دښمنيو په هکله اوږدې خبري کړي دي.
زموږ د مهال د نمرودیانو حال:
د حضرت ابراهيم÷ د مهال طاغوت هم د لوى څښتنأ پر قانون باندي
خپل قانون ته ترجيح ورکول او د نن مهقال طقاغوتي واکمنقي ډلقي هقم د لقوى
څښتن پر قانون بانقدي خپقل جقوړ کقړي ققوانين غقوره ګڼقي .کقه لقږ دقيقق سقو
اوسني ظالم واکمنان تر نمرود ډېر زلند ،سخت زړه او سرکښه دي.
ابراهيم÷ په ډاګه او په پرله پسقې توګقه د نمروديقانو بتقان غنقدل او ان ور
ټوکر ټوکر يې کړل .د نمروديانو پر بدو کړنو يې په بشپړه آزادي سقره بقد ويقل.
نه چا بنديز پر لګولى وو او نقه يقې خبقري ور سانسقورولې .خپلقه خبقره يقې ان
نمرود ته ال په بشپړه آزادي سره کوالى سوه او هغه هم اورېقده .کقه يقې اور تقه
هم وروغورځاوه په قانون او د محاکمې او د ولس په حضور او خبرتيا کي وو.
د هغه آواز يې د هغه په سقتوني کقي خفقه نقه کقړ .پقه زور يقې د هغقه خولقه نقه
وربندول .ربړه يقې د هغقه سقره د خبقرو لقه الري حلقول ،نقه د جنقګ جګقړو د
تودېدو او اوږدېدو له الري .د هغه پر کور يې د شپې لخوا ناڅاپي يرغقل ونقه
کړ .هغه او د هغه د کورنۍ غړي يې بېله محاکمې په خپلو وينو ونقه رنګقول .د
هغه په کلي او هيواد کي يې د خپلو ګټو د ساتلو لپاره هيڅ ډول ترهګري خپره
نه کړه .زنځير او زوالنه يې نه کړ .د تن کقالي يقې ځنقي ونقه کښقل .پقه سقر يقې
کڅوړه وروانه غوستل .له خپلو خپلوانو او عزيزانو څخه يې د هغه پته ورکه نه
کققړه .ګوانتانققامو ،اوبوغريققب ،بګققرام او نققورو پټققو او ښققکاره زنققدانونو غونققدي
کړاوځايونو ته يې وانه چاوه .د جاسوسۍ مرکزونو په تحقيق ځقايونو کقي يقې
سپې ور ونه ښکارل ،په سړه هوا کي يې د يخو اوبو نلکۍ پر سر ورخوشقي نقه
کړه .په پښو يې ونه ځړاوه .په توره کوټه کي يې کوته کولفه نه کړ .جنسي تېقرى
يې پر ونه کړ .د نورو سره يو ځاى يې ژوندى په ډله ييقزو قبرونقو کقي ښقخ نقه
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کړ .په زندان کي د بغاوت په دروغجن تور يقې پقه بقې رحمانقه بمبقاريو د ډلقه
ييزو وژنو په پايله کي غوښي ور پاش پاش نه کړې .په هغه او د هغه په پلويقانو
پسي يې د اسالم د ننګي او د لوى څښتن وحدت ته د بلني او د خپقل هيقواد د
مستضعفو پرګنو د ژغورني او آزادۍ لپاره د جهاد او مبارزې په ګناه يې تر څټه
په وسلو سمبال هوايي او مځکني پوځونه نه وه پسي ګومارلي .خو د نقن مهقال
د دموکراسۍ او د بشر د حقوقو د ننګي دعوه کوونکي نمروديقان دا هقر څقه پقه
خالص من او په پراخه پيمانه کوي .نو لقه دې څخقه معلقوميږي چقي زمقوږ د
مهال نمرويان د ابراهيم÷ د مهال تر نمروديقانو ډېقر زلنقده دي .لقوى څښقتن
دې په خپله خدايي ريښې وکاږي .آمين.

حضرت لوط÷ او د سدوم د اوسېدونکو بدکارۍ
حضرت لوط÷ د حضرت ابراهيم÷ وراره وو .هغه د لوى څښتن لخقوا
د «سدوم د ښار» اوسېدونکو ته د نبي په توګه ولېږل سو .له دغقو خلکقو څخقه
ډېر بد ،فاسدان ،فاجران او کافران جوړ سوي وه .هغقو پقر غيقر فطقري عمقل،
يعني لواطت كولو سربېره كوم چي تر دغه مهاله نړيوالوته معلوم نه وو ،غالوي
هم کقولې او الري يقې هقم نيقولې او نقور نقاوړه کارونقه يقې هقم تقر سقره کقول.
لوط÷ دوى له دغو بدوكارونو څخه منع كړل او د لوى څښتن لقه عذابقه يقې
وبېرول ،خو هغو د هغه بلنه او نبوت ونه منقل او خپقل دغقه نقاوړه كقار تقه يقې
دوام وركړ .باالخره دغه خلك په يوه بېروونكې تباهي هالك سول.
په لرغونې عهدنامه (تقورات) كقي د لقوط ښقار «سقدوم» ګڼقل سقوى دى .د
پلټنو سره سم دغه ښار د سره سمندرګي په شقمال كقي د مقردار سقمندرګي پقه
اورشو كي پقروت دى ،چقي د اسقرائيلو او اردون د پولقو سقره غځېقدلى دى .د
لرغونو آثارو مطالعه ښيي چي دغه ښار هغسي تباه سو لکه چي قرآن كريم يقې
تفصيل وركړى دى.
قققرآن كققريم د لققوط÷ بلنققه او بېرونققه او د هغققه پققه وړانققدي د لققوط د قققوم
غبرګون داسي بيانوي:
َ
َ
َ
ۡ
َ
َ
ۡ َ
َ ل َ
َ ل
ل ۡ ل ل
ت قَ ۡو لم للوط ٱل لم ۡر َسل َ
﴿ َك َّذبَ ۡ
وه ۡم ل ل ٌ
وط أل ت َّتقون  ١٦١إ ِ ِّن لك ۡم
ِي  ١٦٠إِذ قال لهم أخ
ٍ
َ
َ
َل ٌ
ََََٓۡل ل
ّلل َوأَط ل
ول أَمِي  ١٦٢فَٱ َّت لقوا ْ ٱ َّ َ
ك ۡم َعلَ ۡيهِ م ِۡن أ ۡجرِۖ إ ِ ۡن أ ۡجر َي إ ِ َّل َ َ َٰ
لَع
ل
س
أ
ا
م
و
١٦٣
ون
ِيع
رس
ِ
ِ
ٍ
ۡ
َ
ََ َ
َ ل َ ُّ ۡ َ َ
ل
َ َ َ ل
ان م َِن ٱ ۡل َعَٰلَم َ
َرب ٱ ۡل َعَٰلَم َ
ي َ ١٦٥وتذ لرون َما خل َق لك ۡم َر ُّبكم م ِۡن
ي  ١٦٤أتأتون ٱَّلكر
ِ
ِ
ِ
َ
ۡ
َ
ْ
َّ
ل
َ
ل
ل
ۡ
َ
َ
ۡ
ۡ َ َ َ َٰ ل َ َ
َ ۡ َ َٰ ل َ ل ۡ ۡ ٌ َ ل َ
ون َّن م َِن ٱل لمخ َرج َ
ي ١٦٧
ك
تل
وط
ل
تَٰي
ه
نت
ت
م
ل
ن
ئ
ل
وا
ال
ق
١٦٦
ون
جك ِۚم بل أنتم قوم َعد
ِ
ِ
أز و ِ
ِ
َ َ
ََ ل
ِكم م َِن ٱ ۡل َقال َ
ِي [ ﴾١٦٨الشعراء.]168-160 :
قال إ ِ ِّن ل ِعمل
ژباړه« :د لوط قوم پيغمبران دروغجن وبلل .كله چقي د هغقو ورور لقوط هغقو تقه
وويل :آيا تاسي له لوى څښتن څخه نه بېرېږئ؟ بېشقکه چقي زه تاسقي تقه يقو معتبقره

پيغام راوړونكى يم ،نو له لوى څښتن څخه وبېرېږئ او زما حکم ومنقئ او زه پقر دې
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كار باندي له تاسي څخه د څه مزدورۍ غوښتونكى هم نه يم .زما اجر د ټولو نړيوالو
پر څښتن باندي دى .آيا تاسي په نړيوالو كي نارينه وو ته ورځئ او ستاسي په مېرمنو

كي چي ستاسي څښتن ستاسي لپاره څقه پيقدا كقړي دي ،هغقه پرېقږدئ؟ رشقتيا چقي
تاسي تر حد تېر سوى خلك ياست .هغو وويل :اى لوطقه! كقه تقه لقه دې خبقرو الس
وانه خلې ،نو ته به هم له هغوخلکو څخه سې چي زموږ لقه كلقو څخقه ايسقتل سقوي

دي .لوط وويل :كوم خلك چي ستاسي له كړو وړو څخه كركقه كقوي زه هقم لقه هغقو

څخه يم».
په دې توګه د حق الري ته د بلني په جواب كي د لوط÷ ققوم د هغقه سقره
دښمني راواخيسته او هغه ته يې ګواښونه وكړه او د هدايت الري تقه د بللقو لقه
امله يې مخالف سول او له وطن څخه د نورو مومنانو سره د هغه د ايسقتلو پقه
تكل كي سول .بل ځاى قرآن كريم دغه خبري داسي بيانوي:
َ
ۡ
َ
َ َ
َ ل ً ۡ َ َ َ ۡ ِ ٓ َ َ ۡ ل َ ۡ َ َٰ َ َ َ َ َ َ ل
َ
َ
َ
ۡ
َٰ
حشة ما سبقكم بِها مِن أح ٖد مِن ٱلعل ِمي ٨٠
﴿ولوطا إِذ قال ل ِقومهِۦ أتأتون ٱلف ِ
َ
ٓ
َ
ۡ
َ َ ل ۡ َ ۡ ُّ ۡ ل َ
َّ ل ۡ َ َ ۡ ل َ
َ َ َ ۡ َٗ
ل
ون َ ٨١و َما َك َن َج َوابَ
ِسف
لرجال شهوة مِن د ِ
ون ٱلنِساءِ ِۚ بل أنتم قوم م ِ
إِنكم تلأتون ٱ ِ
َ
ل
ْ
َ
َ ۡ َ ل َّ
َ
َ
َّ ٓ َ َ ل ۡ ل ل
ك ۡمُۖ إِن له ۡم أناس َي َت َط َّه لرون [ ﴾٨٢األعراف.]82-80:
ق ۡو ِمهِۦٓ إِل أن قال ٓوا أخ ِرجوهم مِن قريت ِ
ژباړه« :لوط موږ د هغه ولس ته د پيغمبر په توګه ولېږى .كله چي هغه خپقل ققوم
ته وويل :آيا تاسي داسي بې حيايي كوئ چي تر تاسي دمخه په ټوله نړۍ كقي چقا نقه

ده كړې؟ تاسي ښځي پرېږدئ پقر نارينقه وو خپلقي نفسقاني غوښقنتي تقر سقره كقوئ؟

حقيقت دادى چي تاسي تر حد بېخي ډېر تېر سوي خلك ياسقت .خقو د هغقه د ققوم
سره بل جواب نه وو بېله دې چي يو بل ته ووايي چي دا له خپله ښاره وباسقئ .دوى

ډېر پاكي خوښوونكي دي».
لوط÷ خپل قوم يوې څرګندي رشتينولۍ ته وباله او له بقد برخليقك څخقه
يې هم وبېراوه .خو قوم يې دې بېرونقي تقه څقه پقام وانقه ړاوه او د لقوط÷ لقه
عذاب څخه بېرونه يې پرله پسې دروا وبلل .د لوى څښتن ارشاد دى:
َ
َ ل ً ۡ َ َ َ ۡ ٓ َّ ل ۡ َ َ ۡ ل َ ۡ َ َٰ َ َ
َ ل
حشة َما َس َبقكم ب ِ َها م ِۡن أ َح ٖد م َِن
﴿ولوطا إِذ قال ل ِقو ِمهِۦ إِنكم تلأتون ٱلف ِ
ۡ
ل ۡ َ َ
َ
َ َ َ َ ۡ َ ل َ َّ َ َ ل َ
َ َّ ل ۡ َ َ ۡ ل َ
ٱ ۡل َعَٰلَم َ
لسبِيل َوتأتون ِِف نادِيك لم ٱل لمنك َر ُۖ ف َما
لرجال وتقطعون ٱ
ٱ
ون
ي  ٢٨أئِنكم تلأت
ِ
ِ
َ
َّ
ْ
ٓ
ل
ل
َ
َ
َ
َ َ َّ
َّ
لص َٰ ِ َ
ۡ َ َ
َ َ َ َ َ ۡ
دقِي [ ﴾٢٩العنكبوت:
اب ٱّللِ إِن كنت مِن ٱ
َكن جواب قو ِمهِۦٓ إِل أن قالوا ٱئتِنا بِعذ ِ

.]29-28
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د حق او باطل جګړي

ژباړه« :او چي لوط خپل قوم ته وويل چي تاسي خو داسي بې حيا كار كوئ چقي

تر تاسي دمخه له نړيوالو څخه هيچا هم نه دى كړى .آيا تاسقي د نارينقه وو سقره بقد

فعلي كوئ او (د توكم د پيدا كېدو) الر بندوئ او په خپلو مجلسونو كي بدكار كوئ؟
نو د دې جواب د دوى سره نه وو بېله دې چي ورته ووايي :كه ته رشتينى يقې نقو پقر

موږ باندي د لوى څښتن عذاب نازل كړه».
څنګه چي لوط÷ د خپل قوم دغه چاري وليدلې نو لقه لقوى څښقتن څخقه
يې مرسته وغوښته:
َ
ۡ
ۡ
َ
ۡ
َ
﴿قَ َال َرب ٱ ل ۡ
سد َ
ِين [ ﴾٣٠العنكبوت.]30 :
نُص ِِن لَع ٱلق ۡو ِم ٱل لمف ِ
ِ

ژباړه« :لوط عرض وكړ :اى زما څښتنه! د دې ناولو وګړو په وړاندي زما مرسته

وكړه».
َ
َ َ
ل َ
جن ِّن َوأ ۡه ِِل م َِّما َي ۡع َملون [ ﴾١٦٩الشعراء.]169 :
ب ِ
﴿ر ِ

ژباړه« :اى لويه څښتنه! ما او زما كورنۍ د دوى له بدو عملونو څخه وژغوره».
د ده د دعا له امله لقوى څښقتن دوې ماليکقي د انسقانانو پقه بڼقه ورولېږلقې.

هغوى لومړى ابراهيم÷ ته ورغلې ،هغه ته يې زېرى وركړ چي ستاسي په كور
كي به يو كوچنى پيدا سي ،بيا يې د خپلو راتلو موخه ورته بيان كړه چي موږ د
حضرت لوط÷ د نافرمانه قوم د پوپنا كولو لپاره راغلي يو.
َ
َ ل ٓ ْ َّ ٓ ل ۡ ۡ َ ٓ َٰ َ ۡ ُّ ۡ
َ َ َ َ َ ۡ ل ل ۡ َ ُّ َ ۡ ل ۡ َ ل َ
ُمرم َ
ِي ٣٢
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س
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ن
إ
ا
و
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ق
٣١
ون
﴿۞قال فما خطبكم أيها ٱلمرسل
ِ
ِ
ٖ
ِ
ُّ َ َّ َ ً
لۡ َ َ َۡ ۡ َ َٗ
َ َ َ
ك ل ِۡل لم ۡ َ
ِسفِي [ ﴾٣٤الذاريات-31 :
ل َِنسِل علي ِهم حِجارة مِن ط ٖ
ِ
ِي  ٣٣مسومة عِند رب ِ

.]34

ژباړه« :حضرت ابراهيم وو يل :اى را لېږل سوو ماليکو! ستاسي موخه څه ده؟

هغو ورته وويل :موږ يوه مجرم قوم ته رالېږلي سوي يو څو پر هغو د پخې خټي
ډبري واوروو .چي ستا د څښتن په وړاندي له حد څخه د تېري كوونكو لپاره په

نخښه سوي دي».
َ
َ
َّ ٓ َ ل
َّ َ َ ُّ ل ۡ َ
َجع َ
ي  ٥٩إ َّل ٱ ۡم َرأتَ لهۥ قَ َّد ۡرنَا ٓ إ َّن َها ل َ ِم َن ٱ ۡل َغَٰب َ
ين ﴾٦٠
وط إِنا ل لمنجوه ۡم أ ِ
﴿إِل َءال ل ٍ
ِ
ِ
ِِ

[الحجر.]60-59 :
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ژباړه« :بېله د لوط له كورنۍ څخه چي موږ به هغه ټوله وژغورو .البته د هغه

مېرمن به و نه ژغورو ،ځکه د هغې په هکله (لوى څښتن فرمايي ):موږ ټاكلې ده

چي هغه به له بېرته پاته كېدونكو څخه وي».
د لوى څښتن دغه استول سوي ماليکقي لقه حضقرت ابقراهيم÷ څخقه تقر
رخصتېدو وروسته ،لوط÷ ته ورغلې .څنګه چي دوى د مخه د لوط÷ سقره
هيڅ نه وه ليدلي ،نو لوط د هغو په ليدلو څه پرېشانه سو .خو چي د هغقو سقره
يې خبري وكړې بيا ډاډه سو:
َ َ َّ َ ٓ َ ۡ ل ل ل َ ل ٗ
َ َ َ َ
َ
َ َ
َ
وطا ِ ٓ
ِس َء ب ِ ِه ۡم َوضاق ب ِ ِه ۡم ذ ۡر َٗع َوقال هَٰذا يَ ۡو ٌم ع ِصي
﴿ولما جاءت رسلنا ل

[هود.]77 :

﴾٧٧

ژباړه« :كله چي زموږ لېږل سوي ماليکي لوط ته ورغلې نو هغه وارخطا او زړه

تنګى سو او ويې ويل :نن ورم ډېره سخته ده».
َ
ْ
َ
َ ل ْ َۡ
َ ۡ َل َ
َ َ َّ ل ۡ َ ۡ ُّ َ ل َ
ل
َ َ
َ
ۡتون َ ٦٣وأت ۡي َنَٰك
ج ۡئ َنَٰك ب ِ َما َكنوا فِيهِ يم
﴿قال إِنكم قوم منكرون  ٦٢قالوا بل ِ
َّ َ َ َٰ ل َ
ل
ون  ٦٤فَأ َ ۡۡس بأَ ۡهل َِك بق ۡطع م َِن ٱ َّ ِۡلل َوٱتَّب ۡع أ َ ۡد َب َٰ َر له ۡم َو َل يَ ۡل َتف ۡ
بٱ ۡ َ
ت مِنك ۡم
ۡل ِق ِإَونا لصدِق
ِ
ِِ ٖ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
ۡ
َ
َ
ْ
ٓ
َ َ ٓ
ۡ
َ
ل لۡ
َ َ
ۡ َ َّ َ َ َ َٰٓ ل
ل
هؤلءِ َمق لطوع
أ َحد َوٱ ۡمضوا َح ۡيث تؤ َم لرون َ ٦٥وقض ۡي َنا إ ِ ِۡلهِ ذَٰل ِك ٱۡلمر أن دابِر
ُّم ۡصبح َ
ي [ ﴾٦٦الحجر.]66-62 :
ِ ِ
ژباړه« :لوط وويل :تاسي نابلده ښکارئ! هغو ورته وويل :نه موږ هغه څه راوړي

چي دغه خلك يې په هکله شکمن وه ،او موږ تاته ديوې تر سره كېدونكي پرېکړي
سره راغلي يو او موږ په دې كي بېخي رشتيني يو .نو اوس چي د شپې يو څه برخه

پاته سي د خپلي كورنۍ سره ووزه او خپله د هغو شاشا ته ځه .له تاسي څخه دي

هيڅوك هم شاته نه ګوري .او چي حکم در ته كيږي هلته والړ سئ .او هغه ته موږ

خپله دغه پرېکړه ورسول چي د سهار په را رسېدو سره به د دغو وګړو جرړي پرې

سي».
په دې ترم كي قوم ته څرګنده سوه چي لوط ته مېلمانه راغلقي دي .دوى لقه
دې مېلمنو څخه هم د خپلو ناوړو ارادو د پوره كېدو په هکله څه ډډه ونقه كقړه.
ځکه چي دا د مخه ال د دوى معمول ګرځېدلى وو .دوى د لوط د كور شقاوخوا
ته را ټول سول .لوط د خپلو مېلمنو د عفت او عزت په هکلقه پقه تشقوي
سو او خپل قوم ته يې داسي خطاب وكړ:

كقي
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﴿قَ َال إ َّن َ َٰٓ ل َ ٓ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ل
َ َّ ل ْ َّ َ َ َ ل ۡ ل
ون ﴾٦٩
ِ
ون  ٦٨وٱتقوا ٱّلل ول َّتز ِ
هؤلءِ ضي ِف فَل تفضح ِ

[الحجر-68 :

.]69

ژباړه« :لوط وويل :دا زما مېلمانه دي ،نو د دوى په مخکي په دغسي چارو تر

سره كولو ما مه رسوا كوئ او له خدايه وبېرېږئ ،ما مه بې عزته كوئ».
خو قوم يې ورته وويل:
َ لْٓ ََ َۡ َۡ َ َ
ك َعن ٱ ۡل َعَٰلَم َ
ي [ ﴾٧٠الحجر.]70 :
﴿قالوا أو لم ننه
ِ
ِ
ژباړه« :هغو ورته وويل :آيا ته موږ په وارو وارو نه يې منع كړى چي د ټولي نړۍ
ټېکه داري مه كوه؟».
حضرت لوط÷ چي فكر وكړ چي دى او مېلمانه يقې بقې عزتقه كيقږي ،نقو
يې ورته وويل:
َ
َ
ل
ل ۡ َّ ً ۡ َ ٓ َٰ ل ۡ َ
َ َ َ َ َّ
ك ٖن شدِي ٖد [ ﴾٨٠هود.]80 :
﴿قال ل ۡو أن َِل بِكم قوة أو ءاوِي إَِل ر

ژباړه« :كاشکي ما ستاسي په وړاندي زور در لودالى چي تاسي مي پر الر كړي

واى او يا مي يوه غوره لېپه ځاى ته پناه ور وړې واى».
ماليکو هغه ته وويل چي ته مقه خفقه كېقږه ،ځکقه چقي مقوږ د لقوى څښقتن
لخوا را لېږل سوي يو.
َ
َ
َ
ْ
َ
ل
ۡ َ
َ ٓ ۡ َ
َ ل ْ َ َٰ ل ل َّ ل ل ل َ َ
ك فَأ ۡ
ۡس بِأهل ِك بِقِ ۡط ٖع
ِل
إ
ا
و
ل
ص
ي
ن
ل
ك
ِ
ُۖ
ِ
ِ
﴿قالوا تَٰيلوط إِنا رسل رب ِ
َ
َّ
ل ۡ َ َ ٌ َّ ۡ َ َ َ
ل
ََۡ ۡ
يب َها َما ٓ أ ََ َ
ك إنَّ لهۥ لم ِص ل
اب له ۡم إِن َم ۡوع َِده لم
يلتفِت مِنكم أحد إِل ٱم َرأت ُۖ ِ
َ
ٱ ُّ
لص ۡب لح بِق ِري ٖ [ ﴾٨١هود.]81 :
ژباړه« :هغو وويل :اى لوطه! موږ ستا د پروردګار لخوا را لېږل سوي ماليکي

َ
َّ
م َِن ٱ ِۡل ِل َول
ََ
ٱ ُّ
لص ۡب لح أل ۡي َس

يو .دوى به تا ته هيڅ تاوان ونه رسوالى سي .نو چي څه شپه پاته سي د خپلي

كورنۍ غړي دي درسره بوزه او ووزه او له تاسي څخه دي هيڅوك شاته نه ګوري.

هو! ستا مېرمن (نه در سره ځي) ځکه چي پر هغې باندي هم هغه څه چي پر دغو

خلکو باندي راځي راتلونكي دي .پر دوى باندي د عذاب وخت سهار ټاكل سوى

دى او آيا سهار نه دى نژدې؟».
په دې توګه څنګه چي د لوط÷ د ققوم بقد كارونقه بېخقي ډېقر سقول ،لقوى
څښتن لوط÷ د خپلو ماليکو په ذريعه وژغقورى .د سقهار پقه را رسقېدو سقره
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دغه وګړي په هغه پوپنا كېدو اختقه سقول چقي لقوط÷ يقې پقه هکلقه دوى تقه
دمخه خبر وركړى وو:
َ
﴿ َولَ َق ۡد َر َٰ َو لدوهل َعن َض ۡيفهِۦ َف َط َم ۡس َنا ٓ أ ۡع لي َن له ۡم فَ لذوقلوا ْ َع َذاَب َونل لذر َ ٣٧و َل َق ۡد ََ َّب َ
ح لهم
ِ
ِ
ِ
َ
ل ۡ
ك َر ًة َعذاب ُّم ۡس َتقِر [ ﴾٣٨القمر.]38-37 :
ب
ژباړه« :بيا دوى د مېلمنو له ساتني څخه د لوط د منع كولو هڅه وكړه .پاى موږ

د دوى سترګي ړندې كړې .اوس زما د عذاب او زما د خبر داريو خوند وڅکئ او

سهار مهال پر دوى تل تر تله عذاب راغى».
د لوط÷ د قوم د پوپنا كېدو تفصيل قرآن كريم داسي بيان كړى دى:
َ َ َ ۡ َ َ َٰ َ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ َ ٗ
﴿فَأَ َخ َذ ۡت له لم ٱ َّ
ح لة لم َۡشق َ
لص ۡي َ
ارة مِن
ِي  ٧٣فجعلنا عل ِيها ساف ِلها وأمطرنا علي ِهم حِج
ِ
ۡ
َ
َّ
َّ
َ َٰ َ َ
ي ِ ٧٥إَون َها لب َسب ُّ
ٓأَلتَٰيَٰت ل ِل لم َت َو ِسم َ
يم [ ﴾٧٦الحجر.]76-73:
ِك
ل
ذ
ِف
ن
ِ
ٖ
ِ
يل  ٧٤إ ِ
يل م ِق ٍ
س ِ
ِ
ِ
ٖ
ِج ٍ
ژباړه« :په پاى كي د لمر څرك سره سم دوى يوې ځواكمني چاودني ونيول او
موږ هغه سيمه پر بل مخ را واړول او د پخې سوي خټي د ډبرو باران مو پر واوراوه.

په دې پېښه كي د پوهو خلکو لپاره ستري نخښي دي .او هغه سيمه چي دغه پېښه

پکښي سوې وه په لويه الر كي واقع ده( .له مکې څخه د شام په الر كي پرته ده)».
َ َٗ
ل
﴿فَلَ َّما َجا ٓ َء أ َ ۡم لرنَا َج َع ۡل َنا َعَٰل َِي َها َساف ِلَ َها َوأ َ ۡم َط ۡرنَا َعلَ ۡي َ
يل َّمنضو ٖد
ِج
س
ِن
م
ة
ار
ِج
ح
ا
ه
ِ ٖ
ُّ َ َّ َ ً َ َ َ َ َ َ َ َّ
لظَٰلِم َ
ي ب ِ َبعِي ٖد [ ﴾٨٣هود.]83-82 :
 ٨٢مسومة عِند ربِك ُۖ وما ِِه مِن ٱ
ِ
ژباړه« :بيا كله چي زموږ د پرېکړي مهال راورسېدى ،نو موږ هغه سيمه پر بل

مخ را نسکوره كړه او پر هغې باندي مو د پخې خټي د ډبرو الندي باندي باران

واوراوه ،چي له هغو څخه هره يوه ډبره ستا د څښتن لخوا په نخښه سوې وه او له

ظالمانو څخه دغه عذاب اوس هم ليري نه دى».
ۡ
ٓ
َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َّ َ ٗ َ َ َ َ َ ل ل َ
َّ
ل َّ َ َّ ۡ َ
َ َ
نذر َ
َ َ
ين  ١٧٣إِن ِِف ذَٰل ِك
﴿ثم دمرنا ٱٓأۡلخ ِرين  ١٧٢وأمطرنا علي ِهم مطراُۖ فساء مطر ٱلم ِ
َ ٗ ُۖ َ َ َ َ َ ۡ
َّ َ َّ َ
َث لهم ُّم ۡؤ ِمن َ
كَل
ك ل َ له َو ٱ ۡل َع ل َّ ل
زيز ٱلرحِيم [ ﴾١٧٥الشعراء-172 :
ب
ر
ِإَون
١٧٤
ِي
ٓأَلية وما َكن أ
ِ

.]175

ژباړه« :بيا مو پاته وګړي پوپنا كړل او پر هغو مو يو ډول اورښت وكړ .ډېر نقاوړه

اورښت وو چي پر بېرول سوو واورول سو .رشتيا چي په دې كقي يقوه نښقانه ده .خقو
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بيا هم لقه دوى څخقه زيقات يقې نقه دى مسقلمانان .او بېشقکه چقي سقتا څښقتن هقم

برالسى دى او هم مهربان دى».
اوسمهال د لواطت څرنګوالى:
له بده مرغه په اوسني عصر کي لواطقت پقه ډېقرو ټولنقو کقي دود او مقخ پقر
ډېرېدو دى .په تېره په لوېديځ او امريکا کي بېخي عام سوى دى .د لوېقديځ پقه
سر کقي د امريکقا د کفقري او مقادي پقالو طقاغوتي دولتونقو لخقوا لواطقت او د
نارينه سره د نارينه او د ښځي سقره د ښقځي ازدواج ققانوني ګرځېقدلى دى .پقر
دې سر بېره امريکا او انګرېز په نورو هيوادونو کي له همجنس بقازانو څخقه پقه
کلکه ننګه کوي او پر نورو هيوادونو باندي فشار راوړي چي په خپلو هيوادونقو
کقققي همجقققنس بقققازي او د همجقققنس بقققازانو ازدواج او واده ققققانوني کقققړي .د
انګلستان د بهرنيو چارو وزارت په ټوله نړۍ کي خپلو سقفارتونو تقه الرښقوونه
کړې ده چي په ټولقو هيوادونقو کقي د همجقنس بقازۍ د پلويقانو او دودوونکقو
سره مرسته وکړي او په نړۍ کي د همجنس بازۍ د فرهنګ د منلقو او دودولقو
لپاره هلي ځلي وکړي.
لققه دې څخققه د دغققو کفققارو اصققلي موخققه د فحشققاوو دودول او د اسققالم د
مقدس دين ارزښتونه تر پښو الندي کول او بقې ارزښقته کقول دي .او د دې تقر
څنګ په دې هکله په اسالم کي انحرافي مذهبي فرقې رامنځ کول دي.
همدا اوس ډېر کفري حکومتونه په دې لټه کي دي چي په خپلو ټولنو کقي د
همجنسو واده سوو کسانو د حضور لپاره د منلو وړ تعريف پيدا کړي .البتقه پقه
دې هکله ډېرو حکومتونو د همجنس بازانو د حقوقو د تضمين لپقاره پقه خپلقو
قوانينو کي بدلونونه راوستي دي.
د سهيلي امريکا په هيوادونو کي هم د همجقنس بقازانو ودونقه ورم تقر بلقي
زيققاتيږي .همققدا اوس د برازيققل پققه ريوګرانققډ ډوسققول ايالققت او د ارژانټققين پققه
پالزمېنه بوينس آيقرس کقي د همجقنس بقازانو ازدواج ققانوني سقوى دى .دا پقه
داسي حال کي ده چي په شمالي امريکا کي کانقاډا تقر ټولقو د مخقه د همجقنس
بازو حقوق په رسميت پېژندلي دي .اسټراليا ،نوي زيلينډ او سهيلي افريقا هقم
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د همجققنس بققازانو ازدواج قققانوني اعققالن کققړى دى او پققه جاپققان کققي هققم د
همجنس بازانو د ودونو څخه مالتړ کيږي.
په دې ترم کي ويل کيږي چي په لبنان او مصقر کقي هقم د همجقنس بقازانو
سره رعايت کولو ته الره پرانيستل کيږي .چي خداى دي وکړي داسي نه وي.
همدا اوس د بخښني نړيوال سازمان چي د بشر د حقونو ستر ننګه کوونکى

سازمان دى د  LGBTپه نامه يوه څانګه پرانيستې ده چقي ډېقر مهقم هقدف يقې
دادى چي په مسيحي او مسقلمانو هيوادونقو کقي د همجقنس بقازانو لقه حقوققو
څخه دفاع وکړي او دغه هيوادونه تر فشار الندي راولي چي د همجنس بازانو
په هکله په خپلو قوانينقو کقي بدلونونقه راولقي .پقر دې سقر بېقره ډېقر امريکقايي
شرکتونه ،لکه مايکروسافن ،بوئينګ او نايکي او د دوى تقر څنقګ د انګلسقتان
د خپرونو شرکت په نړۍ کي د همجنس بازانو د حقوقو له سترو مالتقړو څخقه
دي .وايي چي اوس د كيپرې په ټقاپو کقي لقڅ او هقم جقنس بقازه وګقړي ژونقد
کوي ،چي د سياحت په كار وبار كي د كيپرې ټاپو د «هم جنس بقازو د جنقت»
په توګه ښوول كيږي.
داسي ښکاري چي په دې هکله په اوسنۍ نړۍ کي د لقوى څښقتنأ سقره د
کفارو دښمنۍ د لوط÷ د مهال تر دښمنيو څو ځلي زياتي سوي دي.

حضرت شعیب÷ او د اسالم سره د مدین د اوسېدونکو دښمني
د مدين د قبيلې ښار مدين د شام (اردن) سره نښتى د حجاز وروستۍ برخه
وه .چي د تبوک په مقابل کي پروت دى .اوس د مدين په سقيمه کقي الحميقده،
مقنا ،الخريبه ،تريم ،المويلقع او ضقبا کلقي ودان دي .د دغقه ځقاى خلکقو چقي
عربي توکمي وه او کسقب او کقار يقې سقوداګري او کرنقه وه او ښقه ژونقد يقې
درلود لومړى د حضرت ابراهيم÷ د دين پيروه وه .خقو د مهقالونو پقه تېرېقدو
سره هغو دې دين ته بدلون ورکړ ،د لوى څښتن د وحدانيت له مسقتقيم مسقير
څخه واوښتل او د بتانو عبادت يې کاوه .ډول ډول ګنهونقه يقې تقر سقره کقول،
ډېر بد معامله ،سر کښه او باغي وګړي وه .پېر يې په درانه کاڼي کاوه ،پلور يې
په سپک کاڼي .پر دې سربېره يقې الري نيقولې او مسقافر يقې لوټقول او بېقرول.
مومنان به يې په ډول ډول چلونو تېر ايستل او د لوى څښتن له سقمي الري بقه
يې اړول ،لکه چي نن مهال يې امريکايان ،لوېقديزيان او د هغقو ګوډاګيقان تېقر
باسي او د لوى څښتن له الري يې اړوي او پقر نقاوړو الرو يقې روانقوي .ځينقي
تفسيرونه وايي چي له عامو مسافرو څخه يې ناروا محصولونه هم اخيسقتل او
د خداى په مځکه کي يې ظلمونه او ورانۍ هم کولې.
لوى څښتنأ د دغو جرايمو د اصالح لپاره حضرت شقعيب÷ د پيغمبقر
په توګه ور واستاوه .هغه دوى د لوى څښتن توحيد ته وبلل او د ناسمو کارونو
او ظلم له ناوړو پايلو څخه يقې وبېقرول .خقو د دې خلکقو پقه سقترګو حضقرت
شعيب÷ ناپوه سړى ورتى ،پوسخندونه يې په وهل او د هغه لمانځه ،کقار او
عبادت ته يې په سپکه سترګه کتل او باالخره يې عداوت او دښقمني ورسقره را
واخيسته.
َ
ْ
َ
َ
ۡ َ َٰ َ ۡ ل ل َۡ
َ
َ
ل
َ َٰ َ ۡ َ َ َ ل
اه ۡم لش َع ۡي ٗبا قال َتَٰيَٰق ۡو ِم ٱ ۡع لب لدوا ٱ َّ َ
ّلل َما لكم مِن إِل ٍه غيه ُۖۥ قد
﴿ِإَوَل مدين أخ
َ
َ
َّ ل ۡ َ ۡ ل ْ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ ل ْ َّ َ ۡ ٓ ل َ
ٓ ۡ ل
اس أش َيا َءه ۡم َول
َجا َءتكم بَي ِ َنة مِن ربِكمُۖ فأوفوا ٱلكيل وٱل ِمزيان ول تبخسوا ٱَل
ََ َۡ ل ل ْ
لۡ ل ْ
ۡ َ ِ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ َ َٰ ل ۡ َ ۡ َّ ل
ك ۡم إن لك ل
نتم ُّم ۡؤ ِمن َ
ِي  ٨٥ول تقعدوا
حها ذل ِكم خي ل
تف ِ
سدوا ِِف ٱۡلۡرض بعد إَِل ِ
ِ
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َ َۡل ََ َ ٗ َ ۡ ل ل ْٓ
َّ
ل
كل ِ َ ل ل َ َ َ ل ُّ َ َ َ
يل ٱّللِ َم ۡن َء َام َن بِهِۦ وتبغونها عِوجا وٱذكروا
َر َٰ ٖط توعِدون وتصدون عن سب ِ ِ
بِ ِ
ۡ ل ل ۡ َ ٗ َ َ َّ َ ل
ل ْ َ َ َ َ َ ل ۡ ۡ
َ َ ٓ َ
سد َ
ِين ِ ٨٦إَون َكن َطائِفة
إِذ كنتم قل ِيَل فك
َثك ۡمُۖ َوٱنظ لروا ك ۡيف َكن عَٰقِ َبة ٱل لمف ِ
ل
ْ
ْ
ۡ
َّ
ٓ
َ َ َ ۡ ل ۡ ل َ ۡ ل َ َّ َٰ َ ۡ ل
ل
ك َم ٱ َّ ل
ِي أ ۡرسِل ل
ِنك ۡم َء َام لنوا ْ بٱ ََّّل ٓ
ّلل بَ ۡي َن َنا
ت بِهِۦ وطائِفة لم يؤمِنوا فٱَ ِبوا حِت َي
م
ِ
ل
َّ
ۡ
َ
ْ
ۡ
َ
َ
َ ۡ َ ۡ
َ
َ
ل ۡ َ َّ َ
َو له َو َخ ۡ ل َ
كم َ
ك َتَٰي َٰ لش َع ۡي ل
كَل
بوا مِن ق ۡو ِمهِۦ َلخ ِرجن
ي ۞ ٨٧قال ٱل َمل ٱَّلِين ٱست
ي ٱلحَٰ ِ ِ
َ ۡ َ َ ٓ َ ۡ َ َ ل ل َّ
َّ َ َ َ َ َ َ ۡ ل َّ َ
َ َّ َ َ َ ل ْ َ َ َ
كَٰره َ
ِي  ٨٨قَ ِد ٱ ۡف َ َ
ۡت ۡي َنا
ا
ن
ك
و
ل
و
أ
ال
ق
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ن
ت
ِل
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ن
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تل
و
أ
ا
ن
ت
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ق
ِن
م
ك
وٱَّلِين ءامنوا مع
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ َّ َ
َّ ل َ ۡ َ ۡ َ َّ َٰ َ َّ ل ۡ َ َ َ َ ل ل َ َ ٓ َّ ل َ َ ٓ
ۡ
َ
لَع ٱّللِ كذِبًا إِن لع ۡدنا ِِف مِلتِكم بعد إِذ جنىنا ٱّلل مِنها وما يكون َلا أن نعود فِيها
ًۡ ََ
َّ ٓ َ َ َ ٓ َ َّ ل َ ُّ َ َ َ َ ُّ َ ل َّ
لَع ٱ َّّللِ تَ َو ََّّكۡ َنا َر َّب َنا ٱ ۡف َت ۡح بَ ۡي َن َنا َو َب ۡ َ
ُك َ ۡ
ي
َش ٍء عِلما
إِل أن يشاء ٱّلل ربنا وسِع ربنا
ل
َۡ َ َ َ َ ۡ ل ۡ َ
َ َ َ ۡ َ َ َّ َ َ
َ َ
َ
ك َف لروا ْ مِن َق ۡو ِمهِۦ لَئن ٱ َّت َب ۡع لتمۡ
َٰ
حي  ٨٩وقال ٱلمل ٱَّلِين
ق ۡومِنا ب ِٱۡل ِق وأنت خي ٱلفت ِ ِ
ِِ
ل َ ۡ ً َّ ل ۡ ٗ َّ َ َٰ ل َ
ِسون [ ﴾٩٠األعراف.]90-85 :
شعيبا إِنكم إِذا لخ ِ
ژباړه« :او د مدين اوسېدونکو ته موږ د هغو ورور شعيب ولېږى .هغه وويل :اى

زما قومه! د لوى څښتن بنده ګي وکړئ .له هغه پرته ستاسي هيڅ بل خداى نسته.

تاسي ته ستاسي د رب څرګنده الرښوونه راغلې ده ،نو تله او پيمانه پوره کوئ .خلکو

ته د هغو په شيانو کي تاوان مه اړوئ .او په مځکه کي د هغې تر سمون وروسته
وراني مه کوئ .په دې کي ستاسي ښېګڼه ده .که يې تاسي ومنئ .او پر هره الر د
شکوني لپاره مه کښېنئ ،چي خلک وبېروئ .مومنان د لوى څښتن له الري مه منع

کوئ .او د سمي الري د کږولو په هڅه کي مه اوسئ .هغه مهال درپه زړه کړئ او په
غړېدلو سترګو وګورئ چي په نړئ کي ورانوونکي په کوم برخليک اخته سوي دي .که

له تاسي څخه يوه ډله پر هغه الرښوونه چي زه په لېږل سوى يم ايمان راوړي او بله

ايمان را نه وړي ،نو په صبر سره سترګي پر الر اوسئ ،څو لوى څښتن زموږ په منځ

کي پرېکړه وکړي او هغه تر هر چا ښه پرېکړه کوونکى دى .د هغه د قوم مشرانو چي
په لويي او مغروري اخته وه هغه ته وويل چي اى شعيبه! موږ به تا او هغه خلک چي

ستا سره يې ايمان راوړى دى له خپلي سيمي څخه وباسو او يا به بېرته زموږ ملت

ته را اوښتونکي ياست .شعيب جواب ورکړ :آيا موږ به په زور واړول سو،که زموږ
خوښه هم نه وي؟ که موږ بېرته ستاسي ملت ته دروګرځو موږ به په لوى څښتن

پوري دروا تړونکي يو .کله چي لوى څښتن له هغه څخه موږ ته ژغورنه را په برخه

کړې ده .موږ ته خو هغه لوري ته ورګرځېدل هيڅ امکان نه لري .مګر داچي زموږ د

رب همداسي خوښه سي .زموږ د رب علم پر هر څه په پراخه توګه چا پېر دى او پر
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هغه موږ اعتماد کړى دى .اى پروردګاره! زموږ او زموږ د قوم په منځ کي په حقه

پرېکړه وکړه او ته ډېر ښه پرېکړه کوونکى يې .د هغه د قوم مشرانو چي د هغه د

خبري له منلو څخه يې انکار کړى وو په خپلو کي سره وويل :که تاسي د شعيب

پيروي ومنل نو تباه به سئ».
د ظلم انجام:
د حضققرت شققعيب÷ او د هغققه د ولققس تققر مققنځ د دې شققخړو او د دې
نافرمانه قوم لخوا د حق نه منلو او د باطلو د پيقروۍ پايلقه دا سقوه چقي د لقوى
څښتن نه بدلېدونکى سنت پلى سو .د دغقو جرايمقو ،ورک الريقو ،سرکښقيو او
ظلمونو جزا په داسي سخت او دردناک عقذاب سقره ورکقړه سقوه چقي د نقورو
ولسونو د عبرت درس وګرځېده .په دې هکله دې قرآني مرغلرو ته پام وکړئ:
َ َ َّ
َّ َ َ َّ ْ ل
حوا ْ ِف َداره ِۡم َ
جَٰثم َ
﴿فَأَ َخ َذ ۡت له لم ٱ َّلر ۡج َف لة فَأَ َۡ َب ل
ِين كذبلوا ش َع ۡي ٗبا كأن ل ۡم
ي  ٩١ٱَّل
ِِ
ِ
ِ
َّ
ۡ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ ۡ َ ۡ ْ َ َّ َ َ َّ ل ْ ل َ ۡ ٗ َ ل ل ل َ
َۡ
خَٰ ِِس َ
ين  ٩٢ف َت َو َّٰل عن له ۡم َوقال تَٰيَٰق ۡو ِم لق ۡد
يغنوا فِيها ٱَّلِين كذبوا شعيبا َكنوا هم ٱل
ِ
َ
َ ۡ َ ۡ ل ل ۡ َ َٰ َ َٰ َ َ َ َ ۡ ل َ ل ۡ َ َ
َ
لَع قَ ۡ
كَٰفِ َ
اِس َ َٰ
ك ۡي َف َء َ َٰ
رين [ ﴾٩٣األعراف:
م
و
ت ر ِّب ونصحت لكمُۖ ف
أبلغتكم رِسل ِ
ٖ
ِ

.]93-91

ژباړه« :هغوى يوه لړزوونکي آفت ونيول (ټکه پر ولوېده او زلزله پر وسوه) او په

خپلو کورونو کي پړ مخي نسکور پرېوتل .کومو خلکو چي شعيب دروغجن وګاڼه
داسي له منځه والړل چي ته به وايې هيڅکله په هغو کورونو کي نه وه اوسېدلي،
هماغه د شعيب دروا ګڼونکي په پاى کي پوپنا سول او شعيب په دې وينا کولو سره

د هغو له سيمي څخه ووتى چي اى زما قومه! ما د خپل رب پيغامونه تاسي ته
ورسول او ستاسي سره مي د خواخوږۍ حق ادا کړ .اوس زه څنګه پر هغه قوم

افسوس وکړم چي د حق له منلو څخه انکار کوي».

حضرت شعیب÷ او د اسالم سره د ایکه والودښمني
کله چي د مدين خلک پوپنا سول او شعيب÷ او پيروان يې وژغورل
سول ،لوى څښتن الر ښوونه ورته وکړه چي د «ايکه» نومي ځاى خلک د لوى
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څښتن الري ته وبولي .دغه ځاى د اوسني تبوک پر ځاى مدين ته نژدې پروت
وو چي خلک يې د مدين په پرتله غير متمدن وه .خو هغو د شعيب÷ بلنه
ونه منل او هغه يې دروغجن وباله او دښمني يې ورسره را واخيسته.
َ
َ َّ َ َ ۡ َ َٰ ل ۡ َ ۡ َ
ۡ َ َ َ ل
ََ َ ل َ
ل
كةِ ٱل ۡ لم ۡر َسل َ
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َ
َ
َ
َ
َل ٌ َ
َ َ ٓ ۡ َ ل ل ۡ َ َ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ َ َّ َ َ
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ين َ ١٨١وزِنوا ب ِٱلقِ ۡس َط ِ
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و
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ٱ
وا
ف
و
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ٓ
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سد َ
اس أش َيا َء له ۡم َول ت ۡعث ۡوا ِِف ٱۡل ِ
ِين  ١٨٣وٱتقوا
ٱل لم ۡس َتقِي ِم َ ١٨٢ول ت ۡبخ لسوا ٱَل
ۡرض لمف ِ
َ ََ ل ۡ َ ۡ
َّ
َ َ ٓ َ َ َّ َ
ۡلب َّل َة ٱ ۡۡلَ َّول َ
ِي  ١٨٤قَال ل ٓوا ْ إ َّن َما ٓ أ َ َ
نت م َِن ٱل ۡ لم َس َّحر َ
نت إِل بََش
ين  ١٨٥وما أ
ٱ
و
م
ك
ق
ل
خ
ِي
َّل
ٱ
ِ
ِِ
ِ
َ
ۡل
َّ ل ُّ َ َ َ ۡ َ
كَٰذِب َ
ي  ١٨٦فَأ ۡسقِ ۡط َعلَ ۡي َنا ك َِس ٗفا م َِن ٱ َّ
لس َمآءِ إن لك َ
نت م َِن
مِثل َنا ِإَون نظنك ل ِمن ٱل
ِ
ِ
َ َ َ ٓ َ َ
َ ل َ
َّ َٰ َ
ّب أ ۡعل لم ب ِ َما ت ۡع َملون [ ﴾١٨٨الشعراء.]188-176 :
ٱلص ِدقِي  ١٨٧قال ر ِ
ژباړه« :د ايکه (دګڼ ځنګله خاوندانو) پيغمبران دروغجن وګڼل .هغه مهال ياد
کړه چي شعيب هغو ته ويلي وه :آيا تاسي نه بېرېږئ ،زه تاسي ته يو امانتګر پيغمبر

يم .نو تاسي له لوى څښتن څخه وبېرېږئ او زما اطاعت وکړئ .زه پر دې کار باندي
له تاسي څخه څه اجر نه غواړم .زما اجر خو د رب العالمين پر ذمه دى .پيمانې ښه
ډکوئ او چاته زيان مه اړوئ .په سم ترازو تول کوئ .او خلکو ته د هغو شيان کم مه

ورکوئ .په مځکه کي فساد مه خپروئ .له هغه ذاته وبېرېږئ چي تاسي او پخواني

توکمونه يې پيدا کړي دي .هغو وويل :په تا کوډي سوي دي .ته نور هيڅ نه يې مګر

زموږ غوندي يو انسان او موږ خو تا بېخي دروغجن ګڼو .که ته رشتينى يې نو پر

موږ باندي د آسمان يوه ټوټه راوغورځوه .شعيب وويل :زما پروردګار په هغه څه

پوهيږي چي تاسي يې کوئ».

د ایکه والو پوپنا کېده:
د ځينو رواياتو سره سم لوى څښتن پر اصحاب االيکه باندي تقر اوو ورځقو
پوري سخته تودوښه مسلطه کړه .بيا د اوريځي يو سيورى راغى او دوى ټول د
تودوښي له سختوالي څخه د ژغورني لپاره تر دغي سايې النقدي را ټقول سقول
او د هوسايى څه سا يې واخيسته .خو څو شېبې وروسته له آسمان څخه د اور
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لمبې په اورېدو سوې .مځکه ورېږدېده او يوې سختي ټکي هغوى د تل لپاره د
مرګ په خوب بيده کړل.
َّ
َ َ
َ َ َّ ل ل َ َ َ َ ل ۡ َ َ ل َ ۡ ِ ُّ َّ َّ ل َ َ َ َ َ َ ۡ َ
يم  ١٨٩إ ِن ِِف ذَٰل ِك
ظ
ع
﴿فكذبوه فأخذهم عذاب يوم ٱلظلةِِۚ إِنهۥ َكن عذاب يو ٍم
ِ
ٍ
َ ٗ ُۖ َ َ َ َ َ ۡ
َّ َ َّ َ
َث لهم ُّم ۡؤ ِمن َ
كَل
ك ل َ له َو ٱ ۡل َع ل َّ ل
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ژباړه« :هغو دى دروغجن وګاڼه په پاى کي پر هغو باندي د چترۍ ورځي عذاب

راغى او هغه د بېروونکي ورځي عذاب وو .په يقين سره په دې کي يوه نښانه ده .خو

له هغو څخه زياتره منونکي نه دي .او حقيقت دادى چي ستا رب برالسى هم دى او

خورا مهربان هم».
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لکه چي په مخکنيو پاڼو کي مو وويل حضرت ابراهيم÷ «د حران عرفې»
ته په نژدې سيمه کي زېږېدلى دى .چي بيا په کنعان (اوسني فلسطين) کي
مېشت سو او هلته وفات سو .د ده له زوى حضرت اسحاق÷ څخه حضرت
يعقوب÷ وزېږېدى .لکه چي پوهيږو يعقوب÷ ته اسرائيل هم وايي چي
معنا يې په عبراني ژبه د لوى څښتن غوره كړى سوى يا د خداى بنده؛ د عبد
الله مترادف ده .څنګه چي د حضرت يعقوب÷ ورور «عيسو» (العي
دنيوي عي

)د

سره زياته مينه درلوده پر ده باندي په يوه سبب په غوسه سو .له

دې امله يعقوب÷ «حران» ته والړ .هلته د دوو مېرمنو خاوند سو او د هغو
دوې مينځي يې هم واده کړې .له دغو څلورو مېرمنو څخه يې دوولس اوالده
پيدا سوه ،چي حضرت يوسف او بنيامين د ده له هغي مېرمني څخه وزېږېده
چي مينځه نه وه .په دې توګه بني اسرائيل د ده د دوولسو زامنو اوالده ده .البته
د ده په زامنو کي يوازي حضرت يوسف÷ د لوى څښتن پيغمبر وو .وروسته
يعقوب÷ بيرته کنعان ته والړ .څنګه چي د يعقوب÷ تر تلو وروسته عيسو
ځان د پالر (اسحاق÷) د ټول جايداد وارث ګاڼه نو د يعقوب÷ په بيرته
ور ستنېدو سره اندېښنه ور والړه سوه چي دغه شته او جايداد به راڅخه
واخلي .نو هغه وو چي عيسو د څلورو سوو تنو سره د ده مقابلې ته چمتو سو.
يعقوب÷ چي له دې خبري وبېرېدى د څو تنو په الس يې عيسو ته د سولي
پيغام او يو غن سوغات ورواستاوه .په دې توګه د دوى تر منځ سوله وسوه او
يعقوب÷ د حبرون په ښار کي مېشت سو.
د قرآن کريم د کيسې سره سم د يوسف÷ وروڼو ده ته توطئه جوړه کقړه او
د کنعان څا ته يې واچاوه .خو هغقه مصقر تقه تلونکقو کاروانيقانو لقه څقا څخقه
راوکيښ او په مصر کي يې د هيکسقوس واکمنقو د يقوه پاچقا پقر لقومړي وزيقر
عزيز باندي خرڅ کړ .لومړي وزير هغه پقه خپقل کقور کقي اسقتخدام کقړ .څنګقه
چي دى ډېر ښکلى ځوان وو ،د وزير ځواني او ښايسقتې مېرمنقي زليخقا زړه پقر
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پايلود او ځان ته د هغه د توجقه د جلبولقو پقه لټقه کقي سقوه .پقاى خبقره دې تقه
ورسېده چي د کور ورونه يې وتړل او يوسف÷ يې عياشۍ او عشق بازۍ تقه
وباله .د خپل بدن ښکال يې ور ته لڅه کړه او ورته ويې ويل راوړانقدي سقه مقا
ځان درته سينګار کړى دى .خقو يوسقف لقه دې بقد کقار او خيانقت څخقه ډډه
وکړه .اما زليخا پرې نه ښود .يوسف÷ د تېښتي هڅه وکړه ،هغې د شا لخقوا
کميس ځني ک

کړ ،چي د کشولو له امله څيري او پرې سو .دغقه مهقال وزيقر

پر راغى .زليخا ورته وويل يوسف زما سره د بدکار کولو نيت درلود ،او د هغه
د بندي کولو غوښتنه يې ځني وکړه .يوسف÷ له ځانه دفاع وکړه .دغه مهقال
د زليخا يوه خپل چي له پېښي خبر سو ،وويل :که د يوسف کميس د مخ لخقوا
څيري سقوى وي د زليخقا تومقت رشقتيا دى او کقه کمقيس د شقا لخقوا څيقري
سوى وي نو دا د دې معنا لري چقي يوسقف تښقتېدى او زليخقا ورحملقه کقړي
دي .کله چي مېړه وليدل چي د يوسف÷ کميس د شقا لقه لقوري شقلېدلى دى
ويې ويل :دا ستاسي ښقځو مکرونقه دي او ستاسقي چلونقه ډېقر زيقات دي .بيقا
وزير يوسف÷ ته وويل :تر دې خبري تېر سه او پټه يې کړه .او مېرمني ته يې
وويل :ته هم له خدايه بخښنه وغواړه ،ګنهګاره ته يې.
د اشرافو د ښځو مکر:
پر يوسف÷ باندي د زليخقا د زړه بقايللو خبقره د عزيقز لقه کقوره د بانقدي
ووته او د اشرافو او لوړ رتبه چارواکو د ښځو يقوې ډلقي تقه ورسقېده .هغقو پقه
خپلو منځو کي وويل چي د عزيز مېرمن پر خپل نوکر مينه سوې ده او هغه يې
د دې سره بد لمنۍ ته اړ ايستلى وو ،چي د يوه لوى چارواکي د ښقځي لخقوا د
يوه رانيول سوي عبراني نوکر سره دغسي کار وړ نه دى .دغقه خبقري زليخقا تقه
ورسېدې .هغې دغه ښځي مېلمنې کقړې ،سقترخان يقې ورتقه اوار کقړ او د دود
سره سم يې د غوښو او نورو خوړو د پرې کولو او بېلولو او ميوو پوستولو لپاره
د هري يوې مخ ته ځانګړي چړې کښېښوولې .کله چقي هغقو پقه ډوډۍ خوړلقو
پيل وکړ يوسف يې را وغوښت .هغوى د يوسف زښتي زياتي ښکال ته اريقاني
پاته سوې او د اريانتيا په حال کي يې په چړو خپل السونه غقوڅ او وينقي کقړل
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او بې اختياره يې وويل :دا خو بشقر نقه دى ،بلکقي دا يقوه ښقکلې فرشقته ده .د
لومړي وزير مېرمني وويل دا هغه څوک دى چي تاسي يې پقه اړه پقر مقا بانقدي
بد ويل .بيا يې خپله لېونۍ مينه څرګنده کړه او ويې ويل :اوس هم کقه دى زمقا
خبر ونه مني نو بندي به سي او وبه زوريږي.
د اشرافو ښقځو يوسقف÷ پقه ډول ډول خبقرو او مکرونقو وهڅقاوه چقي د
زليخا سره بد کارۍ ته تن ورکړي او له زوروني او زندان څخقه وژغقورل سقي.
خو يوسف÷ د زليخا او نورو ښځو خبري هقيڅ ونقه منلقې او ويقې ويقل :اى
زما ربه! د هغه کار تر کولو چي دوى مي وربولي ماته بندي خانقه ډېقره ښقه ده.
بيا عزيز او د هغه ډلي د رسوايى او د خلکو د بد ويلو له بېري د زليخا پقه ګنقاه
بې ګناه يوسف تورن کړ او ويې پتېيل چي د يوې مودې لپاره يې بندي کړي.
یوسف÷ د ظالمانو په بند کي:
کله چي يې يوسف÷ زندان ته واچاوه ،له يوې خوا خوابدى وو او له بلقه
پلوه خوښ وو .خوابدى په دې وو چي دغسي فحاشقو او عياشقو عناصقرو بقې
ګناه په ظالمانه توګه بندي کړ .ضمناً د دې خبرو له بدنامۍ څخه په چورت کي
وو او فکر يې کاوه چي کوم کسان چي له حقيقته نقه دي خبقر بقد بقه پقر وايقي.
خو څنګه چي د دغسي چا له کوره وتلى وو او په ګناه نه سو ککړ خوشاله وو.
د يوسف÷ سره د پاچايي دربقار دوه تنقه نقور هقم بنقديان سقول .لقه هغقو
څخه يو د پاچا د ساقيانو رئيس او بل د آشپزانو رئيس وو .د تلمود د وينا سره
سم دا دواړه پاچا په دې ګناه بنديان کړي وه چي د يوې مېلمستيا په وخقت کقي
په ډوډيو کي شګي پيدا سوي وې او د شرابو پقه يقوه پيقک (ګقيالس) کقي مق
لوېدلى وو .خو ځيني نور روايتونه وايي چي دوى د پاچا پقر ضقد د تقوطئې پقه
تققور بنققديان سققوي وه .پققه هققر صققورت يققو وخققت هغققو خوبونققه ليققدلي وه او
يوسف÷ ور تعبير کړي وه .يوه ته يې ويلي وه چي ته بقه خوشقي سقې او بقل
ته يې ويلي وه چي ته به په دار وځړول سې .چي بيا دغسي وسول.
بيا پاچا خقوب وليقد .خقو تعبيقر کوونکقو يقې سقم تعبيقر ونقه کقړاى سقو .د
ساقيانو رئيس چي له زندان څخه خوشي سقوى وو پاچقا تقه وويقل چقي سقتا د
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خوب تعبير يوسف کوالى سي .هغه دى يوسف ته ولېقږى .يوسقف يقې تعبيقر
ورکړ .د پاچا د ده تعبير ډېر خوښ سو او د هغه د ايله کولو او پقه دربقار کقي د
هغه د ګومارلو امر يې وکړ .خو حضرت يوسف÷ تر هر څقه د مخقه د خپقل
جرم د څېړلو غوښتنه وکړه .د څېړني په بهيقر کقي د اشقرافو ښقځو او زليخقا د
پاچا په مخ کي اقرار وکړ چي :مقوږ پقه هغقه کقي هقيڅ بقدي ونقه ليقدل .زليخقا
وويققل :اوس چققي حققق څرګنققد سققو نققو زه هققم وايققم چققي مققا د هغققه د مينققي د
راجلبولو هڅه کړې وه ،هغه رشتينى دى .دا کيسه ډېره اوږده ده ققرآن کقريم پقه
ډېره ښه او ښکلې توګه بيان کړې ده.
باالخره يوسف÷ د پاچقا لخقوا لقومړى وزيقر او پقر مقالي چقارو او خزانقو
باندي واکمن وټاکل سو او ډېر اختيارات ورته ور کړل سوه .وايي چي د مصر
پخوانى عزيز يې لقه کقاره ګوښقه کقړ او ځينقي وايقي چقي مقړ سقوى وو .خقو دا
خبري چي زليخا ايمان راوړ او يوسف پقه نکقاح کقړه ،څقه اصقل نقه لقري .بيقا
يعقوب÷ او د ده وروڼه او د دوى نور اړوند کسان چقي د ټولقو شقمېر د اويقا
تنو په شاوخوا کي وو له کنعان څخه مصر ته ورغله او هلته مېشت سقول .چقي
بيا يعقوب÷ او ورپسقې يوسقف÷ هلتقه وفقات سقول (يعققوب÷ د ده د
وصيت سره سم د فلسطين د الخليل په مکپيله غار کي خاورو ته وسپارل سو.
يوسف÷ هقم پقه دغقه ځقاى کقي دفقن سقوى دى .د ده يقو يادګقار پقه نقابلس
(سکم) کي دى او بل يې د سوريې «قلمون» ته په نژدې کلي «نبک» کقي دى).
بيا د نورو بني اسرائيلو شمېر زيات سو .خو د مهقالونو پقه تېرېقدو سقره د هغقو
اخالق فاسد سول .د لوى څښتن لور ته يې بلنه پرېښوول او يوازي پقه دنيقايي
چارو اخته سول .خلکو هم په پخوانۍ سترګه نه ورته کتل .يوازي پقه نسقب لقه
نورو بېل وه خو نور کن من د نورو خلکو په شقان سقول .بيقا پقه مصقر کقي د
واک پققه بققدلون او د قبطققي فرعونققانو پققه واکمققن کېققدو سققره ،پققه تېققره د دوهققم
رعمسيس او منفته فرعونانو په وختو کي د سترو کړاوونو سره مخامخ سول.
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په دې کیسه کي د دغه مهال د عیاشۍ انځور:
په دې کيسه کقي لقه شقتو ،سقوکالۍ او واک څخقه د برخمنقو عياشقو او بقې
بندوبارو فاسقدو واکمنقو او شقتمنو د مقاڼيو ،کورنيقو ،چاپېريقال اوطبيعتونقو او
اخالقو انځور کښل سوى دى .د مصقر يقو لقوړ چقارواکى يوسقف÷ غونقدي
ښکلى او نوى پر ځواني راغلى ځوان په خپل کور کي د خپلي ښايسقتې مېرمنقي
سره ايله کوي .په دغسي عياش چاپېريال کي له اوسېدونکو مېرمنو څخه زليخا
شرم او حيا هيڅ نه پېژني او خپل مسقتخدم د ځقان سقره عياشقۍ او بدلمنۍتقه
اړباسي .مېړه يې په خبريږي او د دې په ګناه او خيانت پوهيږي ،خو بس دونقه
کوي چي يوسف÷ ته وايي چي« :تر دې خبري تېقر سقه او پټقه يقې کقړه» .او
خپله مېرمن مازي مالمتوي او ورته واي چي« :ته هم له خدايه بخښنه وغواړه،
ګنهګاره ته يې» اوبس!!
نورو عياشو ښځو ته چي خبر رسيږي زليخا يوه لويه مېلمسقتيا ورتقه کقوي،
هغوى هم چي يوسف ويني زړونه پربايلى او په خپلو کقړو وړو سقره منقي چقي
په رشتيا سره له هغو څخه هري يوې بايد په دغسي حاالتو کي هغقه څقه کقړي
واى چي زليخا وکړل.
نو د دې مېلمستيا او د دې ښځو د دې خبرو او قضاوت پقر مهقال د زليخقا
مېړه چيري وو؟ آيقا هغقه پقه دې خبقرو خبقر سقوى وو کقه څنګقه؟ بيقا د عزيقز
مېرمني ته هيڅ شرم نه دريږي او د دغو ښځو په مخ کي يوسف ته ګواښ کوي
چي که د هغې نفسي او شهواني غوښتني پوره نه کقړي ،نقو هغقه بقه محقبس تقه
ولېږي .بيا عزيز د خلکو د بد ويلو له بېري خپل تر الس الندي بې ګناه انسان،
چي د ده او د ده د ناموس او عفت په هکله يې له صداقت او امانت څخه کقار
اخيستى وو ،تورنوي او د بندي خانې توروکوټو ته يې لېږي او پقه خپلقه مېقرمن
هيڅ نه کوي .پقه دې توګقه پقر وجقدان پښقه ايقږدي ،بقې ګنقاه ګنهګقار کقوي او
ګنهګار بې ګناه کوي ،باطقل حقق کقوي او حقق باطقل ايسقوي او د حقيققت او
عدالت د هيڅ اصل او قانون پيروي نه کوي.
دا هرڅه د دغسي فاسدو عناصرو او د پر دو تر شقا د هغقو د ککقړ ماهيقت
څرګندونه کوي او په عين حال کي دا ښقيي چقي دغسقي تقوکي د ظقاهري سقاز
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وباز او د دموکراسۍ او د بشر د حقوقو د ننګي او داسقي ډېقرو نقورو دعقوو پقه
خالف تر دې کچي له ظلمه مخ نه اړوي چي يوسف غونقدي څرګنقد بقې ګنقاه
وګړي په ډېره بې مسؤوليتۍ سره زندان ته اچوي.
البته دا څه نوي او د اوسمهال خبري نه دي .د ظالمو او طاغوتي واکمنو پقه
ټبر کي له ډېره مهاله تر اوسه دا خبري رارواني دي .خو داخبقري اوسقمهال پقه
امريکا ،اروپا او د هغو په ختيزو تقليد کوونکو ظالمانو او عياشقانو کقي بېخقي
ډېري سوي او خپل اوج ته رسېدلي دي .د دې خبقرو بلقه چقاره نسقته بېلقه دې
چي د عفت ،سپېڅلتيا او الهي عدالت پلويان رشتياني مسقلمانان يقې پقر ضقد
پرله پسې ،هر اړخيزي او نه ستړي کېقدونکي مبقارزې وکقړي او د دغقو ظقالمو
فحاشانو او عياشانو د ککړتيقاوو ظلمونقو او درواغقو اوږده داسقتان تقه د پقاى
ټکقى کښققېږدي .د يققادولو وړ ده چققي اوس داسققي ښققکاري چققي د لققوى څښققتن
داسققي خوښققه سققوې ده چققي د دوى د دې نققادودو د اوږده طومققار د ورټولېققدو
مهال ډېر نژدې سوى دى .لوى څښتنأ دې نور هم نژدې کړي ،آمين.

حضرت موسى÷ او د اسالم سره د فرعونیانو دښمني
د مصر په پخواني تاريخ کي پنځلسمه واکمنه کورنۍ د شپنو (هيکسوس)
پاچهانو په نامه ياديږي .دوى له فلسطين او شام څخه مصر ته تللي وه او د
تفهيم القرآن د  544 /2مخ د يادونو سره سم تر مسيح÷ شاوخوا دوه زره
کاله د مخه يې د مصر سلطنت نيولى وو .لکه چي په مخکنيو پاڼو کي مو
وويل د دوى په پېر کي حضرت يوسف÷ ته د لوړتيا ترالسه کېدو موکه په
الس ورغله او بيا د ده وروڼه بني اسرائيل د مصر په ډېره حاصل ورکوونکې
سيمه کي (د دمياط او قاهرې تر منځ) مېشت سول او هلته يې ستر رسوخ او
نفوذ وموند .د دغي واکمنۍ په پېر کي د قدرت ټولي واګي د بني اسرائيلو په
الس کي وې .بيا چي د قبطي قوم ډېري متعصبي کورنۍ د قدرت واګي په
الس کي واخيستې پر بني اسرائيلو يې د هغو ظلمونو لړۍ پيل کړه چي قرآن
کريم يې د حضرت موسى÷ په کيسه کي يادونه کړې ده .د دغي کورنۍ
دهري او د لوى څښتنأ او معنويت نه منونکو واکمنو ته يې فرعون ويل.
چي معنا يې ده د لمر د خيالي معبود اوالد .له دغه مهاله به هر واکمن ځان ته
د فرعون لقب غوره کاوه او خپل قوم ته به يې ښوول چي زه ستاسي لوى رب
يم .دغو فرعونانو بني اسرائيل په ډول ډول عذابونو زورول؛ د هغو هلکان به
يې وژل او نجوني به يې پرېښوولې؛ ځوانان يې مريان کول او ټيټو کارونو ته
به يې ګومارل .تر دې چي د دې ظلمونو له امله د بني اسرائيلو بوډاګان ډېر ژر
مړه کېدل او خبره تر دې ورسېده چي مصريانو د کارکولو سړي نه درلوده.
حضرت موسى÷ دغه د لوى څښتن په امر د مصريانو له اسارت څخه د
بني اسرائيلو ژغورونکى د فرعونانو د دوهم رعمسيس د واکمنۍ پر مهال
وزېږېدى .وايي چي دغه فرعون خوب وليدى چي د شام لخوا اور راځي او
مصر او د هغه ځاى خلک سوځي ،خو بني اسرائيلو ته ضرر نه رسوي .تعبير
کوونکو فرعون ته وويل چي په بني اسرائيلو کي به يو کوچنى وزېږي چي
ستاسي واکمني به ختمه کړي او ستاسي قوم به له دې ځايه وباسي او د زېږېدو
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مهال يې هم نژدې دى .نو هغه وو چي فرعون امر وکړ چي د بني اسرائيلو هر
نارينه زېږېدونکى وژنئ .د موسى÷ مور هغه په پټه وزېږاوه او بيا يې هغه د
خداىأ په امر په يوه ټوکرۍ يا صندوخچه کي د نيل سيند ته واچاوه .دغه
ټوکرۍ سيند د فرعون حرمسراى ته نژدې پساو کړه ،کوچنى د فرعون د
مېرمني آسيې الس ته ورغى ،هغه يې د جالدانو له وژني وژغورى او فرعون ته
يې زارۍ وکړې چي دا ډېر ښايسته کوچنى دى ،مه يې وژنه هغه هم ورسره
ومنل او د هغه نوم يې موسى (په عبري ژبه موشه له اوبو څخه راکښل سوى،
کښېښود) .موسى÷ د دغه فرعون په کور کي لوى سو .د فرعون په کور کي د
ده د روزني يادوني په قرآن کريم کي سوي دي .کله چي موسى÷ لويښت ته
ورسېد پوه سو چي دى له بني اسرائيلو څخه دى چي د فرعونيانو له ظلمونو
څخه کړيږي .ده د خپل قوم بني اسرائيلو سره مينه درلوده او هغو هم د ده دغه
محبت او لورېينه درک کړې وه .نو کله چي به هغو ته څه ضرر رسېدى ده ته
به يې مراجعه کول او ده به مرسته ورسره کول .تر دې چي په دې الر کي يې
ډېري ستونزي او کړاوونه وګالل .په دې لړ کي يې يوه ورم يو ځاى وليدل
چي يو مصرى (قبطي) او يو اسرائيلى يو له بله په جګړه اخته دي .مصرى
غښتلى ،ظالم او تېرى کوونکى وو .اسرائيلى بې وزلى وو او د مرستي غوښتنه
يې کول .موسى÷ ور وړاندي سو چي بوګاښ يې وکړي او مظلوم له ظالمه
وژغوري .خو داسي پېښه سوه چي هغه ظالم مصرى يې ټينګه چپالخه وواهه
او ځاى پر ځاى مړ سو .موسى÷ ډېر خفه سو ،خپلي تېروتني ته متوجه سو
او له خپل دې عمله او د شيطان له وسوسو څخه يې لوى څښتن ته پناه
وروړه .پر خپلو کړو پښېمانه سو او له خداى څخه يې د بخښني غوښتنه
وکړه.
بله ورم په داسي حال کي چي د دغي پېښي له امله په بېره او وارخطايي کي
ګرځېدى د يوې بلي پېښي سره مخامخ سو .هماغه اسرائيلى يې بيقا د يقوه بقل
چا سره د جنګ په حال کي وليد .موسى÷ هغه ته په ګمراه وويل ،خو بيقايې
هم وغوښتل چي مرسته ورسره وکړي .اما اسقرائيلى ځنقي وبېرېقدى او ګومقان
يې وکړ چي وژني مي .ځکه نو ځني وويل سول چي پقرون دي هغقه بقل وواژه
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نن ماوژنې؟ د فرعقون وګقړي چقي پقه وژونکقي پسقي ګرځېقدل پقوه سقول چقي
وژونکى موسى÷ دى .خبره فرعون ته ورسېده ،فرعقون ډېقر پقه قهقر سقو .پقه
دې حال کقي ور پقه زړه سقوه چقي ښقايي دا هغقه څقوک وي چقي سقتورپوهانو
( منجمانو) ورته ويلي وه چي په مصقر کقي بقه اوښقتون راولقي او د فرعوانقانو
واکمنققۍ تققه بققه د پققاى ټکققى ږدي .سمدسققتي يققې جققالدان د چققړو سققره پسققي
واستول .خو لوى څښتن موسى÷ ځني وژغورى ،يوه سقړي خبقر ورکقړ چقي
فرعققون دي د وژلققو پققالن جققوړ کققړى دى ،ژر وتښققته .موسققى÷ سمدسققتي
وتښتېدى او ويې ويل:
َ َ
َ ۡ َ ۡ ِ َّ
لظَٰل ِ َ
مي [ ﴾٢١القص
جن ِّن مِن ٱلقوم ٱ
ِ
ب ِ
﴿ر ِ

.]21 :

«اى زما پروردګاره! ما د ظالمانو له ډلي وژغوره».

د مدین پر لور:
موسى÷ بېله څه توښې ،ان لڅي پښې د مدين پر لور وخوځېد .کله چقي د
مدين د خلکو د اوبه خور يوه ځاى ته ورسېدى ،ويقې ليقدل چقي خلقک خپلقو
څارويو ته اوبه ورکوي او هر څقوک کقو ښقښ کقوي چقي وار دمخقه کقړي .څقه
ليري يې دوې ښځي وليدلې چي د پسقونو رمقه يقې درولقې ده او انتظقار باسقي
چي نور خلک والړ سي بيا دوى خپل پسونه اوبه کړي.
موسى÷ پوښتنه ځني وکړه .هغو ورته وويقل چقي مقوږ خقو ښقځي يقو ،د
دوى سره زور نه سو وهالى او داسقي څقوک نسقته چقي زمقوږ د پسقونو پقه ژر
اوبولو کي زمقوږ سقره مرسقته وکقړي او پقالر مقو هقم سقپين ږېقرى دى .د دې
خبرو په اورېدو سره موسى÷ د هغو مرستي ته ورودانګل .خلک يې ګوښه او
ايسته کړل او پسونه يې اوبه کړل .څنګه چي دغه ښځي کور ته ورسقېدې ،پقالر
يې د ژر ستنېدو المل ځني وپوښت .هغو کيسه ورتقه وکقړه .پقالر يقوه لقور پقه
موسى÷ پسي ولېږل چي کور ته يې راولي.

موسى÷ د سپین ږیري سړي په کور کي:
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سپين ږيرى زموږ د مهال د خلکو غوندي نه وو چقي د دغسقي احسقان پقه
هکله هيڅ رى ونه وهي او پقه خپقل کقور کقي خقو الڅقه چقي د خقداى پقه کقور
(مسجد) کي يې ال پقرې نقه ږدي .هغقه موسقى÷ تقه د يقوه احسقان کقوونکي
پردېس مېلمه په سترګه وکتل او ښه عزت يې ورکړ .له هغه څخه يې د احقوال
پوښققتنه وکققړه .هغققه د فرعققون او د هغققه د درباريققانو د دسيسققې او د الري د
ستونزو په هکله معلومات ورکړه .سپين ږ يري ډاډ ورکړ او ور ته ويې ويل:
َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ِ َّ
لظَٰلِم َ
ي [ ﴾٢٥القص .]25 :
﴿ل َّتفُۖ جنوت مِن ٱلقوم ٱ
ِ
«اوس هيڅ مه بېرېږه ته نور له ظالمانو ژغورل سوى يې».

په دې توګه موسى÷ هلته د آرامۍ ،سکون او اطمينان ځاى پيدا کړ.
د احسان او ښېګڼي بدله:
د سپين ږيري يوې لور پالر ته وويل :دا ډېر غښتلى او امين سړى دى او
زموږ سره يې احسان کړى دى ،ځکه نو دى د نوکر په توګه ونيسه .پالر
موسى÷ ته وويل چي زه به له دغو لوڼو څخه يوه درکړم ته اته کاله مرسته
راسره وکړه او که لس کاله مرسته راسره وکړې دا به ستا نېکي وي .موسى÷
ومنل .د سپين ږيري د لور سره يې واده وکړ .پرلس کاله سربېره يې نور لس
کاله هم ورسره تېرکړه .وروسته د خپلي مېرمني سره مصر ته د تلو په نيت
وخوځېد .مفسرين وايي چي مصر ته د موسى÷ سفر د لوى څښتن په امر له
ظلم څخه د بني اسرائيلو د ژغورني په موخه وو .هغه په دې سفر کي الر
ورکه کړه ،خو ډېر ژر يې د شپې د طور غره خوا ته اور وليد .څنګه چي هوا
ډېره سړه وه خپل سامان يې کښېښود او خپلي مېرمني ته يې وويل چي ښايي
دغه د اور رڼا وي .زه به ورسم ګوندي څه اور درته راوړم چي په توده سې.
د موسى÷ د نبوت پیل:
کله چي موسى÷ د اور ځاى ته ورسېدى په ونه کي يقې رڼقا وليقدل .بيقا د
لوى څښتن له لوري ږ پر وسو:
ۡ
ۡ
َ َ َ َ
ٓ ََ۠
َ
َّ
ّن أنا َر ُّب َك فٱ ۡخل ۡع ن ۡعل ۡي َك إِن َك ب ِٱل َوادِ ٱل لمق َّد ِس لط ٗوى [ ﴾١٢طه.]12 :
﴿إ ِ ِ

حضرت موسى÷ او د اسالم سره د فرعونيانو دښمني

91

«زه ستا رب يم ،څپلۍ دي وباسه ،ته د طوى په سپېڅلې ناوه کي يې».
دغه مهال موسى÷ ته د نبوت منصب ورکړه سو او په دغه ځاى کي چي د
طور سينا غره ته نژدې دى لوى څښتن خبري ورسره وکړې او د ده د لکقړي د
مار کېدو او د الس د نوراني کېدو معجزې يې ور وبخښلې او دنده يقې ورکقړه
چي تر ټولو ستر دهري او له لوى څښتن او معنوياتو منکر فرعون ته ور سي او
دى او د هغه قوم د لوى څښتن لوري تقه وبقولي .د حقق آواز اوچقت کقړي او د
ظلم او طغيان پر ضد مبارزه په الره واچقوي او خپقل ققوم ځنقي وژغقوري .بيقا
لوى څښتن د ده په غوښتنه د رسالت د تبليغ په چارو کقي د ده ورور هقارون د
ده وزير وټاکى.
موسى÷ فرعون ایمان ته بولي:
وايي چي دغه مهال دوهقم رعمسقيس مړسقوى وو او د هغقه زوى «منفتقه»
نومى فرعون واکمن وو .موسى÷ او ورور يې د دغه فرعون سقره مققابلې تقه
چمتو سول .هغه ته ورغله څو په نرمه لهجه د لوى څښقتن پيغقام ور ورسقوي،
له الحاد او سرکښۍ يې راوګرځوي او د ده له ظلمقه د بنقي اسقرائيلو د ژغقورني
خبره ورته وکړي .د فرعون سره د خبرو پر مهال موسقى÷ ورتقه وويقل :زه د
لوى څښتن استازى يم ،تاته د څرګندو نښانو سره رااستول سقوى يقم څقو تقا د
خداى لوري ته وبولم او غوښتنه در څخه کوم چقي زمقا ققوم بنقي اسقرائيل زمقا
سره پرېږده چي يو ليري ځاى يې بوزم او خداى ته يې وبولم.
فرعون په قهر سو .ورته ويې ويل ته زموږ په کورنۍکي روزل سوى يې ،لقه
دې امله موږ پر تا ډېر حقوق لرو او بل تا يو مصرى وژلى دى او بيقا تښقتېدلى
يې .موسى÷ يې په دې جواب خوله ورپټه کړه چي دغه خطا هغه مهال له ما
څخه تر سره سوې ده چي زه له ګمرهانو څخه وم او په پيغمبرۍ نه وم مبعوث
سوى .ما لوى څښتن ته رجوع وکړه د بخښني غوښتنه مي ځنقي وکقړه او هغقه
زما تر دغه ګناه را تېر سو.
د موسى÷ او فرعون تر منځ ډېري خبري وسوې ،موسى÷ د خپل نبوت
د رشققتينولۍ پققه هکلققه د هغققه د لکققړي د مققار کېققدو او د الس د نققوراني کېققدو
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معجزې ور وښولې .خو فرعون چي يو ملحد او دهقري سقاکښ وو او د خپلقي
مادي او دهري مفکورې پر بنسن يې بېله دهريته بل څه نه منقل او نقه يقې زړه
ته لوېدل د هغه خبري ونه منلې او د هغه معجزې يې کوډي وګڼلقې او د ده پقه
مقابل کي يې د خپل هيواد لقه پيقاوړو سقاحرانو څخقه مرسقته وغوښقته ،خقو د
ساحرانو هيڅ جادو کار ورنه کړ ،بلکي د حق د سترتوب په وړاندي پقه سقجده
پرېوتل او ويې ويل:
َ َ َّ َ َ َٰ ل َ
ون َو لم َ َٰ
وِس [ ﴾٧٠طه.]70 :
ب هر
﴿ءامنا بِر ِ

«موږ د هارون او موسى پر رب ايمان راوړ».
فرعون نور هم په قهر سو او ساحران يې تهديد کړل او بيا يې هم له طغيان

او سرکښۍ څخه الس وانه خيست.
د فرعون د قوم د مشرانو خبري:
د فرعون د قوم مشران او سپين ږيري هم زمقوږ د ققوم د اوسقمهال د ځينقو
مشرانو غوندي کور دماغه خلک وه .د حق د ليدلو وړتيا او د رشتيا ويلو مړانقه
يې نه درلوده .بلکي حق او باطل يې نه سواى سره بېلقوالى او ښقې چقاري يقې
تر سترګو فساد ښکارېدې .ځکه نو هغو دى نور هم د لقوى څښقتن پقه وړانقدي
سرکښۍ او بغاوت ته وهڅاوه او ورته ويقې ويقل :آيقا تقه موسقى÷ او د هغقه
قوم پرېږدې چي په مځکه کي فساد وکړي او ستا او ستا د معبودانو له لمانځني
سققر وغققړوي؟ بققاالخره فرعققون او د هغققه د قققوم غټققانو وپتېيققل چققي حضققرت
موسى÷ ووژني او په دې توګه خپل واک وساتي.
د فرعون له قوم څخه د یوه مېړني سړي شجاعت:
لکه چي څرګنده ده په دغسي ټولنو کي د عققل او صقاف دمقا خاونقدان او
مېړني انسانان هم پيدا کيږي .په داسي حال کي چقي فرعونيقانو د موسقى÷ د
وژلو په باب تدبيرونه سنجول ،د فرعون په قوم کي يوه سړي په مړانقه او سقالم
منطق مناقشه وکړه او ور ته ويې ويل :داسقي سقړى څلقه وژنقئ چقي تاسقي تقه
نېکمرغه او بسيا ژوند غواړي؟ او ولي له حق څخه سترګي پټوئ؟ کقه دا سقړى
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دروا وايي ،د ده دروا خو تاسي ته څه ضرر نه رسوي .ځکه دى به يوازي په
خپله ګناه ماخوذ وي ،خو که رشتيا وايي او تاسي يې خبره نه منئ نو ستاسي د
پوپنا کېدو المل به سي .بيا نو ولقي سقر ټمبقه ګقي کقوئ او لقه تېقر تقاريخ څخقه
درس نه اخلئ؟ خو دغسي فرعونان تقر خپقل ځقان بقل هوښقيار کلقه وينقي؟ او
دغسي سرټمبه ګان او خقود خواهقان د دغسقي هوښقيارانو خبقري کلقه اوري او
کله يې مني؟ نور چي نقه وي حسقد خقو يقې پقر جقوش راځقي او لکقه زمقوږ د
زمانې ځيني نيمچه عالمان چي د پوهو او حق ويونکو مبلغينقو پقه هکلقه وايقي
چي عالم نه دى ،مازي په تقرير يا ليکنقه کقي څقه وړانقدي دى او داسقي دى او
داسي دى!!
باالخره دغه پوه مومن له دوى څخه نهيلى سو او خداى ته يقې پنقاه يقووړه.
خداى تعالى هغه د دوى له شره وژغوره او پر فرعون او د هغه پر قوم يې خپل
عذاب نازل کړ .لومړى پر دې ظالمو سرکښانو باندي د لقوى څښقتن د غضقب
او ګواښ يو لړ نښانې راغلې .پر دوى باندي چقي بقه لقوى څښقتن څقه غضقب
نازالوه او موسى÷ ته به يې خبقر ورکقاوه ،هغسقي بقه کېقدل .بيقا بقه دوى لقه
موسى÷ څخه د هغه د ليري کېدو هيلقه کقول ،هغقه بقه لقوى څښقتن تقه دعقا
کول ،هغه عذاب به ليري سو ،خو سمدستي بقه فرعونيقانو بيقا سرکښقي کقول،
دغققه بېروونکققي عذابونققه عبققارت وه لققه وچکالۍ،کققاختۍ ،د ميققوو لققه لږوالققي،
توپان ،ملخو ،شپږو ،چونګښو او وينو څخه (د نيل پقه سقيند کقي اووه ورځقي
ويني بهېدلې او ټول کبان يې ووژل سول او بويونه يې پورته سول).
موسى÷ په مصر کي د استوګني په وروستيو مهالونو کي فرعون او د هغقه
قوم ته ښرا وکړه ،ويې ويل:
َ
َ
ۡ
ٗ
ْ
ُّ
َ
ُّ ۡ
َ َّ َ ٓ َّ َ
َ
َّ َ
ت ف ِۡر َع ۡو َن َو َملهلۥ ز َ
ك َء َات ۡي َ
ين ٗة َوأ ۡم َوَٰل ِِف ٱ َ
ضلوا عن
﴿ربنا إِن
ۡل َي َٰوة ِ ٱلن َيا َربنا ِِلل ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ َ َّ َ ۡ ۡ َ َٰٓ ۡ َ ۡ َ ۡ ل ۡ َ َٰ ل
ِت يَ َر لوا ْ ٱ ۡل َع َذ َ
لَع قللوب ِ ِه ۡم َفَل يل ۡؤم لِنوا َح َّ َٰ
اب
َسبِيل ِك ُۖ ربنا ٱط ِمس لَع أموَٰل ِ ِهم وٱشدد
َ َ َ ۡ ل َ َّ ۡ َ ل ل َ َ ۡ َ َ َ َ َ َّ َ ٓ َ َ َّ َ َ
َ َ
ٱ ۡۡلَ ِِل َ
ِين ل َي ۡعل لمون
جيبت دعوتكما فٱستقِيما ول تتبِعا ِن سبِيل ٱَّل
أ
د
ق
ال
ق
٨٨
م
ِ

[ ﴾٨٩يونس.]89-88 :

ژباړه« :اى زموږ ربه! تا پر فرعون او د هغه پر غټانو باندي د دنيا په ژوند کي د

ښکال اسباب او ډول ډول مالونه لورولي دي .اى زموږ ربه! دا د دې لپاره دي چي

94

د حق او باطل جګړي

خلک ستا له الري څخه واړوي؟ اى ربه د هغو مالونه پوپنا کړه او د هغو پر زړونو

باندي مهرونه ووهه چي ايمان رانه وړي ،تر څو پوري چي يې دردناک عذاب نه وي
کتلى .لوى څښتن په جواب کي ور ته وويل :ستاسي دواړو ښرا قبوله سوه .ثابت

قدمه اوسئ او د هغو پر الر مه ځئ چي علم نه لري».
د فرعون د مېرمني ایماني مقاومت:
په صحيحو احاديثو او تاريخونو کي راغلي دي چي د فرعون مېرمني آسقيې
د مزاحم لور پر موسى÷ ايمقان راوړى وو .کلقه چقي فرعقون د خپلقي لقور پقر
خدمتګاري باندي د هغې د اسالم راوړلو له امله ظلم وکړ او په ډېره بقده توګقه
يې ووژل ،نو آسيې د فرعون دغه ظلم هغه ته په مخقامخ وينقا سقره وغانقده او
کرکه يې ځني څرګنده کړه .فرعون چي د هغې په اسالم راوړلو پوه او خبر سقو
هغه يې لمر ته پرې ايستل ،پر پښو او السقو يقې مېخونقه ورټقک وهقل او غټقه
ډبره يې پر سينه ورکښېښقوول او پقه سقخت عقذاب يقې ووژل .ققرآن کقريم پقر
اسالم باندي د هغې د ټينګار او پر ظلقم او سقختيو بانقدي د صقبر پقه هکلقه او
همدارنګققه د دې خبققري د څرګنققدولو لپققاره چققي د کفققارو ځققواک او قققوت د
مسلمان په هوډ او ټينګار کي څه بدلون نه سي راوستالى او سقره د دې چقي د
فرعون مېرمن د خپل مهقال د ترټولقو لقوى او ځقواکمن کقافر ښقځه وه خقو لقه
ايمانه يې وانه ړوالى سوه ،داسي خبر راکوي:
َ
ۡ
َ
َ َ َ َ َّ ل َ َ ٗ َّ َ َ َ ل ْ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ
ۡ
َ
ٗ
ۡ
َ
ۡ
َ
َ
ب ٱب ِن َِل عِندك بيتا ِِف
﴿وَضب ٱّلل مثَل ل َِّلِين ءامنوا ٱمرأت ف ِرعون إِذ قالت ر ِ
َ َ
ۡ َ َّ َ َ
َ ۡ َ ۡ ِ َّ
لظَٰلِم َ
ۡ َۡ َ َ َ َ
ي [ ﴾١١التحريم.]11 :
جن ِّن مِن ٱلقوم ٱ
ِ
جن ِّن مِن ف ِرعون وعملِهِۦ و ِ
ٱۡلنةِ و ِ
ژباړه« :او د مومنانو په هکله لوى څښتن د فرعون د مېرمني مثال وړاندي کوي،
کله چي هغې دعاوکړه چي اى زما ربه! زما لپاره له خپل ځان سره په جنت کي يو
کور جوړ کړه او ما د فرعون او د هغه له عمل څخه وژغوره او له ظالم قوم څخه

ماته نجات راکړه».
له دې څخه جوتيږي چي مسلمان که هر څونه بې واکه هم وي بيقا هقم دى
د داسي يوه ستر ځواک څښتن دى لکه ايمان او اسالم او د اسالم دښقمن چقي

حضرت موسى÷ او د اسالم سره د فرعونيانو دښمني

95

هرڅونه ځواکمن هم وي بايد سر ورته ټين نه کړل سي او پقه وړانقدي يقې لقه
حق ،اسالم او مظلومانو څخه دفاع وسي.
له مصر څخه د موسى÷ او د هغه د قوم وتل:
څنګه چي پر موسى÷ او د هغه پر قوم بانقدي د فرعقون ظلقم او تېقرى تقر
حد تېر سو ،نولوى څښتن حضرت موسى÷ ته وحقي وکقړې چقي خپقل ققوم
دي له مصره وباسه ،څقو خپقل ديقن وسقاتالى سقي .هغقه وو چقي دوى پقن د
شپې له مصر څخه ووتل .کله چي فرعون د دوى په وتو خبقر سقو او وبېرېقدى
چي ښايي دوى به زما او زما د واک د له منځه وړلو او انققالب راوسقتلو لپقاره
تياري نيسي .ځکه نو د پياړو او سمبالو پوځونو سقره پسقي وخوځېقد ،څقو هقر
څه ژر هغوى تعقيقب کقړي او ټقول ووژنقي .بنقي اسقرائيل د سقويس خلقيو تقه
نققژدې د سققره سققمندرګي څنققډي تققه رسققېدلي وه چققي د فرعققون لښققکري ور
ورسېدې .موسى÷ د سمندر څپڅپاندو څپو تقه لکقړه وروغورځقول ،اوبقه پقه
ټپه ودرېدې او د لويو غرو غوندي پورته سوې ،په سقمندر کقي وچقه الر جقوړه
سوه .لوى څښتنأ موسى÷ ته لقه دغقي الري د تېرېقدو امقر وکقړ .ټقول بنقي
اسققرائيل د سققمندر بلققي غققاړي تققه تېققر سققول .کلققه چققي فرعققون او پوځيققان يققې
ورورسېدل فکر يې وکړ چي دوى ته به هم دغه الر همدغسي وي ،دوى هم د
بغاوت او دښمنۍ په موخه ور وړاندي سول ،کله چقي ټقول ورننوتقل د سقمندر
څپو د لوى څښتن په امر په مخه کړه او ټول غرق سول.
دغه مهال فرعون بقوغي کقړې او د ځقان د ژغقورني لپقاره يقې زارۍ وکقړې
چي:
َ
ۡ
ْ
۠
َ ل ٓ ۡ َ َٰٓ َ
ِيل َوأنَا م َِن ٱل لم ۡسلِم َ
﴿ َء َام َن ۡ
ي [ ﴾٩٠يونس.]90 :
ت بِهِۦ بنوا إِسرء
ِ

ژباړه« :زه پر هغه خداى ايمان راوړم چي بني اسرائيلو ايمان پر راوړى دى .له

هغه پرته بل معبود نسته او زه له مسلمانانو څخه يم».
لوى څښتن يې په جواب کي داسي وفرمايل:
ۡ
َ ل َ
َ ََۡ لَ َ
ت َق ۡب لل َو لك َ
َٰٔـن َوقَ ۡد َع َص ۡي َ
نت م َِن ٱل ۡ لم ۡف ِ َ
﴿ َء ۡٓال َ
جيك ب ِ َب َدن ِك تلِ َكون
سدِين  ٩١فٱِلوم نن ِ
َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ٗ َّ
َ ل َ
ِإَون َكث ِ ٗ
يا م َِن ٱَلَّ ِ
اس َع ۡن َء َاتَٰيَٰت ِ َنا ل َغَٰفِلون [ ﴾٩٢يونس.]92-91 :
ل ِمن خلفك ءاية
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ژباړه« :اوس ايمان راوړې! په داسي حال کي چي تر دې لږ دمخه دي سرکښي

کول او له ورانۍ کوونکو څخه وې .اوس به موږ يوازي ستا جسد وژغورو ،تر څو
تر تا وروسته خلکو لپاره د عبرت نخښه وګرځي ،كه څه هم چي زياتره وګړي داسي

دي چي زموږ له نښانو څخه غفلت كوي».
وايي چي د دغه فرعون چي «منفته» نومېدى موميايي سوى جسد تر نن
مهال پوري پاته دى او د قاهرې په موزيم کي ساتل کيږي .په  1907ع .کال د
مصر په اقصر کي د کيندنو په پايله کي د دغه فرعون لښ له يوه قبر څخه
راوايستل سو .کله چي «سر ګرافتن الين سمت» له دغه لښ څخه د مسالې
پټۍ پرانيستلې نو د هغه پر جسد باندي د مالګي يو نښلول سوى استر غوندي
وموندل سو ،چي په تروو اوبو كي د هغه د ډوبېدو يوه څرګنده نخښه وه .بل
داچي د دغه فرعون د قبر له نخښو څخه معلوميږي چي دا قبر هغسي لکه
نورو فرعونانو چي خپل قبرونه چمتو کول نه وو چمتو او مجهز سوى .ځکه
ده د مرګ انتظار نه درلود او د ځان لپاره يې ځانګړى قبر نه وو چمتو کړى .له
دې امله د اوسمهال څېړنو دغه فرعون د موسى فرعون ښوولى دى.
د اسالم سره د ستر پانګوال قارون دښمني:
قارون چي په بايبل او تلمود کي د قورح ( )Korahپه نامه يقاد سقوى دى او
د موسققى÷ د اکققا زوى وو ،يققو سققتر پققانګوال وو او سققره لققه دې چققي لققه بنققي
اسرائيلو څخه وو ،خقو د دغقه ققوم د سقتر دښقمن ځقواک؛د فرعقوني واکمنقۍ
پلوى او مريى وو .د موسى÷ او خپل قوم پر ضد يې د فرعقون او فرعونيقانو
په ګته کړنه کول .چي د دې ملي خيانت لقه املقه تقر فرعقون او د هغقه تقر وزيقر
هامان وروسته تر ټولو معتبر کس وو .دى پقه خپلقه زښقته زياتقه پانګقه او واک
ډېر مغرور وو او بې وزلو ته يقې هقيڅ خيقر نقه رسقېدى ،بلکقي د خپقل مظلقوم
ولس پر ضد يې د فرعوني ظالمانو سره په مرسته کولو سقره د هغقو سقره ظلقم
کاوه او د هغو د ګټو ضد واقع سوى وو.
د ده د قوم پوهانو ده ته نصيحت کاوه او هغقه يقې لقه دې سقرغړاوي څخقه
منع کاوه او ورته ويل يې:
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َٓ َ َ
ّلل َل لَيِ ُّ ٱ ۡل َفرح َ
﴿ َل َت ۡف َر ۡح ُۖ إ َّن ٱ َّ َ
ِيما َءاتىَٰك
ِي َ ٧٦وٱ ۡب َتغِ ف
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ٓ
َ
َ
َ َ َ َ َ
ك م َِن ٱ ُّل ۡن َياُۖ َوأ ۡحسِن ك َما أ ۡح َس َن ٱ َّ ل
تنس ن ِصيب
ّلل إ ِ ِۡلكُۖ َول ت ۡبغِ
ۡ
َّ َ َ ل
ۡ
سد َ
ِين [ ﴾٧٧القص .]77-76 :
ٱ
ّلل ل َيِ ُّ ٱل لمف ِ
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َ َ
ٱ َّ ل
ّلل ٱ َّل َار ٱٓأۡلخ َِرة ُۖ َول
َۡ
َّ
َۡ َ َ
ۡرض إِن
ٱلفساد ِِف ٱۡل ِ ِۖ

ژباړه(« :په شتو او پانګه) مه خوشالېږه ځکه چي لوى څښتن (په شتو)

خوشالېدونکي نه خوښوي .او په کومه شتمني چي خداى درکړې ده د آخرت د کور

جوړولو فکر وکړه او له دنيا څخه هم خپله برخه مه هېروه .او احسان وکړه ،لکه چي

لوى څښتن ستاسره احسان کړى دى او په مځکه کي د ورانۍ هڅه مه کوه .ځکه چي

لوى څښتن فساد کوونکي نه خوښوي».
خو څنګه چي د هغه سترګي شتو او پيسو ور ړندې کړي وې ،دا خبقري يقې
کله منلې؟ بلکي ډول ډول بې ځايه داليل يې ال هقم ويل،لقه غقرور او تکبقر او
سرکښۍ او ظلم څخه يې کار اخيست .او ويل يې زه ستاسي نصيحتونو ته څه
احتيققاج نققه لققرم .زه تققر تاسققي پققه خپققل کققار ډېققر ښققه پققوهېږم .نققو هغققه وو چققي
موسى÷ د قانون الر ورته ونيول او ورته ويې ويقل چقي د خپلقو شقتو زکقات
ورکړه،ځکه ستا په مال کي بې وزلي او فقيران ټاکلى حق لري .خو فرعقون لقه
زکات ورکولو څخه هم ډډه وکړه او پر موسى÷ يقې نقاروا تورونقه ولګقول او
خلک يې د هغه پر ضد تحريک کړل .څنګه چقي موسقى÷ سقمي الري تقه د
هغه له را اړولو څخه نهيلى سو ،ځکه يې نو له لوى څښتنأ څخقه وغوښقتل
چي خپل عذاب پر نازل کړي .لوى څښتن د موسى÷ دعا ومنقل او پقه زلزلقه
يې هغه د هغه د شتو او ماڼيو سره په مځکه ننايست.
د موسى÷ غوره صفات:
موسققى÷د لققوى څښققتن پققه حکققم مريققان او اسققکېرلي سققوي اسققرائيليان د
مصريانو د ډېرو مهالونو له سپکاوي او کړاوونو څخه وژغورل .دى سره له دې
چي د فرعونانو په ناز او نعمت کي را لوى سوى وو ،خو د خپل قوم مرييتقوب
زوراوه او د هغو کړاوونه يې تجربه کقړي او لمقس کقړي وه .دى د مرييتقوب د
ټولو ناخوالو سره بلد سوى وو .هغه له مصر څخه د هجرت پرمهال سخت او
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اوږده کړاوونه او تکليفونه وګالل .د فرعون د کورنۍ غړى وو ،خو چوپان سو.
پققه زيققارونو او زحمتونققو کققي پققوخ او پيققاوړى سققو .او پققر دې سققربېره هغققه يققو
هوښيار او پوه وګړى وو .لکه چي وايي هغقه د خپلقو کتقابونو د پنځقو ټوکونقو
ليکونکى وو.
موسى÷ ستر سړى او د لوى څښتن اولوالعزمه پيغمبر تېر سوى دى .هغقه
د «تر ځقان تېرېقدني»« ،ثبقات او اسقتقامت»« ،ايمقان»« ،توکقل» او «شقهامت»
غوندي غورو صفتونو خاوند وو او خپل ژوند يې داسي کارونو ته وققف کقړى
وو چي خپله يې هيڅ اړتيا نه ورته درلوده .هغه د دې ټولو صقفتونو سقره سقره
ډېر متواضع انسان وو ،که څه هم د يهودو له سرکښقيو او بقې انضقباطيو څخقه
کله ناکله په غوسه کېدى .خو وايي چي خښم يې ژر له منځه تى.
د ده قوم په مرييتوب آموخته سوى وو .د مړاني او خپلواک اوسېدلو جقوهر
يې له السه ورکړى وو .دوى تر حضرت يوسف÷ وروسته په مصقر کقي ډېقر
سوي وه او د مهالونو په تېرېدو سره يې په دين کي نوي شقيان رامقنځ تقه کقړي
وه او د قبطيققانو خققوى بققوى يققې اخيسققتى وو .لققه دوى څخقه ډېققر لققږ کسققان د
حضرت ابراهيم÷ پر دين پاته وه .له دې امله لوى څښقتن فرعقون پقر مسقلط
کړ .په دې توګه دوى يوازي په نس مزدوران وه .او په دې يې قناعت کقړى وو.
دوى په اسارت کي موړ نس په آزادي او خپلواکي کي تقر لقوږي ښقه بالقه .دوى
هېره کړې وه چقي آزادي څونقه خونقد او ښقېګڼي لقري .لقه دوى څقه د آزادۍ د
شاتو خوند هېر سوى وو .د خپلو ځقانونو د خقوارۍ او بقې وزلقۍ او روحقي او
اخالقي زوال نخښي يې نه ليدلې .د خپلو بخولو ،کړاوونو او بقدمرغيو پقه رمقز
او راز نققه پوهېققدل او د خپلققو بققديو او بققد مرغيققو عققالج او درملنققه نققه ور تققه
ښققکارېدل .بلکققي پققه خپلققو بققدبختيو نققه پوهېققدل .لققه يققوې خققوا د خرافققاتو او
مزخرفاتو په ډنډ کي الهو وه او له بلي خوا يې د جبارانو او طاغيانو تر ظلمونو
او تېريو الندي شپې سباکولې .بلکي د هغو ستايني به يې کولې او د انسانانو په
وينو ککړ السونه به يې ورمچول.
خو موسى÷ غوندي د حق او د «ال إله إال الله» پتنګانو بقه لقه يقوې خقوا د
دغو ککړو السونو د خاوندانو پر ضد مبارزو ته وردانګل او بل لوري ته به يقې
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دغو د مرګ په خوب بيدو تقه د راويښ سقئ! نقارې وهلقې .خقو ډېقر بقه داسقي
کېدل چي دې تر زور او ظلم الندي کسانو به بيا هقم د خپلقو بدمرغقه کوونکقو
ظالمانو په پلوي د هغو د رښتيانيو ژغورونکو په مخ کي درېدل.
په تاريخ کي د دغسقي وګقړو د جهقل ،بقې خبقرۍ او نقاپوهۍ ډېقري بېلګقې
مونده سي او اوس هم سته او پيغمبران او مصلحين او دعوتګران هم د دغسي
وګړو سره په شخړو او ماقشو اخته دي.
د موسى او فرعون د مبارزو نه شلېدونکې لړۍ:
له فرعون سره د موسى÷ د مبارزې خبري د يوه واکمقن سقره د يقوه تقن د
مبارزې خبري نه دي او نه دا مبارزه په يوه نبي او يوه ستر جبقار واکمقن پقوري
منحصره ده .بلکي دا داسي خبري او پيښي دي چي پقه هقر مهقال او ځقاى کقي
تکراريږي او رامنځ ته کيږي .دا د يوه دردوونکي حقيقت انځور دى .د حقق او
باطل په منځ کي د شخړو انځور ،د رحمان د ډلي او د شقيطان د ډلقي د جنقګ
جګړو انځور .دا جګړې د ژوندانه له پيله او له هغه مهاله چقي انبيقا او مرسقلين
او دعوتګران او مصقلحين د ژوندانقه پقه دې ډګقر کقي را څرګنقد سقوي دي ،د
لوى څښتن د دوستانو او د ښمنانو تر منځ رواني دي.
يو لورى چي د باطلو او ابليس د لښقکرو سرکښقي او بغقاوت دى پقه کثقرت
کي دى او د ايمان ،توحيد او الهي رسالت سره په سيالي او رقابت کقي اوسقي،
او بلققي خققوا تققه د حققق پلويققان دي چققي غققوره سققوي وګققړي ،انبيققا ،رسققوالن،
دعوتګران او مصلحين دي ،البته دا ډلقه پقه اقليقت کقي اوسقي .خقو د ايمقان او
کفر تر منځ دغه جګړه د سقختو شقخړو او تقاوتريخوالو پقه پايلقه کقي پقر کفقر
باندي د ايمان په بري سره پاى ته رسيږي ،لکه چي لوى څښتن فرمايي:
ُّ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ل ل ۡ َ ۡ
نُص لر لسلَ َنا َوٱ ََّّل َ
﴿إنَّا ََلَ ل ل
ِين َء َام لنوا ْ ِِف ٱ ۡ َ
وم ٱۡلش َه َٰ لد ﴾٥١
ۡل َي َٰوة ِ ٱلنيا ويوم يق
ِ

[المؤمن.]51:

ژباړه« :باور ولرئ چي موږ هم د دې دنيا په ژوند کي د خپلو پيغمبرانو او

مومنانو مرسته هرو مرو کوو او په هغه ورم به يې هم وکړو چي کله شاهدان والړ

وي».
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دا د لوى څښتن سقنت دى او هيڅکلقه بقدلون نقه مقومي .شقر د جګقړه مقار
دښمن په څېر مجسم سوى دى ،نه تسليميږي او نه سوله او روغه جقوړه منقي.
بلکي هوډ يې کړى چي الهى بلنه چي د ښېګڼي قصقد لقري او مينقه ،وروري او
انسانيت غواړي او د مځکي پر مخ د ټولو وګړو په منځ کي د عقدل او سقولي د
ټينګښت لپاره هلي ځلي کوي ،له منځه يوسي
شر په وحشيانه توګه تاوتريخوالى رامنځ ته کوي او په قهقر او پقه خښقم وي
او هر مهال د لوى څښتن پر انبياوو او اولياوو د بريقد کولقو پقه فکقر کقي وي،
لکه چي د دوى لخقوا هغقو تقه لقه توربريښقونو او تهديقدونو څخقه پقه څرګنقده
معلوميږي .د لوى څښتن دې وينا ته پام وکړئ:
َ
َ
َ
َ َ َ َّ َ َ َ ْ
َٓ ۡ ََ ل ل
َ ۡ َ َّ ل
ود َّن ِِف م َِّلت ِ َناُۖ فَأ ۡو َ َٰٓ
ِح
ۡرضنا أو تلع
﴿وقال ٱَّل
ِين كف لروا ل لِر لسل ِ ِه ۡم َللخ ِرجنكم م ِۡن أ ِ
َ ۡ ۡ َ ُّ ل ۡ َ ل ۡ َ َّ َّ
لظَٰلِم َ
ي [ ﴾١٣إبراهيم.]13 :
إِِل ِهم ربهم َلهل ِكن ٱ
ِ
ژباړه« :کافرانو خپلو پيغمبرانو ته وويل :موږ تاسي له خپله هيواده باسو يا به

تاسي بيرته زموږ دين ته راګرځئ .نو د دوى پروردګار دوى ته وحي ولېږلې چي موږ

به دغه ظالمان هالک کړو».
د سرکښققۍ منطققق پققه هققر مهققال کققي همدغسققي دى ،نققه پققه مينققه او محبققت
پققوهيږي او نققه دليققل منققي او نققه عقققل او منطققق تققه ارزښققت ورکققوي .بلکققي لققه
بريدونو ،ترهګرۍ ،زورولو ،بندي کولو او وژلو پرته بله الر او کار نه لري .لکقه
چي د دوى مشر فرعون وويل:
ٓ
َّ َ َ َ
َ
َ َ َ لَ ل َََۡٓ ل ۡ ََۡ َ ۡ
حۦ ن َِسا َء له ۡم ِإَونا ف ۡوق له ۡم ق َٰ ِه لرون [ ﴾١٢٧األعراف.]127 :
﴿قال سنقتِل أبناءهم ونست ِ
ژباړه« :زه به د هغو زامن ووژنم او ښځي به يې ژوندۍ پرېږدم او موږ پر هغو
السبري يو».
د موسى÷ د مهال د فرعون منطق په هر مهال کي د ټولو فرعونقانو منطقق
دي .لکه چي پقه هقر مهقال کقي د ټولقو انبيقاوو منطقق د عققل ،پقوهي ،صقبر او
حکمققت منطققق دي .وګققورئ چققي موسققى÷ د فرعونيققانو لخققوا تققر ډول ډول
زورونو او کړاوونو ګاللو وروسته وفرمايل:
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َ ٓ
ل
ۡ َ ل ْ َّ َ ۡ ل ْ َّ ۡ َ َ َّ
﴿قَ َال لم َ َٰ َ ۡ
ب ُٓۖوا إِن ٱۡلۡرض ِّللِ يلورِث َها َمن يَشا لء م ِۡن
وِس ل ِقو ِمهِ ٱست ِعينوا ب ِٱّللِ وٱَ ِ
ع َِبادِه ِۦ َوٱ ۡل َعَٰق َب لة ل ِۡل لم َّتق َ
ي [ ﴾١٢٨األعراف.]128 :
ِ
ِ
ُۖ
ژباړه« :موسى خپل قوم ته وويل :له لوى څښتن څخه مرسته وغواړئ او زغم
ولرئ .دغه مځکه د لوى څښتن ده ،له خپلو بنده ګانو څخه چي يې چا ته خوښه

سي ورکوي يې .او پاى برى د هغو دى چي له لوى څښتن څخه بېريږي».
له دې څخه موږ ته د ټولو انبياوو په کار او بلنه کي د موخي او لوري يووالى
څرګنديږي .همدا شان د باطلو بلونکي هم همقدا يقوه د بقاطلو د بلنقي او پقالني
موخه او لورى لري.
پر دې بنسن په هر مهال کي «هر فرعون لره موسى سقته او هقر موسقى لقره
فرعون» .او د حق او باطل تر منځ د دې شخړو او مبارزو پايله هم هماغقه يقوه
خبره ده او هغه د حق احقاق او غلبقه او د بقاطلو ،سرکښقيو او تېريقو غوڅقه او
پرېکړونې ماته او له منځه تله .لوى څښتن فرمايي:
َ
َۡ
َ
َ
ۡ
َ ل ل َ َّ ل َّ َ َ َّ َ ۡ ل ۡ ل ْ
َ
َ
ٗ
َ ۡ َ ل ۡ َّ َ ۡ
جن َعل له لم ٱل َوَٰرث َ
ِ
ِي
و
ة
م
ئ
أ
م
ه
ل
ع
جن
و
ۡرض
ۡل
ٱ
ِف
﴿ون ِريد أن نمن لَع ٱَّلِين ٱستض ِعفوا ِ
ِ
ِ
َۡ
َ
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ژباړه« :او موږ اراده درلوده چي پر هغو خلکو مهرباني وکړو چي په مځکه کي

اسکېرلي سوي وه او هغوى الرښوونکي کړو او په مځکه کي يې وارثان و کرځوو او

واک ورکړو او فرعون او هامان او د هغو لښکرو ته به هغه څه وښيو چي ځني

بېرېدل».
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دوو چارو د مرييتوب نظام را منځ ته کړ .يو :اضافي کار ،او بل د يقوه تقن د
ژوندانه تر لګښتونو د هغه دکار د ارزښت زياتوب .د توليد د وسايلو د بشپړتيا
سره چي د صنعت د پرمختګ پايله ده ،کرنقي او مالقدارۍ پراختيقا ومونقدل او
دې چاري سربېره پر دې چي اضافي کار يې را منځ ته کړ ،ممکنه يې کقړه چقي
د يوه تن د کار يېبره (محصول) د هغه د ژوندانه له لګښتونو څخه زيقات سقي.
د انسان د ژوندانه په دې پېر کي وو چي فاتحو او برياليو وګړو اسقيران کقار تقه
وګومارل او د هغو د الس د ګټي اضافي برخه يې د ځقان کقړه .پقه دې ډول پقه
ښاري ژوند کي نقوى فصقل پرانيسقتل سقو ،يعنقي :د قبقايلو غټقان او ملکيتونقه
رامنځ ته سول او باالخره مرييتوب او مريي ساتل پيل سول.
په دې توګه د بشر د ژوندانه په ډېرو پخوانيو مهالونو کي مرييتوب او مريقى
لرل رامنځ ته سول .د بېلګې په توګه په «کوتي» ټولنه کي د مريانو زبېښاک دود
()1

()2

سو .په سومري او اکدي ټولنو کي هم له مريانو څخه ګټه ترالسه کېدل .او
د اکققدي لققړۍ پققه دوهمققه نيمققايي کققي د مريققانو زبېښققاک شققدت ومونققد .د
()3

کاسيانو په واکمني کي هم مرييتوب په بشپړه توګه دود وو .آشوريانو چي يقو
ډول جنګي ټولنه يې درلوده له جنګي مريانو څخه ډېره ګتقه اخيسقتل .د روم او
يونان په ټولنو کي هم مريي درلودل په رسقميت پېژنقدلي حققوق وه .لکقه چقي

 -1يوه لرغونې طايفه ده چي د فارس د خليو په څنډو او د کلدې په سهيل کي اوسېدل او
تر ميالد درې زره کاله دمخه د تمدن او صنعت څښتنان وه .او د کلدې ډېر پخواني

متمدن خلک ګڼل کېدل.
 -2اکد ته منسوب دي کوم چي د بني سامو يوه طايفه وه چي په شاوخوا درې زره کاله
قبل الميالد کلونو کي يې ژوند کاوه.

 -3کا سيسو ) (Cassissuoيا کاس سو يوه لرغونې طايفه وه چي د ايران په لوېديزو غرونو
کي اوسېدل او کوسيان او کيسي يې هم ورته ويل .فرهنګ عميد.
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افالطون او ارسطو مريي درلودل روا ګڼل .وايي چي افالطون لقه مريقانو څخقه
دونققه بققد وړل چققي د مريققي د لفققظ لققه ويلققو څخققه بققه يققې ډډه کققول .او د آتققن
دموکراتان يې غندل چي ولي د مرييتوب د له منځقه وړلقو لقه غورځنقګ څخقه
مالتړ کوي .په ځينو ټولنو کي د مريقانو سقره تقر حقد تېقري غيقر انسقاني کړنقي
کېدلې .د بېلګې په توګه تر اسالم دمخه عربقو خپلقي مينځقي زنقا تقه اړايسقتلې.
(تاريخ انبياء ،حماسۀ بت شکنان 220او 221مخونه).
له پورتنيو خبرو څخه زموږ موخه داده چي په لرغوني مصر کي له مرييتوب
څخه بح

وکړو او د يهودي مريانو د ژغورني په هکله د موسى÷ هلي ځلي

څرګندي کړو او بيا وګورو چي د اسالم مبارک دين د مرييتوب د له منځه وړلو
لپاره څنګه اقدامات وکړل ،خو د اسقالم دښقمنانو پقه دې هکلقه کقوم جنايقات
ترسره کړي دي.
په لرغوني مصر کي غالب حق درلود چي مغلوب مريى کړي .هقر چقا چقي
به جنګي اسير د کار وړ او ګټور وباله مريقى کقاوه بقه يقې .د مصقر لقه لرغقوني
تاريخ څخه پاته ودانۍ د مرييتوب له يوه منظم او پرمختللي نظام څخه يادوني
کوي .او د دې ودانيو سترتوب هم د مريي لرونکو پر سخت زړه تقوب داللقت
کوي.
تر ميالد دمخه په څلورمه زريقزه کقي د فرعونقانو لقه څلقورمي کقورنۍ څخقه

درې فرعونقققققه د خئقققققوپس ( ،)Cheopsخِفقققققرن ( )Chephrenاو مسقققققرين

( )Myccrinusپه نومونو واکمن وه ،چقي لقه دوى څخقه پقه دغقو نومونقو درې
هرمه پاته دي او دا هرمونه د لرغوني نړۍ لقه تقر ټولقو سقترو بنقاوو څخقه ګڼقل
کيږي.
د «خئققوپس» هققرم چققي د دوو نققورو ترڅنققګ د «جيققزه» پققه سققيمه کققي
د«ممفيس» په شمال کي جوړ سوى دى ،همدا اوس سره له دې چي د مهالونو
په تېرېدوسره يې د باد ،تودوښي او لندبل د اغېزو له امله څه اوږدوالي له السه
هقققم ورکقققړى دى )137( ،متقققره اوږد دى .د مقققوربي ضقققلعي اوږدوالقققى يقققې
227متره دى او دروندوالى يې  4 /883 /000ټنه اټکل سوى دى.
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«خِفققرن» هققرم تققر«خئققوپس» څققه کققوچنى دى او ( )136متققره اوږد دى .او
«ميسرين» هرم سره د دې چي تر نورو دوو هرمو کوچنى دى ،د مصر تر نقورو
هرمونو غن دى .بايد وويل سي چي په مصر کي نژدې اتيا هرمه سقته .د دغقو
هرمونو ټولي غټي ډبري د هغو بېچاره او اسقکېرلو مريقانو پقر اوږدو هلتقه وړل
سوي دي.چي په جګړو کي له خپلو کورنيو او خپلوانو څخه بېل سوي وه .دغه
بې معنا قبرونه او دغه د ډېرو غټو غونډيو ډبري هغه مهقال يقوه پربلقه ايښقوول
سوي دي چي د انجنيرۍ زده کړي نوي پيل سوي وې .د دې هرمونو د کار پقه
پاى کي مصريان دونه مسکينان سول چقي تقا بقه ويقل تقازه لقه يقوې سقختي او
اوږدې جګړې څخه وزګار سوي دي.
وايي چي د «خئوپس» هرم پر جوړولو باندي د ورځي درو لکقو کقارګرو تقر
دېرشو کالو کار وکړ .په زرګونو مظلومو مريانو د دې فرعوني ودانيو په کار کي
خپل ځانونه له السه ورکړل .د ډبرو دغه جګي غونډۍ مقوږ تقه د فرعونقانو لقه
قساوت او ظلمونو پرته نقور څقه راښقيي؟ (تقاريخ انبيقاء ،حماسقۀ بقتشقکنان
 222مخ).
د مصققر تققاريخ د واکمنققو لققه څلققورمي کققورنۍ څخققه د شققپنو (هيکسققوس)
واکمنو د ولکې تر مهاله د بېالبېلو پالزمېنو له جګړو ،د دينونو له اختالفقاتو او
ډول ډول نورو ګدوډيو څخه خبري کوي .بيا دغه هيقواد د شقپنو واکمنقو الس
ته ولوېد .بيا هم د مرييتوب د اوږده مهال تر زغملو وروسته د قبطي قوم ډېري
متعصبي کورنۍ د قدرت واګي په الس کي واخيستې.په دې پېر کي ،په تېقره د
دوهم رعمسيس او منفته فرعونانو په وختو کي بني اسقرائيل د سقترو کړاوونقو
او بخولو سره مخقامخ سقول ،چقي پقاى حضقرت موسقى÷ د لقوى څښقتن د
وحدانيت او عدالت په برقرارولو سره د دغو اسکېرلو د ننګي او ژغقورني لپقاره
د دغو فرعونانو په پېر کي مبعوث سو .دغه مهال مصقريانو پقر نقورو هيوادونقو
تېري کول .څنګه چي مصر يو فاتح هيواد سو ،نو د ډول ډول توکمونو وګړي د
ډول ډول رنګونو ،لباسونو او آدابو سره پکښقي اوسقېدل ،خقو دوى د ټقولني پقه
اداره کي هيڅ ډول ونقډه نقه درلقوده .بلکقي دا داسقي بدمرغقه وګقړي وه چقي د
دوى په مټو کي د کار د ځواک د شتون له امله مصقر تقه راوسقتل سقوي وه .لقه

مرييتوب څنګه رامنځ ته سو؟

105

دوى څخه ډېرى داسي وګړي وه چي په زور له خپلو کورنيو ،مېرمنقو او زامنقو
څخه رابېل سوي وه .يا هغه بدمرغه وکړي وه چي پقه نقابرابرو جګقړو کقي يقې
خپلي مېرمني ،اوالدونه او کورنۍ له السه ورکړي وې .دوى په مصر کي د هغه
نوي رامنځ ته سوي تمدن قربانيان وه ،چي له ډېرو ليرو ځايونو څخه يې غټقي
غټي ډبري د دوى پر اوږو د اهرامو د ودانولو ځايونو ته راوړلې .دا هغه تمقدن
وو چي د فرعونانو د جبر ،طاغوتيت ،او سرکښۍ او د بقې وزلقو د البقې وزلقۍ
او خوارۍ اسباب يې برابر کړي وه او د دې سترو مظالمو پقر ضقد د حضقرت
موسى÷ پاڅون د لوى څښتنأ د هغې ژمني تر سره کېده وه چي پتېيلې يقې
وه مځکققه د هغققې وارثققانو تققه وسققپاري .لققوى څښققتن هغققه پققاڅولى وو چققي د
«فرعون بت» مات کړي او د فرعوني دربار پر نازولو باندي د آرام خوب حقرام
کړي .د فرعوني بقال اسقيرانو تقه د ويښقېدو بلنقه ورکقړي او د ځقان ژغورلقو او
آزادولو ته يې وهڅوي.
تر دې خبرو وروسته به وګورو چي ديقن او بقې دينقه تمقدن د مرييتقوب پقه
هکله څه کړي دي:
پققه تققورات کققي د مريققانو پققه هکلققه راغلققي دي« :کققه عبققري مريققى رانيسققې،
شپږکاله دي خدمت وکړي او پقر اووم کقال دي بېلقه بيقي آزاد سقي .کقه يقوازي
راغلى وي يوازي دي والړ سي .او که د مېرمني خاونقد وي مېقرمن دي ورسقره
والړه سي .که يې بقادار ښقځه ورغوښقتې وي او زامقن يقا لقوڼي يقې ورزېږولقي
وي ،نو ښځه او اوالدونه دې د بادار وي او مريى دي يوازي والړ سي .خو کقه
مريى ووايي چي زه د خپل بادار ،مېرمني او اوالدونو سره مينه لرم او نه غقواړم
آزاد واوسم ،نقو دې بقادار هغقه د لقوى څښقتن حضقور تقه بقوزي او هغقه دي د
دروازې يا د دروازې د چارچوب نژدې ته ورسوي او بادار دې غوږ په نېقره ور
سورى کړي او مريى دى د تل لپاره د هغقه مرييتقوب ومنقي»( .دخقروج سِقفر،
21باب1 :ق  7آيتونه).
خو د مسخ سوي مسيحي ديقن پقه انجيلونقو او نقورو ليکنقو کقي لقه مريقي
لرونکي څخه د مريي د اطاعت په هکله ټينګار سوى دى .وايي چي عيسى÷
ويلي دي« :مريى تر خپل بادار غوره نقه دى» (متقي 10 ،بقاب 24 :او يوحينقا،
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15باب 20 :او  13باب .)16 :همدا راز ويل کيږي چقي هغقه سپارښقتنه کقړې
ده چي« :ډېر ښه مريى هغه دى چي بادار يې راسي او دى په کقار لګيقا ووينقي»
(لوقا12 ،باب17 ،37 :باب ،7 :متي24،باب.)45 :
اما د اسقالم موخقه د مرييتقوب پقه هکلقه داوه چقي دا ښقکارنده ګردسقره لقه
منځه يوسي ،خو نه د داسي فرمقان پقه صقادرولو چقي پقه اسقالمي ټولنقه کقي د
شخړو او تاوتريخوالي المل سي او د امريکا غوندي په ډېره سخته ورانقوونکې
کورنۍ جګړه اخته سي او بيا هم اصلي ربړه حل نه سي او د تور پوستو د ذلت
او سپکاويو مسئله باقي پاته سي .بلکي اسالم دا ربړه په کراره کراره ،د مريانو د
آزادولو په هکله د ډول ډول احکامو ،هڅونو او توصيو په الره اچولو سره اواره
کقړه .ققرآن کقريم او نبقوي احقاديثو تقه پقه کتقو سقره اسقالم د مريقانو د آزادولقو
اخالقي نهضت پيل کړ .د اخروي ژغقورني ،د ګنهونقو د تويېقدو او د ثوابونقو د
ګټلو لپاره يې د مريانو آزادول ډېره ښه وسيله وګڼل او باالخره يې دا مسئله پقه
ډېر ښه تدبير او حکمت سره حل کړه.
قرآن کريم د البلقد د سقورې پقه  11ق  16آيتونقو او د النقور د سقورې پقه 32
آيت او د التوبه د سورې په  60آيت کي د مريى آزادول يا د هغه په آزادولو کي
مالي مرسته کول يا د آزادولو تړون ورسره السليکول يا د کوم بقې وزلقي د پقور
په ادا کولو کي مرسته کول يا کوم خپل ،ګاونډي ،يتيم يا بل بې وزلي تقه بسقپنه
ورکول يا خواړه او داسي نور ورکول د انسان د لوړتيا پر لور تګ او ډېقر غقوره
عمل ګڼلى دى .پر دې بنسن رسول ج خپل پيروان د مريانو آزادولو ته هخقول
او ان په دې نهضت کي يې په خپله ونډه واخيسته او ( )63تنه مريقان يقې آزاد
کړل .د هغه له مېرمنو څخه يوازي د عايشې بقي بقيل د آزادو سقوو مريقانو
شمېر ( )67تنو ته ورسېد .د رسول ج اکا حضرت عباسب پقه خپقل ژونقد
کي ( )70تنقه مريقان آزاد کقړل .حکقيم بقن حقزامس ( )100تنقه ،عبداللقه بقن
عمرب زرتنه ،ذوالکالع حميريس اته زره تنقه او عبقدالرحمان بقن عقوفس
دېرش زره تنه آزاد کړل .دغسقي پېښقي د نقورو ډېقرو صقحابه وو پقه ژونقد کقي
ډېري موندل کيږي ،چي په هغو کي د حضرت ابوبکر او حضرت عثمقانب
نومونه ډېر شهرت لري .دا د لوى څښتن د رضا ګټلو يوه عامه ولولقه وه چقي د
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هغې له مخي زياتو وګړو هم خپل مريان آزادول او هم يې له نورو څخه رانيول
او آزادول يې .د راتلونکي لپاره هم اسالم د مرييتوب دغقه بڼقه پقه قطعقي توګقه
حرامه کړه او هيچا نه سوه کوالى چي يو اصيل انسان مريى کړي .په دې هکله
اسالم ډېر څه کړي دي خو موږ پر هغو ټولو باندي دلته د بح

د اوږدېقدو لقه

بېري نه سو ږغېدالى.
اوس به وګورو چي په دې هکلقه نقورو څقه کقړي دي .پقه افريققا ،هنقد او د
نققړۍ پققه ډېققرو نققورو وروسققته پققاتو هيوادونققو کققي خققو د مرييتققوب او مريققانو د
بدمرغيو داستان دونه اوږد دى چي دا کتاب يې د څېړلقو حوصقله نقه لقري .پقه
دې ټولنو کي د مرييتوب پر ضد هيڅ هم نه دي سوي او که سوي هم وي څقه
کټه يې نه ده کړې .ځکه موږ همدا اوس وينو چي په دغو پراخقو وچقو کقي پقه
مليونونو وګړي که څه هم په رسمي توګه مريان نه دي ،خو ژوند يې تقر مريقانو
څه چي تر څارويانو هم بد تر دى .موږ به دلته د هغقو ولسقونو (اروپايقانو) پقه
هکلققه خبققري وکققړو چققي ځانونققه تققر ټولققو متمققدن ګڼققي .مققوږ خققو چققي ليققدلي
اروپايانو هم له ډېر پخوا څخقه د نقورو ولسقونو وګقړي پقه پراخقه پيمانقه او پقه
خورا کرکجنه توګه مريان کول او لقه دې مدرکقه يقې سقتري ګټقي ترالسقه کقړي
دي .په تېره دوى د صنعتي انقالب په سيوري کي نورو هيوادونو او ولسونو تقه
د تېريو السونه اوږده کړل او ډېر ولسونه يې په ډله ييزه توګه اېل او مريان کقړل
او اوس هم داکار په ډېر شدت او پراخه پيمانه ،په ډول ډول نومونو او مکرونو
او د خپلو محکومو او مظلومو خلکو د شتو او سرونو په ښندلو ترسره کوي.
کرسټف کولمب لومړني سړى وو چي د دوى لخوا د مريقانو سقوداګرۍ تقه
وګومققارل سققو او هغققه دا کققار د لققومړي ځققل لپققاره پيققل كققړ او زښققت زيققات
سورپوستي يې ووژل .چي بيا هلته د ده ښکېالكي او وحشيانه سياستونه پقه ده
پسې نورو اروپقايي ښکېالكققګرو او فاتحقانو تقر ده ال پقه بقده توګقه پلقي كقړل.
اسپانويانو او پرتګاليانو وپتېيقل چقي د افريققا تقوران پقه امريکقا كقي پقه كقارونو
وګوماري .دا د افريقا ملتونو ته يوه لويه بخوله سوه .د تاريخ په دې پړاو كقي د
مريانو خرڅولو بازار ښه تود سو او دغه كركجن تجارت تر نولسمي پېړۍ دوام
وكققړ .پرتګققال لققومړنى هيققواد وو چققي د مريققانو تجققارت يققې پيققل كققړ او تققر
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1۵80م.كال پوري يې د دغه كثيف تجارت انحصار په الس كي وو .بيا نقورو
اروپايي هيوادونو هم افريقا او د مريانو تجارت ته مخه كړه او دا كار تر ډېره د
اروپايانو لپاره ډېره ګټوره دنده وه .سوداګرو به زاړه توپکان ،باروت ،شراب ،د
لږو بيو ټوكران او د سينګار سامانونه افريقا ته وړل او مريان به يقې پقه رانيقول.
سپين پوستو د تورپوستو د ځينو قبقايلو مشقران او د ځينقو افريققايي هيوادونقو
واكمنان د ځان كړي او د تورو انسانانو په خرڅولو يقې روږد كقړي وه .پقه دې
توګه اروپايانو د افريقايانو پر لوټولو سربېره ،د هغو ترمنځ د خپل منځي اوږدو
جګړو ،چل ول ،داړه ماريو ،تښتونو او نورو ډول ډول جنايتونو اورونه هقم بقل
كړل .هره سيمه بقه د بلقي سقيمي سقره او هقر ګاونقډى بقه د بقل ګاونقډي سقره
جنګېدى څو انسانان د اسيرانو په توګه ونيسي او پر اروپايانو يې وپلوري .دغقه
جګړې تر څلورو سوو كالو پوري پرله پسې روانقي وې .ځينقي واكمنقان چقي د
اسپانويانو او پرتګاليانو سره په دې چټله سوداګري كکړ سقوي وه د خپقل دغقه
كار په ناوړو پايلو وپوهېدل .د كانګو پاچا ترينكامبومبا چي د 1۵00م.كقال پقه
شاوخوا كي مسيحي سوى هم وو ،وليدل چي پرتګاليانو د قبايلي مشقرانو سقره
په بېله توګه معاملې پيل كړي او پقه دې توګقه د ده د واك د بنسقټونو د سسقتولو
كوښښونه كوي .لقه دې املقه پاچقا ليزبقون تقه ديقوه ليقك پقه لېږلقو سقره داسقي
شکايت وكړ« :ټول هيقواد د ورانقۍ سقره مخقامخ سقوى دى او ژر دى چقي لقه
اوسېدونكو څخه خالي سي» .خو دې خبرو د مريانو په سوداګري كي څه ځنقډ
رانققه ووسققت .افريقققايي فاسققدو مشققرانو د اروپققايي شققيانو ،پققه تېققره د وسققلو د
ترالسه كولو لپاره د اروپايانو سره معاملو ته دوام وركړ .كه به كوم واكمقن يقا د
سيمي مشر له دې كاره ډډه كول بل رقيب او ګاونډي بقه سمدسقتي دې ټقيټققتيا
ته تن وركاوه .پاڅونونه او ښورښونه به كېدل خو اروپايانو به په چل ول يقا زور
غلي كول.
د مريانو د پېر او پلور عمده بازارونقه د ګينقې پقه خلقيو ،لوېقديزه ،ختيقزه او
استوايي افريقا كي وه .سوداګرو د مريانو سره ډېره بده او ظالمانه وضقع كقول.
هغوى به يې وهل ټكول او د څارويو غوندي به يې په بېړيو كقي پقه زنځيرونقو
تړل .كله كله به يې د هغو د مړيني د مخنيوي لپاره زنځيرونه ځنقي ليقري كقول.
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د ځاى تنګۍ ،لږ ډوډۍ او د سفر ستونزو به په زرګونو ځوان افريقايان په بېړيو
كي د مرګ كومي ته ورټېل وهل .كه به كوم مريقى نقارو سقو يقا بقه د مقرګ پقه
حال كي وو هغه به يې سمندر ته غورځاوه .ډېرو به د سپين پوسقتو لقه اسقارت
څخه د بد وړلو له امله پخپله ځانونه سمندر ته غورځول .بيا به يې رو مريقان
له ناروغو بېلول .پر بدنونو باندي به يې د اړوندو شركتونو نخښي په اور داغلې
او خرڅالو ته به يې وړاندي كول .سقوداګرو بقه د مريقانو د ډېقرو درنقو تلفقاتو
سره سره ډېري غوښني ګټقي ترالسه كولې .هغو به هقر مريقى پقه افريققا كقي لقه
اويا تر سلو فرانكقو رانيقوى او پقه امريکقا كقي بقه يقې پقه لقس برابقره زياتقه بيقه
خرڅاوه .ځينو امريکايانو او نورو به بيا د افريقا پر ځينو ساحلونو بريدونه كول
او په زرګونو بې دفاع افريقايان به يې نيول او په امريکا كي به يقې د مريقانو پقه
توګه پلورل .په يوه بېړۍ كي به يې پنځه زره تنه افريقايان اچقولي وه .چقي ډېقر
به يې پر الري مړه سول او لږ به يې امريکا تقه ورسقول سقول .تاريخونقه وايقي
چي دغه وګړي زياتره مسلمانان وه .خو په امريکا كي به يې د ديني مناسکو لقه
تر سره كولو هم منع كړل.
له افريقا څخه د ايسقتل سووتورپوسقتو ځوانقانو شقمېره ښقوول او د هغقو د
ايستلو له امله د دغي وچي د ورانۍ په هکله روښقانه انځقور وركقول څقه آسقانه
خبر نقه ده .لقه افريققا څخقه د صقادرو سقوو نارينقه او ښقځينه تورانقو شقمېره د
امريکا د تورانو له مخي هم نه سي اټكل كېدالى .ځکه كوم افريقايان چي به پقه
زور امريکا ته بېول كېدل نه يې سواى كوالى چي د نورو غونقدي پقه طبيعقي او
عادي توګه اوالدونه وزېږوي .ستونزمنو كارونو ،لږو خقوړو ،ناسقمو روغتيقايي
شرايطو او د سوداګرو ناوړو چلندونو د تورانو د مړيني كچه لوړه بېقول .لقه بلقه
پلققوه بققه لققه هققرو شققپږو افريقايققانو څخققه يققو تققر امريکققا رسققېدى .زيققات شققمېر
افريقايان د مريانو له سوداګرو څخه د پټېدو له امله په ځنګلونقو كقي لقه منځقه
والړل .پايله دا سوه چي افريقا د خپلو روغو وګړو ستره برخه له السقه وركقړه،
هغه ترالسه كړې پرمختيا يې بايلوده او نوره هم د ترقۍ له كاروانه وروسته پاته
سوه .په مجموعي توګه د له منځه تللقو تورپوسقتو شقمېر لقه سقلو تقر يوسقل او
پنځوسو مليونو تنو اټكلوي .يقوازي لقس مليونقه تورپوسقتي امريکقا تقه ژونقدي
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ورسېدل .له دې بخولو څخه د خالصقون الري پقر مالکقانو حملقې ،د كښقتونو
سوځل ،ځان وژنه ،پاڅون يا تېښته وه .په دې توګه به مريان يا وژل كېدل او يقا
به وژغورل سول .عمومي پاڅون د دوى د مبارزې تر تولو غوره الر وه .يقوازي
په متحقدو ايقالتونو كقي چقي تقر ټولقو لقوى مريقي لرونكقى هيقواد وو د تورانقو
( )110پاڅونونققه وسققول ،چققي لققه املققه يققې زرګونققه تورپوسققتي ووژل سققول.
امريکاته د تورپوستو انتقال د توكمونو د اختالط مسئله هم رامنځته كړه او ډېقر
سره او تور توكمي يې له منځه يووړل .د سپينو او تورو ،سپينو او سرو او تقورو
او سرو له ګډون څخه بيل توكمونه را منځته سول.
پققه 1799ع.کققال فرانسققويانو پققه خپلققو مسققتعمرو کققي د مرييتققوب نظققام تققه
قانوني بڼه ورکړه .په فرانسه کي د «روح القوانين» ليکونکي مونتسقکيو د مريقي
کولققو او مريققي لرلققو مالتققړ کققاوه .د آدم سققمين پققه نامققه يققوه فېلسققوف مريققان
څاروي ګڼل .د «کاترين» د مهال په روسيه کي مريان په مځکه پوري تړلي وه.
انګرېققزان د انسققان پققه زبېښققاک کققي تققر دې کچققي وړانققدي والړل چققي د
کوچنيانو پر آزادي يې هم تېقرى وکقړ .او ډېقر کوچنيقان د کارځقايونو پقه تنګقو
قفسونو کي مړه سول.
په دې توګقه بقه دغقو امريکايقانو اولوېقديځوالو لقه يقوې خقوا د انسقانانو پقر
خرڅولو او پر هغو بانقدي د دغسقي ظلمونقو ترسقره کولقو لقه الري لقويي ګټقي
ترالسه کولې او له بلي خوا به يې په بې شرمۍ سره د بشر د حقوقو چيغقي هقم
وهلې او اوس هم دادى موږ وينو چقي دوى هقم تقر دې بتقر جنايتونقه تقر سقره
کوي او هم په سپين سترګۍ سره د دموکراسۍ او د بشر دحقونقو ډولونقه وهقي
او ګوډاګيان يې نڅاوي ورته کوي...
اوس دي نو د مرييتوب په هکله پر اسالم بانقدي جاهقل اعتقراض کقوونکي
ووايي چي په دې هکله اسالم څه کړي او د اسالم دښمنانو څقه کقړي او همقدا
اوس دوى د مسلمانانو او نورو انسانانو په هکله څه کوي؟

د اسالم په وړاندي د یهودو سرکښۍاو دښمنۍ
له بقده مرغقه د لقوى څښقتنأ پقه دې خاورينقه كقره كقي بنقي اسقرائيل ډېقر
سركښققه او بققې ال رى قققوم جققوت سققوى دى .دوى د اسققماعيل÷ د اوالدې
(عربو) او د اسحاق÷ د اوالدې سقره سقخت مخالفقت درلقود .ان لکقه چقي
پوهيږو دوى د خپل ورور حضرت يوسف÷ په نسبت د شيطان پيروي وکړه
او د هغه په هکله يې له حسد ،مکر ،درواغو او دسيسې څخه کار واخيست .تر
دې وروسته هم دوى په ظلم او دسيسقو کقي نقوم وايسقت .لکقه چقي د «آهقاز»

( )Ahazپه نامه د دوى يقوه پاچقا د  735ق.م .پقه شقاوخوا کقي خپقل يقو زوى
ژونقققدى وسقققوځاوه .تقققر ده وروسقققته د ده يقققوه بقققل ځقققاى ناسقققتي «مناسقققه»

( )Menassehنققومي هققم دغسققي جنايققت تققر سققره کققړ .دوى د تققاريخ پققه ډېققرو
پړاوونو کي ،په تېره د حضرت محمقد ج لقه بعثقت څخقه تقر دې ګړيقه د لقوى
څښتن د پيغمبرانو او د اسالم د پيروانو او حقق او حقيققت پقه وړانقدي زښقتي
زياتي او ډول ډول دښمنۍ او دسيسې په الره اچولي دي او اوس هقم لګيقا دي
په پراخه پيمانه يې تر سره کوي .چي په خپلو دې سرکښقيو او بقې الريقو يقې د
مځکي کرې ،انسانانو او په زياته مسلمانانو تقه درانقه تاوانونقه اړولقي دي .ان د
مسلمانانو همدا اوسنۍ بقدمرغۍ هقم زيقاتره د دوى لقه لقوري دي .څنګقه چقي
لوى څښتن پر دوى باندي د دې ګمراهيو او ډول ډول ناشکريوله امله له بېخقي
ډېققره مهالققه پققه قهققر دى ،دوى د تققاريخ پققه اوږدو کققي د ډول ډول سققپکاويو او
اللهانديو سره الس او ګرېوان دي چي تر اوسه يې که يې څه هقم پقه فلسقطين
کي د امريکا ،انګرېزانو او نورو په هراړخيز مالتړ اشغالي حکومقت جقوړ کقړى
دى ،د آرام او روغي ورځي مخ نه دى ليدلې.
دا چي دوى په ظقاهره ډېقر عقاجزه وګقړي ښقکاري ،خقو پقه بقاطن کقي ډېقر
لجوج ،خشن او غ اخيستونکي دي ،دا له دې امله دي چي دوى په تاريخ کي
د سپکاويو ،اسارتونو او اللهانديو او کړونو ډېري سختي لوړي او ژوري ليقدلي
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دي او دا يوه حتمي خبره ده چي دغسي ټقولنيزي نقاخوالي او لقوړي ژوري ،پقه
ولسونو کي بېلقي خلققي ځقانګړني رامقنځ تقه کقوي .مقوږ بقه دلتقه د اسقالم پقه
وړاندي د يهودو د ډول ډول سرکښقيو او د اسقالم او مسقلمانانو سقره د دوى د
دښمنيو او له دې امله د دوى د ذلت او خواريو په هکله پقه لنقډو ټکقو کقي څقه
رڼا واچوو.
کله چي لوى څښتن بنقي اسقرائيل د فرعقون او د هغقه د پيقاوړو لښقکرو تقر
غرقېدو وروسته له عذاب او ذلته وژغورل ،موسى÷ تقه يقې الرښقوونه وکقړه
چي د بيت المقدس پر لور وخوځي .بني اسقرائيلو پقه الر کقي يقو ققوم وليقدى
چي بتان يې لمانځل .نو هغو هم له موسى÷ څخه وغوښتل چي موږ ته هقم
دغسي بتان جوړ کړه .بيا موسى÷ قناعت ورکړ چقي دا د ناپوهقانو خبقري مقه
کوئ .بيا تږي سول او په داسي حال کي چي په قهر وه له موسى÷ څخقه يقې
اوبه وغوښتې .لوى څښتن موسى÷ ته الرښوونه وکړه چي هلته يوه لويه ډبره
په لکړه ووهي .کله چي هغه ډبره په لکړه ووهل دوولس چينقې ځنقي راووتلقې.
چي د بني اسرائيلو دوولسقو قبيلقو ګټقه ځنقي واخيسقتل .کلقه چقي د سقينا ټقاپو
وزمي ته ورسېدل ،لقه لمقر او تودوښقي څخقه يقې شقکايت وکقړ .لقوى څښقتن
اورېځ ورته را واستول .کله چي يقې د الري توښقه مقخ پقر تمامېقدو سقوه لقوى
څښتن «من او سلوا» غوندي نعمتونه پر نازل کړل .خو هغو يې کفقران وکقړ او
نور نعمتونه يې وغوښتل.
بيا کله چي موسى÷ د تورات راوړلو لپاره «طور» غره تقه تقى ،هقارون÷
يې خپل وکيل وټاکى او دوى ته يې ويلي وه چي زما سفر به تر دېرشقو ورځقو
زيات نه سي ،خو څنګه چي هغقه د لقوى څښقتن پقه امقر لقس ورځقي نقور هقم
وځنډېد ،نو دوى دا کار د موسى÷ وعده خالفي وګڼل او د هغه په غياب کي
د بني اسرائيلو يوه رند او بې الري سړي چقي ټيټقي مقوخي يقې درلقودې او پقه
قرآن کريم کي«سامرى» بلل سوى دى له سرو زرو څخه د ګيلګقي يقوه مجسقمه
جققوړه کققړه .هغققه دغققه ګيلګققى هغققو تققه د هغققو د معبققود پققه توګققه معرفققي کققړ او
الرښوونه يې ورته وکړه چي د هغه عبادت وکړي .هغقو د ګيلګقي چقار چقاپېر
نڅا پيل کړه .هارون÷ چي له دې ناوړه کاره د دوى د منقع کولقو تقالښ وکقړ
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هيڅ ګټه يې ونه کړه .لوى څښتن موسقى÷ د ققوم د دې کقار او د سقامري لقه
ټګۍ څخه خبر کړ .کله چي راستون سو ډېر په قهر سو ،د تورات ډبريني ټقوټي
يققې ،چققي د لققوى څښققتن لققه لققوري ورسققپارل سققوي وې لققه مځکققي ووهلققې.
هققارون÷ يققې د سققر او ږيققري تققر ورېښققتانو ونيققو او خپققل قققوم او ورور يققې
سرزن

کړ .خو هارون÷ ور ته وويل چي زما په خوله يقې نقه کقول او زمقا د

وژلو توطئه يې جوړه کړه .بيا سامري ورته وويل چقي زه پخقوا ال پوهېقدم چقي
ته پر حق پيغمبر نه يې ،ځکه مي نو دا کار وکړ او اوس هم ستا پيروي نقه کقوم
او د خپل ګيلګي عبادت کوم .موسى÷ سامري ته ښرا وکړه چي لقه املقه يقې
په سخت عذاب اخته سو ،بيايې دګيلګي مجسمه وسوځول او بني اسرائيل لقه
خپل دې ناوړه کاره پښېمانه سول .بيقا موسقى÷ د دوى اويقا تنقه د بخښقني د
غوښتني لپاره طور غره ته بوتله ،خو هغقو هلتقه هقم سرکښقي وکقړه او لقه هغقه
څخه يې وغوښتل چي موږ تر هغو پر تا ايمقان نقه راوړو چقي لقوى څښقتن پقه
خپلو سترګو ونه وينو .له دې امله ټکه پقر ولوېقده .بيقا د موسقى÷ د زاريقو لقه
امله وبخښل سول او رو رمن سول.
د ظالمانوسره له جګړې څخه د بني اسرائیلو ډډه:
لوى څښتن د موسى÷ سره د بيت المقدس د فتح کولقو ژمنقه کقړې وه او
ورته ويلي يې وه چي بني اسرائيل وګوماره چي فلسطين فتح کړي .نو کله چي
موسققى÷ او بنققي اسققرائيل دغققي سققپېڅلي مځکققي تققه ورسققېدل هلتققه يققې د
کنعانيققانو او حيثانيققانو لققه پققاتي شققونو څخققه جبققار اوظققالم وګققړي ومونققدل.
موسى÷ بني اسرائيلو ته امر وکړ چي بيت المقدس ته ننوزي ،د دغو ظالمانو
سره جهاد وکړي او له دغه ځايه يې وباسي .خو څنکه چي په بني اسرائيلو کقي
د تدبير او جهاد ته د اقدام واک او جوهر له منځه تللى وو او د عزت تقر ژونقد
يې د ذلت ژوند تر سترګو ښه ايسېدلى وو ،له دښمن څخه د بېقري او د آرامقۍ
او هوسققايى د خوښققوني لققه املققه يققې لققه جهققاد څخققه ډډه وکققړه .د بايبققل د
څرګندونو سره سم دوى وويل کاشکي موږ په مصر يا دې دښت کي مړه سقوي
واى .خداى ولي په دې خلکو موږ وژني؟ بيايې په خپلو منځو کي سقره وويقل
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راځئ چي يو بل څوک خپل مشر وټاکو او بيرته مصر ته والړ سو .خو لقه هغقو
دوولسو تنو څخه چي د فلسطين د احوالو د معلومولو لپاره مصر ته تللي وه او
په دې هکله يې رپوټ وړاندي کقړ يقوازي حضقرت يوشقع او کالقب جهقاد تقه
چمتو وه او نور يې هم ور ته وهڅول ،امقا بنقي اسقرائيل د دوى د سنګسقارولو
په تکل کي سول او موسى÷ ته يې وويل:
َ
َ َ َ َ ٓ َّ َ
َ ل َ
ِيها فَٱ ۡذ َه ۡ أ َ
وِس إنَّا لَن نَّ ۡد لخلَ َها ٓ َأبَ ٗدا َّما َد لاموا ْ ف َ
نت َو َر ُّبك فقَٰتَِل إِنا هَٰ له َنا
﴿تَٰيَٰم َٰٓ ِ
َ
َ
قَٰعِ لدون [ ﴾٢٤المائدة.]24 :
ژباړه« :اى موسى! موږ تر څو چي دغه ظالمان هلته وي هيڅکله نه ورځو .ته او

ستا رب ورسئ او ورسره وجنګېږئ ،موږ دلته درته ناست يو».
موسى÷ چي د دوى دا نټه او بې غيرتي وليدل لوى څښتن ته يقې وويقل:
اى زما ربه زه له خپله ځانه او خپل وروره پرته پقر بقل چقا څقه واک اختيقار نقه
لرم ،نو ته موږ له دې فاسقانو څخه بېل کړه .هغه وو چقي لقوى څښقتن پقه دې
جرم پر دوى باندي هغه هيواد تر څلوېښتو کلونقو پقوري حقرام کقړ .بيقا دوى د
فاران او د هغه د شاوخوا سيمو په دښتونو کي نتلي او اسکېرلي ګرځېقدل ،څقو
دغه توکم چي د ذلت او ټين ژوند سره عادت سوى وو له منځقه والړ او نقوي
او د رشتيني اسالم او مړاني په روحيه روزل سوي ځوانان راپور ته سول.
د فاسد سوي ولس له منځه باید نوى نسل وروزل سي:
کوم ولس چي د مستبدينو او د اسالم ،اخالققو او عقدل او انصقاف خقالف
ډول ډول فرعوني او ابليسي واکمنيو د تېريو ،ورانيو ،ظلمونو او نادودو په بهير
کي وروزل سي او د تېري کوونکقو او د هغقو د ګوډاګيقو د ظلمونقو او فجقايعو
سره خوى ونيسي ،طبيعي ده چي خپل غوره صفات او ښه اخقالق او حسقنات
له السه ورکوي او د ريا ،چل ول ،غوړه ماليو او دوه مخيو او داسي ډېرو نقورو
ناوړو عادتونو په ناروغيو اخته کيږي .په دې منځ کي رشتيني ،حقق پقالونکي او
حق ويونکي وګړي ګوښو ته ټېل وهل کيږي او په تدريو سره له منځقه ځقي .د
چارو واګي څو ناپوهو او بې خاصيتو څېروته سپارل کيږي .اجتماعي او اداري
فسادونه ،بډي او اختالسونه عامي او معمولي چاري ګرځي .روابط پر ضوابطو
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غلبه مومي .طبقاتي اختالفونه او ناانډولۍ رامنځ ته کيږي .بې وزلي نور هم بې
وزلي کيږي او څو تنقه چاالکقه حرامخقواره د خلکقو پقر ځقانونو او مقالونو او د
ولس او هيواد پر شؤونو واکمن کيږي .د بيان او عقايدو او قلم رشقتينې آزادي
لققه ټققولني کققډه کققوي او ځققاى يققې د درواغققو ،پققردو او د هغققو السققپوڅو تققه د
چاپلوسققۍ او غققوړه مققالۍ او د هغققو د جققوال د خققولې نيولققو آزادي نيسققي .پققه
دغسي ناخوالو شرايطو کي ولس د طاغوت او طاغوت پلوو د ظلمونقو ،نقاوړو
کړنو او کفقري الرښقوونو اطاعقت کقوي او پقه مننقه او خوښقي سقره سقر ورتقه
ټيټوي .باالخره د دې ناخوالو په دوام داره کېدو سره دغه ناوړه اخالق او باطل
او باطل پالنه په ولس کي ريښې ځغلوي او موروثي بڼه غوره کوي.
بني اسرائيل هم دغسي وه .د فرعون او فرعونيانو ظلمونو او د ژوند ناسقمو
شرايطو د هغو حوصلې ټيټي کقړي وې او د بقدو او نقاوړو خويونقو او عقادتونو
سره يې آموخت نيولى وو .خوار ،زبون ،جبون ،ډارن او بې ارادې وګړي ځنقي
جوړ سوي وه او د حق د پلوۍ او د پقت ،عقزت او آزادۍ او خپلقواکي د ژونقد
سره پردي سوي وه .څو چي د دغسي قوم د دغسي ځانګړنو پقه پقام کقي نيولقو
سققره لققوى څښققتنأ حضققرت موسققى÷ غونققدي د ځققانګړي او پيققاوړي
شخصيت څښتن پيغمبر ورته ورواستوى او هغوى يې د فرعون او فرعونيقانو،
د ټولني د نادودو پقر ضقد ډغقري وهلقو او سقپېڅلي مځکقي تقه د ننوتلقو لپقاره
مبققارزې او جهققاد تققه وبلققل .خققو څنګققه چققي هغققو د ځپلققي او ترټلققي حالققت او
خوارۍ ،مرييتوب او ذلت سره خوى نيولى وو حاضر نه وه چي د لوى څښقتن
په امر او د موسى÷ په بلنه جهاد ،د خپل حيثيت اعقادې او حقق اخيسقتلو او
عدالت رامنځ ته کولو ته ور ودانګي .ځکه نو ققرآن کقريم مقوږ تقه خبقر راکقوي
چي لوى څښتن وغوښتل چي دغه د ټيټو عادتونو سره عادي سقوى او آموختقه
سوى قوم تر څلوېښتو کالو په بيابقانونو کقي وګرځقي .څقو پقه دې مقوده کقي د
ټيټتيا سره آموخته او د بېري په پوپناکوونکې ناروغي اخته ولس چي د ظلقم پقه
وړاندي د درېدو وړتيا يقې لقه السقه ورکقړې وه او د فرعونيقانو غالمقي يقې تقر
سترګو ښه ايسېدلې وه له منځقه والړ سقي او نقوى پقه سقمه پوهقه پسقوللى او د
غليم په وړاندي د مبارزې په روحيه روزلى توکم رامنځ ته سي.
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له دې څخه موږ بايد وپوهيږو چقي د لقوى څښقتن د روزنقي او تربيقې دغقه
طريقه ښايي د خپلو اصالحي موخو سرمشق وګرځوو او پوه سو چقي زمقوږ د
ولس ډېرى وګړي چي د ډېرو مقودو ظلمونقو او نقاخوالو لقه املقه پقه ډول ډول
ورانيو اختقه سقوي دي هلقه اصقالح کيقږي چقي د خپلقواکۍ ،آزادۍ غوښقتني،
مړاني او عدالت په روحيه اسالمي احکامو او اوامرو ته غاړه ايښقوونکى ،نقوى
اصالح سوى توکم وروزل سي .زموږ د ټولني د دعوتګرانقو او مصقلحينو دغقه
مهم ټکي ته د پاملرني په هيله.
د فلسطین فتح:
کله چي د سزا څلوېښت کاله پوره کېدو ته نژدې سول حضرت هقارونس د
ادوم پولي ته نژدې پر «هقور» غقره بانقدي وفقات سقو .وروسقته موسقىس بنقي
اسرائيل د «موآب» سقيمي تقه ننايسقتل .د دې سقيمي تقر فقتح کولقو وروسقته د
«موآب» د درې د «عباريم» پر غره باندي وفات سو .د ده پر ځاى د يوسقفس
له لمسيانو څخه يو تن حضرت يوشعس د ده لومړى خليفه سو .هغه د شام او
نورو ځايونو د جابرو واکمنو سره جګړې وکړې او د اريحا ښار يې فتح کړ .دا
د فلسطين لومړى ښار وو چي د بني اسرائيلو په الس ورغى .بيا يې په ډېره لږه
موده کي فلسطين فتح کړ او پر ډېرو نورو ځايونو يې هقم واک ومونقد .تقر دې
بريو وروسته هم په بني اسرائيلو کي شقر او ورانکقاريو پقه ډول ډول بڼقو سقر را
پورته کړ ،ستر جرمونه يې تر سره کړل او ډېر پيغمبران يې شقهيدان کقړل ،چقي
لوى څښتن د دې ګنهونو له امله سختي سزاوي ورکړې.
پقققه فلسقققطين کقققي بېالبېقققل مشقققرک ولسقققونه مېشقققت وه .د دوى د ډېقققرو
بداخالقيوله امله د دوى عبادت ځايونه د فحاشيو او بدکاريو مراکقز ګرځېقدلي
وه .واکمنو يې په ظلم او جبر شهرت موندلى وو .په تقورات کقي بنقي اسقرائيلو
ته دنده وکړه سوې وه چي دغه بدکاري ولسونه او ظالم واکمنان له هغقه ځايقه
وباسي .خو دوى دې الرښوونو ته شا کړه او هلته يې يو متحد حکومت ټينقګ
نه کړ ،بلکي د دوى دوولسو قبيلو له فتح سوو سيمو څخه ځيني د خپل قبقايلي
عصبيت پر بنسن سره ووېشلې او د نن مهال د عربقو غونقدي کقوچني کقوچني
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حکومتونه يې پکښي جوړ کقړل .پقه دې ډول دوى او پقه فلسقطين کقي پخقواني
استوګن مشرکين ګډ اوسېدل او پاى د دوى د ګډ اوسېدو له امله د دغو ولسونو
ټولو شرکياتو،اخالقي مفاسدو ،فحاشيو او عياشيو دوى ته سرايت وکړ.
يوشع د مرګ تر ساعته پر دوى حکومت وکړ .کله چي وفقات سقو څقو تنقو
قاضيانو تر څه مهاله د چارو واګي په الس کي واخيستې ،خو څقه خقاص واک
يې نه درلود .بيا لوى څښتن پر دوى باندي ظالم او جابر واکمنان مسلط کقړل.
باالخره پايله دا سوه چي په فلسطين کقي د دوى ټقول دښقمنان د دوى پقر ضقد
سره يو سول او د پرله پسې بريدونو په پايله کي يقې دوى د فلسقطين لقه زيقاتي
برخي څخه بې برخي کړل .تر دې چي په يوه خقونړۍ جګقړه کقي يقې دوى تقه
سخته ماته ورکړه .د دوى ښځي او ماشومان يقې اسقيران کقړل او هغقه صقندخ
يققې چققي د دوى سققپېڅلي کتققاب تققورات پکښققي خونققدي وو او دوى«د عهققد
صندخ» (د لوى څښتن د ژمني صندخ) باله او ډېقر برکتقي او د دوى د بقري او
ډاډ وسايل پکښي خوندي وه او دوى به په جګړو کي د پوځونو په مخ کي وړى
ځني يو وړ .ډېر وختونه په دې توګقه پقر تېقر سقول څقو د دوى د يقوه پيغمبقر او
قاضي سموئيل (شمويل) وخت راورسېد( .د النبوة واالنبياء له  274مخ څخه
لنډون)
د طالوت واکمني:
سموئيل تر ډېرمهاله پر بني اسرائيلو حکومقت وکقړ .کلقه چقي زوړ سقو بنقي
اسرائيلو له خپل دې ناوړه حالت څخقه د راوتلقو او د دښقمنانو سقره د مققابلې
کولولپاره له سموئيل څخه وغوښتل چي يو پاچا ورته وټقاکي څقو ټقول د هغقه
تققر بيققر النققدي را غونققډ سققي او د هغققه پققه مشققري د لققوى څښققتن پققه الر کققي
وجنګيږي .څنګه چي سموئيل ته د دوى خقوى بقوى او د ضقعف ټکقي معلقوم
وه ،نو يې ورته وويل چي بياخو به داسي نه وي چي د جنګېدو امر درتقه وسقي
او تاسي نټه وکړئ .هغو ورته وويل داسي کلقه کېقداى سقي چقي مقوږ لقه خپلقو
کورونو څخه ايستل سوي يو او زموږ مېرمنقي او ماشقومان لقه مقوږ څخقه بېقل

118

د حق او باطل جګړي

کړى سوي وي او موږ به نه جنګيږو؟ خو کله چي لوى څښتن دوى جګړې تقه
وګومارل ،له يو لږ شمېر کسانو پرته نورو ټولو نټه وکړه.
سموئيل دوى ته خبر ورکړ چقي لقوى څښقتن ستاسقي د غوښقتني لقه مخقي
طالوت بن قي

تاسي ته د پاچا په توګه ټقاکلى دى .هغقه د يعققوب÷ د ډېقر

بې وزلي زوى بنيامين له اوالدې څخه يو بې وزلى او عام پقوځي وو ،خقو ډېقر
غښتلى او هوښيار او عالم ځوان وو ،اما څنګه چي مشهور او معروف سړى نقه
وو او د دوى د اند سره سم بايد واکمنقان د يهقودا لقه توکمقه واى او نبقوت پقه
الوي قبيله اړه درلقوده او لقه بلقي خقوا دوى تقه مقال او شقته د عقزت او شقرف
نخښه ايسېده ،نو دوى د تکبر او ځان غوښتني له مخقي اعتقراض وکقړ چقي دا
خو يو عادي او نشقتمن سقړى دى ،دا يقې څنګقه پقر مقوږ بانقدي واکمقن کقړ؟
سموئيل ور ته وويل :دا لوى څښتن ستاسي لپاره غوره کړى دى او د ډېقر علقم
او ښه روحقي او جسقماني ځقواک خاونقد دى او لقوى څښقتن چقي چقا تقه يقې
خوښه سي واکمني ورکوي .لنډه دا چي طالوت (چي په تاريخونو کي «شاول»
ور ته وايي) په  1040قبقل المقيالد کقال د دوى واکمقن وټاکقل سقو .د هغقه د
واکمنۍ په زمانه کي د هغه د ښې واکمنۍ او د لوى څښتن له لقوري د پاچقا پقه
توګه د هغه د ټاکلو د نخښي په توکه دوى ته لوى څښتن د تورات صندخ چقي
د دوى د عزت او شرف پانګه پکښي خونقدي وه او د دوى د زړونقو د ډاډېينقي
وسايل او د موسى او هارون عليهمقا السقالم د کورنيقو ځينقي آثقار او د تقورات
لوحې پکښې وې ،بېرته پقه الس وروړ .طقالوت د بنقي اسقرائيلو ټقول قبايقل يقو
موټۍ کړل ،دوى يې جهاد ته وګومارل او ستر پقوم يقې پقر فلسقطين بانقدي د
مسلطو بت پالو ظالمانو سقره د جګقړې پقه موخقه وخوځقاوه .کلقه چقي دوى د
دښمن لښکرو ته نژدې سول او له يوه سيند څخه پوري وتل ،طالوت د دوى د
اطاعت او جنګي مورال دازمايلو لپاره ورتقه وويقل چقي لقه دغقه سقيند څخقه د
تېرېدو پر مهال له يوې ،نيمي لپې اوبو چيښلو پرته ،د تندي د ماتېدو په انقدازه
ډېري اوبه مه چيښي .که چا ډېري وچيښلې زما له پيروانو څخقه نقه دى .امقا لقه
دې امر څخه اکثرو سر وغړاوه او ډېر پوځيان ګردسره تر سيند پوري نه وتل او
پر شا والړل .طالوت هم دغه بې ارادې او سست عنصقره کسقان چقي مقازي د
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لښکر شمېر په ډېر سوى وو او نور د هيڅ ورهڼي نقه وه خوشقي کقړل او د ده د
امر منونکي صادق او مومن وګړي يې د دښمن سره مبارزې او د لقوى څښقتن
په الر کي جهاد ته چمتو کړل.
د جالوت وژل:
جققالوت (جُلَيَققات ياجولِيَققت) چققي د فلسققطينيانو د لښققکرو مشققر وو پققه زړه
ورتيا او غښتلتيا يې نوم ايستلى وو ،خو ډېر ظالم وو او ټقول ځنقي بېرېقدل .ده
ډېر ستر او په جنګي وسايلو سمبال پوم راغونډ کقړى وو .کلقه چقي د طقالوت
هغولږو لښکرو چي پر ستړيا او تنقده يقې صقبر وکقړ او تقر سقيند پقوري وتقل د
دښمن غښتلتيا او ډېرښت او خپل لږوالى وليد ،پقه اندېښقنه کقي سقول او ويقې
ويل:
ۡ
َ
َ
ل
َ
َ
َ ََۡ َ َ
وت َو لج لنودِه ِۦ﴾ [البقرة.]249 :
﴿ل َطاقة َلا ٱِلوم ِِبال

ژباړه« :نن په موږ کي د جالوت او د هغه د لښکرو سره د مقابلې وس نسته».

خو د دوى عالمانو او يو شمېر زړه ورو جګړنو وويل چي:
َ َ َ َ ََ ۡ َٗ َ َ ۡ
َ
يةَ ۢ بِإِذ ِن ٱ َّّللِ﴾ [البقرة.]249 :
﴿كم مِن ف ِئ ٖة قل ِيل ٍة غلبت ف ِئة كث ِ

ژباړه« :ډېر داسي سوي دي چي يوه کوچنۍ ډله د لوى څښتن په امر پر يوه لويه

ډله السبري سوي دي».
نو موږ هم که خقداى کقول بريقالي کيقږو .پقه دې توګقه يقې خپلقو اندېښقمنو
ملګرو ته دالوري ورکړه او طالوت ته يې وويل چي خپل کقار تقه ادامقه ورکقړه.
په دې توګه ټولو د جالوت د پوځونو جګړې ته په مړانه ورودانکقل .وايقي چقي
جالوت د خپلو لښکرو له منځه راووت او د طالوت لښکر يانو ته يې ناري کړه
چي هر څوک چي ځان ته يو څه وايي زما سره دي تن پقه تقن وجنګيقږي .خقو
که څه هم طالوت اعقالن کقړى وو چقي کقه هقر چقا جقالوت وواژه غقن انعقام
ورکوم،خپله لور به هم ور په نکاح کړم او تر ما وروسته بقه پقاچهي هقم د هغقه
وي .خو بيا هم د هغه لښکريان له بېري نه ور وړاندي کېدل .وايي چقي د بيقت
اللحم د يوه اوسېدونکي د لږ عمر زوى داود نومي چي د يهودا بن يعققوب÷
له اوالدې څخه وو واورېدل چقي جقالوت رققم رققم غقن بقازۍ کقوي او پقو
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وپاش وايي خو هيڅوک يې مقابلې ته نه وردانګقي ،نقو د دغقه کقم سقنه ځقوان
غيرت پر ښور راغى ،له طالوت څخه تر اجازې وروسته د جقالوت مققابلې تقه
ور وړاندي سو او په داسي حال کي چي د هيچا زړه ته نه لوېده چقي دغقه د لقږ
عمر ځوان به څه وکړي ،دغه مغروره ظالم يې وواژه .چي د دې په ليدو سره د
هغه په لښکرو هقم ماتقه ګقډه سقوه او وتښقتېدل او پقه دې حقال کقي ډېقر ووژل
سول .لوى څښتن دا پېښه داسي بيانوي:
ۡ
ۡ َ َ َّ
ۡ
َ
َّ َ َ َ َ َ ل ل َ ل َ َ َ َ َٰ ل َّ ل ۡ ۡ َ
ل
ّلل ٱل لملك َوٱۡل ِك َمة َوعل َم لهۥ م َِّما
﴿ف َه َز لموهم بِإِذ ِن ٱّللِ وقتل داوۥد جالوت وءاتىه ٱ
ۡ َ ل َ َ َّ َّ َ ل َ ۡ َ َ
َ َ ٓ َ َ َ ۡ َّ
َ ۡ َ
ۡ
َّ َ َ
ّلل ذو فض ٍل لَع
كن ٱ
ت ٱۡلۡرض ول َٰ ِ
يشا لء َول ۡول دف لع ٱّللِ ٱَلَّاس َبعض لهم ب ِ َبع ٖض لف َسد ِ
ٱ ۡل َعَٰلَم َ
ي [ ﴾٢٥١البقرة.]251 :
ِ
ژباړه« :په پاى کي د لوى څښتن په امر هغو کافران وځغلول او داود جالوت

وواژه او لوى څښتن هغه ته سلطنت او حکمت ورپه برخه کړ او هر هغه څه يې

ورزده کړل چي د لوى څښتن خوښه وه .که لوى څښتن په دغه ډول د يوې ډلي

مخنيوى په بله ډله نه کوالى ،نو د مځکي نظام به ګډ وډ سوى واى .خو دا پر نړيوالو
باندي د لوى څښتن لوى فضل دى (چي په دې ډول د ورانيو د مخنيوي الري

چاري برابروي)».
د داود÷ واک ته رسېدل:
څنګه چي داود÷ جالوت وواژه نو طالوت ته ډېر ورتېر سو او د ټول پقوم
د مشر په توګه وټاکل سو او ډېقر فتوحقات يقې وکقړل .طقالوت خپلقه لقور هقم
ورکړه .بني اسرائيلو هم د داود÷ سره د ده د مړاني او ښو کړنو په سبب مينه
لرل او په درنه سترګه يې ورته کتل .کله چي طالوت وفات سو ،داود÷ د هغه
د واک پر ګدۍ کښېنستى .بيا لوى څښتن هغقه تقه پقر پقاچهي سقربېره د نبقوت
منصققب هققم ورکققړ .بيققا د طققالوت د زوى «اشبوشققت» او داود÷ د پوځيققانو
ترمنځ جګړې وسوې چي پاى «اشبوشت» ووژل سقو او داود÷ پقر ټولقو بنقي
اسرائيلو باندي تر څلوېښتو کالوواکمن سو.

د شنبې د ورځي له حکمونو سر غړوونکي (اصحاب سبت) :
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د حضرت موسى÷ دالرښوونو سره سم به بني اسرائيلو د شنبې په ورځقو
دنيوي کار نه کاوه او د لوى څښتن پقه عبقادت بقه بوختېدل.لکقه چقي حضقرت
ابن عباسب فرمايي لوى څښتن دوى په دغه ورم له ښکار څخه منع کقړي
وه ،خو د مهالونو په تېرېقدو سقره ،کلقه چقي د داود÷ وخقت راورسقېد ،سقره
سمندرګي ته نژدې د «ايله» په نامه د يوې سيمي ګټي خوښوونکو او مادي پالو
وګړو د دغي ورځي حرمت مات کړ او په دغه ورم يې د کبقانو ښقکار کقاوه .د
شنبې په ورم او شپه به کبان د سمندر په هغو اوبو کقي را غونډېقدل چقي دغقه
کلي ته نژدې وې او په يکشقنبې بقه بېرتقه د سقمندر ژورو تقه خوځېقدل .د بنقي
اسرائيلو له دنيا پالو څخه ځينو له سمندر څخه داسي ولې وکښلې چي د شنبې
په ورم به کبان ورتلل ،دوى به د ورځي په وروسقتيو کقي د هغقو د بېرتقه وتلقو
الر تړل او بيا به يې دغه کبان ښکارول .چقي پقه دې توګقه يقې پقه لقږ زيقار ډېقر
کبان نيول او ډېره ګټه به يې په الس راوړل.
د سيمي ښو خلکو دوى ته نصيحتونه وکړل او لقه دې نقاوړه کقاره يقې منقع
کړل ،خو چي هغو ونه منل پراخ اعتراضونه يې وکړل او باالخره اړ سول چقي
دغه مادي پال عناصر په زور له خپله کلي وباسي .خقو پقه پايلقه کقي يقې سقيمه
ووېشل او ګټي پالونکو نقور هقم خپقل دې ناسقم کقار تقه دوام ورکقړ او پقه لهقو
ولعب اخته سول .د سيمي ځينو خلکو بيا ويل چي :تاسي داسي خلکو ته څلقه
نصيحت کوئ چي لوى څښتن يې هالکقوي او يقا يقې پقه عقذاب اختقه کقوي؟
څنګه چي ستاسقي نصقيحت اغېقز نقه ښقندي نقو پقرې يقې ږدئ چقي پقه خپلقه
ګمراهي کي غرق وي.
َ
َ
ْ
ل
ل
َ
َ
َ َ ل َ
َ ٗ
ل
ً
َ
ون َق ۡو ًما ٱ َّ ل
ّلل لم ۡهل ِك له ۡم أ ۡو لم َعذ لِب له ۡم عذ ٗابا شدِيداُۖ قالوا َم ۡعذ َِرة إ ِ ََٰل َربِك ۡم
﴿ل ِم تعِظ
َ َّ
ل َ
َول َعل له ۡم َي َّتقون [ ﴾١٦٤األعراف.]164 :
ژباړه« :تاسي داسي خلکو ته څله نصيحت کوئ چي الله د هغو هالکوونکي يا د

سختي سزا ورکوونکى دى .هغو جواب ورکړ چي موږ دا هرڅه ستاسي د رب
حضور ته د خپل معذرت وړاندي کولو لپاره کوو او په دې هيله يې کوو چي ښايي

دا خلک د هغه له نافرمانۍ څخه راوګرځي».
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په دې توګه دغو سرغړوونکو له دغي الري شتو ټولولو او عي

او نقوش او

ورانکاريو او تمرد ته ادامه ورکقړه .بقاالخره خبقره داود÷ تقه ورسقېده ،څنګقه
چي د هغه نصيحتونو هم نتيجه ورنه کړه ،نو اړ سو چي لقه لقوى څښقتن څخقه
هغو ته د عذاب غوښتنه وکړي .هغه وو چي لوى څښتن هغقه خلقک وژغقورل
چي دوى يې له بدۍ څخه راګرځول او نور ټول خلک چي ظالمان وه د هغو د
نافرمانيو له امله او هغه چي خولې يې پټي نيولي وې او د دغو بدکارانو له بديو
څخه د راګرځولو هڅه يې نه کول په سخت عذاب اخته سول .خو چي بيا هم
هغو په پوره سرکښۍ سره دغه چاري پر له پسې سرته رسقولې نقو لقوى څښقتن
بيزو ګان کړل.
َ
َ
ُّ ٓ َ َ ۡ َ َّ َ َ َ ل ْ
َ َ َّ َ ل ْ َ ل ل ْ ٓ َ ۡ َ َّ َ ۡ َ َ
ِين َين َه ۡون ع ِن ٱلسوءِ وأخذنا ٱَّلِين ظلموا
﴿فلما نسوا ما ذكِروا بِهِۦ أجنينا ٱَّل
َ َ
َ ل ْ ۡ ل َ
َ
َ َ َّ َ َ ۡ ْ َ َّ ل ل ْ َ ۡ ل ل ۡ َ َ ل ۡ ل ل ْ َ َ ً
اب بِيب ۢ ب ِ َما َكنوا َيف لسقون  ١٦٥فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا ق ِردة
بِعذ ِۢ
َخَٰسِ َ
ي [ ﴾١٦٦األعراف.]166-165 :
ِ
ژباړه« :په پاى کي چي کله هغو هغه ښووني بېخي هيري کړې چي ورزده سوي

وې نو موږ هغه خلک وژغورل چي له بدۍ څخه يې منع کول او نور پاته ټول مو

چي ظالمان وه د هغو د نافرمانيو له امله په سخت عذاب ونيول .بيا چي هغو په
بشپړه سر کښۍ سره همهغه چاري پر له پسې سر ته رسولې چي ځني منع سوي وه

نو موږ وويل چي بيزوګاني سئ».
له پورتنيو خبرو څخه څرګنده سوه چي پقه دې سقيمه کقي درې ډولقه خلقک
موجود وه .يو هغه چي د لوى څښتن له پولو په تېري او د زور په ښوولو يقې د
لوى څښتن له احکامو څخه سر غړاوه .بقل هغقه چقي پقه خپلقه خقويې سقر نقه
غړاوه ،خو د سقر غړونقي پقه ليقدلو يقې پټقه خولقه غقوره کقړې وه او نصقيحت
کوونکو ته يې ويل چي دې بدبختانو تقه نصقيحت کقول څقه ګټقه لقري؟ درېقيم
هغه چي د هغو ايماني غيرت د لوى څښتن د حدودو دغه څرګند سقپکاوى نقه
سو زغمالى او هغو په دې فکر د نېکۍ په فرمايلو او له بدۍ څخه په منع کولو
کي په نه ستړي کېدونکو هلو ځلو لګيا وه چي ښقايي هغقه مجرمقان د دوى پقه
نصيحت سره سمي الري ته راواړوي او که سمه الر هقم غقوره نقه کقړي ،مقوږ
به تر خپله وسه د لوى څښتن په وړاندي خپله دنده تر سره کړو .نو کله چي پقر
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هغه سيمه باندي د لوى څښتن عذاب راغى نو قرآن کريم وايي چي له دې درو
ډلو څخه يوازي درېيمه ډله وژغورل سقوه او نقوري دوې ډلقي پقه ظالمقانو کقي
وشمېرل سوې او د خپل جرم سره سم په عذاب اخته سوې( .تفهيم القرآن /2
138مخ) د قرآن کريم نقور آيتونقه ،صقحيح احاديق

او د مفسقرينو او علمقاوو

تحقيق هم د دې مالتړ کوي چي څوک بدۍ ويني او د بدلون هڅه يې نه کوي
د لوى څښتن عذاب به دغه وګړي او مجرمين ټول په عذاب اخته کقړي .لقوى
څښتن دي موږ ته د سمو کارونو او له ناسمو د منع کولو توفيق راکړي.
د آبیشالوم ښورښ:
داود÷ خپل زوى سليمان÷ تر خپلقي مړينقي د مخقه خپقل ځقاى ناسقتى
وټاکى .خو د سليمان÷ مشر ورور آبيشالوم چي له بلي مقور څخقه وو د هغقه
په وليعهدۍ خوښ نه وو .څنګه چي هغه په راتلونکې کي واک ته د خپل ځقان
د رسېدو په موخه پر بني اسرائيلو ډېري مهربانۍ کړي وې او د پالر په واکمنقي
کي يې ډېر نفوذ کړى وو ،نو هغه وو چي د جدون په نامه يقوه ښقار تقه والړ او
بني اسرائيل يې اړودوړ تقه وهڅقول .بقاالخره پقه اورشقليم کقي سقتره نقاکراري
رامنځ ته سوه .داود÷ د خپلقو اطرافيقانو سقره د اردن تقر سقيند واوښقت او د
زيتون غره ته يې پناه وروړه .ځينو داود÷ تقه پقه ښقکنځلو او بقد ويلقو خقولې
پرانيسققتلې .آبيشققالوم اورشققليم تققه ننققووت او د چققارو واګققي يققې پ قه الس کققي
واخيستلې .داود÷ خپل قومانقدانان ورولېقږل چقي اړودوړ پقه عققل او تقدبير
ليري کړي ،خو هغو د آبيشالوم له وژلو پرته بله الره ونقه مونقدل .ځکقه يقې نقو
هغه وواژه او په دې توګه شخړه پاى ته ورسېده او خلکو د آرام سا واخيسته.

د حضرت سلیمان÷ واکمني
سليمان÷ واک ته په رسېدو سره د خپقل پقالر کارونقه بشقپړ کقړل ،ډېقري
سوبي يې وکړې او د داود÷ تر وفات وروسته يې ستره واکمنقي ټينګقه کقړه.
چي پر کافرو شيطانانو او نورو مسلط سو .هغه د خپل سلطنت په پنځم کقال د
پالر د وصيت سره سم د بيت المقدس په ودانولو پيل وکړ ،پقر ټقول ښقار يقې
ديوال راوګرځاوه او دا کار يې په اوو کالو کي بشپړ کړ .بيا يې د هيکل يعنقي د
خپلي پاچايي ماڼۍ په ودانولو پيل وکړ او پقه ديارلسقو کقالو کقي يقې د هغقه د
ودانولو کار سرته ورساوه.
حضرت سقليمان÷ چقي د سقبا (يمقن) د ملکقې بلقيسقي سقره يقې واقعقه
مشهوره ده ،په  923ق.م .كال په بيت المقدس كي وفات سو او هلته خاوروته
وسپارل سو.
د اسرائیلو د ورانیو لومړى ستر پېر (دور)
د حضرت سقليمان÷ تقر وفقات وروسقته د هغقه زوى رصقبعام د واک پقر
ګدۍ کښېنستى .خو د نه وړتيا له امله يقې نقه يقوازي د سقلطنت دينقي روح لقه
منځه يووړ ،بلکي د هغه سياسي ټينګښت ته يې هم تاوان واړاوه .دغه مهقال د
حضرت سليمان÷ يوه زړه ور او نجيب مريي يوربعام نقومي بغقاوت وکقړ او
د اسرائيلو په نامه يې يو بېل سلطنت جوړ کړ .په دې توګه په فلسقطين كقي دوه
يهودي دولتونه رامنځ ته سول چي يو يې په شمالي سيمه كقي «د اسقرائيلو» پقه
نامه سلطنت وو او«سامره» يې پالزمېنه وه .او بل په سهيلي فلسطين او د ادوم
په سيمه کي«د يهوديه» يا «يهودا» په نامه واکمني وه چي پالزمېنه يې يروشقليم
(بيت المقدس) وه .په دې ډول د دواړو واکمنيو په منځ کي سختي تربګنقۍ او
خونړۍ شخړي پيل سوې چي د دې واکمنيو تر را پرځېدلو رواني وې .پقه دې
پېر کي بني اسرائيلو ډول ډول ګمرهيو ته مخه کړه.
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لکه چي قرآن کريم ،تقاريخي کتابونقه او د دوى خپقل کتابونقه شقاهد دي پقر
هغو باندي پيسه پالني شديده غلبه وکړه .بت پالنه هم پکښي دود سوه د ډېقرو
شتمنيو او سيمو د ترالسه کولو لپاره يو له بله په جګړو اختقه سقول .چقي د دې
انحرافونققو او ناوړتيققاوو د سققمون لپققاره لققوى څښققتن پققه سققلګونو پيغمبققران ور
واسققتول ،خققو هغققو د دغققو پيغمبرانققو د الرښققوونو د اورېققدو پققر ځققاى هغققوى
وکړول او ويې وژل
پخپله د يهودو تاريخونه وايي چي يهودي دولقت د خپلقو وروڼقو پقر ضقد د
دمشق له آرامي سلطنت څخه مرسته وغوښته .چي د دې کار لقه املقه حضقرت
حناني پيغمبر د لوى څښقتن پقه امقر د يهقودو واکمقن «آسقا» نقومي تقه سقخت
اخطار ورکړ .خو«آسا» د دې اخطار منلو پرځاى دغه پيغمبر زندان ته واچقاوه.
(.2تواريخ17 ،باب له  7څخه تر  10آيتونه)...
د «اسققرائيلي» سققلطنت واکمققن او اوسققېدونکي د نققورو ولسققونو لققه شققرکي
عقايدو او اخالقي ورانيو څخقه تقر ټولقو د مخقه او ډېقر اغېقزمن سقول .د دغقه

دولت يوه واکمن«احاب» ( )King Ahabيا «اخي اب» د خپلي مېرمني د دين؛
بت پالني خپرولو ته مال وتړل .په دې توګه بني اسرائيلو د يوه بت چقي«بعقل».

نومېدى او په قرآن کريم کي يې د الياس÷ (ايليقاه؛  )Elijahلقه خقولې يادونقه
سوې ده لمانځنه کول .الياس÷ د بت پالني ،فحاشقيو او اخالققي فسقادونو د
له منځه وړلو لپاره زښت زيات کوښښونه وکړل ،خو دغه قوم چي د کوم تنقزل
او ټيټتيا پر لور روان وو راونه ګرځېدى .باالخره پاچا «احاب» د خپلي مشقرکي
مېرمني لپاره په ډېره غوسه د اليقاس پقر خقالف راپاڅېقدى او هغقه يقې د سقينا
ټاپو وزمي غرو ته په تلو اړ ايست .په دې وخت کي چي الياس کومه دعقا کقړې
ده د هغې الفا دادي« :بني اسرائيلو ستا ژمنه پرېښوول.سقتا پيغمبقران يقې پقه
توره ووژل او يوازي زه ورڅخه وژغورل سوم .هغوى زما پقه مقرګ پسقي هلقي
ځلي کوي» (سالطين  19باب له  1تر  10آيت پوري).
کله چي الياس÷ وفات سو لوى څښتن اليسع (يسعياه) بني اسرائيلو ته د
پيغمبر په توګه واستاوه .د ده پرمهال په بني اسرائيلو کقي ډول ډول بدعتونقه او
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ظالم واکمنان راڅرګند سول .د دغقه پيغمبقر خبقرو تقه هيچقا غقوږ ونقه نيقو او
وفات سو.
په موجود بايبل کي وايي چي تر الياس÷ وروسته دغه «اخقي اب» يقو بقل
پيغمبر حضرت ميکاياه÷ د حق ويلو په جقرم زنقدان تقه واسقتاوه او امقر يقې
وکړ چي د غم خواړه په وخورئ او د غقم اوبقه پقه وچيښقئ .1( .سقالطين22.
باب  26ق  27آيتونه).
نققو هغققه وو چققي د لققوى څښققتن عققذاب پققر «اسققرائيلي» سققلطنت بانققدي د
آشوريانو د پرله پسې تېريو او ولکې په بڼه نازل سو .د نهمي قبل المسيح پېقړۍ
څخه فلسطين د آشوري فاتحينو تر پرله پسې بريقدونو النقدي راغقى ،څقو چقي
دغه دولت په  722ق.م .كال د آشوريانو د دوهم سرګان لخوا ړنګ سو.
د «يهوديه» سلطنت واکمنان او اوسېدونکي هقم پقه ډول ډول ګمرهيقو کقي
غرق وه .دوى هم د لوى څښتن پر پيغمبرانو باندي ډول ډول ظلمونه کول.
 .د اشعيا په نامه پيغمبر د «يهوديه» سلطنت د يوه واکمن حزقيا نومي سقره
مرستي وکړې او حزقيا يې خبري منلې ،له دې امله بني اسرائيل د دښقمنانو لقه
تېري وژغورل سول .خو کله چي دغه واکمن مړ سو په بني اسرائيلو کي زښتي
زياتي ورانۍ رامنځ ته سوې .اشعيا دوى منع کول ،خو بني اسرائيلو وپتېيل چي
هغه ووژني .اشعيا ځني وتښتېدى ،خو ويې نيوى او په اره يقې اره کقړ( .د ابقن
کثير قص

االنبياء) .ځيني وايي چي د منسقى پقه نامقه د يهقودو يقوه پاچقا اره

کړ( .التحرير والتنوير تفسير) .بيا چي د اسرائيلو د سلطنت په ړنګېدو سره پقر
يهوديه سلطنت باندي د پوپنا کېدو سيلۍ را والوتې ،نو د حضرت ارميا پيغمبر
سره د خپل قوم د ورکېدو اندېښنه پيدا سوه ،هغه کوڅقه پقه کوڅقه ګرځېقدى او
نارې يې وهلې چي ځانونه وساتئ ،که نه نو ستاسي انجام بقه تقر سقامريه وو ال
ډېر خراب وي .خو هغو زنځير او زوالنه کړ او بنقديخانې تقه يقې واچقاوه،او دا
تور يې پر ولګاوه چي هغه د قوم سقره خيانقت کقړى دى او د بهرنيقو دښقمنانو
سققره ملګققرى سققوى دى .1( .يرميققاه 15،بققاب 10 ،آيققت 18 .بققاب  20ق 23
آيتونه)..
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بياچي دوى په ډاګه بت پالنه او بد کارونه پيقل کقړل ،نقو حضقرت زکريقا د
هغو پر ضقد آواز پورتقه کقړ ،چقي بيقا هغقه د «يهقوداه يقوآس» پاچقا پقه امقر پقه
سليماني هيکل کي د «مَقَدس» او «قربان ځي» په مقنځ کقي سنګسقار سقو.2( .
تواريخ 24 ،باب 21 ،آيت).
له دې امله د لوى څښتن عذاب پر دوى باندي د آشوريانو لخوا د پرله پسې
حملو په بڼه نازل سو ،ډېر ښارونه يقې وران سقول او بقاج ورکولقو تقه اړ سقول.
پاى د لوى څښتن په بېخي سقتر عقذاب اختقه سقول او د دوى دولقت پقه ۵8۶
ق.م .كال كلدانيانو د بابل (عراق) د پاچا بخت نصقر پقه مشقري راوپرځقاوه .د
دغه هيواد ډېر ښارونه يې د هغه د پالزمېني بيت المققدس او هيکقل سقليماني
په شمول وران ويجاړ کړل او لس لکه يهود يې عراق ته د مريانو په توګه بوتله
او نور يې له فلسطين څخه وشړل.
خو لکه چي تاريخونه شقاهد دي دغقه مهقال د فلسقطين اصقلي اوسقېدونكو
دغه ځاى پرې نه ښود ،دغه خبره د تورات له عبارت څخه هم په واضح توګقه
جوتيږي .بلکي د فلسطين دغو اصلي اوسېدونكو د يهودو پقر ژبقه ،عقادتونو او
دودونو باندي ژوري اغېزي وښندلې .په دې توګه په كنعان يعني فلسطين كقي د
يهققودو حکومققت د دې عربققي مځکققي پققه تققاريخ كققي يققو لنققډ مهققالى او جققزوي
حکومت وو .د يادولو وړده چي فلسطين (کنعقان) لقه آره د عربقو ملقک دى او
کنعاني عرب له  2500قبل الميالد څخقه دلتقه اوسقيږي .د دې خبقري ښقکاره
ثبوت موجود دى چي د حضرت ابراهيم÷ د زېږېدو ځاى د حقراان عرفقه ده.
كله چي حضرت ابراهيم÷ د اور له ښار څخه په هجرت ووتى همدغه حراان
ته والړى او بيا له دغه ځايه د  1800ق.م .په شاو خوا كي فلسطين ته كډه سو
او د بيت المقدس په غره كي يې استوګنه غوره كړه .بيا يې مصر ته تشريف يو
وړ او څه مهال وروسته بېرتقه فلسقطين تقه سقتون سقو او پقه بئقر سقبع كقي يقې
واړول .بيا هغه د فلسطين په الخليل (حبرون) كي وفقات سقو او هلتقه خقاورو
ته وسپارل سو .د ابراهيم÷ زوى حضرت اسحاق او د هغقه لمسقى حضقرت
يعقوب (اسرائيل) او بنو اسرائيل هم ټول په حراان كقي پيقدا سقوي دي او دغقه
ځاى د دوى ټاټوبى بلل كيږي .فلسطين يا كنعان د دوى اصلي ټقاټوبى نقه دى.
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بلکي دوى دلتقه اوپقره او پقردي وه .تقورات هقم دغقه خبقره پقه صقراحت سقره
بيانوي .بيا د حضرت يعقوب÷ كورنۍ مصر تقه هجقرت وكقړ او د حضقرت
يوسف÷ سره يې استوګنه غوره كړه .بيقا موسقى÷ او د هغقه ققوم د 1225
قبل الميالد په شاوخوا کي دغه ځاى ته هجرت وکړ .دا چي يهود خپقل اصقلي
وطن فلسطين ګڼقي دا درسته نه ده.
د لوى څښتن له لوري وروستۍ موقع:
که څه هم د يهودو دغه دواړي واکمنقۍ راوپرځقول سقوې او د هغقو رامقنځ
ته کوونکي د دوى د ناوړو عملونو له امله پوپنا سول ،خقو د يهقوديې لقه عقامو
اوسېدونکو څخه په ژغورل سوو او مهاجر سوو کسانو کي پر ښو چقارو ټينقګ
وګړي او د خير او ښېګڼي بلونکي کسان موجود وه .هغو په وګړو کي د اصالح
کار روان وساتى او دوى يې له بدو کارونو پښېمانۍ او تقوبې تقه هڅقول .پقاى
الهي رحمت د دغو وګړو مرسقته وکقړه د بابقل (کلقدانيانو) سقلطنت لقه منځقه
والړ په  539ق.م .ايراني فاتح سيروس (کوروش) بابقل فقتح کقړ او پقه دوهقم
کال يې فرمان صادر کړ چي اسرائيل کوالى سقي فلسقطين تقه راسقي او هيکقل
سليماني له سره ودان کړي.
که څه هم يهود بيرته فلسطين ته ستانه سول ،خو تر ډېره مهاله د دې ځقاى
اوسېدونکو د دوى پقر ضقد مقاومتونقه پيقل کقړل .پقاى داريقوش پقه  522قبقل
مسيح کال د يهوديې د وروستي واکمن لمسى «زروبابل» د «يهوديه» د والي په
توګه وټاکى .چي هغه د ججي پيغمبقر ،زکريقا پيغمبقر او يقوه کقاهن تقر څقارني
الندي سپېڅلى هيکل له نوي سره ودان کړ.
دغه مهال حضرت عزير (عزرا)÷ د موسى÷ د دين د بيانوي کولو لپاره
ډېر سترکارونه سرته ورسول .هغه د يهودو اصقالح غوښقتونکي کسقان لقه هقره
لوري راغونډ کړل او د بايبل سپېڅلي کتابونه يې چي تورات هم پکښقې وو لقه
سره واوډل او خپاره يې کړل .د يهودو ديني ښووني يقې منظمقي کقړې .شقرعي
قوانين يې نافذ کړل او د هغو اعتقادي او اخالققي ناوړتيقاوي يقې ځنقي ليقري
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کړې .په دې توګه بيت المقدس يو سل او پنځوس کاله وروسقته لقه سقره ودان
سو او د يهودو د مذهب او فرهنګ مرکز وګرځېد.
یوناني ولکه او مکابي غورځنګ:

د شام د سلوقي ( )Seleucidسلطنت واکمن درېيم اينټيوکس ( Antiochus
 )IIIپه  98قبل مسيح کال پر فلسطين بريد وکړ او تر خونړيقو جګقړو وروسقته
يې هغه ونيو .د دغه يوناني فاتح چي مشرک او بې الرى وګړى وو ،له يهقودي
مذهب او تهذيب څخه ډېر بد راتله .هغه د سياسي او ټولنيزو فشارونو په مقن
په يهودو کي يوناني تهذيب او تمدن دود ولو ته مالوتقړل .پقه دې چقاره کقي د
يهققودو يققوه سققتره ډلققه د هغققه د الس آلققه وګرځېققده .پققه دې توګققه د دې بهرنققۍ
مداخلې له امله په يهودو کي تفرقه رامنځ ته سوه .يوې ډلي يوناني ژبه ،يونقاني
ژوند دود ،يوناني لوبي او نور خپل کړل .خو نور پقر خپلقو دودونقو او فرهنقګ

ټينګ والړ وه .بيا چي څلورم اينټيوکس چي ايپي فينيز ( )Epiphaniesيعنقي د
خداى د نور مظهر يې باله د واک پر ګدۍ کښېنتى ،نو هغقه پقه ظلقم او جبقر د
يهودي مذهب بېخ ايستلو ته مالوتړل ،خو د دې پقر ځقاى چقي يهقود يقې اېقل
سققي د هغققه پققه وړانققدي يققې تنققد عکققس العمققل وښققود .پققه پايلققه کققي يققو سققتر

غورځنګ رامنځ ته سو چي په تاريخ کقي يقې د مکقابي بغقاوت ( Maccabean

 )Revolt: 164-175 B.C.په نامه شهرت وموند .که څه هم په دې شخړو کقي
يونققان ځپلققي يهققود د بهرنيققانو (يونانيققانو) ملګققري وه او هغققو عمققال د مکققابي
غورځنګ د مخنيوي لپاره د انطاکيې د خلکو بشپړ مالتړ کقاوه ،خقو پقه عقامو
يهودو کي د حضرت عزير÷ ښوونو دونقه سقتر اغېقز ښقندلى وو چقي ټقول د
مکابيونو ملګري سول او پاى يې يونانيان وايستل او خپلقه آزاده دينقي واکمنقي
يې رامنځ ته کړه چي تر  67قبل مسيح کقال پقوري ټينګقه وه .د دغقي واکمنقۍ
پولي يو په بلي پسې دوني پراخي سوې چي پر پخواني «يهوديقه» او «اسقرائيل»
سربېره د فلستيې يوه ستره برخه هم په ګده سوه کومقه چقي د حضقرت داود او
حضرت سليمان÷ په وختو کي هم نه وه مسخره سوې.
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وروستۍ موقع هم له السه ووتل:
دغه حالت تر ډېره پاته نه سو .مکقابي غورځنقګ چقي پقه کومقه اخالققي او
ديني روحيه رامنځ ته سوى وو ورو ورو له منځه والړ او ځاى يې دنيا پقالني او
نفساني خواهشونو ونيو .پاى د دوى په منځ کي بېلتون رامنځ تقه سقو او پخپلقه
دوى رومي فاتح جنرال پومپي ( )Pompeyته پر فلسطين بانقدي د بريقد کولقو

لپاره بلنه ورکړه .په 63ق.م .كال فلسطين د رومي پوځيانو الس تقه ورغقى او د
يهودو آزادي له منځه والړه .خقو د رومقي فاتحقانو دا پاليسقي وه چقي پقر نيقول
سوو سيمو به يې په مستقيمه توګه واک نه چقالوه ،بلکقي خپقل واک بقه يقې د
سيمه ييزو ګوډاګيو واکمنو په ذريعه پر پلى کقاوه .بقاالخره واک د سقتر هيقرود

( )Herod,TheGreatپه نامه يوه هوښيار يهودي ته ورسېدى .ده له يوه لوري د
مذهبي الرښوونکو سره مقالي مرسقتي کقولې او پقه دې توګقه يقې يهقود خقوښ
ساتل او لقه بلقه پلقوه بقه يقې رومقي تهقذيب او فرهنقګ تقه پقه وده او پرمختيقا
ورکولو سره خپلو بهرنيو بادارانو ته وفاداري څرګنقدول او د قيصقر خوښقي بقه
يې ترالسه کول .دغه مهال د يهودو ديني او اخالقي حالت دونه ټين سقو چقي
د زوال تر پولي ورسېد .تر هيرود وروسته د هغه حکومت پر درو برخو ووېشل
سو .د هغه يو زوى ارخالوس د سامريې ،يهوديې او ادوميې واکمن سقو ،خقو
په شپږم ميالدي کال قيصر اګوسن هغه ايسته کړ .او د هغه ټول حکومقت يقې
د خپل والي تر الس الندي راووست ،چي تر 41م ،کال پوري دې انتظقام دوام
وکړ .دغه مهال حضرت عيسى÷ مبعوث سو.

د هيقققروډ دوهقققم زوى هيقققروډ انټقققي پقققاس ( )Herod Antipasد شقققمالي

فلسطين ،د ګليلې د سيمي او ختيز اردن واکمن سو .وايقي چقي دا هغقه سقړى
دى چي د حضرت يحيى (يوحينا) ÷ سر يې د خپلقي معشقوقې پقه غوښقتنه
غوڅ کړ.
د هغه درېيم زوى فلپ د حرمقون لقه غقره څخقه د يرمقوک تقر سقيند پقوري
سققيمو واکمققن وو .پققه 41م.کققال روميققانو د سققتر هيققرود لمسققى هيققرود اګرپققا

( )Herod AgrippaIپر ټولقو هغقو سقيمو واکمقن وټقاکى چقي سقتر هيقروډ پقر
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واکمن وو ..د دې سړي په واکمن کېدو سره د حضرت عيسقى÷ پقر پلويقانو
سققتر ظلمونققه پيققل سققول .دغققه مهققال د عققامو يهققودو او د دوى د مققذهبي
الرښوونکو بد حالت له هغو نيوکو څخه څرګنقديږي چقي حضقرت عيسقى÷
په خپلو ويناوو کي کولې .د دې قوم په وړانقدي د حضقرت يحيقى÷ غونقدي
سپېڅلي پيغمبر سر د پاچا د معشقوقې پقه غوښقتنه غقوڅ کقړى سقو ،خقو د دې
ستر ظلم په وړاندي هيڅ آواز پورته نه سو او د قوم ټولو مذهبي الرښقوونکو د
حضرت عيسقى÷ لپقاره د مقرګ سقزا وغوښقتل .تقر دې چقي کلقه پقيالطس )
پونس پيالټ؛  ( Ponce Pilateله دغو وګړو څخه پوښتنه وکړه چقي وواياسقت
يسوع خوشي کړم که برابا غل؟ نو ټولو په يوه آواز وويل چي نه برابا پرېږده .دا
له آره پر دې سرکښه او نامرده ولس باندي وروستى حجت وو چي قايم سو.
څه مهال وروسته د يهودو او روميانو ترمنځ سخت کشمک

رامنځ ته سقو.

د  64او  66تر منح کلونو کي يهودو د روميانو پر ضد علني بغاوت اعالن کړ.
رومي سلطنت يې پر ضد سقخت غبرګقون وښقود .بغقاوت يقې غلقى کقړ او پقه
70م ،کال د رومي واکمن زوى ټيټوس د برچې په زور بيت المقدس فقتح کقړ.
په دې ترم کي په تقر سقره سقوې عقام وژنقه کقي يقو لقک  33زره وګقړي ووژل
سول67 .زره تنه ونيول سول او مريان سول .په زرګونو يهود د مصر پقه کقانونو
کي کارونو ته ولېږل سول .زرګونه نور په ايمفي تياترونو  )Amphi Theatte؛ د
تياتر هغه ګردي لوبغالي چي پخوا روميانو د روم په ښار کي جوړول او په هغو
کي به يې د وحشي حيوانقانو د جګقړو ننقدارې کقولې ( .او داسقي نقورو کقي د
ځنګلي ځناورو سره د جګړو لپاره وټاکل سول .ټقولي د دنګقو ونقو لرونکقي او
ښايستې يهودۍ پېغلي د فاتح پقوم افسقرانو ځقانو تقه کښقېنولې او يروشقليم او
سليماني هيکل يې د خاورو سره برابر کړل .تر دې وروسته لقه فلسقطين څخقه
يهود داسي ورک سقول چقي تقر دوو زرو کقالو يقې هقيڅ سقر پقور تقه نقه کقړاى
سواى .تاريخونه وايي دوى پقه ګاونقډيو هيوادونقو ،اروپقا او افريققا کقي خپقاره
سول او د مهالونو په تېرېدو سره يو شمېر پقه مدينقه منقوه (يثقرب) کقي مېشقت
سول..
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په 15هق 634/ع .كال د حضرت عمرس د خالفت په دور كي مسقلمانانو د
حضرت ابوعبيده بن جراحس په قيادت فلسطين په مذاکره فتح كړ .د طبري د
ليکني سره سم مسلمانانو د بيت المقدس د تسليمولو پر مهال د مسقيحيانو پقه
وړاندي په تړون کي ژمنه وکړه چي په دغقه ښقار کقي بقه هيڅکلقه يهقودو تقه د
اوسېدو اجازه نه ورکوي.
بيققا لققه 1098ع.كققال څخققه د يروشققليم پققر سققر د مسققلمانانو او لوېققديزو
مسيحيانو تر منځ سل كلني جګقړې روانقي وې .پقاى پقه 1197ع.كقال د مصقر
اتل واكمن سلطان صالح الدين ايوبي /مسقيحيان لقه دې سقپېځلي خقاوري
څخه وشړل .بيا له 1516څخه تقر 1918ع.كقال پقوري فلسقطين د تركقانو پقه
واكمني كي شامل وو .بيا د لومړۍ نړيوالي جګړې پقه دوران كقي انګرېزانقو پقر
فلسطين واك ټينګ كړ او بيا د يوې كرغېړني توطئې پقه الر اچولقو سقره دلتقه د
نړۍ له ګوټ ګوټ څخه يهود په غاصبانه توګه مېشقت سقول او بقاالخره يقې د
انګرېزانو او امريکايانو په كالخوايي د 1948ع.كال په مى كي په فلسطين كي د
اسرائيلو په نامه هيواد او حکومت جوړ كړ .په مليونونو فلسطينيان يې له خپلقي
خاوري وايسقتل او تقر اوسقه دغقه صهيونيسقتي غاصقبان د امريکايقانو او نقورو
اروپايي كفارو په مرسته په پرله پسې توګه د مسلمانو فلسطينيانو د وژلقو او پقر
هغو باندي د ډول ډول مظالمو اور بل ساتلى دى.

حضرت زکریا او حضرت یحیى (علیهما السالم) اود اسالم سره د
یهودو دښمنۍ
حضرت زکريا÷ چي د سليمان÷ له اوالدې څخه وو د بني اسقرائيلو لقه
ربانيونو (روحانيونو او عارفانو) څخه وو .وروسته لوى څښتن هغه د حضرت
عيسى÷ تر زېږېدو لږ د مخه د خپل پيغمبر په توګه غوره کړ .دغه پيغمبقر پقه
داسي حال کي د بني اسرائيلو سمي الري ته د را اړولو لپاره وګومارل سقو چقي
په دوى کي فسق او فساد اوج ته رسېدلى وو .د هوا او هوس تقائع سقوي وه .د
بې اتفاقۍ څپې پر را ماتي سوي وې ،په ماديقاتو او سرکښقيو کقي ډوب سقوي
وه او ظالم او د روميانو ګوډاګي واکمنان پر واکمن وه چي د دوى په مقنځ کقي
يې ډول ډول ناوړتياوي خپرولقې او د صقالحانو او ان د انبيقاوو خبقري يقې نقه
منلې ،بلکي د هغو په وژلو يې ګوتي پوري کولې.
حضرت زکريا÷ چي د بني اسرائيلو او دغو ګوډاګيو واکمنو لخقوا زښقت
زيات کړاوونه وليدل ،په سپين ږيرتوب کي له لوى څښتن څخه د صقالح زوى
غوښتنه وکړه ،څو د هغه د احکامو په تبليغولو کي د ده سقره مرسقته وکقړي او
تر ده وروسته د دې چارو د پرمخ بېولو لپاره د ده ځقاى ناسقتى سقي .لکقه چقي
قرآن کريم وايي لوى څښتن د حضرت زکريا÷ دعا قبوله کړه او هغه ته يې د
يحيى په نامه زوى ورکړ.
د یحیى÷ زېږېدل:
يحيى÷ چي عېسويان يې يوحينا بقولي د حضقرت عيسقى÷ تقر زېږېقدو
درې يا شپږ مياشتي د مخه وزېږېد .وروسته لوى عالم ځني جوړ سو او د حقق
په ويلو او د باطلو سره په سر سختانه مخالفت مشهور سو ،چي د لوى څښقتن
په الر کي يې د مالمتوونکو او بد ويونکو باک نقه درلقود او لقه ظقالمو واکمنقو
څخه نه بېرېدى .بيا په دېرش کلنۍ کي د لقوى څښقتن لخقوا د پيغمبقر پقه توګقه
غوره سو .کتابونه وايي چقي زکريقا او يحيقى (عليهمقا السقالم) عيسقى÷ لقه
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زېږېدني څخقه تقر ځقوانۍ پقوري وروزى .دغقه راز يحيقى÷ عيسقى÷ تقه د

تعميد غسل هم ورکړ

(.)1

د خداى د دښمنانو لخوا د زکریا او یحیى (علیهما السالم) وژل:
پققه کتققابونو کققي يققې د زکريققا او يحيققى (عليهمققا السققالم) د وژلققو ډول ډول
الملونققه بيققان کققړي دي .خققو ډېققر مشققهور يققې دادى چققي د هيققرود انټققي پققاس
( )Herod Antipasپه نامه د روميانو يوه السپوڅي چي پر شقمالي فلسقطين او
ختيز اردن واکمن وو او ډېر ظالم او فاسد انسان وو د «هيروديقا» پقه نامقه يقوه
ډېره ښايسته ورېره درلوده .دوى دواړه يو پر بل سره مقين سقوي وه او غوښقتل
يققې چققي واده سققره وکققړي .خققو څنګققه چققي دا واده نققاروا وو يحيققى÷يققې
مخالفت وکړ .هيرود سخت په غضقب سقو او د يحيقى÷ سقره يقې دښقمني
راواخيسته .بيا هيروديا وپتېيل چي له خپلي ښکال څخه د يحيى÷ د له منځه
وړلو لپاره کارواخلي او په دې توګه وکړاى سي خپل شهوت تسقکين کقړي .نقو
هغه وو چي ځان يې يو غوړپ جوړ کړ ،ښايسته کقالي يقې واغوسقتل او ګقران
بيي ګېڼي او جواهرات يې په ځان وځړول او خپل مين تقه ورغلقه .څنګقه چقي
يې هغه تر خپلي اغېزې الندي راوست پوښتنه يقې ځنقي وکقړه چقي څقه هيلقه
لرې چي زه يې درپوره کړم؟ هغې وويل :ته پوهېږې چقي يحيقى زمقا او سقتا د
وصلت خنډ سوى دى .هغه پر ما او تا بد وايي او په ولس کي يقې رسقوا کقړو.
نو که زما منې د هغه سر غوڅ کړه .هيرود هقم سمدسقتي د يحيقى÷ د سقر د
راوړلو حکم وکړ .هغه پر لمانځه والړ وو چي جقالدان ورورسقېدل او سقر يقې
ورغوڅځ کړ او په يوه ت

کي يې هيرود ته وروړ.

 )Baptism( -1يا تعميد د عېسوي مذهب يودود دى .د عېسويانو په اند کله چي کوچنى
وزېږي پر سر يې سپېڅلي اوبه ورپاشي په دې ډول هغه عېسوى باله سي .يا يو څوک د
توبې کښلو له امله په سپېڅلو اوبو کي په لمبولو سره برکتناکه او عېسوى کړي او
يحيى÷ د دې کار متولي او رامنځ ته کوونکى وو.
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تر دې پېښي وروسته زيات عالمان د هيرود د دې ظلم پقر ضقد را پاڅېقدل،
چي د دغه ظالم لخقوا ووژل سقول .د دوى پقه ډلقه کقي زکريقا÷ هقم وو چقي
ځيني وايي په اره يې اره کړ .او ځيني وايي سنګسار يې کړ.

د تورات په تحریفولو سره د اسالم سره د یهودو دښمني
قال الله تعالى:
ۡ ل ۡ َ ۡ َ ل َ َ َٰ ََ
َََۡ َ ل َ َ لۡ ل ْ َ ل ۡ ََۡ َ َ َ
﴿۞أفتطمعون أن يؤمِنوا لكم وقد َكن ف ِريق مِنهم يسمعون كلم
َ ل
َ َ
ل ل َ
َيَ ِرفون لهۥ ِم ۢن َب ۡع ِد َما َعقلوهل َو له ۡم َي ۡعل لمون [ ﴾٧٥البقرة.]75 :

َّ ل
ٱّللِ ث َّم

ژباړه« :اى مسلمانانو! آيا تاسي اوس له دې خلکو (يهودو) دا تمه لرئ چي دوى

به ستاسي بلنه او خبري ومني او ايمان به راوړي؟ په داسي حال کي چي په دوى کي
داسي وګړي هم وه چي د لوى څښتن کالم به يې واورېدى او بيا به يې په هغه کي

پر هغه د پوهېدو او ادراک سره سره ،په آګاهانه توګه تحريف کاوه».
درې آيته وروسته فرمايي:
َ
َّ َ ۡ َ ل ْ
ل
َ
ل
ل َ َ
ۡ َ ۡ َ
﴿فَ َو ۡيل ل ََِّّل َ
ِين يَك لت لبون ٱلكِتَٰ َ بِأيۡدِي ِه ۡم ث َّم َيقولون هَٰذا م ِۡن عِن ِد ٱّللِ ل ِيشۡتوا
َ
َ َ ٗ َ ٗ َ َ ۡ َّ ل َّ َ َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ َ ۡ َّ ل َّ َ ۡ
كس لِبون [ ﴾٧٩البقرة.]79:
بِهِۦ ثمنا قل ِيَل ُۖ فويل لهم مِما كتبت أيدِي ِهم وويل لهم مِما ي
ژباړه« :نو هغو کسانو لره هالکت دى چي په خپلو السونو کتاب ليکي او بيا

وايي چي دا د لوى څښتن له لوري دى .څو د هغه په بدل کي لږ څه ګټه ترالسه
کړي .د هغو د السونو دا ليکنه هم د هغو د تباهۍ وسيله ده او د هغو دا ګټه هم د

هغو د هالکت المل ده».
موالنقا صقالح الققدين يوسقف پققه خپقل تفسقير کققي ليکقي چققي د يهقودو پققه
لومړنيو وګړو کي داسي يوه ډله وه چي د لوى څښتن په کقالم بقه ښقه پوهېقدل،
خو هغو به د دنيوي ګټو او ګوندي تعصباتو لپاره په هغقه کقي لفظقي او معنقوي
تحريفونه کول.
په التحرير والتنوير تفسير کي وايي چي پورتنى آيت د بُخت نصر او رومقي
ځواکونو د برېدونو او نيونو پر مهال د بيت المقدس تر ورانولو وروسته په بني
اسرائيلو کي د تورات ګډوډېدو او په هغه کي بدلونونو راوستو ته اشاره ده.
د تورات احکام چي په څلوېښتو کلونو کقي پقر حضقرت موسقى÷ بانقدي

نققازل سققول لققه هغققو څخققه لققس ( )Ten Commandmentsهغققه وه چققي لققوى
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څښتن د ډبرو پر لوحو باندي ليکلي ورکړي وه .نور احکقام موسقى÷ د خپقل
ژونققد پققه وروسققتيو کققي د يوشققع÷ پققه مرسققته وليکققل او ويققې اوډل ،د هغققو
دوولس نقله يقې د بنقي اسقرائيلو دوولسقو قبيلقو تقه ور کقړل او يقو نققل يقې د
اسرائيلو بني الوي قبيلې ته وسپارى ،څو هغه وساتي .وايي چي د تورات دغقه
نقل چي الويانو ته يې ورکړى وو د ډبرو د لوحو سره يو ځقاى پقه يقوه صقندخ

(تابوت العهد) کي واچول سو او په خيمة االجتماع ( )1کقي يقې کښېښقاوه.چي
بيا سليمان÷ په سليماني هيکقل کقي کښېښقاوه( .ودي کتقل سقي اسقتثناء:21
 24ق  27آيتونه).
د حضرت موسى÷ په وروستۍ وينا کي چقي د اسقتثنا پقه کتقاب کقي نققل
سوې ده ،هغه له خپله قومه په پالوو پالوو وعده اخيستې وه چي« :ماچي کقوم
احکققام تققر تاسققي پققوري رسققولي دي ،هغققه پققر خپلققو زړونققو نقق

کققړئ؛ خپققل

راتلونکي توکم ته يې ور زده کړئ؛ په کور کي او سئ ،که پر الري؛ کښېنئ اوکقه
والړېږئ؛ هر وخت يې ذکر کوئ؛ د خپلو کورونقو د دروازو لقه پاسقه يقې هقم
وليکئ ،څو د هر چا په سترګو ورسقي» .بيقايي پقه خپقل وروسقتي وصقيت کقي
ټينګار وکړ چي« :د عيبال پر غره غټي غټقي ډبقري ودروئ او د تقورات احکقام
پر وکينئ .پقر هقر اووم کقال د غونډېقدو د اختقر پقر مهقال د ققوم نقر ،ښقځي او
کوچنيان په بېلو بېلو ځايونو کي راغونډوئ او دغه بشپړ کتاب توري په تقوري
ورته اوروئ».
خو د حضرت موسى÷ د دغسي زيات ټينګار سره سره بني اسرائيل د
لوى څښتن له کتاب څخه تر دې اندازې غافله سول چي تر حضرت
موسى÷ اووه سوه کاله وروسته چي يې د يروشليم د يهود واکمن «يوسياه»
(يوشيا) په وختو کي سليماني هيکل ترميماوه ،نو د سليماني هيکل متولي او
د قوم تر ټولو ستر پېشوا (حلقيا كاهن) په ناڅاپي توګه په يوه ځاى کي تورات
پروت وموند او هغه يې د يوه نادرشي په څير د پاچايي دربار د داراالنشا مشر
 -1د عبادت هغه ځانګرې خېمه چي موسى÷ به په هغې ننوتى او د يهوه (خداى) کالم
به يې پکښي اورېدى .بيا به يهودو دغه خېمه په ځانګړو مراسمو د پوم په مخ کي درول

او هغې ته يې د اجتماع يا عهد خېمه ويل.
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ته ورکړ او هغه سمدستي د يوې نوي موندني په توګه د پاچا حضور ته وړاندي
کړ .له دې څخه معلوميږي چي دغه مهال بني اسرائيلو ګردسره تورات له ياده
ايستلى وو او د هغه په شتون او هيڅ حکم هم نه وه خبر.
دا له دې املقه وو چقي يهقودي عالمقانو د دې پقر ځقاى چقي دغقه کتقاب پقه
نړيوالو او خپلو خلکو کي خپور او تبليغ کړي ،هغقه يقې د مقذهبي عالمقانو پقه
يوه محدوده ډله کي مقيد کړى وو .نور خلک خو پرېږده ،پخپله د يهودو عقوام
هيڅ نه وه په خبر .مازي په خلکو کي د تورات نوم پاته وو .بيا چي له دې امله
په عوامو کقي عقام جهالقت رامقنځ تقه سقو او ډول ډول ګمرهقۍ پکښقي خپقرې
سوې .نو علماوو نه داچي د دې ناوړتياوو د سمون کوښقښ ونقه کقړ ،بلکقي پقه
هغو کي يې د خپل محبوبيقت او مقبوليقت د سقاتلو لپقاره پقه خپلقو وينقاوو او
کړنو سره د هقري هغقي ګمرهقۍ او بقدعت جقواز او روايښقت ورکقاوه چقي پقه
عوامو کي به دودېدل او خپرېدل .د قرآن کريم په وينا د يهودو د عالمقانو حقال
په دې ډول وو:
ۡ
َ َ
َ
َ
ۡ
َ
ْ
َ
َ
ل
َّ
َ
ۡ
َ ل
ِين َء َام لن ٓوا إن كث ِ ٗ
يا م َِن ٱۡل ۡح َبار َوٱ ُّلره َ
۞يأ ُّي َها ٱ ََّّل َ
﴿ َٰٓ
كلون أ ۡم َوَٰل ٱَلَّ ِ
اس
ان ِلأ
ب
ِ
ِ
ِ
َۡ
َ َ ل ُّ َ َ َ
يل ٱ َّّللِ﴾ [التوبة.]34 :
ب ِٱلبَٰ ِط ِل ويصدون عن سب ِ ِ
ژباړه« :اى مومنانو! د دغو اهل کتابو زيات عالمان او روحانيون د خلکو مالونه

په ناروا الرو خوري او هغوى د لوى څښتن له الري اړوي».
دې عالمانو يوازي په دې بسنه ونه کړه چي د لوى څښتن کالم ته د خپلو
ګټو په پام کي نيولو او خواهشونو سره سم بدلون ورکړي ،بلکي خپل
تفسيرونه ،خپل ولسي تاريخ ،خپل اوهام او اټکلونه ،خپلي خيالي فلسفې او له
ځانه را ايستلي قوانين يې هم د لوى څښتن د کالم سره ګډوډ کړل .او دا ټول
يې خلکو ته د لوى څښتن د کالم په توګه وړاندي کړل .په دې توګه هري
تاريخي فلسفې ،د هر مفسر تاويل ،د کالمپوهني د هر عالم عقيدې او د هر
فقيه قانوني اجتهاد د سپېڅلو کتابونو په ټولګه (بايبل) کي د لوى څښتن د
احکامو او فرمانونو په توګه ځاى وموند .او وويل سول چي پر دې وو باندي
ايمان راوړل فرض باله سي او له هغو څخه انحراف له دين څخه اوښتل ګڼل
کيږي.
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څېړنو جوته کړې ده چي د «لرغوني عهد نامې» ( )Old Testamentپنځه
کتابه له اصلي تورات څخه نه دي .ځکه اصلي تورات له نړۍ څخه ورک
سوى دى .دغه خبره په خپله له «لرغوني عهد نامې» څخه جوتيږي .دغه راز د
اديانو يو اروپايي ماهر لنګرك وايي چي د استثنا کتاب د يهودو د واکمن
يوشيا په وختو کي ،په مصر کي يوه اوسېدونکي يهودي ليکلى دى.
تاريخونه وايي چي د حضرت موسى÷ تر وفات وروسته په شپږمه قبل
مسيح پېړۍ کي بُخت نصر بيت المقدس ته اور واچاوه ،او هغه سپېڅلى
صندخ چي تورات پکښي خوندي وو ،د هغو ټولو کتابونو سره وسوځېد چي
تر موسى÷ وروسته د موسوي شريعت مجددينو راغونډ کړي وه.
تر دې تباهۍ دوه ،دوه نيم سوه کاله وروسته حضرت عزير (عزرا)÷ د
بايبل د روايت سره سم د بني اسرائيلو د کاهنانو او روحانيونو په همکاري ،د
آسماني الهام له مخي دغه کتاب له سره ترتيب کړ .خو د مهالونو پېښو دغه
نوې نسخه هم پر خپله اصلي بڼه پرې نه ښوول .د سکندر د فتوحاتو په پايله
کي چي د يونانيانو په واکمن کېدو سره يوناني علوم په منځني ختيځ کي خپاره
سول نو په 280قبل مسيح کال د تورات ټول کتابونه په يوناني ژبه وژباړل
سول .په دې توکه د مهالونو په تېرېدو سره د تورات اصلي عبراني نسخه شا ته
وغورځول سول او پر ځاى يې يوناني ژباړه دود سوه .نو اوس چي کوم تورات
موجود دى د هغه سند تر موسى÷ پوري په هيڅ ډول نه رسيږي .خو د دې
خبري دا مطلب نه دى چي په موجود تورات کي د اصلي تورات هيڅ يوه
برخه نسته يا دا ټول جعلي دى .اصله خبره داده چي په دې تورات کي د اصلي
تورات سره يوځاى ډېر نور شيان ګډ سوي دي .او دا هم کېداى سي چي ځيني
شيان دي ځني ايستل سوي وي.اوس چي څوک په دقيقه توګه دغه کتاب لولي
هرو مرو احساسوي چي په دې تورات کي د لوى څښتن د کالم ترڅنګ د
يهودي عالمانو تفسيرونه ،د بني اسرائيلو ولسي تاريخ ،د اسرائيلي فقهاوو
قانوني اجتهادات او نور ډېر شيان ګډ سوي دي .چي اوس دغه الهي کالم او د
هغو سره بېلول ستونزمن کار ګرځېدلى دى.
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په دې توګه څرګنديږي چي دغو يهودو د تورات د دغه الهي کالم په نه
خپرولو او د علماوو د يوې محدودي ډلي په السونو کي د هغه په اېسارولو او
هېرولو او ډول ډول تحريفولو سره د موسى÷ د دين سره کوم چي هغه مهال
د اسالم سپېڅلي دين باله سو ،او بيا په دې هکله د لوى څښتن د ستر پيغمبر
حضرت محمد مصطفى ج د خبرو په نه منلو سره څوني جفاوي او ستري
دښمنۍ کړي دي؟

حضرت عیسى÷ او د اسالم سره د یهودو او رومیانو دښمنۍ
د عیسى÷ لومړني پیروان مسلمانان وه:
قال الله تعالى:
َ
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ار ٱّللِ َء َام َّنا ب ِٱّللِ َوٱش َه ۡد بِأنا لم ۡسل لِمون  ٥٢ربنا ءامنا بِما أنزلت وٱتبعنا ٱلرسول
أنص
َ ۡ ل ۡ َ َ َ َّ
لشهد َ
ِين [ ﴾٥٣آل عمران.]53-52 :
فٱكتبنا مع ٱ َٰ ِ
ژباړه« :کله چي عيسى درک کړه چي بني اسرائيل کفر ته چمتو دي ،نو هغه

وويل :څوک د لوى څښتن په الر کي زما مالتړ کيږي؟ حواريونو په جواب کي

وويل :موږ د لوى څښتن مالتړ يو ،موږ پر الله ايمان راوړى دى ،شاهد اوسه چي
موږ مسلمانان يو .زموږ څښتنه! کوم فرمان چي تا رالېږلى دى موږ هغه منلى او د

پيغمبر پيروي مو قبوله کړې ده .زموږ نوم په شاهدي ويونکو کي وليکه».
پر دې بنسن تر ټولو دمخه بايد څرګنده سي چي لکه نور ټول پيغمبران او د
هغو پيروان چي مسلمانان وه ،همدغسي د عيسى÷ ديقن هقم اسقالم وو او د
ده لومړني پيراون هم مسلمانان وه ،نه بل څقوک .دا چقي وروسقته پقه دې ديقن
کي تحريقف راغقى او پيقروان يقې لقه اسقالم څخقه منحقرف سقول او پقه نقورو
نومونو عېسويانو يا مسقيحيانو يقاد سقول دا بېلقه خبقره ده او دا نومقوني د دوى
لخوا دي .دوى اصال نه عېسويان دي نه مسيحيان ،بلکي دوى مشرکين يا کفار
باله سي .ځکه دوى چي د عيسى÷ په الرښوونو کي تحريفونقه وکقړل او بيقا
يې د حضرت محمد الرښقووني ونقه منلقې خقداىأ ،عيسقى÷ او حضقرت
محمد ج ټول ځني بېزاره دي..
د عیسى÷ د مبعوثېدو پر مهال دیهودو ګمراهي:
قال الله تعالى:
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ين م ِۡن له ۡم َعذابًا أ ِِل ٗما [ ﴾١٦١النساء.]161-160 :
ل ِل
ِ
ژباړه« :د دغو يهودو د ظلم په سبب او له دې امله چي دوى د لوى څښتن له

الري منع راوړي او سود اخلي په داسي حال کي چي دوى ځني منع سوي وه او په
ناروا توګه د خلکو مالونه خوري ،نو موږ پر دوى هغه ډېر پاک شيان حرام کړل چي

د مخه ورته حالل وه او له دوى څخه چي کوم خلک کافران دي ،د هغو لپاره موږ

درد ناک عذاب چمتو کړى دى».
د حضرت عيسى÷ د مبعوثېدو پر مهال بني اسرائيل تر پخوا ال زيقات لقه
سمي الري اوښتي وه .د لوى څښتن له پولو څخه يې تېرى کاوه ،له هغقه الهقي
شريعت څخه يې چي پر موسى÷ نقازل سقوى وو ډول ډول انحرافونقه کقول.
حالل او حرام شته به يې ټولول .خلک يې د خداىأ لقه ښقوولي الري اړول.
ډول ډول کفريات او شرکيات يې تقر سقره کقول .لقه معنويقاتو ليقري سقوي وه.
ځينو هلني ،يوناني فرهنګ خپل کقړى وو او هغقه تقه يقې پقه يهقودو کقي رواج
ورکاوه ،عبري ژبه يې هېقره کقړې وه او تقورات يقې پقه يونقاني وژبقاړى .ان لقه
دوى څخه ځيني د قيامت او حشر له ورځي منکر سوي وه او د هوى او هقوس
او شهوتونو پقه ناولتيقاوو کقي ډوب سقوي وه او پقه افراطقي بڼقه د خونقدونو پقه
اخيستلو اخته سوي وه .له دې امله وو چي د خپلو ځقانو او هيقواد لقه آزادۍ او
خپلققواکۍ څخققه بققې برخققي سققوي وه ،روميققانو پققه ټققول ځققواک سققره پققه خققورا
ظالمانه توګه حکومت پقر کقاوه او د دوى ظالمقان يقې پقر دوى بانقدي د خپلقو
ګوډاګيو او السپوڅو په توګه پر مسلط کړي وه.
د حضرت عیسى÷ د مبعوثېدو پر مهال د روم حالت:
د روم تاريخ د جګړو او د روميانو لخوا پر نورو هيوادونقو د تېريقو لقه پېښقو
ډک دى .دوى چي د يونان او نورو ختيقزو هيوادونقو پقه لوټولقو سقره ښقه مقاړه
سول ،ځکه نو د تجملي ژوندانه سره بلد سوي وه .روم د امپراتورانو پرمهقال د
هغه وخت د متمدني نړۍ مرکز ګرځېدلى وو .ډېر او ډول ډول وګړي يو د بقل
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سره اوسېدل .لږ يې ښاغلي او روزلقي وه .څقه نقور هقم نقوي واک تقه رسقېدلي
شهوت پال وه .خو ډېرى پقه وچقه ډوډۍ پسقي اللهانقده وه .لقه کورنيقو جګقړو
څخققه د وزګارتيققا او د نققورو ولسققونو د مققادي نعمتونققو د لوټولققو ،امنيققت او
هوسايى له امله د هيواد پالزمېنه په ډول ډول ماڼيو او ښکالوو سمبال سوې او
دغه د اشرافو ټاټوبۍ د عي  ،خوندونو او شهوتونو ښار ګرځېقدلى وو .د ډول
ډول ساتېريو لپاره ډول ډول لوبغالي او نندارتونونه پکښي جوړ سقوي وه .شقته
پکښي ډېر وه خو د يو څو تنقو پقه السقونو کقي وه..ققانون ښقاريان پقر دوو ډلقو

وېشلي وه :شتمن چي «هنستيوران» ( )Honestioresيعني مهم وګړى يقې بلقل
او نشتمن چي د سپکاوي له مخقي بقه يقې «هوميليقوران» ( )Homilioresټيقن
وګړي ګڼل .لومړۍ ډله له دولتي چوکيو او هر امتياز څخه برخمن وه ،خو وهل
ټکول ،په دارځړول ،ژونقدي سقوځول او نقور کړاوونقه د خوارانقو پقه برخقه وه.
اخالقي مفاسد او قبايح په شتمنو او اشرافو کي په فوق العاده توګقه دود سقوي
وه.
مریان:
په روم کي مريان خورا ډېر وه .له ايټاليا څخه د بانقدي جګقړو نقور هقم ډېقر
کړل .د مريانو د خرڅالو په بقازارونو کقي بقه پقه زرګونقو مريقان خرڅېقدل .پقه
دولتي دفترونو او د شتمنو په کورونو کي به مريان هغو کارونو ته ګومارل کېدل
چي د چارواکو او شتمنو له شان سره به يې اليق نه بلل .له ښار دبانقدي يقې د
کرني کارونه هم په دوى کول .د روم قانون مريى انسان نه باله او هيڅ حق يقې
نه درلود .ان بقادار کقوالى سقول چقي د آزاد سقوي مريقي غقاړي تقه ال بېرتقه د
مرييتوب رسۍ واچوي .آزادو سوو مريانو په ټاکنو کقي رايقه ورکقوالى سقواى،
خو دوى او اوالدونو يې دولتي کار نه سقواى کقوالى .پقر دې بېچقاره ګقانو ډېقر
ستر ظلمونه کېدل .د اختر په ورځو کي به څاروي له کاره معقاف وه ،خقو دوى
به ال په تکليف وه .که به يې په کار کي څه لټي وکړه په لښتو به يقې وهقل .پقه
زنځيرونو به يې تړل ،ژرندي به يې په چلولې او يا به يې په کقانونو کقي سقختو
کارونو ته ګومارل او يا به يې د ګوانتانامو غوندي په ليرو او کرکجنقو زنقدانونو
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کي بندي کول .البته که به يې څه لويه ګناه کول غرغړه کقول يقې .د «نقرون» پقه
پېر کي چي به بادار په خپل کور کي ووژل سو د هغه د کور ټقول مريقان بقه يقې
وژل .يوه پال يې څلور سوه مريان په دې توګقه ووژل .يقوه بقادار خپقل مريقى د
نهنګ خولې ته واچاوه او د هغه له ټوته ټوټه کېدو څخه يې خونقد اخيسقت .د
دوى دغه حال او د مريي لرونکو بې رحمۍ التينو اديبانو پقه خپلقو ليکنقو کقي
ډېققري ښققې شققرح کققړي دي .د بېلګققې پققه توګققه دي د اُمبققري داوسققېدونکي

«پلوټ»«،پزډيولوس» ( )Pseudolusرساله وکتل سي...

په دې هکله ښځي په بې رحمي کي تر نارينه وو کمي نقه وې .د ژوونقال پقه
نامه د هغه مهال يو شاعر د يوې ښځي څېره چي د خپل مريي د کړولو امر يې
کړى وو داسي راته انځوروي:
«مېړه پوښتنه کوي :آيا د سزا اليق وو؟ کله چي د يقوه انسقان د کړولقو خبقره
رامنځ ته کيږي بايد لږ څه فکر پر وسي .ښځه جواب ورکوي :چټيات مه وايقه،
مريى هم چا انسقان بللقى دى؟ بقې ګنقاه وي کقه ګناهګقاره بايقد ومقري .دا زمقا
خوښه ده».
بله ښځه په داسي حال کي چي مريى يقې پقه لښقتو وهقل کيقږي ،د ځقان پقه
سينګار او د کور په کار اخته ده:
«څو لښتي د هغه بدبخته پر پښو ماتي سوې .د کور غولۍ په وينو لژند سقو.
خو بيا يې الهم وهي .مېرمن په باړخوګانو سقرخي وهقي او د دوسقتانو د راتلقو
انتظار باسي .د خپلو کالو ښکال تقه پقه ځيقر ځيقر ګقوري او مريقى ال تقر وهلقو
الندي دى .بيقا د ورځنيقو پېښقو ترتيقب سقوي او ورتقه رسقېدلي پقاڼي لقولي او
مريى ال وهي .په پاى کي د بږوي غوندي پر ناري کړي :ووزه بدبخته! مقخ دي
پرته کړه!» (د البرمالِه تاريخ رم ،د ژوونال د هجوياتو د شپږم ټوک په حواله).
د مریانو پاڅونونه:
طبيعي ده چي د دې ناوړو حاالتو پر ضد مريانو وخت پقه وخقت پاڅونونقه
کول .په 134قبل ميالد کال د مريانو لخوا خونړى پقاڅون وسقو چقي د مريقانو
په جګړه مشهور سقو .د ډاموفيقل پقه نامقه د سيسقيل د يقوه شقتمن د ډېقرو بقې
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رحميو له امله څلورو سوو تنو مريانو پاڅون وکړ او خپل نقور بدمرغقه ملګقري
يې د عبوديت د زنځيرونو ماتولو ته وهڅول .دوو لکو ياغيانو سيسيل ونيقو او
اړتيا پيدا سوه چي د دوى د ماتولو په موخه پنځه ځله پوځي بريدونه پر وکړي.
دېرش کاله وروسته له  104تر  100قبل ميالد پوري د مريانو بل بغاوت د دې
هيواد د ورانۍ المل سو.
د حضرت عیسى÷ د مبعوثېدو پر مهال دیني چاري:
له ديني پلوه د روميانو حال داوو چقي د ډول ډول بقاطلو اديقانو پيقروي يقې
کققول« .اګوسققن» (زېږېققدل تققر مققيالد 62کالققه دمخققه او مړينققه پققه 14مققيالدي
کال).چي د روم ستر امپراتور وو لومړى د خپل ولس زاړه دينقي دودونقه بېرتقه
ژوندي کړل ،د پخوانيو خقدايانو لمانځقه يقې رامقنځ تقه کقړه ،لرغقوني عبقادت
ځايونه يې بيقا ورغقول او ورپسقې يقې د خپلقو سياسقي ګټقو او واک د خونقدي
کولو لپاره خپل ځان خداى وباله او خلک يې د ځقان لمقانځلو تقه وبلقل .دغقه
راز هغه اجازه ورکړه چقي د ده پقه ويقاړ هرکقال د ورزش جشقن ولمقانځي او د
کال يوه مياشت د ده په نامه «اګوسن» وبولي..
نامتو شاعر ورجل اګوسن ته په خقداى ويقل .بقس پقه دې سقبب چقي د ده
کوچنۍ کرونده سرتېرو غصب کړې وه ،اګوسن بېرته ځنقي واخيسقته او ده تقه
يې وسپارل .ورجل ويل« :هغه چا چي زما د هوسايى وسايل برابقر کقړي دي،
زه يې خپل خداى ګڼم» (د البرمالِه تاريخ رم ،د ورجقل ،د بوکوليقک د لقومړۍ
برخي په حواله).
هوريس (65ق  8ق.م ).هم چي د روم يو نقامتو عقالم او شقاعر وو او د يقوه
آزاد سوي مريي زوى وو ،دغه واکمن ته د خداى مرتبه ورکول.
په همدې وختونو کي د يهودو دين نه يوازي په «يهوديه» کقي ،بلکقي د روم
د امپراتورۍ په ټولو ختيځقو برخقو کقي خپقور سقوى وو .پقه انطاکيقه ،دمشقق،
اسققکندريه او ان پققه خپلققه روم کققي هققم د يهققودو د کوچيققانو سققتري ډلققي ليققدل
کېققققدې .د دوى هغققققو کسققققانو تققققه يققققې چققققي دينققققي قققققوانين يققققې زيققققات
مراعاتول«فريسيون» ( )Phariseesويل.
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د مسیح انتظار:
ماشح (مسح سوى) د بني اسرائيلو د واکمنو لقب وو .ځکقه د يقوه دود پقر
بنسن به پيغمبرانو† د خلکو په مخ کي لږ څه غوړي د هغقو پقر سقر موښقل
چي دا به يې يو ډول برکتناک کار باله .خو څنګه چقي دوى د نقورو د تېريقو لقه
امله لقه واک څخقه بقې برخقي سقول ،پقه تېقره د دوى د دښقمنانو لخقوا د بيقت
المقدس د ښار تر وروستۍ ورانۍ وروسته دغه لقب د يهودو ارمقاني پاچقا تقه
ځانګړى سو .د «مسيحا» کومه کلمه چي په پښتو او دري ژبو کي اسقتعماليږي
د ماشح له عبقري کلمقې څخقه د هغقې د التينقي تلفقظ پقر بنسقن ()Messiah

جوړه سوې ده.
يهودو ويل چي د يهودو د پيغمبرانو د وړاند وينو پر بنسقن بايقد يقو مسقيح
راسي ،هغه به له يهودو څخقه د روميقانو د ظلقم او ولکقې الس لنقډ کقړي او د
محکوميققت لققه ذلققت او د سققلطنت د زوال لققه عققذاب څخققه بققه يققې وژغققوري.
شيطانان او د دين دښمنان به له منځه يوسي ،بيقت المققدس بقه لقه نقوي سقره
ودان کړي او په نړۍ کي به د بنقي اسقرائيلو واکمنقي ټينګقه کقړي .پقه دې توګقه
دوى تل د يوه بريمن الهقى الرښقود انتظقار ايسقتى څقو د دوى واک او پقرتم د
داود او سليمان (عليهما السالم) ځالنده پېر ته ور وګرځوي.
له دې امله به دوى خلک د روح پاکۍ او له ګنهونو څخه توبې ته بلقل .څقو
د مسققيح د څرګندېققدو پرمهققال ټققول خلققک صققالح او پققاک اوسققي .د حضققرت
يحيى÷ لخوا د تعميد غسل ورکول هم په دې موخه وو.
د حضرت عیسى÷ څرګندېدل:
روميانو فلسطين اشغال کړى وو .يهودو د هغو تر ظلمونو الندي بدي شپې
تېرولې .د روم د ظالمو واکمنو فشارونه نه زغمقونکي سقوي وه .د فلسقطين پقه
ګوټ ګوت کي ناکام پاڅونونه وسول او په بې رحمۍ سره وځپل سول.
پققه دغسققي اوضققاعو او د مسققيح د انتظققار او هيلققو پققه شققېبو کققي حضققرت
عيسى÷ په بيت اللحم کي ،د سې شنبې په ورم د دسمبر پر  24مه ،د روم د
واکمن اګوسن تر مړيني  14کاله دمخه ،د لوى څښتن پقه مشقيت او حکمقت
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له بي بي مريميل څخه بېله پالره نقړۍ تقه راغقى .د عيسقى÷ د ژوندانقه او د
عېسويت د لومړنيو حقاالتو پقه هکلقه مسقتند اسقناد نسقته .صقرف څلقور ګقوني
انجيلونه دي چي د عيسقى÷ د ژونقد پقه هکلقه څقه نيمګقړي معلومقات ځنقي
ترالسه کيږي .خو زموږ په نزد هغه هقم د بقاور وړ نقه دي .د دغقو انجيلونقو او
نورو تاريخي معلوماتو پر بنسن هغه خپله ځواني د فلسطين د پخواني واليقت
جليلي په کوچني ښار ناصره کي تېره کړه .هغه داسي يقو ښقکلى ځقوان وو چقي
شني ،ځلېدونکي سترګي يې وې ،خرمايي ورېښتان يې وه ،زلفي يې پقر دواړو
اوږو خپرې وې منځنۍ ونه يې درلوده .نرمقي او خقوږې خبقري يقې کقولې ،لقه
څېرې يې وير محسوسېدى .ژړا يې ليدل کېدل ،خو خندا يې چا نه وه ليدلې.
د عیسى÷ مبارزه او نبوت:
د موجقققودو انجيلونقققو لقققه مطقققالعې څخقققه څرګنقققديږي چقققي دغقققه ځقققوان
(عيسى÷) يو انقالبي وګقړى وو .هغقه د مظلومقانو د ژغقورني او د عقدل او
انصاف ږ پورته کړ .که څه هم هغقه يقوازي د بنقي اسقرائيلو لپقاره را پاڅېقدلى
وو ،خققو دعققوت يققې د فلسققطين او د روم پققه ټولققو سققيمو او مسققتعمرو کققي د
رحمققت د زېققرى پققه توګققه خپققور سققو .هغققه پققر ظالمققانو بانققدي د مظلومققانو د
برياليتوب په لټه کي وو او خپل حواريون او خلک يې د ظالمانو سره مبقارزې،
وسققله والققي دفققاع او شققهادت تققه هڅققول .هغققه د جليلققې پققه کلققو او بانققډو کققي
کرځېدى او د وعظ او نصيحت لپاره د يهودو معبدونو تقه تقى .زيقاتره يقې بقې
وزلو او ناپوهو خلکوته خبري کولې .بيا يهوديې تقه والړ او يقوه ورم سقليماني
هيکل ته ننووت .هلته يې د يهودو د علماوو او فريسيانو سره منقاظرې وکقړې
او د هغو د رياکاريو او چلبازيو او مکرونو او حيلو پر ضقد يقې لقه ولولقو ډکقي
ويناوي وکړې .نور ځايونه يې هم دغسي ويناوي کولې او خلک يې د يهودو د
عالمقانو پقه رياکقاريو او فرېبکقاريو پوهقول .هغققه پرلقه پسقې د يهقودو پقر بققډي
اخيستلو ،عياشيو او نقاروا کقارونو هقم اعتراضقونه کقول او د دوى ټيقن ژونقد،
ټين اندونه او ټيټتيا ته تن ورکول او په ټيتتيا کي خوند او شقخوند يقې سقخت
غندل
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کلققه چققي عيسققى÷ دېققرش کلنققۍ تققه ورسققېد ،د روم د واکمققن «ټيبققر»

( )Tibereپه پېر کي ،د هغه د سلطنت په  14کال يحيى÷ ته ورغقى او هغقه
د تعميد غسل ورکړ .بيا جبرايل÷ ورته ورغى او عيسى÷ څلوېښت ورځقي
صحرا ته ووت او روژه يې ونيول .په دې ډول د هغه رسالت د نورو پيغمبرانقو
په خالف په دېرش کلنۍ کي پيل سو .لوى څښتن فرمايي:
َ
ۡ
َ
َ ل ل َّ ۡ ل
كم ُّم َصد ِٗقا ل َِما َب ۡ َ
ِإَوذ قَ َال ع َ
ِيَس ٱ ۡب لن َم ۡر َي َم َتَٰي َٰ َب ِ ٓ
ي
ّن إ ِ ۡس َرَٰٓءِيل إ ِ ِّن رسول ٱّللِ إِِل
﴿
ۡ
َ
َشۢا ب َر لسول يَأِت ِم ۢن َب ۡعدِي ٱ ۡس لم له ٓۥ أ ۡ َ
َ َ َّ َ َّ ۡ َ َ ل َ َ
َح لدُۖ﴾ [الصف.]6 :
ٖ ِ
يدي مِن ٱتلورىَٰةِ ومب ِ ِ
ژباړه« :او د مريمي د زوى عيسى هغه خبره ياده کړه چي ويلي يې وه :اى بني

اسرائيلو! زه تاسي ته د لوى څښتن لېږل سوى رسول يم ،د هغه تورات
تصديقوونکى يم چي تر مادمخه راغلى موجود دى او د يوه پيغمبر زېرى ورکوونکى

يم چي تر ما وروسته به راسي او نوم به يې احمد وي».
وايي کله چي يو مهال عيسى÷ سليماني هيکل ته ننووت ويقې ليقدل چقي
د لوى څښتن د دربار په سپېڅلې فضا او نوراني چاپېريقال کقي يهقود پقه مقادي
چارو خورا سخت بوخت دي او «د حرم په غولي» کي يې بقازار جقوړ کقړى او
د عبادت پر ځاى د پيسو په حسابونو او د پېر او پلور پقه کقار وبقار تقر حقد تېقر
اخته دي او سخت شورماشور يې جقوړ کقړى دى .د دې انځقور پقه ليقدو سقره
عيسى÷ په غوسه سو او په ډېقر لقوړ او هيبتنقاک آواز يقې د دغقو مقادي پقالو
يهققودو د انحرافققاتو او د دوى د ورک الرو او رياکققارو احبققارو او فريسققيانو پققه
خالف له ولولو ډکه وينا وکړه .بيا يې لکقه چقي پقه کوچنيقوالي ځينقي معجقزې
ښکاره کړي وې او په زانګو کي يې د ډېرو يهودو په مقخ کقي شقاهدي ورکقړې
وه چي:
َ ۡ ل َّ َ َ َٰ َ ۡ َ َٰ َ َ َ َ َ َ ٗ
﴿إ ِ ِّن عبد ٱّللِ ءاتى ِّن ٱلكِت وجعل ِّن نبِيا [ ﴾٣٠مريم.]30 :

«زه د لوى څښتن بنده يم ،هغه ماته کتاب راکړ او پيغمبر يې کړم».
دغه مهال يې هم ځيني معجزې څرګندي کړې .چي سمدستي د هغه نبقوت

ځينو کسانو ومانه.او باالخره پر ده باندي له ايمان راوړونکقو او مسقلمان سقوو
څخه يو شمېر کسان د ده د اصحابو او شاګردانو په توګقه وپېژنقدل سقول چقي
(حواريون) يې بلل.
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په دې توګه ډېر خلک وپوهېدل چي دا د لوى څښتن هماغه پيغمبر دى چي
د موسوي شريعت د نوي کولو او بشپړولو او له هغه څخه د تحريفونو د ليقري
کولو او مالتړ او د لوى څښتن وحدانيت ته د بللو او د ښېګڼو ،فضايلو ،زغقم،
تسامح او روادارۍ د دودولو لپاره ګومارل سوى دى.له دې امله هقره ورم د ده
پيروان چي زياتره د ټولني له منځنيو او کښتو طبقو څخه وه زياتېدل.
د حاکمو ډلو غبرګون:
څنګققه چققي د عيسققى÷ مبققارز شخصققيت او دعققوت د اشققرافو ،منحرفققو
عالمانو او واکمنو او د هغو د ګوډاګيو د ګټو سره په ټکر کقي وو د ده موعظقو
دغه ډلي او په دې ډلو پسي په ناپوهۍ او پټقو سقترګو تلقونکي خلقک د ده سقره
سققختي دښققمنۍ تققه وپققارول .پققه تېققره «فريسققيانو» د ده پيغمبققري خطرناکققه
تشخي

کړه او څنګه چي يې خپلي ګټي په هغې کي له منځه تلو نکقي وليقدې

نو يې د هغه پيغمبري هيڅ ونه منل ،بلکي دى يې د يهودو د دين په نسبت پقه
بد ويلو تورن کړ او ويې ويل عيسى ناصري د جليلي (ګليلي) اوسقېدونکى دى
او له جليلي څخه نبي نه پيدا کيږي.
دغه راز حضرت عيسقى÷ د بېوزلقو او نقورو مسقکينانو سقره زياتقه ناسقته
پاسته درلوده او د هغو له ګتو څخه يې ننګه کول،له شتمنو څخه يې کرکه کقول
او ويل يې :د لوى څښتن روح زما سره ده څو فقيرانو ته زېرى ورکړم .هغقه زه
را استولى يم چي د ماتو زړونو خاوندانو تقه شقفا ورکقړم او اسقيران آزادېقدو او
ړانده ليدو ته وبولم .دغه راز هغه ويقل :خوشقالي دي وي د مسقکينانو پرحقال!
ځکه چي آسماني دولت د دوى دى .خوشالي دي وي د ويرژلو پر حقال! ځکقه
چي د زړه ډاډ به وويني .خوشالي دي وي د وږو او تقږو پرحقال! خوشقالي دي
وي د پاکو زړونو د خاوندانو پرحال! خوشالي دي وي د سوله کوونکو پرحال!
او خوشالي دي وي د هغو کسانو پر حال چي د عدالت په الر کي جفقا وينقي،
ځکه چي آسماني دولت د دوى دى( .متى  5باب 3،آيت).
اى زيارکښققانو او سققتړو سققتومانو خلکققو! ټققول ماتققه راسققئ ،زه بققه تاسققي تققه
هوسايي در په برخه کړم( .متى 11باب28 ،آيت).
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رشققتيا هققم داده چققي د لققوى څښققتنأ دغققه اولوالعزمققه پيغمبققر د سققولي او
آزادۍ اسقتازى وو.لققه دې املققه شققتمن او مخققور هققم ورسققره دښققمنان سققول او
واکمنو هم درک کړه چي د ده رسالت او کړنالر د دوى د واک او ګټو سقره پقه
ضققديت کققي دي .پققه دې ډول هغققه د يهققودو د تشققدد او شققتمنو او واکمنققو د
استکبار سره مخامخ سو .خو هغه خپل دعوت ته ادامه ورکړه او د فريسيانو او
نورو کاهنانو سره به يې مجادلې کولي او د لوى څښتن الري ته يې بلل.
څلور سره موجود انجيلونه او نور دا شاهدي ورکوي چي عيسقى÷ يقوازي
د نېکققو چققارو د تققر سققره کولققو لپققاره نققه وو پققاڅول سققوى ،بلکققي د يهققودو د
خپلواکۍ او پر دوى باندي د مسلط تمدن او سياست د درست نظام پرځقول د
هغه موخه وه .او د دې موخي د ترسره کولو لپاره يې نه سقتړي کېقدونکي هلقي
ځلي کولې .چي له دې څخه رومي طاغوتي سلطنت ،يهودي ګوډاګۍ واکمنۍ،
ورک الرو عالمانو او فريسيانو او په مجموع کي د نفس او هوا ټولو بنقده ګقانو
ته خطره متوجه وه .ده به په څرګندو الفاظو خلکو ته ويل :زه چي څه کار کول
په پام کي لرم هغه ډېر خطرناک دى او زما سقره بايقد هغقه کسقان ملګقري سقي
چي د دغو ټولو خطراتو مقابلې ته چمتو وي« .او چقي څقوک خپقل صقليب نقه
اخلي او په ماپسي نه ځي هغه زما اليق نه دى .څقوک چقي خپقل ځقان ژغقوري
هغه ورکيږي او څوک چي زما په سبب ځقان پوپنقا کقوي هغقه ،ژغقورل کيقږي»
(متي  10ق  14ق .)39
«څوک چي غواړي په ما پسې سي ،هغه دي خپل شخصي غرضونه او ځقان
پالنه پرېږدي ،خپقل صقليب دي واخلقي او پقه مقا پسقي دي راځقي» (متقي :10
.)24
توطئه او عیسى÷ دار ته پورته کول:
عيسى÷ د يهودو عالمانو او فريسيانو تقه يقو سقتر خطقر وګرځېقد .هغقو د
خپلو ځانو په هکله د عيسقى÷ رشقتيا او سقپيني خبقري کلقه زغمقالى سقوې.
هغو ليدل چي عيسى÷ د دوى شهوت پالني او لقذت خوښقوني غنقدي او پقر
پيسو ټولولو او دنيا خوښولو يې بد وايي ،اسقرار يقې لوڅقوي او د رياکقاريو او
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مفاسدو په هکله يې خلک پوهوي.ځکه نقو هغقو د عيسقى÷ سقره دښقمني را
واخيستل او د هغقه سقره جګقړې تقه يقې مالوتقړل .بقاالخره يقې پقه خپلقو کقي
مشوره سره وکړه او ويې ويل چقي دا آواز بقه څنګقه چوپقوو؟ نقو هغقه وو چقي
دوى د هغه پر ضقد د پټقو دُسقو او توطئقو پقه جوړولقو الس پقوري کقړ .د هغقه
زورول يې پيل کړل او رومي واکمنو او د هغو ګوډاګيانو ته يې د ټولني د نظقم
د اخاللوونکي او شخړو را منځ ته کوونکي او سرشاره شخ

په توګه معرفقي

کړ او هغو ته يې داسي وښوول چي عيسقى÷ غقواړي چقي د رومقي سقلطنت
ماڼۍ رانسکوره کړي او د قيصر واک پاى ته ورسوي .نو هغقه وو چقي يومهقال
يې خپل شاګردان د هغه مهال د پټو پوليسقو (د اسقتخباراتو د جاسوسقانو) پقه
ملګرتيا عيسى÷ ته ولېږل .هغو له عيسى÷ څخقه پوښقتنه وکقړه چقي« :اى
استاده! موږ پوهيږو چي ته رشتينى يې او په رشتيا سره د لقوى څښقتن د الري
ښوونه کوې او د چا پروا نقه کقوې .نقو تقه مقوږ تقه ووايقه چقي قيصقر تقه جزيقه

(ماليات) ورکول روايښت لري؟ (دغه مهقال«ټيبقر» ( 14( )Tibereق 37م ).د
روم امپراتققور وو چققي «قيصققر» يققې بالققه .حضققرت يسققوع÷ د دوى پققه چققل
سمدستي پوه سو او ويې ويل :اى چلګرو! ما څلقه ازماياسقت؟ د جزيقې سقکه
ماته راوښياست .هغو د سپينو زرو دينار وروړ .هغه ورته وويل :پقر دې بانقدي
دا تصوير او نوم د چا دى؟ هغو جواب ورکړ د قيصر دى .هغه وويل :څه چقي
د قيصر دي هغه قيصر ته او څه چقي د لقوى څښقتن دي هغقه لقوى څښقتن تقه
ورکړئ» (متى 15 :22ق .)21
عيسى÷ ته د حکومت د جاسوسانو له ور لېږلقو څخقه د يهقودي علمقاوو
موخقه داوه چقي مخکققي تقر مخکققي ال د عيسقى÷ او د واکمنقو تققر مقنځ ټکققر
رامنځ ته کړي.او د مخه تر دې چي د هغه تحريقک جقرړي ونيسقي د حکومقت
په زور يې له منځه يوسي .د دغو خلکو په جواب کقي چقي عيسقى÷ لقه معنقا
ډکي خبري وکړې له دوو زرو کالو راهيسي مسيحيان او غير مسيحيان ګقرده دا
معنا ځني اخلي چي عبادت خداى ته کوه او اطاعت د وخقت د حکومقت کقوه.
خو آره او اصله خبره داده چي حضرت عيسى÷ نه دا ويلي دي چي قيصر تقه
ماليه ورکول جواز لري (ځکه چي دا د هغه د دعقوت خقالف خبقره وه) .او نقه
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يې د ماليۍ ورکول ناروا وبلل .ځکه تر دغه مهالقه ال د هغقه تحريقک دې پقړاو
ته نه وو رسېدلى چي د ماليې د نه ورکولو حکم ورکړي .له دې امله هغقه دا لقه
لطافت او حکمته ډکه خبره وکړه چي د قيصر نوم او تصوير قيصقر تقه مسقترد
کړئ او زر چي لوى څښتن پيدا کړي دي ،د خداى په الر کي ولګوئ.
د دې دُسي تر ناکامۍ وروسته فريسيانو د حضقرت مسقيح÷ يقوه حقواري

يهوداه اسخريوطي ( Judas Iscariotاسکريوتي) نومي ته بډي ورکړې ،هغه يې
دې ته چمتو کړ چي عيسى÷ په يوه داسي وخت او ځاى کقي ونيسقي چقي د
خلکو د بلوا او ښورښ خطره نه وي.
عيسى÷ هم په دې دسيسه خبر سو او کله چي د ده نيول قطعقي او نقژدې
سول او پوه سو چي د يوه مجرم غوندي کړنه ورسره کېدونکې ده خپلقو ملګقرو
ته يې د وسله والي دفاع الرښوونه وکړه ،خو له هغو څخقه يقې موافقق جقواب
وانه ورېد.
نو کله چي د اختر لپاره تيقاري نيقول کېقدل او عيسقى÷د خپلقو حواريونقو
(يارانو) سره د زيتون غره ته والړى .دغه مهال د خاين يهوداه پقه مرسقته يقوې
ډلققي عيسققى÷ ونيققو ،د هغققه بققې عزتققي يققې وکققړه ،ويققې ډبققاوه ،سققترګي يققې
وروتړلې او د يروشليم د يهودو ستري محکمې ( )Sanhedrinته يې وروسقت،
د دغي محکمې قاضيانو د ستر کشي

«کايافاس» په مشرۍ هغقه پقه دې ګنقاه

چي ځان يې «د خداى زوى» بللى دى په مرګ محکوم کړ .څنګه چقي دا حکقم
د رومققي واکمققن بققې اجققازې نققه سققو پلققى کېققدالى ،نققو خبققره رومققي واکمققن
«پيالطس» (پونس پيالټ) ته ورسېده .هغه د قوم مذهبي الرښوونکو او د بقې
عقلو خلکو هغي ورغونډي سوي ډلي ته چي د يهودي علمقاوو لخقوا تحريقک
سوي وه او حضرت مسيح÷ تقه يقې بقر ناحققه ښقکنځل کقول ،وويقل :نقن د
اختر ورم ده او د برابا په نامه يو غل هم اعداميږي ،نو دا په ښه نقه وي چقي د
دې ورځي په مناسبت يسوع خوشي کړم او برابا غل اعدام کړم؟ مګقر ټولقو پقه
يوه آواز وويل چي نه برابا پرېږده او يسوع پانسي کړه .هغه ورته وويل :ولقي ده
خو داسي کوم جرم نقه دى کقړي چقي اعقدام سقي؟ دوى بيقا ورتقه وويقل :بقس
يسوع پانسي کړه!
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هغه هم چي په باطن کي د عيسى÷ په ورکېدو او له منڅه تلوخوشقاله وو،
د دې تحريک سوو وګړو په غوښتنه امر وکړ چي عيسى÷ پر صليب وځړوي
او په دې توګه يې ووژني.
وګورئ! د دې وګړو په زړونو کقي د يقوه بقدنام او خطرنقاک غلقه لپقاره نقرم
ځاى وو ،خو د لوى څښتن د استازي د پيغامونو د اورېدو لپقاره د هغقو زړونقه
تر کاڼو هم سخت سوي وه! تر اوسه هم خبره همداسي ده! دغسي وګقړي تقل
د خداى او وطن د الري د دغسي رشتينو الرويانو د هيلو او اندونو د پلي کېدو
پقه الر کقي خنقډ سققوي دي .دغسقي بقې فکقره او بققې شخصقيته ،انسقان مخققي
ساکښان تل د نورو ډول ته نڅېدلي دي او د نورو د نقاروا موخقو او هيلقو د تقر
سره کېدو لپاره يې کار کړى او خپله هيڅ غوښتنه نه لري او يا نه پوهيږي چقي
څه غواړي.
هو! عيسى÷ يې د هغه د اندونو او دعوت له بيري او په څرګنده د دغسي
ساکښانو په غوښتنه دار ته پورته کړ ،خو لکه چي څرګنده ده هغه يې نقه دار تقه
پورته کړ او نه يې وواژه ،بلکي په دې هکله معامله د لقوى څښقتن پقه حکقم پقر
هغو باندي مشتبه سوه ،لکه چي لوى څښتن فرمايي:
ل َ َ ل ۡ َّ َّ َ ۡ َ َ ل ْ
ََ ََل ل ََ َ َل ل َ
َ َ
ۡ
ك مِن له َما
﴿وما قتلوه وما َلب
وه َول َٰ ِ
كن شبِه لهم ِإَون ٱَّلِين ٱختلفوا فِيهِ ل ِف ش ٖ
ۡ ۡ َّ َ َ َّ َ َ َ َ ل ل َ َ
ّلل إ َ ِۡلهِ َو ََك َن ٱ َّ ل
َ َّ َ َ ل َّ ل
َل
ّلل َعز ً
يزا
لهم بِهِۦ مِن عِل ٍم إِل ٱتِباع ٱلظ ِن وما قتلوه يقِينۢا  ١٥٧بل رفعه ٱ ِ ِۚ
ِ
َحك ٗ
ِيما [ ﴾١٥٨النساء.]158-157 :
ژباړه« :هغو نه هغه وژلى او نه يې په دار ځړولى دى ،بلکي موضوع د هغو لپاره

مشتبه وګرځول سوه ،او کومو خلکو چي د هغه په باب اختالف کړى دى هغه هم په

اصل کي په شک کي لوېدلي دي ،د هغو سره په دې باب هيڅ علم نسته.صرف د
ګومان پيروي ده ،هغو په يقيني توګه مسيح نه دى وژلى .بلکي لوى څښتن هغه خپل

لوري ته پورته کړى وو .لوى څښتن زيات ځواکمن او د ښه حکمت څښتن دى».
بايد ووايو چي د موجودو انجيلونقو او نوروکتقابونو د روايتونقو سقره سقم د
عيسى÷ د دعوت او تبليغ موده ډېره لنده او صرف درې کاله وه
دا وو له ظلم څخه د بې وزلو د ژغورونکي برخلیک:
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حضرت عيسى÷ د تاريخ په يوه ډېره تياره او د ظلمونو او تېريو له بخولو
څخقه پققه ډکققه دوره کققي د لققوى څښققتنأ پققه امققر د هغققه د وحققدانيت د رڼققا د
خپرولو او د مظلومو ،سپکو سوو ،خوارو سوو او په نقاپوهيو او جهالقت کقي د
ساتلو سوو انسانانو د ننګي او د هغو د انساني کرامت د درناوي د اعادې لپقاره
راپاڅېد .هغه د روم د جبارو او قهاورو امپراتورانو ،چي هر څه يې په واک کقي
درلوده ،پر ضقد ودرېقد او د هغقو د راپرځولقو او د هغقو د پلويقو او غولوونکقو
يهقققودو او غيقققر يهقققودو عالمقققانو او روحقققانيونو د واک او چړچقققو د کاسقققې د
نسکورولو او د دغو کړېدلو او له خپلو انساني حقونو څخقه د بقې برخقي کقړى
سوو انسقانانو د ژغورلقو لپقاره د ډېقرو سقترو اققدامونو پقه تکقل کقي سقو .هغقه
غوښتل په خپل پياوړي منطق د مړو زړونو خاوندان راژوندي کړي او نوې سقا
پکښي پو کړي .خو هغه وکوالى سول چي رشتياني مړه راژوندي کقړي ،امقا د
مړو ساوو ساکښان يې را ژوندي نقه کقړاى سقول .هغقه دغقو مقړو تقه رشقتيانى
ژوند باخښه ،خو دغه د قربانۍ پسونه په غيقر شقعوري توګقه پقه قصقائانو پسقي
تلل او د خپل ژغورونکي د درکولو او پېژندلو حس يې نه درلود .هغقه غوښقتل
چي دوى ته رشتيانى او د پت او عزت او د دې او هغي دنيا د نېکمرغيو ژونقد
وګټي .هغه پتېيلې وه چي دوى د بنده له بنده ګۍ څخه د لوى څښتن بنقده ګقۍ
ته او د اسارت له زنځيرونقو او د لقوږي او بقې وسقۍ لقه ګوټونقو او کږلېچونقو
څخه د مړتيا او وس رسېدو ډګر ته را وباسي هغه دوى ته د ځقانونو د ژغورلقو
لپاره د جنګ جګړو او شخړو او اړودوړ پقر ځقاى د مسقامحې ،عقدم تشقدد او
منطققق الر ښققوول .هغققه د روم د امپراتورانققو تېققري د حققق او حقيقققت پققه تققوره
طردول .خو افسوس چي هغو ده ته د دښمن په سترګه وکتل ،دى يقې زوراوه،
ناروا تورونه يې پر تړل او ان ښکنځل يې ورته کول .پر ده يې چيغقي وهلقې او
د برابا غله پر ځاى يې د دغسي مله پانسي وغوښته.
له بده مرغه دغسي ناکسان چي په دغسي ناپوهي کي ځان ته لقمان وايي
تر اوسه خورا ډېر دي او زياتره دغو نرښځيانو د مړونو کارونه ويجاړ کړي
دي .دغسي عناصرو ډېر ځلي خپل رشتياني ژغورونکي تر داره رسولي او
برعکس يې خپل خواروونکي او بدمرغه کوونکي په خپلو کړنو او غوښتنو پر
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خپلو ځانونو د واک او اختيار پر ګدۍ کښېنولي دي .بيا هم بايد په ډېره
خواشيني سره ووايم چي دغسي کسان د نورو ولسونو په پرتله زموږ په ټولنه
کي بېخي ډېر دي ..تاسي وګورئ زموږ په ټولنه کي د دغسي کسانو د غير
شعوري کړنو او بې عقالنه حرکتونو له امله چي په خپل خير او صالح هيڅ نه
پوهيږي ،د کفر او استبداد څخه د دوى د ژغورني او د دوى د دې او هغي دنيا
د سموني د الري الرويان او د حق او حقيقت د بريالي کولو او زموږ د
سپېڅلي دين د حاکمولو لپاره سرښندونکي حق پلوي ،په علم او پوهه پسوللي
مسلمانان څونه ترټلي او ځپلي دي او برعکس برابا غوندي غله ،بې سواده
لنډغر ،بډي خواره او خاينان او فاجران او فاسقان د دوى د تائيدونو او رايو
ورکولو له امله پر همدې دوى باندي واکمنان او حاکمان سوي دي .البته دا
َ َٰ َ ۡ َ َ
ت ق ۡو ِِم
هغه خبري دي چي د علم او پوهي خاوندان په پوهيږي ،خو ﴿تَٰيلي
َ َ
َي ۡعل لمون .﴾٢٦
د اسالم د دښمنانو لخوا د انجیل تحریفول
حضرت عيسى÷ د لوى څښتن لخوا د پورتنيو چارو د تر سره کولو لپقاره
د هغه د احکامو (انجيل) سره د يوه هقوډمن او اولوالعزمقه پيغمبقر پقه توګقه را
پاڅېد .هغه ته يې عيسى ناصري ويل .عادي ،دروند ،جقدي او هڅانقد انسقان
وو .ساده ژوند يې وو او ساده او عقام فهمقه ،خقو د طقاغوت او مقادي پقالو او
باطل پالو پر ضد يې نوي ،د پاموړ او درنې خبري کولې .پقه دې توګقه هغقه يقو
ستر او پياوړى شخصيت وو او خپلو ملګرو ته يې هم مړانه او د بقاطلو سقره د
مبارزې او جګړې سمي الري چاري ښوولې.
خو لکه چي تاريخونه وايي کله چي يې ونيو ټول ځني وتښقتېدل .بيقا تقر ده
وروسته د يهودو د سرکښانو او نورو باطل پالو عالمقانو او واکمنقو او د هغقو د
السپوڅو د ورانيو ،تېريقو او ترهګريقو او د عيسقى÷ پقر حواريونقو او پيروانقو
باندي د ظلمونو له امله د هغه ټول پالنونه او تکلونه ګډ وډ سقول .پقه دې تقرم
کي د حضرت عيسى÷ الهامي ويناوي او الرښووني چي هغه د خپل ژوند په
وروستيو درو کلونو کي د پيغمبر په توګه بيقان کقړي وې او اصقلي انجيقل بلقل
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کېدى ،خو د عيسٰى÷ يا بل چا لخوا په ليکلې بڼه موجود نه وو هقم پقه خپلقه
اصلي بڼه پاته نه سو ،بلکي وروسته په مختلفو وختونو کي د مختلفو اشخاصو
لخوا د انجيل په نومونو ژوندليک او پېښليک ډوله کتابونه سم او ناسقم وليکقل
سقول او د عيسقى÷ هغققه خطبقې او الرښقووني يققې هقم د هغقو پققه بېلقو بېلققو
ځايونو کي سمي يا نيمګړي درج کړې .په دې توګه له اوسقنيو انجيلونقو څخقه
يو هم هغه د حضقرت عيسقى÷ انجيقل نقه دى .بيقا پقه دغقو انجيلونقو کقي د
عيسى÷ د دين او بې وزلو خلکو دښمنانو هغه انجيلونه چقي حققايق پکښقې
وه ،لکه د برناباس او داسي نور انجيلونه رد کړل او زياتره يې له منځه يقووړل،
چا د دغو انجيلونو اصلي نسقخې پټقي او ورکقي کقړې او د هغقو پقر ځقاى يقې
جعلي نسخې او ډول ډول ناسمي ترجمې اصل وبللې .چا په دې سپېڅلي ديقن
کي ډول ډول ناسم او ګمراه کوونکي حکمونه او تعبيرونقه وړانقدي کقړل او پقه
دې ډول يې دغه دين او د هغه احکام د خپلقو او خپلقو ولقي نعمتقانو د ګټقو او
باطلو خواهشونو سره سم تحريف کړل.
دا چي مسيحيان وايي چي پر حضرت عيسى÷ هيڅکله کوم کتاب نه دى
نازل سوى ،نو د عيسى÷ تر نبوت وروسته د هغه وينقاوي او الرښقووني څقه
شي وې؟ دغه خپله «انجيل» يا «نوى مهال» وو.
او دا چي دوى دغقه انجيلونقه چقي د عيسقى÷ د ژونقد ،خبقرو او پقر هغقه
باندي د راغلو پېښو په هکله ليکل سوي دي انجيل بولي ،نو دا خبري ولي يقوه
سړي نه ليکلې؟ او که دوى ته دغه خبري د خقداى لخقوا الهقام سقوي دي ،نقو
دې الهام ته څه ضرورت وو او خداى ولقي د دې خبقرو د ليکلقو کقار پقه خپقل
معتبر پيغمبر عيسى÷ نه کاوه؟ او يا يې ولي هغه نه ګومارى چقي دغقه څقه د
هغه په ژوندوني په يو بل چا وليکي؟ او بيا ولي خداى دغه الهام يقوه سقړي تقه
نه کاوه؟ او ولي دا دونه ډېر انجيلونه ګډ وډ او يو له بل سره په مخالفت ،تضاد
او تناقض کي ليکل سوي دي؟ ښکاره خبره ده چي دا د ساده انسانانو کقار دى
او د انسانانو کار له سهوي او هيري څخه خوندي نه وي .کلونه کلونه وروسقته
بېله سند او تمسکه ،له حافظې څخه د يوه سقتر او اولوالعزمقه پيغبقر د مقتالطم
ژوند او په ډېرو او بېلو بېلو ځايونو او په بېلو بېلقو مناسقبتونو ډول ډول الهقامي

حضرت عيسى÷ او د اسالم سره د يهودو او روميانو دښمنۍ

157

ويناوو او هغه ته د لقوى څښقتن د الرښقوونو او خبقرو پقه هکلقه کتابونقه ليکقل
هيڅکله هم کره نه خيژي .او هغه هم چي منقطع السقنده وي او د ليکونکقو او
ژباړونکو په هکله يې بشپړ معلومات نه وي..
دا چي دوى په دغقو انجيلونقو کقي تحريفونقه او بدلونونقه نقه منقي دا داسقي
خبري دي چي د سليم عقل او رشتياني علم خاوندان کقوم چقي دغقه انجيلونقه
يې په لږ غور مطالعه کړي وي او د عېسقوي ديقن پقه هکلقه يقې تقاريخ لوسقتى
وي ،هيڅ نه سي منالى..ځکه د يوه دين پر راوړونکي او د هغه پر پيروانو چقي
دغسي بد حالت او د کړونو او ظلمونو ناتار راسي ،لکه پر عيسى÷ او د هغه
پر پيروانو چي راغى او د يوه دين دښمنان چي دونه قوي وي ،لکه د هغه مهال
يهود او رومي امپراتوري ،او د دې دين سخت سرى دښمن او د واکمنو جوت
سوى ګومارلى پولس غوندي چموک او چاالک انسان يې هم په پېڅه سي او د
دښمنانو ډول ډول ډلي ټپلقي يقې پقه خرابقه او ورکقه پسقې وي ،او پقه وروسقتو
مهالونو کي هم سراښ او مادي پال عناصر پر دغسي دين بشپړ واک پيدا کړي
او د خپلو ګټو لپاره يې وسيله وګرځوي او هر څه د هغقو پقه خوښقه بقدليږيي،
رامنځ ته کيږي او په حتمي توګه پلي کيږي او په دې ديقن کقي پقه لسقګونو ډلقي
هم رامنځ ته سي ،نو څنګه به دا دين او د هغه الرښووني له تحريقف او بقدلون
څخه په امان کي پاته وي؟ د دغو انجيلونو يوله بله زيات توپيرونقه او اخقتالف
پخپله او د هغو يو له بلي سره توپير لرونکي ژباړي په ډاګه کوي چي هقرو مقرو
دا د هغه اصلي انجيل سره توپير لري چي لوى څښتن پر عيسٰى÷ نازل کقړى
وو.
پر دې سربېره د دې انجيلونو د تحريف په هکله د ډېرو عېسقوي مورخينقو،
د انجيلونو د مفسرينو او بې طرفو پوهقانو پقه داليلقو ،څرګنقدونو او شقهادتونو
کتابونه دک دي.
د انجيل معنقا ده نقوى زېقرى« .نقوى عهقد »يقا «نقوى مهقال».انجيقل د هغقه
سپېڅلي کتاب دوهمه برخه ده چي«لرغونى مهال» (تورات) ورته وايي .څنګقه
چي انجيل نوى شقريعت بيقانوي ،ځکقه يقې نقو «نقوى مهقال».بقولي .سقپېڅلى
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کتاب پر دوو برخو مشقتمل دى« :لرغقونى مهقال» (تقورات) چقي ( )39کتابقه
دى او «نوى مهال»( .انجيل) چي ( )27کتابه دى.
موجود «نقوى مهقال» .هغقه څلقور انجيلقه دي چقي متقى ( ،)Matthewلوققا
( ،)Lukeمرقس ( )Markاو يوحنا ( )Johnليکلي دي .پر دې څلقورو کتقابونو
د عيسٰى÷ د حواريونو او نورو څه نوري ليکني او رسالې هقم ورزيقاتي سقوي
دي .پر دغو څلورو انجيلونو سربېره نورهم ليکل سوي دي .چي شمېره يې تقر
سلو اوړي .د «پيټر» نومي لخوا ليکل سوى انجيل او نور ډېر انجيلونه هم سته.

د «کِلِمينن» )Clement( .په نامه يوه رومي (97م ).او «پولي کقارپ»Poly ( .

 )carpنومي هم د عيسٰى÷ ځيني خبري راټولي کړي دي چي د نورو په ليکنقو
کي نه ليدل کيږي.
د يادولو وړ ده چي د انجيقل پقه نومونقو دا ټقول کتابونقه د عيسقٰى÷ ځينقو
شاګردانو او د هغه د شاګردانو شاګردانو ،پاچهانو ،وزيرانو ،طبيبانو ،واعظانو،
کب نيوونکو او پوونده وو ليکلي دي .چي د واکمنو ګټي ،رايقي او سپارښقتني
خامخا پکښي ځاى سوي او په پام کي پکښي نيول سوي دي.
دغه راز وايي چي تر اوسه دغه څلور ګوني انجيلونه په ( )800لهجو او ژبو
ژباړل سوي دي.
مورخين ليکي :يوحنا خپل انجيل د 94م،کقال پقه شقاوخوا کقي ،پقه يونقاني

ژبه د «اِفِسُس»  ) )Ephesusپه ښار کي (چي هغه مهال د روم له لويقو ښقارونو
څخه وو او اوس يې کنډوالې د ترکيې اوسني «ازمير» ته نژدې د سهيل خوا تقه
مونققدل کيققږي) ،ليکلققى دى .د عېسققويانو محققققين دا انجيققل عيسققى÷ تققه
منسوب نه ګڼي او وايقي چقي دا پقه دوهمقه مقيالدي پېقړۍ کقي د اسقکندريې د
مدرسې يوه شاګرد ليکلى دى .په انسايکلو پيډيا بريټانيکقا کقي ليکقي :د يوحنقا
انجيل بېله کوم شک او ترديده يو جعلقي کتقاب دى ،چقي ليکقونکي يقې د دوو
تنو حواريونو (يوحنقا او متقى) سقره پقه رقابقت کقي ليکلقى دى .او دغقه جعلقي
ليکوال د دې کتاب په متن کقي ادعقا کقړې ده چقي حقواري دى او د مسقيح÷
سره يې ليدلي دي.په دې انجيل کي داسي جملې راغلي دي چي د مسيح÷پر
الوهيت باندي داللت کوي.
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متى خپل انجيل آسمان ته د عيسى÷ تر پورته کېدو څلور کاله وروسته پقه
عبري ژبه په فلسطين کي ليکلى دى .خو د دې انجيل د ژبقاړي اصقل او ژبقاړن
هيڅ نه دي معلوم.
مرقس خپل انجيل د 134م .په شاوخواکي ،په يوناني ژبه په روم کي ليکلقى
دى .دغه انجيل د مسيح له الوهيت څخه انکار کوي.
لوقا خپل انجيل د 150م .په شاوخوا کقي پقه يونقاني ژبقه پقه اسقکندريه کقي
ليکلى دى .مسيحيان د دې انجيل ليکوال د عيسقٰى÷ لقه شقاګردانو څخقه نقه
ګڼي ،بلکقي د «پقولس» نقومي ملګقرى وو (د پقولس پقه هکلقه وروسقته خبقري
کيږي).
عجبه ده د خداى دښمنانو د انجيل پقه نومونقو جعلقي کتابونقه ليکلقى او پقه
هغه کي يې د خداى پيغمبر د خداى سره شريک کړى او نعوذ بالله خداى او د
خداى زوى يې بللى دى .او د خداى پر مځکه داسي ناپوهان او بې عقالن هم
سققته چققي تققر اوسققه دغققه کتابونققه منققي او ان د قققرآن کققريم غونققدي لققه هققر ډول
تحريفه پاک کتاب منونکي مسلمانان د هغه منلو ته وربولي.
عزيزالله کاسب ليکقي :دغقه انجيلونقه چقي پقه سقرياني ،قبطقي او نقورو ژبقو
وژباړل سول ډېري اشتباوي پکښي وسوې .که څقه هقم د هغقو اصقلي ليکونکقو
هم د دې کار لپاره دونه پوهه نه درلقوده او لقه ادبقي او اماليقي پلقوه ډېقري تېقر
وتني پکښي ليدل کيږي .د دې انجيلونو ليکني د يو بل سره پقه بشقپړه توګقه نقه
تطبيقيږي اوليکوالو يې هر يوه خپلي ليدني کتني او رايي پکښي ليکلي دي .لقه
دې امله دى چي په يوه کي يو مطلب سته او په بل کي نسته .دا سقي هقم سقوي
دي چي په دې انجيلونو کي د عيسى÷ ځيني کارونه او خبري نقه دي راغلقي.
(تاريخ انبياء  292مخ).
لکه چي يوحينا د خپل انجيل په پاى کي وايي« :عيسى÷ نور ډېقر کارونقه
هم تر سره کړي دي چي که د ټولو جزئيات په تفصيل سقره راوړل سقي ګومقان
کوم چي ټول جهان به هم د هغو کتابونو ګنجاي

ونه لري چي وليکقل سقي».

(وګورئ د مژده براى عصر جديد د يوحنا د انجيل خاتمه 318 ،مخ).
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د ازهرپوهنتون مشر ډاکټر محمد طيب نجار ليکقي :څنګقه چقي د انجيلونقو
هر ليکونکي ادعاکول چي د ده انجيل اصقلي دى ،نقو لقه دې املقه ډېقري فتنقې
رامنځ ته سوې او هر يوه خپقل خپقل پيقروان پيقدا کقړل او پقه دې سقبب ډېقري
ويني توى سوې او ډېر وګړي ووژل سول( .تاريخ پيامبران  353مخ).
له دې ټولو خبرو او له اوسنيو څلقورو انجيلونقو څخقه لقه ورايقه څرګنقديږي
چي د هغو ګردي خبري د عيسى÷ ويناوي اوالرښووني نه دي ،بلکي د هغقو
زيققاتره مققواد د خققداى د دروغجنققو د ښققمنانو ،د کليسققاوالو او رنګققين طبيعتققو
پادريانو د اندونو او عي

پالنو ثمقره ده .چقي د ښقکلو پېغلقو سقره د مسقتيو او

شراب خوريو ولولې پکښي ځاى سقوي دي .د لقوى څښقتن پقه پيغمبرانقو او د
هغو په نېکو اوالدونقو پقوري يقې بقې سقروبوله خبقري جقوړي کقړي او د خپلقو
شهوتونو او چټلو خواهشونو د تر سره کېدو لپاره يقې الري او ورونقه پرانيسقتي
دي.
د برناباس انجیل:
«برناباس» ( .)St.Barnabasلقه ډېقرو عقالمو او پرهېزګقارو حواريونقو څخقه
وو ،چي عيسٰى÷ ډېر اعتماد پقر درلقود .د برنابقاس اصقلي نقوم «يوسقف».يقا
«يوسي».وو .خو د عيسٰى÷ شاګردانو دى برناباس باله ،يعنقي د نصقيحت او
تبشير زوى .دى د قبرس او د يهودو د الوي قبيلې څخه وو .په خپله مځکه کي
يې کار کاوه ،خو بيا يې هغه خرڅه کړه او د هغې پيسې يې د ديقن د تبليقغ پقه
کار کي ولګولې..
د برناباس انجيل د غدار پولس ماهيت رسقوا کقړ (د دغقه خبيق

پقه هکلقه

وروسته خبري کيږي) .له بله پلوه د دغه انجيل موجود متنونقه د ققرآن کقريم او
نققورو اسققالمي روايققاتو سققره زيققات يوشققانته والققى لققري .پققه دې انجيققل کققي د
عيسٰى÷ دين د حضرت محمد مصطفى ج د دين پيالمه بلل سقوې ده او پقه
هغه کي په څرګنده توګه زموږ د سپېڅلي پيغمبقر «محمقد» ج نقوم راغلقى دى.
دغه خبره المل سوې ده چي کليسا هغه تحريم او لوستل يې منع کړي.
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د دغه انجيل د نسخې د پټولو او له منځه وړلو کوښښونه کېدل .بيا د رسول
الله ج تر راتلو څه له پاسه سل کالقه دمخقه پقاپ لقومړي جيالشقيوس چقي پقه
492م .کال د کليسا مشر سو حکم وکړ چي د دغه کتاب لوستونکى دي مجقرم
وګڼل سي.
بيا دا کتاب ورک وګڼل سو .د شپاړسمي پېړۍ په وروستيو کقي يقوه التينقي
راهب فرامرنيو د آرنيوس بشب څه ليکونه وموندل چقي پقه يقوه کقي پقر پقولس
باندي سختي نيوکي سوي وې ،او داهم پکښي ويل سوي وه چي د برناباس پقه
انجيل کي د پولس حقيقت ښه په ډاګه سوى دى .يو مهال دغه راهب د روم د
پاپ پنځم سکټس سره د هغه کتابتون ته ورغى .څقه ګقړى وروسقته پقاپ بيقده
سو او فرامرنيو د وخت تېرولو لپاره د کتابتون د کتابونو پقه کتلقو اختقه سقو .پقه
دې ترم کي يې د برناباس د انجيل لومړۍ ايټقالوۍ نسقخه پقه الس ورغلقه .او
هغه يې په لستوڼي کي پټه کړه .کله چقي يقې دغقه انجيقل ولوسقت د اسقالم پقه
سپېڅلي دي مشرف سو
بيا دغه انجيل تر 1709م.کاله د امسټردام په يوه کتابتون کقي پقروت وو .او
تر دې وروسته په 1738م.کال د اتري

د پالزمېنقي ويانقا پاچقايي کتقابتون تقه

ولېږدول سو او تر اوسه هلته خوندي دى.
بيا د دغه انجيل اسپانوي ژباړه وموندل سوه .دغه نسخه په 1774م.کقال د
ډاکټر هيوټ نومي الس ته ورغله او هغه په خپلو لکچرونو کقي وويقل چقي پقه
دوو ځايونو کي د لږ څه اختالف پرته په ايټالوي او اسپانوي نسقخو کقي څقه د
يادوني وړ توپير نسته .خو بيا دغه اسپانوۍ نسخه هم ورکقه سقوه .لنقډه داچقي
اوس د برناباس د انجيل يوازي ايټالوۍ نسخه پاته ده .دغه نسخه پقه انګرېقزي
ژباړل سوې او له انګرېزي څخه ډاکټر منکهوس نومي په عربي ژباړلې ده .چي
بيا نامتو پوه سيد رشيد رضا مصري په 1908م.کال د خپلي يوې سريزي سقره
خپره کړه .پر دغه انجيل باندي ډاکټر خليل سعادت مسيحي يقوه اوږده سقريزه
وليکل او په هغې کي يې ادعا وکړه چي دا انجيل يوه داسي يهودي ليکلقى دى
چي لومړى نصراني وو او بيا مسلمان سوى دى .دغه عربي ژباړه چقي هنقد تقه
ورسېده مولوي محمد حليم انصاري رودلقوي پقه اردو وژبقاړل او پقه 1016م.
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کال له الهور څخه خپره سوه .دغه انجيل په فارسي ژبه هم ژبقاړل سقوى دى.
(عيسائيت کياهے ،د انسايکلو پيډيا امريکانا د 262 /3مخ او نورو په حوالقه او
تاريخ اديان ومذاهب جهان دوهم ټوک).

د عیسى÷ د دین په تحریفولو سره د اسالم سرهد پولس دښمني
د عيسققى÷ تققر عققروج وروسققته د هغققه پققر پيروانققو بانققدي د ظلمونققو او
مخالفتونو يو توپان راغى .د يوحينا ورور يعقوب ووژل سقو ،پطقرس جېقل تقه
واچول سو او داسي ستره فتنه او بد حالت را منځ تقه سقو چقي د عيسقى÷ د
الرښوونو مازي نوم پاته وو.
د عيسى÷ پيروانو لومړى د يهودو سره د اړيکقو د شقلولو فکقر نقه درلقود،
بلکي لکه څنګه چي يې د تورات د احکامو سره عالقه درلوده کوښښ يې کاوه
چي د نورو پرځقاى يهقود دعقوت کقړي .خقو څنګقه چقي يهقودو روحقانيونو او
رومي حکومت او د هغه ګوډاګيو د دوى پر ضد السونه سره ورکړه او دوى يې
ډېر په تنګ کړل ،نو دوى په ګاونډيو هيوادونو ،په ځانګړې توګه په انطاکيه کي
خپاره سول او انجيل يې د خلکو په منځ کي خپراوه.
په دې ترينګلي حالت کقي يقوه ډېقره مهمقه پېښقه وسقوه او هغقه داوه چقي د
ساول يا شائول په نامه يو نامتو عبري ژبى يهودي عالم را څرګنقد سقو .هغقه د

روم د طرسوس ( )Tarsusپه ښقار کقي (چقي اوس د ترکيقې پقه سقهيل کقي لقه
مققديتراني سققمندرګي څخققه شققل کېلققومتره ليققري واقققع دى) د 10م ،کققال پققه
شاوخوا کي زېږېدلى وو او عيسى÷ يې هيڅ نه وو ليدلى .ده يوناني او رومي
ژبي زده کړي وې ،د لرغونو يوناني ادبياتو سره هم بلد وو او د خپقل مهقال پقه
فلسفو او فرهنګي مسايلو ډېقر پوهېقدى .رومقي تابعيقت يقې درلقود او د روم د
واکمنۍ په دستګاه کي د اثر او رسوخ څښتن وو.
هغققه لققومړى د عيسققى÷ د حواريونققو او پيروانققو سققره سققخته دښققمني را
اخيستې وه او ډېر يې ووژل .خو څنګه چي يې د خپلو رومقي ولقي نعمتقانو پقه
سالمشوره تر دې چقاري د غولقوني او لقه سقمي الري څخقه پقه چقل ول د دې
دين د پيروانو د اړوني او د دې دين د تحريفولو او بدلولو چاره غوره وګڼل پقه
ناڅاپي توګقه يقې ادعقا وکقړه چقي د دمشقق پقر الر حضقرت عيسقى÷ پقر را
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څرګند سو او د ده د پيروانو د نه زورولو او د نصقرانيت د تبليقغ سپارښقتنه يقې
راته وکړه .ځکه نو ما نصرانيت ومانه .خقو د سقاول دغقه خبقري حواريونقو نقه
منلي ،اما برناباس چي د عيسى÷ ډېر نژدې او متقي حواري وو له هغه څخقه
دفاع وکړه او حواريون يې قانع کړل چي د ده عېسوي کېدل ومني .نقو هغقه وو

چي سقاول د ځقان د عېسقوي ظقاهرولو سقره سقم خپقل نقوم «پقولس» ()Paul

کښېښود .چي په يوناني ژبه د کوچني معنا ورکوي .هغه د برنابقاس لقه ملګرتيقا
او خوش باورۍ څخه په ناوړه ګته اخيستنه عېسوي سپېڅلى او د لقوى څښقتن
د يووالي ښکلى دين د رومي طواغيتو د ګټو تابع کړ او هغو تقه يقې داسقي اېقل
کړ چي هغوى د شرک او بت پالني د چټلو کوښو سره په ننوتل او باالخره يقې
قبضه کړ .د توحيد له دې دين څخه يې توحيد او موحدين بېرتقه کقړل او د دې
دين هرڅه يې رومي کړل .د ځينو مورخينو په وينا «په اصل کي روميان نقه دي
عېسققويان سققوي ،بلکققي عېسققويت يققې رومققي کققړ» .پققولس د خپلققو رومققي ولققي
نعمتققانو پققه هڅونققه عېسققويت تققه د يققوه داسققي ځققانګړي ديققن چققي د روم او
لوېديزي نړۍ د بت پالو عقايدو سره سقم وو،د بڼقي ورکولقو او د هغقه د پقراخ
خپرولو لپاره ډېري هلي ځلي وکړې .ده به خلکو ته زده کول چي عېسقويان پقر
مسيح÷ باندي په ايمان راوړلو سره ژغورل سوي دي ،نو نور اړ نه دي چي د
موسققى÷ د احکققامو او قوانينققو اطاعققت وکققړي .د دې تققر څنققګ پققولس د
عيسى÷ د دين په نامه ډېر نوي شيان رامنځ ته کړل او هغقه يقې د عياشقيو او
فحشاوو د پلوۍ ،ترسره کولو او خپرولواو د ظلم او تېريو او ټيټو چارو او ټيټقو
عناصرو دين کړ .چي په دې توګه د نصاراوو دين په بشپړه توګقه د اسقرائيلو لقه
دين څخه بېل سو ،خو هماغه د عيسى÷ دين هقم ګردسقره لقه منځقه والړ او
پر ځاى يې صرف د عېسويت په نامقه د روميقانو او لوېقديزيانو د منلقو وړ او د
هغو د وثني او بت پالو عقايدو او د رومي طواغيتو د ګټو سره په توافق کي يقو
ډول نوى او عمومي مذهب رامنځ ته سو او پقه دې توګقه اوسقني مقروج څلقور
انجيلونه هم د پولس د دغو وضع کړو اعتقاداتو سره سم واوډل سول.
د «تاريخ اديان و مذاهب جهان» په دوهم توک کي وايي :پوهقان بقاور لقري
چي پولس د خداى د زوى لرلو په هکله د روميانو عقايد په نصرانيت ګډ کقړل
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او دې د وحدانيت مذهب ته يې له خپل لومړني حالت څخه بدلون ورکقړ او د
شرک او تثلي

عقايد يې پکښي ځاى کړل.

دغه راز نور ډېر تاريخونه وايي :څنګه چقي پقولس زيقات رسقوخ ومونقد پقه
عېسوي دين کي يې منحرف عقايد ،لکه د تثلي

فکر ،د مسيح÷ د الوهيقت

خبره او داسقي ډېقر نقور مزخرفقات د يونقاني وثنيقت او نقورو فلسقفو څخقه پقه
استفاده پر ور ګد کړل.
تاسي فکر وکړئ خپله مسيح÷ ځان يو انسان بالقه نقه خقداى يقا د خقداى
زوى .هغه په خپلو تعليماتو کي د يهودو د رواياتو او اخبارو څخه هقيڅ انکقار
ونه کړ ،بلکي د يهودو د د ين سره سم د لقوى څښقتن وحقدانيت د ده د ايمقان
بنسن وو او د دې تعليم يې ورکاوه او د تورات د هر لفظ تصديق يې کاوه .له
دې څخه نه هغقه انحقراف وکقړ او نقه يقې خپلقو پيروانقو تقه د انحقراف اجقازه
ورکول ،بلکي ځان يې د پيغمبرانو او آسماني احکقامو پلقوى بالقه او ويقل يقې:
«داسققي فکققر ونققه کققړئ چققي زه راغلققى يققم چققي تققورات او د پيغمبرانققو ليکنققي
منسوخي او باطلي کړم .زه د احکقامو د بشقپړولو لپقاره راغلقى يقم نقه د هغقو د
منسوخولو لپاره» (متى .)17 :5
د غه موضوع لوى څښتن په قرآن کريم کي په داسي ښکلو الفاظو بيان کقړې
ده:
َ
َ
َ
يَس ٱبۡن َم ۡر َي َم لم َصد ِٗقا ل َِما َب ۡ َ
لَع َء َاثَٰرهِم بع َ
﴿ َو َق َّف ۡي َنا َٰٓ
ي يَ َديۡهِ م َِن ٱ َّتل ۡو َرىَٰةِِۖ َو َءات ۡي َنَٰ له
ِ ِِ
ِ
ۡ
َ
يل فِيهِ له ٗدى َونلور َو لم َصد ِٗقا ل َِما َب ۡ َ
ي يَ َديۡهِ م َِن ٱ َّتل ۡو َرىَٰةِ﴾ [المائدة.]46 :
جن
ٱ ِۡل ِ
ژباړه« :بياموږ تر هغو پيغمبرانو وروسته د مريم زوى عيسى ولېږى .له تورات

څخه چي کوم څه د هغه په وړاندي موجود وه د هغه تصديقوونکى وو او موږ هغه

ته انجيل ورکړ چي په هغه کي الرښوونه او روښنايي وه او هغه هم د تورات د هغه

څه چي په هغه وخت کي موجود وه تصديقوونکى وو».
د دغه مسيحا د راتلقو موخقه داوه چقي بنقي اسقرائيل د ذلقت او خقوارۍ لقه
عذابقه وژغقوري او سقترتوب او لوړتيقا ورپقه برخقه کقړي او هغقه ققوت (رومقة
الکبققرى) پققاش پققاش کققړي چققي بنققي اسققرائيل يققې مغلققوب کققړي او تققر خپلققه
ښکېالکي ولکه الندي راوستلي وه .د بايبل عالمان مني چي د مرقس د انجيقل
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د اووم بققاب لققه  25تققر  27آيتونققو څخققه څرګنققديږي چققي مسققيح روميققان او
يونانيان د سپو سره ورته بلل او له هغو څخه يې کرکقه څرګنقدول .نقو روميقانو
څنګه داسي مسيح د خپقل خقداى پقه توګقه منلقى واى چقي د روم دښقمن وي،
ځان خداى نه ،بلکي صرف انسان بولي او بني اسرائيل د لوى څښقتن منتخقب
قوم او روميان سپي ګڼي؟ له دې امله بايد په دې شخصيت کي رومي ځانګړني
پيدا سوي واى .د يونان او روم نامتو کسان مافوق الفطرت وه؛ دوى تقه بقه پقه
خدايي صفاتو قايل وه؛ د دوى په مذهب کي آلهې ضقروري وې او دا آلهقې بقه
تل د انسان په بڼه رامنځ ته کېدې ،ځکه نقو پقولس پقه حضقرت عيسقى÷ کقي
دغه ټول صفتونه پيدا کړل .او په دې توګه يې مسيحيت مسخ کړ او هغه يقې د
روميانو د فطرت او د هغو د طواغيتو د ګټو سره برابر جوړ کړ.
مهمه خبره ال داده چي پولس د روم د حاکمي طاغوتي دسقتګاه ګومقارلى او
مالتړى وو .خو په درواغقو يقې داسقي څرګنقدول چقي زه د واکمنقو لخقوا ډېقر
کړول سوى يم .د ده دغه ګومقارل تقوب او مالتقړ ،د واکمنقو پقه اړه د هغقه لقه
هغو څرګندونو څخه معلقوميږي چقي ګردسقره د عيسقى÷ د انقدونو ،کړنقو او
څرګندونو او دعوت په خالف وې .عيسى÷ د واکمنو ظلمونه او ورانۍ او پر
فلسطين باندي د هغو غاصبانه ولکقه پقه کلکقه غنقدل او د مظلومقانو لقه ګرالبقو
څخه يې د هغو د السونو د لنډولو او پر فلسقطين بانقدي د رومقي سقلطې د لقه
منځه وړلو پالن درلود .د جليلي رومي واکمن يې ګيدړ باله او سقره د دې چقي
دغه واکمن يحيى÷ وژلقى وو او خلکقو عيسقى÷ هقم وبېقراوه چقي تقا هقم
وژنققي خققو ده يققې هققيڅ پققروا نققه کققول .خققو پققولس د دې بققرعکس د واکمنققو د
اطاعت په هکله خلکو ته توصيې او سپارښتني کولې .لکه چي پقه «مقژده بقراى
عصر جديد» (انجيل) کي ،روميانو ته د پولس د رسالې په ( )13فصل کقي «د
قدرت د خاوندانو په نسبت زموږ وظيفه» تر سرليک الندي داسي ليکل سقوي
دي:
«ټول بايد د امورو له اولياوو څخه اطاعت وکړئ ،ځکه د خداى لقه اجقازې
پرته هيڅ قدرت وجود نه لري.او د قدرت اوسني خاونقدان خقداى مققرر کقړي
دي .له دې امله هرڅوک چي د هغو سره مخالفت وکړي د هغو سره مخالفت
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کوي چي لوى څښتن مققرر کقړي دي .او پقه دې عمقل بقه خپقل ځقان مالمقت
کړي .ځکه فرمانروايان د نېقک چقارو د وحشقت المقل نقه دي ،بلکقي بقدکاران
بايد له هغو څخه وبېريږي .آيا غواړې چي له واکمنو څخقه بېقره ونقه لقرې؟ پقه
دې صورت کي نېکي وکړه او هغه تا تعريفوي .ځکه چي هغقه د خقداى خقادم
دى او ستا د ښېګڼي لپقاره کقار کقوي .امقا کقه ناسقم کقار وکقړې لقه هغقو څخقه
وبېرېږه ځکه هغه بې سببه د توري خاوندان نه دي .بلکي د خداى خادمقان دي
څو د خداى غضب د خطاکارانو په هکله پلى کقړي .ځکقه نقو بايقد د ققدرت د
څښتنانو څخه اطاعت وکړئ .نه يوازي د خقداى د غضقب پقه سقبب ،بلکقي د
خپل وجدان د هوسايى لپقاره هقم .او پقه همقدې سقبب دى چقي تاسقي مقاليې
ورکوئ .ځکه د امورو اوليا د خداى خادمان دي او په دې دليل په خپلقو دنقدو
اخته دي.نو خپله دنده د ټولو په نسبت تر سره کقړئ .ماليقات د هغقو مسقتحقو
ته ورکړئ .او محصولونه د محصول ټولولقو مقامور تقه ورکقړئ .او هغقه څقوک
چي د درناوي وړ دى درناوى يې وکړئ .او د عزت د څښتنانو عزت وکړئ».
د پولس له دغو څرګندونو څخه په زغرده جوتيږي چي هغه اصال د روم يقو
ګومارلى وو چي د مسيح÷ په پيروانو يې ننايستلى وو او دغه مبارک دين يې
داسي تحريف کړ چي د هغو ګټو ته تاوان.ونه رسوالى سي.
په دغو الملونو وو چي باالخره حواريونو د پولس سره مخالفتونه پيقل کقړل
او له هغه څخه پقه بېلېقدو سقره يقې د هغقه ګمراهقي او د عېسقويت سقره سقتره
دښمني او چلبازي څرګنده کړه .خقو ده تقر دې مهالقه خپلقو شقومو موخقو تقه د
رسېدو لپاره ډېر کار کړى وو او ډېر وګړي يې د ځان کړي وه.
برناباس حواري چي لومړى په خوش بينۍ او حسن نيت د ساول ننګه کړې
وه د خپل انجيل په پيل کي وليکل:
«عزيزانو! لوى څښتن چي عظيم او عجيب دى په دې آخره زمانقه کقي مقوږ
د خپل نبي يسوع مسيح په ذريعه په يوه ستر رحمت سقره وازمقايلو .شقيطان د
دغه تعليم او آيتونو په ذريعه ډېر هغه وګړي ګمراه کړي دي چي د تققوا دعقوې
کوي او د سخت کفر تبليغ ته يې مالتړلې ده .مسيح د لوى څښتن زوى بولي.
سنتي چي لوى څښتن يې د تل لپاره حکم کړى دى ،نه منقي .او ټقولي مقرداري

168

د حق او باطل جګړي

غوښي حاللي بولي .د دوى په ډله کي پولس هم ګمراه سقو .خقو پقه خواشقينۍ
سره بايد ووايم چي زه يې په هکله څه نقه سقم ويقالى .دغقه المقل دى چقي زه
دغه حق خبري لقيکم ،کقومي چقي مقا د يسقوع مسقيح سقره د ملګرتيقا پرمهقال
اورېدلي او ليدلي دي .څو تاسي نجات ومومئ او شيطان مو له الري وانه ړوي
او د لوى څښتن په ديانت کي هالک نه سئ .له دې امله له هقر هغقه چقا څخقه
ګوښه ګرځئ چي تاسي ته د کوم داسي نوي تعليم تبليغ کوي چي زما له ليکنقي
خالف وي ،څو تاسي تل تر تله نجات ومومئ» (د برناباس د انجيل سريزه لقه
 2تر  9آيتونو)..
په بريټانيکا انسايکلو پيډيا کي د پقولس پقه هکلقه ليکقي« :پقولس عېسقويت
دونه بدل کړ چي هغه د دې دين دوهم بنسن ايښوونکى سو .بلکي په حقيقت
کي د هغه کليسايي عېسويت بنسن ايښوونکى دى چي د يسوع مسقيح د ديقن
سققره ګردسققره تققوپير لققري .لکققه چققي تاريخونققه وايققي درې پېققړۍ د پققولس د
تحريفاتو او افکارو پر ضد شديد مقاومت وسو».
د اديانو يقو څېړونکقي جقان نقاس د اديقانو پقه تقاريخ کقي وايقي :مسقيحيان
کوښښ کوي چي د پولس ستر خيانت چي د عيسى÷ پقه توحيقدي ديقن کقي
تحريف دى توجيه او اصالح کړي .په داسي حال کي چي هغه يقو يهقودي او د
عيسى او د هغه د دين له سرسختو دښمنانو څخه وو .رشقتياني مسقيحيان دى
يو چلباز او درواغجن بولي.
وايي چي يوځل پولس د بيت المقدس په ښار کقي ونيقول سقو ،خقو څنګقه
چي يې د روم تابعيت درلقود بنقدي روم تقه ولېقږل سقو ،امقا هلتقه قيصقر بېرتقه
خوشي کړ .بيا د اسپانيې ،مقدونيې او کرټ د ټاپو د سفر پر مهال ونيقول سقو
او روم ته بندي واستول سو ،خو داځل د روم د واکمن نرون پقه وختقو کقي پقه
61م.کال ووژل سو( .تاريخ اديان ومذاهب جهان دوهم توک).
لققه پورتنيققو خبققرو څخققه څرګنققديږي چققي اوسققنى مسققيحي ديققن د حضققرت
عيسى÷ د سپېڅلوالرښوونو سره هيڅ سر نه خوري او دا ټول د پولس لخقوا
رامنځ ته سوي عقايد دي.پر دې سر بېقره دغقه تحريقف سقوى نصقرانيت چقي
څنګه په اروپا کي خپور سو او د يوناني بت پالني سره په شخړو اخته سو ويقې
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نه سواى کوالى چي پر خپلو اصولو او بنسټونو پاته سي او پاى د بقت پقالني او
مققادي پققالو عناصققرو تققر اغېققزي النققدي راغققى او د شققرابو ،کبققابو او عياشققۍ او
فحاشۍ او مادياتو او لذتونو او خوندو نو دين ځني جوړ سقو .لقه دې املقه دى
چي ځيني عي

خوښوونکي مادي پال وګړي د اسالم له پاکي لمني څخه دغه

د خوند او عي

او پيسو او لوېديزو نڅاځايونو او فحشاوو ځالي ته ور اوړي.

د عېسویانو کړوني:
پققولس خققو د روميققانو د خوښققي او د رومققي امپراتققورۍ د ګټققو سققره سققم د
عيسى÷ دغه د هغه مهال د اسالم دين ته انحراف ورکړ ،خو څنګه چقي د ده
په چلونو او ګمرهيو برنابا او نور حواريقون پقوه سقول د ده سقره يقې مخالفقت
پيل کړ .وروسته بيا لکه چي د واکمنو عادت دى چي له خپل ګوډاګي څخه تقر
کار اخيستلو وروسته يې ژوندى نقه پرېقږدي .پقه پقولس هقم دغقه کانقه وسقوه.
څنګه چي دغه مذهب زياتره زيارکښو پرګنو او مريانو مانه او له فلسطين څخقه
د باندي او روم او د هغه اړوندو ملکونو ته ورسېد ،او زيقات خپقور سقو ،او لقه
بلي خوا څنګه چقي دغقه ديقن لقه آره د روميقانو د مظقالمو سقره نقه وو جقوړ او
فطرتاً د رومي واکمنو ضد وو او د دې دين په اند روم د تيقارو بچقى بالقه سقو.
په تېره چي په 132م.کقال يهقودو د رومقي ښقکېالک سقره وسقله والقي ډغقري
ووهلققې ،نققو عېسققويان هققم پققه دې پققاڅون ورګققډ سققول ،ځکققه نققو واکمنققو او
امپراتورانققو خطققر ځنققي احسققاس کققړ او وپوهېققدل چققي دا مققذهب د دوى بققېخ
باسي .په دې سببونو د دې دين مشران او پيقروان د رومقي واکمنقو او د هغقو د
ګوډاګيانو.د زورونو او کړونو سره مخقامخ سقول .يهقودو هقم دښقمني ورسقره
پالل او نورو عامو خلکو هم له دې مذهب څخه کرکه کول .هغوى بيا د پقولس
بدعت ته متوجه وه او ويل يې :څنګه کېداى سي چي عيسقى÷ چقي د مريقي
غوندي په دار وځړول سو ،خداى وي .داسي خداى هم وي چقي زيقږي ،مقري
او بيا ژوندى کيږي؟ او څنګه کېداى سي چي خداى هقم پقالر وي او هقم زوى
او څنګه کېداى سي له مريمي څخه چي بشر ده خداى وزېږي؟ له دې امله ډېقر
حواريون او عام عېسويان ووژل سقول او اعقدام سقول .عقامو خلکقو هقم پلمقې
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لټولې چي د دغقو دښقمنانو مقرګ تقه الره جقوړه کقړي .او نقارې بقه يقې وهلقې:
«عېسويان د زمريو خولې ته واچوئ!» .په مرګ محکومين بقه يقې پقه ډول ډول
کړونو وژل .د روم له مدني حقوقو څخه د برخمنو عېسويانو سرونه به يې پرې
کول او د هغو ښځي به يې تبعيدولې .خو کقوم کسقان چقي بقه د روم لقه مقدني
حقوقو څخه برخمن نه وه هغه به يې ژوندي سوځول.يا به يې په دار ځړول او
يا به يې د امفي تياتر څارويو ته اچول( .د البرماله تاريخ رم 290مخ).
په «الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة» کي
ليکي« :نصرانيان د يهودو لخوا چي ديني واک يې درلود او د روميانو لخوا
چي سياسي واک يې درلود ډېر زورول کېدل .دوى به يې په ډول ډول
عذابونو ،لکه اره کولو ،په سرو سيخانو پېيلو او ژوندي سوځلو له منځه وړل.
ځينو امپراتورانو يې کتابونه وسوځل .د ديوکلسين په نامه يوه امپراتور په
284م.کال وپتېيل چي تر څو د نصاراوو ويني زما د آس تر زنګنو پوري ونه
رسيږي زه به د دوى له وژلو الس وانه خلم .او دغسي يې هم وکړل .دغه
امپراتور يې کليساوي او کتابونه وروسوځل او ډول ډول عذابونه يې پر تېر
کړل».
البرماله ليکي« :ديوکلسين فرمان صادر کړ چي د عېسقويانو ټقولي کليسقاوي
وراني کړي او ټول سپېڅلي کتابونه يې له منځه يو سي .د دغه امپراتقور پقه پېقر
کي نه د عېسويانو پر کوچنيانو رحم کېدى ،نه يې پر ښځو .څو تنقه بقه يقې يقو
ځاى کړل او وبه يې وژل .کله به يې هم ډېر عېسويان يوځقاى ودرول او ژر اور
اخيستونکي مواد به يې ورته کښېښوول .د ځينو په غاړو به يې ډبري وځړولقې،
سقيند تقه بققه يقې واچققول .محبسقونه لققه بنقديانو ډک وه .بققې رحمقه مققامورين د
عېسويانو د نوو کړونو په فکر کي وه» (تاريخ رم  291مخ).
د قسطنطین لخوا د عېسویت منل:
د عېسويت لپاره 312م.کال ډېر نېکمرغه کال وو .ځکه پقه دغقه کقال د روم
واکمن قسطنطين (کنستانتين؛ ( 306( Constantineق 337م ).که څه هم بت
پال وو د عېسويانو سقره سقمه وضقع راواخيسقته .وروسقته يقې پقه 313م.کقال
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عېسويانو ته د مذهبي مراسمو د آزادۍ په هکله په ميالن کي د اوسېدو پرمهال
د ميالن فرمان صادر کړ .د عېسويانو نړول سوي کليساوي يې له سره ورغولې.
د هغو ضبط سوي شته او مځکقي يقې بېرتقه ورکقړې ،روحقانيون يقې لقه شقاقه
کارونو معاف کړل او ستري دندي يې وروسقپارلې .خقو کلقه چقي يقې د ده پقه
واک کي شريک رقيب ليسينيوس له واکه ليري کړ او خپل سقرى امپراتقور سقو
په څرګنده يې د بت پالو پر ضد د عېسويت مالتړ وکړ .او دغه دين يې ومانقه.
له دې امله د کليسا مورخين دغه پېر ته د نصرانيت طاليقي عصقر وايقي .اوس
نو د بت پالو وارى وو چي د زورونو او يا لږ تقر لقږه د سقپکاويو سقره مخقامخ
سي .د بت پالو څو لمونځتونونه وران يا وتړل سول او د پخوانيو خدايانو بتقان
مات سول .خپله قسطنطين د يوه يونقاني فېلسقوف د وژلقو امقر ورکقړ او د بقل
فېلسوف تاليفات يې له منځه يووړل .باالخره خبره تقر دې ورسقېدل چقي کقوم
ظلمونه چي پر مسيحيانو کېدل پاى دوى پر نورو کول.
تر قسطنطین وروسته:
کققه څققه هققم لققه  313تققر 539م.کققال پققوري د عېسققويت حريققف بققت پققال
مذهبونه پالل کېدل ،خو عېسويت په ټولو هغقو اورشقوګانو کقي چقي د روم تقر
ولکققې النققدي وې خپققور سققو .ان د روم مقننققه قققوه يققې هققم تققر اغېققزي النققدي
راوسته .په دغه پېر کي عېسويت پر دوو واکمنيو ووېشل سو .يقوه واکمنقي پقه
ختيځ کي وه چي پالزمېنه يقې قسقطنطنيه وه چقي قسقطنطين پقه 324م.کقال د
بوسفورس پر غاړه د بېزانس د زاړه ښار پر ځاى ودانه کړه ( .)1دغه راز يقې پقه

دغه ښار کي يقوه سقتره کليسقا هقم د «آيقا صقوفيا» پقه نامقه ودانقه کقړه .پقه دې
واکمني کي د بالکان ،يونان ،کوچنۍ آسيا ،مصر او حبشې سيمي شاملي وې .د

دغه ځاى تر ټولو ستر مذهبي الرښود تقه يقې بطريقرک ( )Patriarchويقل .بلقه
واکمني په لوېديځ کي وه چي مرکز يې هماغه روم وو او د اروپا ډېري سيمي د
دې واکمنۍ تر ولکې الندي وې .د دغي واکمنۍ مقذهبي الرښقود يقې «پقاپ»
 -1د بېزانس زوړ ښار څه له پاسه زر کاله دمخه د يونانيانو لخوا ودان سوى وو ،خو
قسطنطين بدلون ورته ورکړ او لوى ښار يې ځني جوړ کړ.
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باله .د غه دواړي واکمنۍ له هماغه پيلقه يقو د بلقي سقره پقه رقابقت کقي وې او
هري يوې پر بلي باندي خپل لوړوالى غوښت.
پققه دې توګققه عېسققويت د ډول ډول بققدلونونو ښققکار سققو .تيققاره مهالونققه پققر
راغله ،په نوره اروپا کي خپور سو .نفاق ،اختالفونه او بېلقي بېلقي ډلقي پکښقيي
پيدا سوې .کليسا د واک په تر السه کولو سره پر خپلقو او پقردو ډول ډول سقتر
ظلمونه وکړل .د خلکو ،په تېره د پوهانو بد ځنقي راغلقه او د دوى او کليسقاوو
تر منځ کرکي ،شخړي او جګړې رامنځ ته سوي.
د نصرانيت په انحراف کي نور زياتوب هم راغى او دا هغه مهقال وو چقي د
اروپا د يوناني بت پالني سره په داسي حال کي مخامخ سو چي چمتو والى يقې
نه ورته درلود او نژدې درې پېړۍ د دغي بت پالني سره پقه خقورا سقختي سقره
الس او ګرېوان وو .بيا د قسطنطين لخوا د دغه دين منلو د هغه په انحراف کي
ال زياته اغېزه وښقندل .ځکقه د دغقه ديقن مبلغقين د کليسقا پقه سياسقي واکمنقو
واوښتل بيا چي نصرانيت د روم رسمي دين سو له رومي بقت پقالني او هيلينقي
ټولني څخه نور زيات لرغوني دودونه هم خپل کړل .سره د دې چقي نصقرانيت
دنيوي ولکه په الس راوړې وه ،په يوناني او رومي بت پالنقه کقي کومقه چقي پقه
اروپا کي خپره سوې وه ،له رشتياني تاثير ښندلو څخه عاجز پاته سو او ويې نه
کړاى سواى د هغه خال

توحيد سره يې غاړه غړۍ کړي چقي عيسقى÷ پقه

هغه سره رالېقږل سقوى وو .خقو د دې بقرعکس نصقرانيت پقه خپلقه د هغقو تقر
اغېققزي النققدي راغققى او ال زيققات منحققرف سققو .پققه دې ډول د عيسققى÷ تققر
زېږېدو شپږ پېړۍ وروسته نور نصرانيت هغه ساده ،سپېڅلى او کليوال دين نقه
وو ،بلکي يو ډول مسخ سوى ،په کلسقياوو کقي را اېسقار او لقه فسقاده ډک او د
ريا ،درواغو دين وو .چي باالخره د کليسا پقه ظالمقه ،بېروونکقې او مقادي پالقه
ديکتاتوره امپراتوري واوښت او د مادي پالو امپراتورانو د واک د ټينګښقت آلقه
وګرځېد .بيا دغي بت پالني او نصرانيت دې ته مالوتړل چي اروپا تقه د اسقالم
د رسققېدلو مخققه ونيسققي .پققه دې لققړ کققي اروپ قايي پوځونققو د پققاپ او مسققيحي
واکمنو په الرښوونه د اسقالم سقره اوږدې جګقړې وکقړې او اروپقا يقې لقه دې
ستري ښېګڼي او هغي رڼقا څخقه چقي ډېقره اړتيقا يقې ورتقه درلقوده بقې برخقي
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پرېښوول .که نه اسالم به ډېر ژر د اروپا د ژوندانه په ټولو شئونو کقي ښقه اغېقز
ښندلى واى .د ظلم او بې عدالتۍ د تورو تيارو توري لوخړي بقه يقې د حقق او
حقيقققت پققه رڼققا وربققدلي کققړي واى او د هغققې پققه فلسققفه او ادب او د هغققو بققه
رسالت کي به يې مثبت بدلونونه راوستلي واى.
په نړۍ کي د مسیحیت خپرېده:
د عيسى÷ د دين د خپرېدو لپقاره لقه هماغقه پيلقه د حواريونقو لخقوا هلقي
ځلي پيقل سقوې .دا فعاليقت لقومړى پقه فلسقطين کقي کېقدى .بيقا د فلسقطين د
باندي سوريې ،روم ،يونان ،مصر او کوچنۍ آسيا ته وغځېد .د دې خپرېقدو او
پرمختلو عاملين پطرس ،پولس ،يوحنا ،برناباس ،مرقس او نور وه .او لکه چي
په مخکنيو پاڼو کي خبري پر وسوې پولس د ځانګړو موخو لپاره پقه دې هکلقه
زياته ونډه اخيستل .لوقا او مرقس هم په مصر کي د دې ديقن د خپرېقدو لپقاره
زيققات فعققال وه .د دوهمققي مققيالدي پېققړۍ پققه وروسققتيو کققي پققه سققوريه کققي د
انطاکيې ،په يونان کي د کرټ ،په فرانسقه کقي د ليقون ،پقه افريققا کقي د کارتقاژ
(قرطاجنه) ،په مصر کي د اسکندريې مسيحي ټقولني د پقام وړ وې .خقو د دې
دين ډېر مهم مرکز په روم کي وو.
د عيسى÷ دين تر لومړۍ ميالدي پېړۍ وروسته په بت پالو کي ډېر خپقور
سو.په اتمه ميالدي پېړۍ کي د جرمني خلکقو د عيسقى÷ ديقن ومانقه .بيقا پقه
ډنمارک ،ناروي او سويډن کي دود سو .د لسمي ميالدي پېړۍ په وروستيو کي
سالويان د روم د کليسا تقر چتقر النقدي راغلقه .د ختقيځ ارتقودوکس کليسقا پقه
1054م.کققال پققه رسققميت وپېژنققدل سققوه .د روم د امپراتققورۍ تققر را پرځېققدو
وروسته ارتودوکس کليسا ماسکو ته ولېږدول سقوه .پقه افريققا کقي عېسقويت د
ښکېالک سره يوځاى نفوذ وکړ .په اروپا کي د مسيحيت سقره د اسقالم جګقړه
له افريقا څخه پيل سوه .کله چي امريکقا ومونقدل سقوه مسقيحي ديقن مهقاجرو
هلته وروړ او کاتوليکي او ارتودوکس کليساوي پکښي تاسيس سوې.

د کلیساوالو د ظلمونو یو څو بېلګې:
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دروغجن او مکار يهودي پولس د دې لپاره د عيسقى÷ ديقن ومانقه چقي د
ظلم او نارواوو سره د دغه په مينه او مسامحه او سوله ييقزو الرو چقارو سقره د
مبارز دين پر ځاى د ظلم او استبداد او خونړيو تېريو پلقوى او ترسقره کقوونکى
دين ځني جوړ کړي .او رشتيا چي په دې کار کي ډېر بريالى سو .پقولس پقه دې
دين کي د «پاپ» مقام وتراشى او د روم په رسمي کليسا کقي يقې د پقاپ چپنقه
واغوسته .چي تر ده وروسته تر نن پوري د کليساګانو د مشر دغقه مققام د سقتر
پاپ په نامه پاته دى او د روم د ښقار پقه واټيکقان کقي پقه سقتر شقان او شقوکت
مقدسه امپراتوري او واکمني چلوي.
لومړى کليسا د مذهب د ساده او ابتدايي چارو اداره پر غاړه درلقوده .خقو د
کاتوليکي کليسا تر پيدا کېدو وروسته ستر پاپ د هغقې پقه سقر کقي ودرېقد .پقه
1870م.کال کاتوليکو روحانيونو اعالن وکقړ چقي پقاپ لقه هقر ډول اشقتباه او
تېروتني څخه پاک دى .په دې پسي د کارديناالنو ،اسقفانو او کشيشانو سلسلۀ
مراتب را منځ ته سوه.
دمخه يې هر اسقف ته د پاپ لقب ورکاوه .خو د اووم ګريګوري پقه وختقو
کي دغه لقب د روم د اسقفانو مشر ته ځانګړى سو .په دې توګه پاپ د نړۍ د
کاتوليکو کليساګانو سقتر واکمقن ،د الهقي واک څښقتن او د عيسقى÷ نايقب
سو .تاريخونه وايي چي دغه ستر واک پاپ ته د روم امپراتورۍ ورکړ .چقي پقه
پايلققه کققي يققې پققر اروپققا او مسققيحي نققړۍ بانققدي د کليسققا روحققاني اسققتبداد ،د
عقايققدو پلټنققي ،صققليبي جګققړو او نققورو مققذهبي ظلمونققو تققر زرو کققالو زيققات
سيورۍ غوړولى وو .چي که د اسالم رڼا او اغېز نه واى او د دې اغېقز پقه پايلقه
کي رنسانس نه واى ،دې ستري بال به بشريت ګرد سره د پوپنا کېقدو کنقدي تقه
ورټېل وهلى واى.
څنګه چي منحرف نصرانيت واک خپل کړ کليساګانو ډول ډول ظلمونو تقه
مال وتړل .په منځنيو پېړيقو کقي کليسقاوالو د بقدعتونو سقره د مبقارزې پقه پلمقه
«بدعتيان» سوځول او يا بقه يقې ژبقي ورپقرې کقولې .کقوم کسقان چقي بقه د دې
منحرف دين پر الر نه تله له کليسا به شړل کېدل ،شته به يې مصقادره کېقدل او
تبعيدېدل به .که به بدعت کوونکي توبه ايستل او په محکمه کي به يقې هقم څقه
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سوابق نه درلودل په بند يا تبعيد او يا يې د کور په ورانولو محکومېقدى .کقه بقه
چا توبه ماته کړې وه په تل تر تله بند محکومېدى.
د پقققاپ ققققدرت تقققر دې پقققولي ورسقققېد چقققي پاچهقققان يقققې تکفيقققرول .پقققه
1205م.کققال د درېققيم پققاپ او د انګلسققتان د وخققت د پاچققا تققر مققنځ اخققتالف
رامنځ ته سو .پاپ هغه تکفير کړ .پاچا چقي سقخت بېرېقدلى وو ،ويقې ليکقل:
«ما ته له غيبو څخه خبر راکړه سو چي د انګلستان او ايرلينډ هيواد مو عيسقى،
حواريونو ،پاپ او د هغه کاتوليکو ځقاى ناسقتو تقه سقپارلى دى .ملقت دي پقوه
سي چي تر دې وروسته به زه پر دې هيواد د پاپ او د روحانيقت د مققام لخقوا
د نايب السلطنه په توګه حکومت کوم ،موږ وپتېيقل چقي روحانيقت هرکقال دوه
واره ،هره پال زر انګرېزي ليرې زموږ څخه ترالسه کقړي او کقه مقوږ يقا ترمقوږ
وروسته کسان د دې تړون لقه حکقم څخقه مخالفقت وکقړو پقر دې هيقواد بقه د
سلطنت له حق څخه د تل لپاره بې برخي اوسو».
په 1705م.کال د جرمني امپراتور څلورم هانري د پاپ د فرمان په نسبت د
بې پروايى له امله تکفير سو او له خپله مقامه ګوښه سو .د ده پقه هکلقه د پقاپ
اعالميه دا زيل وه« :زه د لوى څښتن په نامه :پالر  +زوى  +روح القدس هغقه
پاچا چي د کليسا درناوى ونه ساتي د ايټاليې پر آسمان باندي له حکومت کولو
څخه منع کوم».
بيا خبره تر دې ورسېده چي څلورم هانري د توبې کالي واغوستل او د پقاپ
حضور ته ورغى ،خو پاپ درې ورځي د ورتلو اجازه ورنه کړه او تر درو ورځو
وروسته يې د هغه توبه قبوله کړه.

لومړى فليپ په 1094م.کقال د پقاپ «دوهقم اوربقانوس »Urban II ،لخقوا

تکفير سو .په 1140م.کال اووم لويي د پاپ اينو سينن لخوا تکفير سو.
په منځنيقو پېړيقو کقي کليسقا پقه مليونقو آزادي غوښقتونکي او حقق پقالونکي
پوهان اعدام کړل .پاپ او منحقرف عېسقوي روحانيقت د واک د ترالسقه کولقو
وروسته ملتونه تر پزي راوستل .د عقايدو او اندونو د پلټني پراخه دسقتګاه يقې
دايره کړه او خپل ټول فکري او عقيدتي مخالفان يې د دين په فتوا او د خقداى
او مذهب په نامه اعدام کړل .د «علم او دين» په نامه د کتاب ليکوال وايقي :پقه
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دې توره دوره کي پنځه مليونه وګړي د پاپ لقه فرمقان څخقه د سقر غړونقي پقه
جققرم غرغققړه سققول .او نققور ډېققر يققې د روم او نققورو ځققايونو پققه تققورو او تيققارو
زندانونو کي بنديان کړل .له 1481م.کال څخه تقر 1499م.کقال پقوري ،يعنقي
پققه اتلسققو کققالو کققي د عقايققدو د تفتققي

د محکمققې پققه حکققم ( )10220تنققه

ژوندي وسوځول سول )6860( .تنه يې شغه شغه کړل .او ( )97023تنه يقې
تر کړولو الندي ووژل.
د کليسا د داسي ډېرو نورو ظلمونو او پر پوهانو او د علم پقر خاونقدانو ،پقه
تېره پر مسلمانانو باندي ،د نصراني ماليانو په زړه بوږنوونکوکيسو کتابونه ډک
دي.
په وروستيو پېړيو کي ډېري بدي پېښي دا وې چي کله بقه لوېقديزو پوهقانو د
بشر د پرمختګ پر لور ګام واخيست د کليساوالو د اعتراضونو ږغونه بقه پورتقه
سققول .پققه دې توګققه دوى د ديققن ځالنققده او پرمختققګ غوښققتونکې څېققره تققوره
وايسول او خلک يې اړ ايستل چقي د کليسقا پقر ضقد را پقاڅيږي .د سياسقي او
دنيوي ګټو او موخو لپاره د خلکو په سياسي او اجتماعي چارو کي د کليساوو د
ناسمو دخالتونو له کبله د لوېديځ پوهان دې پايلي ته ورسېدل چي پقه سياسقت
کي د دين دخالت يقوازي د روحقاني پادريقانو پقه ګټقه دى او عقام خلقک ځنقي
متضرر کيږي .خلکو هم چي د کليساوو له فشارونو څخه تنقګ سقوي وه د دې
خبرو مالتړ وکړ .او تر ډېرو فکري او وسله والقو مبقارزو وروسقته يقې وکقوالى
سول چي خپل ځانونه د کليسا له اغېز او اسارته وژغوري.
د پاپ سياسي واک د اتلسمي ميالدي پېړۍ په وروستيو کي مخ پر کمېقدو
سو .د فرانسې او ايټاليې مشرانو د وسلې په زور او د خلکو رايو ته پقه مراجعقه
سره د پاپ ماڼۍ او ملکيتونه ځني واخيستل.او د هغه سياسي واکمنقۍ تقه يقې
خاتمه ورکړه .خو د پاپانو تسليمېدل څقه آسقانه کقار نقه وو .ځکقه نقو د ايټقاليې
دولت اړ سو چي په 1870م.کال بېرته ځيني ماڼۍ پاپ تقه وسقپاري او د هغقو
څه سياسي حقوق يې هم ومنل .خو پاپ دا ونه منل او د واټيکان اړيکي يې د
ايټاليې د دولت سره وشلولې ،چي شقپېته کالقه يقې دوام وکقړ .خقو بيقا تقر درو
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کالو خبرو اترو وروسته د 1929م.کال د فرورۍ پر 11مه د واټيکان او ايټاليې
تر منځ د الټران تړون السليک سو.
همدا اوس دادى وينو چي دغه کليسا تر پخوا ال په زياته زموخته توګقه سقتر
جرمونه تقر سقره کقوي .پخپلقه يقې هقم جيبونقه پقه ډالقرو او يقورو دک کقړي او
انسانان په تېره مسلمانان بد مرغقه کقوي او د ډالقرو او يقورو لرونکقو طاغوتقانو
لپاره چوپر وهي او هغو ته يقې الره اواره کقړې چقي د مسقيحيت ،دموکراسقۍ،
بشرپالني او داسي نورو تر دروغجنو نومونقو او شقعارونو النقدي پقه پرلقه پسقې
توګه د بې وزلو هيوادونو بې وزلي وګړي په بمونقو او بمبقاريو پقه بقې رحمانقه
توګه وکړوي ،ويې وژني او مادي او معنوي شته يې ځني لوټ کړي .هقره خقوا
د دې منحرف مسقيحيت او د هغقه د حرامقي بچيقانو سقيکولريزم ،کمقونيزم او
صهيونيزم او د هغو د چوپړيانو له السه د مظلومقانو بقوغي چيغقاري دي .هقره
خوا د جنګ جګړو ،بمبقاريو ،تالښقيو ،وهلقو کشقولو ،زورولقو او کړولقو سقره
اورونه بل دي .هره خوا د مرګ ،ژوبلي ،نيولو او بندي کولو بازار تود دى او پقه
دې محشرکي يو څقو بقې ضقميره ققاتالن او د دوى بقې وجدانقه او بقې سقواده
ګوډاګيان او پوځي ،امنيتي ،فرهنګي او اداري سرتېري ،پياده ګقان او چوبکيقان
په غم کي مسانه ګرځي او لګيادي د مليونونو اسکېرلو وګړو په لوږه او بدمرغي
کي مزې او چړچې وهي.
ستر بېلتون او پر ډلو ټپلو باندي د عېسویت وېشنه:
قال الله تعالى:
ل
َّ
َ َّ ۡ ۡ َ َٰ ل َ َ ۡ َ َ َ َّ َ ل ْ ۡ َ
﴿إ َّن ٱل َ
ِين أوتوا ٱلكِتَٰ َ إِل ِم ۢن َب ۡع ِد َما
ِين عِند ٱّللِ ٱ ِۡلسلم وما ٱختلف ٱَّل
ِ
ۡ
ۡ
ٓ
ۡ
َجا َء له لم ٱل ِعل لم َبغ َيۢا بَ ۡي َن له ۡم﴾ [آل عمران.]19 :
ژباړه« :د لوى څښتن په وړاندي دين همدا اسالم دى له دې دين څخه پرته چي

د کتاب خاوندانو کومي مختلفي الري غوره کړي دي ،د هغو د دې چلند له دې
پرته بل هيڅ دليل نه وو چي هغو د علم تر ورکول کېدو وروسته په خپلو منځو کي

يو پر بل باندي د تېري کولو په موخه داسي وکړل».
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هسي خو له ډېره مهاله د عېسوي کليساوو تر منځ اختالفونه روان وه .خو د

عېسويت په تاريخ کي د ستري تفرقې يا بېلوالى ( )Great Schismاصطالح لقه
هغققه مهالققه پيققدا سققوه چققي د ختققيځ او لوېققديځ د کليسققاوو تققر مققنځ هغققه سققتر
اختالف پيدا سو چي له مخي يې ختيځه کليسا د تل لپاره لقه رومقن کقاتوليکي

کليسا( )1څخقه بېلقه سقوه .او خيقل نقوم يقې هقم پقه «سقپېڅلې راسقخ العقيقده
کليسا» ( )2()The Holy Orthodox Chuchواړاوه.

تاريخونو د دې ستري بې اتفاقۍ ډېر الملونه ليکلي دي .چقي ډېقر مهقم يقې
سياسي ،توکميز او عقيدتي دي .کله چي په پنځلسمه ميالدي پېقړۍ کقي د روم
امپراتوري پقر خيتقيځ او لوېقديځ روم ووېشقل سقوه او د روم او قسقطنطنيې پقه
نومونو د هغو دوې پالزميېني رامنځ تقه سقوې .د کليسقا پقه تشقکيالتو کقي هقم
تجزيه راغله او د ختيځ کليسقا د روم لقه کليسقا څخقه بېلقه سقوه او ارتقودوکس
ونومول سوه .د دې فرقې پيروان کوښښ کوي چي د لومړنيو مسيحيانو غوندي
له زياتونو پرته مراسم تر سره کړي.
په دې پسې د نژدې دوو سوو کالو بې پايلو صليبي جګړو د په الره اچولقو،
د پاپققانو د نققاوړو کړنققو او پققه عېسققويت کققي د بققدعتونو ،بققدو اسققتفادو ،غلطققو
عقايدو او ډول ډول ظلمونقو پقر ضقد د سقمونونو د کوښښقونو لقه املقه داسقي
افکار او اشخاص رامنځ ته سوه چي د کليسا د منحرفو عقايقدو او مقادي پقالنو
سره يې څرګندي دښمنۍ راواخيسقتې .چقي پقه کليسقاوالو کقي يقې سقتري بقې
اتفاقۍ ،ګډوډۍ او شخړي وزېږولې.
باالخره په 16مه پېړۍ کي د روم د کاتوليکي کليسا پر ضد د پروټيسټانو ډله
()3

رامنځ ته سوه  .دا د روڼ اندو داسي ډله وه چي د کاتوليکانو دارتجاع ،زيقاتو
فشارونو ،سختو مذهبي ښوونو ،له عقامو خلکقو څخقه د مځکقو د مقاليو او پقه

The Roman Catholic Church -1؛ د کاتوليک معنا په يوناني ژبه جامع ته وايي.
 -2ارتودوکس په يوناني ژبه ټينګي او سمي عقيدې ته وايي.

Protestant -3؛ پروټيسټانن فرانسوي کلمه ده چي له التيني څخه راوتلې او معنايي
اعتراض کوونکى ده.
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نورو ډول ډول نومونو د پيسو د شکونو او د بخښنليکونو د ديني سوداګرۍ پقر
خالف يې آواز پور ته کړى وو او بېله الر يې غوره کړه.
يو مهال داسي راغى چي څو تنه مسيحي واعظان د اروپا په بېلو بېلقو سقيمو
کي ګرځېدل او اعالنول يې چي هر مومن کوالى سي کليسا تقه د يقوې انقدازې
پيسو ورکولو په بدل کقي ځقان لقه اخقروي سقزا څخقه وژغقوري .دغقه مهقال د

 ) )Protestantنهضققت الرښققود او بنسققن ايښققوونکى جرمنققى مققارټين لققوتر
( 1483( )Martin Lutherق 1546م ).د کليسا د دغي دکاندارۍ او داسي ډېر
نورو ناوړتياوو پقر ضقد راپاڅېقد او پقه 1517م.کقال يقې د يقوې  95مقاده يقي
اعالميې په خپرولو سره د کاتوليکانو سره مخالفت وښود.
ور پسې نورو پقه عېسقويت کقي د ډول ډول منحرفقو دودونقو او عقايقدو پقر
ضد تحريکونه په الر واچول چي پاى دغسي غورځنګونه پقه جرمنقي ،فرانسقه،
ايټاليه او د اروپا په ډېرو نورو سيمو کي هم مونده سول .د انګلستان پاچقا اتقم
هنري او څلورم ايډورډ هم د دې تحريک تر اغېزي الندي راغله او په دې توګه
پروټيسټينن فرقه د کاتوليکي کليسا په مقابل کي ودرېده.
لوتر د لومړني مسيحيت سره د پقاپ او کليسقا د تشقکيالتو تقر مقنځ زيقات
ليري والي ته متوجه سو او د عيسى÷ پقه ديقن کقي يقې د پقاپ او روحقانيونو
اضافي خبري او بدعتونه درک کړل .پر عوامو باندي د جنت خرڅول او د هغو
د ګنهونو رانيول يې يو شيطاني کار وباله .د روحقانيونو اشقرافيت او د واکمنقو
سره د هغو توافق او همکاري يې وغندل او په دې توګه په سخت مخالفت کي
ورسره ولوېد .چي د ډېرو مسقيحيانو د ويښقتابه او پقاڅونونو او د روم د کليسقا
پر ضد د سقتر اوښقتون المقل سقو .پقاپ چقي سقخت اندېښقمن سقو لقوتر يقې
وروغوښت ،خو هغه له ورتلو څخه ډډه وکړه .بيا پاپ د ارتقداد او کفقر وسقله
پر وکارول .د لوتر پيروانو له هغه څخه ښقه د زړه لقه اخالصقه مالتقړ وکقړ .بيقا
لوتر د پاپ ليک وسوځاوه ،پاپ هغه مباح الدم اعالن کړ او د هغه کتابونه يقې
تحريم کړل .خو دې کارونو خلک نور هم د پاپ پقر ضقد ودرول پقاى لقوتر پقه
1546م.کال د 62کالو په عمر ومړ.
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د يادولو وړ ده چي د پروټيسټانو د نهضت دغقه ټقولي څپقې امريکقا تقه هقم
ورسېدې او اوس په دغه هيواد کي د پروټيسټانو پيقروان خقورا ډېقر سقوي دي.
دغه راز دغه مذهب اسټراليا ،نوي زيالنډ او سهيلي افريقا ته هم رسېدلى دى.
د عېسويت د زياتو انحرافونو او د هغه د ماليانو د زياتو اوښتنو لقه کبلقه پقه
دې دين کي زيات مخالفتونه او زياتي پخوانۍ او اوسمهالي فرعي ډلقي رامقنځ
ته سوي دي چي دلته پر هغو باندي بح

موږ له خپلقي اصقلي موضقوع څخقه

ليري کوي.
د کلیسا د واک زوال:
د کليسققاوالو د کرغېړنققو اعمققالو پققر ضققد مبققارزې د کليسققاوالو پققر شققخړو
محدودي پاته نه سوې ،بلکي لوېديزو بې وزلقو پرګنقو او روڼ انقدو هقم د دوى
پر ضد پراخي مبارزې پيل کړې.

ډاکټققر عبققدالقادر جيالنققي د cf. Gibbon E; The Decline and Fall of

 Roman Empire,Bury J.B. edition, Vol.V, App. Iiby Bury, p.526او
نورو په حواله ليکي:
«کليسا نه يوازي دا چي په ټولنه کي يې طبقاتي توپير پر خپل حال پرېښود،
بلکي خپله يې هم د يوې زبېښاکګري طبقې حيثيت غوره کړ .مظلومقو وګقړو د
کليسا د ډنډرو له امله هيله درلوده چي واک ته د کليسا پقه رسقېدو سقره بقه پقر
دوى باندي جبر ،استبداد او زبېښاک پاى ته ورسيږي.خو کله چقي پقر مريقانو،
بزګرانو او مزدورانو باندي واک د کليسا الس ته ورغى نو کليساوالو وويل چي
د دوى د آزادۍ مهال ال تر اوسه نه دى رسېدلى.ښايي دغه مهال پېړۍ وروسته
راسي .دغه وخت کليساوالو پقه دې هکلقه د بايبقل او دينقي اولنقو د وينقاوو پقر
ځاى د ارسطو ،سسرو ،او نقورو فېلسقوفانو پقه حوالقه ويقل چقي فطقرت ځينقي
کسان د واکمنۍ لپاره او نور د فرمان وړلو لپاره پيدا کړي دي .څوک چي واک
نه سي تر السه کوالى بايد اطاعت وکړي» (اسالم ،پيغمبر اسالم 69مخ)..
په دې توګه کرار کرار د لوېقديځ بقې وزلقي انسقانان د منحقرف عېسقويت او
مادي پالو کليساوالو په ماهيت وپوهېدل ،کليساوالو ته يې د خپلو دښمنانو پقه
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سققترګه وکتققل او د هغققو تعليمققات يققې چققل ول وبالققه .بيققا پققه لوېققديځ کققي د

( Renaissanceبيا رغښقت) د نهضقت پقه رامقنځ تقه کېقدو سقره پقه ټولنقو کقي
بدلونونه راغله ،د فکر د آزادۍ پلويانو پر کليسا نيقوکي وکقړې .د روڼ انقدو او
کليساوالو تر منځ سخته مبارزه پيل سوه چي په پايله کي يې کليسقا لقه سياسقي
ډګره وايستل .ورپسې د سقاينس پقر مختقګ کليسقا د علقم او پقوهي لقه اورشقو
څخه هقم پقر شقا کقړه او اوس د کليسقا علقم او پوهقه يقوازي د بايبقل تقر پقولي
رامحققدوده سققوې ده .خققو سققيکولرو ښققکېالکګرانو تققه د الري د اوارولققو او د
ولسونو د ښکېلولو لپاره چوپړ او هلي ځلي هم پر غاړه لري.

حضرت محمد ج او د اسالم سره د کفارو دښمنۍ
د حضرت محمد ج لنډ ژوند لیک:
څنګه چي د حضرت محمد خاتم النبيين ،رحمقة للعقالمين ج د سقيرت پقه
هکله په سلګونو کتابونه ليکقل سقوي دي او هقر مسقلمان د هغقه لقه کقارونو او
سيرت څخه څه ناڅه خبرتيا لري موږ به دلته پر دې موضوع ډېقر څقه نقه وايقو
ځکققه چققي د دې کتققاب موضققوع دا خبققري نققه ،بلکققي د اسققالم سققره د بققاطلو د
دښمنيو څېړل دي ،نو موږ به لومړى د هغه د مبارک ژوند پقه هکلقه څقه لنقډي
څرګندوني وکړو او بيا به د دغه ستر پيغمبر او د اسالم د سپېڅلي ديقن سقره د
کفري ځواکونو شخړي او دښمنۍ تر نن مهاله وڅېړو.
جنققاب رسققول اللققه محمققد مصققطفى ج د 571م.کققال د لققومړۍ خققور پققر
دوولسمه د دوشنبې په سهار د مکې مکرمې په شعب بنقي هاشقم کقي زېږېقدلى
دى .خو د عالمه محمد سليمان منصورپوري او محمود پاشا فلکي د څېړنو له
مخي هغه د 571م.کقال د لقومړۍ خقور پقر نهمقه چقي د اپريقل د 22مقي سقره
سمون خوري نړۍ ته سترګي روڼي کړي دي .د ده مور بقي بقي آمنقه وه ،پقيالر
يې عبدالله نومېدى او نيکه يې د قريشو سردار عبدالمطلب وو .پقالر يقې د ده
تر زېږېدو دوې مياشتي وروسته د تجارت په سفر کي په مدينقه منقوره کقي مقړ
سو .د شپږو کالو وو چي مقوريې مقدينې منقورې تقه د ده د پقالر د زيقات لپقاره
والړه او دى يې هم ورسره بوتى خو له هغې خوا يې مور د مقدينې او مکقې پقه
الر کي مړه سوه .د لوى څښتن دغه غوره پيغمبر په يتيم والي او بې وزلقۍ کقي
ځوان سو ،په امين نامتو سو او پقه څلوېښقت کلنقۍ کقي د لقوى څښقتن لخقوا د
پيغمبرۍ سپېڅلې دنده وروسپارل سوه.
د حضرت محمد ج د مبعوثېدو د اړتیا مهال:
لکه څنګه چي تاريخونه شاهد دي د حضرت رحمة للعقالمين ج د مبعقوث
کېدو تر زمانې پوري انسان په واقعي معنا د روغي ورځقي مقخ نقه وو ليقدلى .د
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حضرت آدم÷ له وختو څخه تر دغه دمه هر څونه مهالونه چي تېر سقوي دي
او هر څونه مدنيتونه او فرهنګونه چي زېږېدلي دي ،هر څونه پر مختګونقه چقي
رامنځ ته سوي دي او هر څونه توکمونه چي تللي او راغلي دي ،انسقان بيقا هقم
په پرله پسې توګه په جنګونو ،دښمنيو او له دې امله پقه خواريقو او زهقره ترکيقو
او نورو ډول ډول بدمرغيو اخته وو.
په دې اوږدو پېرونو کي که کله د خير ځواکونو تقر څقه مهالقه د بقري خونقد
څکلى دى او انسانيت د څه وخت لپاره د هوسايى سا اخيسقتې ده ،پقه مقابقل
کي يې د شر او باطل ځواکونه د اوږدو مهالونو لپاره غالب پاته سوى دى او د
دغو شريرو توکقو لقه السقه بشقريت تقل پقه اضقطراب ،اللهانقدۍ ،بقدمرغۍ او
خوارۍ کي د وير او د دې او هغي دنيا د تاوان شپې سبا کړي دي.
که څه هم انسانانو په دغواوږدو مهالونو کي زياتي تجربې ترالسه کړي وې
او د خير او شر خوند او بې خوندۍ يې څکلي وې ،خو بيا هم د مادي پقالني،
باطل پقالني ،تېقري او واک خوښقوني ،ډول ډول نقورو غرايقزو او شقهوتونو پقه
لومو کي ښکېل پاته سوي وه او له دې ستري بشري کورنۍ څخه ډېر لږ وګقړي
د حققق پققالني او د هغققه د خوښقققوني او پلققوۍ څخققه او لققه رشققتيانۍ پققوهي او
معرفت څخه برخمن سوي او نېکمرغه سوي وه .په دې دونو اوږدو زمانو کقي
که انسان هر څوني د پوهي او معارفو ،آدابقو او فنونقو ،انقدونو او فلسقفو د زده
کړي او رامنځ تقه کېقدو دعقوې کقړي دي ،خقو بيقا هقم نقه وو توانېقدلى چقي د
طاغوتانو ،سرکښانو ،جګړه مارانو ،باطل پقاالنو او ظالمقانو لقه شقره د بشقريت
اکثريت وژغوري.
د تاريخ د پاڼو په را اړولو سره موږ ته په څرګنده جوتيږي چي په دغو تيارو
مهالونو کي د حق او باطلو د شخړو او مبارزو په دوام ډول ډول ناوړي چقاري
د خداى د مځکي پر مخ هره خوا خپرې سوي وې .د نړۍ پقه ګقوټ ګقوټ کقي
باطل او تحريف سوي اديان او باطل پال ظالم واکمن او شتمن حاکم وه .هره
خوا د ظلمونو ،دښمنيو ،وژنو او جنګ جګړو اورونه بل وه ،امنيقت د انسقانانو
له منځه ګده کړې وه .حق او انصاف هيڅ نقه وو ،د خقداى او د خقداى د بنقده
ګانو حقوق تر پښو الندي وه .توکميز اوطبقاتي امتيازات په شدت سره حقاکم
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وه .پر کمزورو د زورورو ظلمونه او تېري اوج ته رسېدلي وه .هره خوا لقوږه او
افالس وو .فواح

او اخالقي ټيټتيقاوي هقره خقوا دود سقوي او خپقرې سقوي

وې .په تېره په دې منځ کي عرب که څه هم يو ډېر غيرتمن قوم وو ،خو د ډېرو
بدو عادتونو د خپلولو له امله يې غيرت او همت زنګو خوړلى وو او يقو داسقي
بې حکومته ،د روم او ايران د زبر ځواکو واکمنيو تر ولکه الندي ،بې تنظيمقه،
وحشي ،لوټمار ،جاهل ،بې فرهنګه او جګړه مار قوم ځني جوړ سقوى وو چقي
د ټولو بد ځني راتله .د عربستان په نامه جغرافيقوي اصقطالح وه ،د عربقو ققوم
موجود وو ،خو عربي هيواد او حکومت نه وو .مطلب قبقايلي شقخړو او خپقل
منځي جنقګ جګقړو او ډول ډول نقورو بقدمرغيو ټقول عقرب بېخقي د ورکېقدو
کندي ته ورنژدې کړي وه.
پر روم باندي (د رسول الله ج په احاديثو ،د صقحابه ووش پقه روايقاتو او د
عربققو د مخکنيققو عالمققانو پققه ليکنققو کققي ختيققز روم [بېققزنتين] او لوېققديز روم
[ايټاليې] او اروپا ته روم وايي) له يوې خقوا ښقکېالکګرۍ او ولکقۍ خوښقوني
سققيورى غققوړولى وو ،د نققورو ولسققونو سققره د ډول ډول اختالفققاتو او جګققړو
توپانونو پر سر اخيستى وو او له بلي خوا يوناني فلسفې او وثنيت (بت پالنې)،
د نس ،نفس او واک او فسقادونو شقهوت او مسقخ سقوى پولسقي عېسقويت او
صليبيت او دهريت او الحاد په ډول ډول بڼو او څېرو غلبه پر کړې وه ،چي لقه
امله يې د ظلمونقو او انسقاني خقدايى ډول ډول بڼققي رامقنځ تقه سقوي وې او د
نړۍ پر زياته برخه يې شومه ولکه ټينګه سوې وه.
ايرانيان تر نورو ال بتر سوي وه .د يزدان او اهرمن په نومونو دوه خدايان يې
منل .ظلمونه ،شر ،شراب ،فسقاد ،،قمقار ،زنقا او نقور بقد کارونقه معمقولي کقار
پکښي ګرځېقدلى وو .د زردشقت د ديقن سقره سقم بقه نارينقه وو د خپلقو منقدو،
خوندو او لوڼو سره ودونه کول .لکه چي دوهم يزدګرد چقي د پنځمقي مقيالدي
پېړۍ په منځ کي يې پر فارس حکومت کاوه د خپلي لور سره واده وکقړ .تقردې
نور ډېر د شرم وړ کارونه هم پکښي تر سره کېقدل( .د محمقد الغزالقي مصقري
فقه السيره د 20مخ لمن ليک)
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د يونان حال هم تر نقورو پقه کمقه نقه وو .د دې ځقاى اوسقېدونکو پقر نقورو
نادودو سر بېقره د خرافقاتو ،افسقانو او اسقاطيرو پقه نقاولو ډنقډونو کقي الس او
پښې وهلې ،يو له بله په چټي لفظي شخړو او مناقشو اختقه وه او د پوپنقا کېقدو
کندي ته د ورلوېدو په حال کي وه.
په هند کي هم پر نورو ډول ډول نادودو سر بېره دغسقي نقاوړي چقاري دود
سوي وې .هلته به يوې ښځي پنځه مړونه درلوده .نارينه وو به د خپلقي سقکنۍ
خور سره واده کاوه .لکه چي د سيند راجا «داهر» نومي د خپلي خور سقره واده
کړى وو .باطل پالنه دونه پکښي عامه سوې وه چي پر بت پالنه او ډبقرو ،ونقو،
غرونو ،څارويو ،مارانو ،ستورو ،او سقيندونو پقاللو سقر بېقره بقه يقې د انسقانانو
شرمځايونو ته عبادت کاوه او دا کار ان تر اسالم څو پېړۍ وروسقته ال هلتقه او
په ځينو نور ځايونو کي دود وو( .اردو فتوح الشام 8مخ).
په چين کي هم د لوټ او تاالن بازار ګرم وو .خداى يې هيڅ نقه پېژنقدى او
بتانو ته يې سجدې کقولې .غقالوي او الري شقکول پکښقي عقام سقوي وه .بقې
حيايي يې هيڅ بد کار نه باله.
په دغسي ناوړو احوالو کي لوى څښتن د جهل،کفر ،ظلم ،تېريو او انحراف
د دې تققورو ترږميققو د ليققري کولققو او د ډول ډول بققدمرغيو څخققه د انسققانانو د
ژغورلققو او د حققق د غلبققې او د باطققل د لققه منځققه وړلققو او د يققوه رشققتياني او
سپېڅلي ديني او دنيوي اوښتون د رامنځ ته کولو په موخه حضرت محمقد ج د
خپل وروستي او خاتم النبيين پيغمبر په توګه ټولي نړۍ ته را واستاوه.
پیغمبري او د ډول ډول طاغوتي ځواکونو مقابلې ته دانګل:
ومو ويل چقي رسقول ج تقه پقه څلوېښقت کلنقۍ کقي د لقوى څښقتن لخقوا د
پيغمبرۍ سپېڅلې دنده وروسپارل سوه .اوس نو هغه د جاهلو او شقډلو عربقو،
سرکښققو او لجوجققو يهققودو ،منحرفققو عېسققويانو ،د روم او ايققران د زبرځواکققو
واکمنيو او نورو کفارو په وړاندي پاڅون ته او د دې ټولو سره پرله پسقې او نقه
پرېښوونکو مبارزو او جګړو ته وګومارل سو او ور ته وويل سوه:
َ َ َّ َ َ َ
ك ۡ
ي َأ ُّي َها ٱل ۡ لم َّدث لِر  ١لق ۡم فَأَنذ ۡ
﴿ َ َٰٓ
ب [ ﴾٣المدثر.]3-1 :
ف
ك
ب
ر
و
٢
ِر
ِ
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ژباړه« :اى په کالو کي نغښتې! پاڅه او خبردارى ورکړه او د خپل رب لويي

اعالن کړه».
البته د ډېرو الرښوونو په ترم کي دا هم ورته وويل سوه:
َ
َّ
ۡ
َ
ۡ
َّ َ
َ َٰٓ َ ُّ َ َّ ل ل َ ۡ َ ٓ ل َ َ ۡ َ
ك ِإَون َّل ۡم َت ۡف َعل ف َما بَلغ َ
ت رِ َساتلَ لهۥ
ب
ر
ِن
م
ك
نزل إِِل
ِ ُۖ
﴿۞يأيها ٱلرسول بل ِغ ما أ ِ
َّ َّ َ َ
ََۡۡ ۡ َ
َ
َوٱ َّ ل
ك َٰ ِفر َ
ّلل َي ۡع ِص لمك م َِن ٱَلَّ ِ
ين [ ﴾٦٧المائدة.]67 :
ّلل ل َي ۡهدِي ٱلقوم ٱل
اس إِن ٱ
ِ

ژباړه« :اى پيغمبره! څه چي ستا د رب له لوري پر تا نازل سوي دي هغه خلکو

ته ورسوه( .په دې کار کي له هيچا مه بېرېږه او مه شرمېږه) که دي داسي ونه کړل،

نو د هغه د پيغمبرۍ حق دي ادا نه کړ( .د اسالم د دښمنانو په مقابله کي هر وخت

مالتړلى اوسه) لوى څښتن د خلکو له شر څخه ستا ژغورونکى دى .باور ولره چي

هغه به هيڅکله (ستا په مقابله کي) کافرانو ته د بري الر ونه ښيي».
نو هغقه وو چقي رسقول اللقه ج د شقرک،کفر،ظلم،جهل ،فسقاد ،فحشقاوو،
مزخرفاتو ،ماديات پالني او نورو نارواوو د تيارو د له منځه وړلقو پقه موخقه تقر
وسله والي جګړې د مخه د دعوت او تبليغ د پړاوونو په هکلقه ډېقر هوښقيارانه
تدبيرونه او پالنونه طرح کړل .تر درو کالو يې په پټه خلک اسالم ته بلل .بيقا د
دې دعوت په علني کولو او د مشقرکينو د پروانقه کولقو او لقه هغوڅخقه پقه مقخ
اړولو مامور سو ،لکه چي په قرآن کريم کي دي:
َ ۡ َ ۡ
ع ب َما تل ۡؤ َم لر َوأَ ۡعر ۡض َعن ٱل ۡ لم َۡشك َ
ِي [ ﴾٩٤الحجر.]94 :
﴿فٱَد ِ
ِ
ِ
ِ
ژباړه« :په کوم څه چي ته مامور سوى يې هغه په ښکاره ووايه او له مشرکانو
څخه مخ واړوه».
يعني په جار او ښکاره تبليغ سره حق او باطقل سقره بېقل کقړه او د مشقرکانو
هيڅ پروامه کوه.
په دې توګه د مکې له غرونو څخه د (ال اله اال الله محمد رسول الله)( ،الله
اکبر) او د اسالم ،حق او عدالت او د ربړېدلو او کړېدلو ولسونو د ژغورني لمر
څرک وهل .خو بت پالو ،کفارو او مادي پالو شتمنو او واکمنو ته ستر جنجقال
او ناورين پېښ سو .ځکه رسول ج خلکو ته د يوه داسي دين د منلو الرښقوونه
کول چي د هغه په منلقو او خپرېقدو سقره د مکقې د سقردارانو نفقوذ او طبققاتي
موقف د ګواښ سره مخامخ کدېدى .دغه راز د کعبې د بتانو د لمقانځني لپقاره
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له ډېرو ځايونو څخه زيارت کوونکي ور تلل او لقه دې املقه مکقه د سقوداګرۍ
ستر منځقۍ ګرځېقدلى وو ،چقي لقه دې الري د مکقې مشقرکو لويقانو د کعبقې د
کالخوايانو او مجاورينو په حي

عوايد او ګټي ترالسه کولې .خقو رسقول ج د

دغو بتانو لمانځنه په کلکه غندل او خلک يې د هغو له عبادت څخه منع کقول.
نو څنګه چي د رسول ج د دعوت له امله د دوى دغقو ګټقو تقه تقاوان رسقېدى،
ځکه نو هغوى د خپلو دغقو ګټقو د سقاتني لپقاره د ده پقر ضقد ودرېقدل .پقردې
سربېره د رسول ج د دعوت له امله د ډېرو نقورو سقوداګرو شقتمنو ،واکمنقو او
قومي مخورو ډول ډول ګټو ،لوړتيا ،سيادت او حاکميت ته لقوى خطقر متوجقه
سو ،ځکه نو د حق او باطلو ستره جګړه په الره واچول سوه.
د حق او باطل تر منځ دا مبارزه پقه مکقه مکرمقه کقي تقر ديارلسقو کقالو بېلقه
تققودي او وسققله والققي جګققړې روانققه وه .رسققول ج او پققر هغققه بانققدي ايمققان
راوړونکي مسلمانان د کفارو او مشرکينو لخقوا د سقختو ربقړو او سقتونزو سقره
مخامخ سول .هر څونه چي پر رسول ج او مسلمانانو بانقدي د کفقارو ظلمونقه
زياتېدل ،هغونه د مسلمانانو شمېر زياتېدى او هر څونه چي د مسلمانانو شقمېر
زياتېقدى هغونقه کفققار هقم زلنقده کېققدل .پقاى پقر مسققلمانانو بانقدي د مشققرکانو
ظلمونه تر دې کچي ډېر سول چي يو به رسول ج ته وهل سقوى راغقى ،بقل بقه
يې تړلقى وو او بقل بقه ټپقي وو او لقه رسقول ج څخقه بقه يقې پقه ژړاوو د دغقو
ظالمانو پر ضد د جهاد اجازه غوښتل .خو رسول ج به ورته ويل چي تر اوسقه
ال ماته د جهاد اجازه نقه ده سقوې او هغقوى تقه يقې د صقبر او زغقم سپارښقتنه
کول.
اقتصادي کالبندي او بندیزونه:
قريشو د مسلمانانو او د هغو په هکله له بې پلقوۍ څخقه د کقار اخيسقتونکو
بني هاشمو او بني مطلبو پر ضقد د ظلقم او بشقپړي اقتصقادي کالبنقدۍ ليکلقى
تړون السليک کړ او ژمنه يقې وکقړه چقي د دوى سقره بقه ټقولي اړيکقي شقلوي،
هيڅ شى به نه پر خرڅوي او نه به يې ځني رانيسي ،نه به ښځي ځني غواړي او
نه به يې ورکوي .بيا يې دغقه ليقک پقه کعبقه شقريفه کقي وځقړاوه .پقه دې توګقه
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حضقرت محمققد ج او ملګقري يققې د شققعب بنقي هاشققمو پقه درو کققي را ايسققار
سول .د خلکو مرستي او غذايي مواد پر بند سقول او دا فشقارونه تقر دې کچقي
ورسېدل کوچنيانو به له لوږي چيغي وهلې .کله چي به مکې ته کاروان ورغقى د
رسول ج اکا او ستر دښمن ابولهب به کاروانيانو ته ويقل چقي د محمقد ملګقرو
ته د خوراکي موادو بيي دوني لوړي واياست چي هيڅ يې را نه نيوالى سي .په
دې توګه به هغو هيڅ شى نه سواى رانيوالى .يوازي به ځينو د انسقاني عقاطفې
څښتنو وګړو څه خواړه په پټه ور وړل اوبس.
سعد بن ابي وقاصس وايي يوه شپه د حاجت د رفعي لپاره والړم .کله چي
مي متيازي شړلې پوه سوم چي د اوښ د و سوي پوست پقر يقوه ټوټقه نښقلي.
هغه مي راواخيست ،پري مي ولى او پر اور مي برشته کړ ،بيا مي خيشت کړ او
درې ورځي مي د هغه په خوړلو ګوزاره وکړه.
وګورئ چي بې رحمو کفارو پر مسقلمانانو څقه خقوارۍ تېقري کقړي دي .دا
محاصره تر دروکالو روانه وه .بيا د ځينو ناراضو قريشو د مداخلې په پايلقه کقي
د دغه ظالمانه تړون ليک په څيرلو سره ماته سوه .وايي کله چي يې دغه تقړون
ليک له کعبې څخه را وايست ويې ليد چي د «بسمك اللهم» پرته نور ټقول وينقو
سورى سورى کړى وو.
د زورونو او ګواښونو سره سره د رسول اهلل ج ټینګ هوډ:
يو وخت قريشو د حضرت محمد ج له اکقا ابوطالقب څخقه وغوښقتل چقي
محمد د دوى په وړاندي له مبارزې او د دوى د خدايانو له بد ويلقو څخقه منقع
کړي .هغه حضرت محمد ج ته وويقل :پقر مقا او خپقل ځقان رحقم وکقړه او د
قريشو له مزاحمت څخه الس واخله .خو حضقرت محمقد ج داسقي برخليقک
جوړوونکې ،مشهوره او تاريخي خبره ورته وکړه« :اى اکا! په لوى څښتن لوړم
چي که مي لمر پر ښى اوږه او سپوږمۍ پر کيڼه اوږه کښېږدي ،لقه خپقل کقار او
خپلي الري به راونه ګرځم» .د دې سره سم ابوطالب هم هغه ته د خپقل مالتقړ
ډاډ ورکړ.
اسالم او مسکینان:
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د اسالم د بلني په پيل کي زياتره بې وزلو او مسکينانو اسالم راوړى کقه څقه
هم ځيني اشراف هم مسلمانېدل .پر رسول ج به هر مهال بې وزلي خلک ،لکه
صهيب رومي ،عمار بن ياسر ،بالل حبشى ،سلمان فارسي ،خباب بقن ارت او
داسي نور راغونډېدل .اشرافو او شتمنو به پيغمبر ته ويقل چقي د ققوم پقر ځقاى
دي په دې بې وزلو خوښ سوې؟ موږ خو د دغسي کسانو په ناسته شرميږو.که
ته دوى له ځانه ليري کړې ،ښايي موږ دي ومنو .څنګقه چقي رسقول ج د خپقل
قوم د الري راتلو سره ډېره مينه درلوده ،دې وړانديز ته يې څقه تمايقل غونقدي
وښود ،سمدستي لوى څښتن دغه آيت پر نازل کړ:
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ين [ ﴾٥٣األنعام.]53-52 :
بِأعلم ب ِٱ
ِ
ژباړه« :کوم خلک چي شپه او ورم خپل رب ته الس په دعا دي او د هغه

خوښي غواړى له ځانه مه شړه .نه د هغو کوم حساب په تا اړه لري اونه ستا کوم

حساب په هغو اړه لري.که ته (د دې ډول مومنانو په هکله د مشرکانو پر خبرو غوږ

ونيسې او) هغوى وشړې نو په ظالمانو کي به وشمېرل سې.په اصل کي موږ په دې

توګه له دې خلکو څخه ځيني (چي متکبر شتمن دي) پر ځينو نورو (چي تنګ السي

فقيران دي) په ازميښت کي اچولي دي .چي هغوى دوى وګوري (او په ملنډو)

ووايي :آيا دغه دي هغه خلک چي پر دوى زموږ په منځ کي د لوى څښتن لورېينه او

مهرباني سوې ده؟ هو! آيا لوى څښتن خپل شکر ايستونکي بنده ګان تر دوى ډېر ښه

نه پېژني؟».
عفيف عبدالفتاح طباره په مع االنبياء في الققرآن کقي فرمقايي :پقه دې توګقه
اسالم طبقاتي نظام لغو کړ ،ټول طبقات يې په يوه ليکه کي درولي دي او ټقول
هغه امتيازات يې چي د مخه اشراف له هغو څخه بقرخمن وه باطقل کقړي دي.
د اسالم له نظره د شتمن او نشتمن تر منځ څه توپير نسته او ټول يوشقان دي.د
دوى تر منځ فضيلت او لوړوالى يقوازي پقه ايمقان ،تققوا او ښقو چقارو تقر سقره
کولو دى.
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په يوه بله پېښه کي د فقيرانو او مسکينانو په هکلقه د اسقالم مينقه او پاملرنقه
موږ ته له ورايقه ښقکاري .وايقي چقي يقو مهقال رسقول ج د قريشقو د لويقانو او
اشرافو سره اسالم ته د بلني په هکله په خبرو بوخت وو او د هغو اسالم راوړلو
ته هيله من سوى وو .دغه مهال عبدالله بن ام مکتوم چي په سترګو ړوند وو او
ډېر دمخه يې اسالم راوړى وو ،ورغى او په دغو حساسقو شقېبو کقي يقې ورتقه
وويل« :اى د خداى رسوله! ما ته هغه څه راوښيه چي لوى څښتن تا ته ښوولي
دي» .وايي چي دغه خبري يې د رسول ج سره ډېقري اوږدې کقړې .رسقول ج
له دې امله چي د قريشو د مشرانو سره يقې د خبقرو لقړۍ ونقه شقلېږي او د دې
فقير سره د هغه د زياتي بوختيقا لقه املقه خوابقدي نقه سقي ،لقه هغقه څخقه مقخ
واړاوه دغه مهال سمدستي لوى څښتن خپل پيغمبقر سقرزن

کقړ او دغقه آيقت

يې پر نازل کړ:
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َجا َء َك ي َ ۡس َ َٰ
َّه [ ﴾١٠عبس.]10-1 :
ِع  ٨وهو
ژباړه« :هغه (محمد) تندى تريو کړ او مخ يې واړاوه .په دې چي هغه ړوند

ورته ورغى .ته څه خبر يې؟ کېداى سي چي هغه خپل پاکوالي ته زيات پام واړوي

يا نصيحت ته ځير سي او ستا له نصيحت څخه ګته واخلي؟ خوکوم څوک چي (د

خپلو شتو او قدرت په سبب له الهي الرښووني خپل ځان) بې پروا ښيي ته د هغه

لور ته بشپړ پام اړوې .په داسي حال کي چي که هغه پاک نه سي ،نو پر تايې څه
مالمتيا نسته .او څوک چي تا ته (د پوهي او الرښووني د تر السه کولو لپاره) په منډه

(او شوق) درغى او هغه (له لويه څښتنه) بېرېدى (هم) تا د هغه سره بې پروايي

وکړه (او مخ دي ځني واړاوه)».
په دې توګه لوى څښتن وښوول چقي پقاک زړونقه د ظالمقانو او منحرفقو پقر
زړونو غوره دي.
حبشې ته هجرت:
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رسول ج د مشرکينو د هر ډول زورونو او شديدو اقتصادي بنديزونو طاققت
راوړى ،خو هغه کوښښ کاوه چي د مسلمانانو کړاوونه لږ سقي .پقر دې بنسقن
هغه دوه واره يوشمېر مسلمانانو ته امر وکړ چي حبشې تقه والړ سقي او بيقا يقې
يو شمېر مسلمانان يثرب (مدينې منورې) ته ولېږل.
د حبشې پاچا ته يې نجاشي ويل .د دغه ځقاى يقو يعققوبي مذهبقه عېسقوى
عادل نجاشي اصقحمه نومېقدى .دغقه پاچقا يقو د پقاک زړه او راڼقه انقد څښقتن
واکمن وو .د حضرت عيسى÷ پقه هکلقه يقې سقم او سقالم اعتققاد درلقود .د
هغه په وختو كي د رسول الله ج د بعثت په پنځم كال يو لږ شقمېر مسقلمانانو،
يعني لسو تنو نارينه وو او پنځو ښځو ،چي حضرت عثمانس او مېرمن يې بي
بي رقيه د ر سول ج لور هم پکښيکي وه ،د حضرت جعفقر بقن ابقي طالقبس
په مشرۍ له مکې څخقه حبشقې تقه هجقرت وكقړ .خقو دغقه ډلقه درې مياشقتي
وروسته بېرته مکې ته راغله .دوى ته د مشقرکانو او مسقلمانانو د روغقي جقوړي
ناسم خبر رسېدلى وو .بيا چي دوه کاله وروسته د مسلمانانو شمېر زيقات سقو،
بيا رسقول ج مسقلمانانو تقه د حبشقې پقر لقور د هجقرت حکقم وکقړ .دا ځقل د
( )83تنو نارينه وو او ( )19تنو ښځو او د يمن د څو تنو مسلمانانو يوه نسقبتاً
ستره ډله حبشې ته والړه.
د مشرکینو بل چال:
مشرکينو دغه مسلمانان د خپلو کورونو او خپلوانو عزيزانو پقر پرېښقوولو او
په پردېسۍ کي هم پر کراره پرې نه ښوول .هغو عمرو بن العاص او عماره بقن
الوليد د زياتو سوغاتونو سره نجاشي ته ولېږل .هغو نجاشي ته د سوغاتونو تقر
ورکولققو وروسققته وويققل« :زمققوږ د قققوم ځينققي ناپوهققان ستاسققي پققه هيققواد کققي
مېشت سوي دي .دا خطرناک وګړي دي .دوى د خپلو پلرونقو او نيکونقو ديقن
پرې ايښى دى او يو نوى دين يې غوره کړى دى .دوى لګيادي ستاسي د وطقن
خلک خپل دين ته اړوي .ځکه موږ هيله کوو چي تاسي په خپل ملقک کقي پنقاه
ورنه کړئ او موږ ته يې وسپارئ ،څو دلته کومه فتنه پېښه نه کړي».
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نجاشي دغه مهاجر وروغوښتل او د دغو تورونو په هکلقه يقې جقواب ځنقي
وغوښت .د مسلمانانو په استازيتوب حضرت جعفرس د نجاشي په مقخ کقي د
قريشو د پالوي سقره منقاظره وکقړه .هغقه نجاشقي تقه وويقل تقه لقه دوى څخقه
پوښتنه وکړه چي موږ مريان يو که آزاد وګړي؟ که مريان يو خپلو خاونقدانو تقه
مو په الس ورکړه .د قريشو د پالوي غړي عمرو وويل نه دوى ازاد وګړي دي.
بيا حضرت جعفر ورته وويل :آياموږ کوم څوک پقه ناحققه وژلقى دى ،چقي پقر
قصاص سو؟ عمرو وويل :نه .حضرت جعفر ورته وويل :آيا موږ د خلکو شته
چور کړي دي؟ عمرو وويل :نه ،يوه ولس کيزه مو نقه ده اخيسقتې .نقو نجاشقي
ور ته وويل :بيا نو له دوى څخه څه غواړئ؟ دوى ورته وويقل :مقوږ او دوى د
خپلو پلرونو په يوه دين وو خو دوى هغه پقرې ايښقى دى او بقل نقوى ديقن يقې
غوره کړى دى .بيا جعفر له خپل سپېڅلي دين څخه دفاع وکړه او نجاشقي تقه
يې وويل« :اى پاچا! موږ دمخه په جهالقت کقي غقرق وو .د بتقانو لمانځنقه مقو
کول .د مردارو څارويو غوښي مقو خقوړلې .ډول ډول بقې حيقايى مقو تقر سقره
کولې .يو له بله په مرګ ژوبله بوخت وو .ګاونديانو ته بقه مقو تکليفونقه ورکقول
او پر کمزورو مو ظلمونه کول .بيا لوى څښتن زموږ پر حال ورحمېد او موږ ته
يې يو پيغمبر ولېږى.
مققوږ د لققوى څښققتن د دغققه سققپېڅلي پيغمبققر پققه شققرافت ،رشققتينولۍ او
نېکچارۍ ډېر ښه خبر يو .هغه موږ ته تعليم راکړى دى چي د لوى څښتن سره
بل څوک مه شريکوئ .د بتانو عبقادت مقه کقوئ .رشقتيا واياسقت ،پقه سقوله او
وروري کي ژوند کوئ .د ګاونډيانو سره ښه کوئ .د خداى په مځکه کي ورانقي
مه کوئ .له بې حياييو ګوښه ګرځئ .چټي خبري مه کوئ .د يتيمقانو مالونقه مقه
خورئ .لمونځ کوئ ،روژه نيسئ ،خيرات ورکوئ او حو وکړئ.
اى پاچا! موږ د الله تعالى د دغه پيغمبر دغه تعليم منلى دى او پقر هغقه مقو
ايمان راوړى دى .بس دغه زموږ ګناه ده!».
پر نجاشي باندي د حضرت جعفرس دغو خبرو ستر اغېقز وښقندى او ويقې
ويل :ستاسي پر نبي باندي چي د لوى څښقتن کقوم پيغقام نقازل سقوى دى ،لقه
هغه څخه څه راته واوروه.
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حضققرت جعفققرس د موقققع پققه مناسققبت د مققريم د سققورې څققه برخققه ورتققه
واورول .کله چي نجاشي د قرآن دغه سقوره واورېقده ويقې ويقل« :دا کقالم او د
حضرت عيسى÷ کالم خو د يوې ډېوې دوې رڼقاوي ښقکاري» .پقه دې توګقه
هغه مسلمان سو او د قريشو ټقول سقوغاتونه يقې بېرتقه ورکقړل او مسقلمانان د
دوى له شره په امان سول.
شيخ عبد الحق محدث دهلقوي او نقور ليکقي« :وروسقته رسقول اللقه ج لقه
مدينې څخه د هجرت په شپږم يا اووم كقال دغقه نجاشقي تقه ليقك ور ولېقږى.
هغه نجاشي تقه ليکلقي وه چقي د عبيداللقه بقن جحق

کونقډي ام حبيبقې تقه د

رسول ج سره د نکاح کولو پيغام ولېږي .کله چي دغقه پيغقام نجاشقي هغقې تقه
ورساوه هغې په ډېقره خوشقالۍ ومانقه .بيقا هغقه د همدغقه نجاشقي پقه واسقطه
درسول الله ج په تکاح کي راغلقه او نجاشقي د رسقول اللقه ج لخواڅلقور سقوه
ديناره ولور ورکړ .بيقا د نجاشقي د کقورنۍ ښقځو ام حبيبقې تقه ډېقر عطرونقه او
نوري تحفې ورکړې او نجاشي هغقه د نقورو صقحابه وو او د خپقل يقوه پقالوي
سره رسول ج ته ولېږل .بيا د هجرت په نهم كال نجاشي وفقات سقو او رسقول
الله ج په مدينه كي د جنازې لمونځ وركقړ .تقر دغقه نجاشقي وروسقته بقل يقو د
حبشې نجاشي (پاچا) سو .هغه ته هم رسول الله ج ليك لېږلى دى .خو د دغه
نجاشي د نامه او اسالم په هکله معلومات نسته»( .مدارج النبوت  220 /2مخ
او نور تاريخونه) .داچي د صحيح مسلم په (177۴حدي كي يادونه سقوې ده
چي رسول الله ج نجاشي ته ليك ورولېږى دا هغه نجاشي نه دى چقي هغقه پقه
غايبانه توګه د جنازې لمونځ پسي وكړ.

مدینې منورې ته د رسول ج هجرت او نوى ژوند
د مکې قريشو د مکې په پارلمان «دار الندوه» كي د رسول مقبول ج د وژلقو
خطرناکه پرېکړه وکړه .چي د دې سره سم لوى څښتن هغه ته د يثرب پقر لقور
د هجرت اجازه وکړه .کفقارو د رسقول ج کقور پقر هغقه بانقدي د قاتالنقه بريقد
کولققو پققه موخققه کالبنققد کققړ ،خققو لققوى څښققتن هغققه ځنققي وژغققورى او هغققه د
حضرت ابوبکرصديقس په ملګرتيا مدينې منورې ته وخوځېدى.
مدينې منورې ته په هجرت سره رسول ج يوازي د قريشو لقه زورونقو څخقه
ځان او مسلمانان نه ژغورل ،بلکي د هغه موخه دا هم وه چي هلته يوه نقوې او
له امنيت او هوسايۍ او سوکالۍ څخه برخمنه ټولنه جوړه کړي .هغه پتېيلقې وه
چي هلته د مسلمانانو لپاره د مقدنيت ،ودانيقزو ،ټقولنيزو ،اقتصقادي ،سياسقي،
حکومتي او سولي او جګړې په چارو کي يقو داسقي نقوى ،عادالنقه نظقام ټينقګ
کړي چي د عربو پر جاهلي عصبيت ،مفاسدو او ناولتيقاوو والړي ټقولني سقره
بشپړ توپير ولري .پر دې بنسن رسول ج په تاريخ کي بل نوي فصل پرانيست.
هغه د لوى څښقتن پقه امقر د لقومړني اسقالمي دولقت بنسقن کښېښقود او دغقه
کوچنى ښار يې چي پخوا يثرب نومېدى په «مدينقة النبقي» ونومقاوه او د خپقل
دولت د پالزمېني په توګه يې وټاکى .کوم چي بيا له دې ځايه ختيځ او لوېقديځ
د اسالم تر ولکې الندي راغى ،د نړۍ په ګوټ ګوټ کي د دې مبارک ديقن رڼقا
خپره سوه او کلمة الله تعالى هي العليا سوه.
خو لکه چي پوهيږو د مکې مشقرکينو پقه مدينقه کقي د اسقالم پرمختقګ او د
مسلمانانو ډېرښت او اتفاق له دوى سره دښمنۍ ته نور هم پقاڅول او پقر دوى
باندي د تعرضونو او وسله والو بريدونو په تکل کقي سقول .لقه دې املقه رسقول
الله ج او مسلمانان د مدني ژوندانه په لومړى پېر کقي د سقترو فتنقو او سقتونزو
سره مخامخ سول .د اسالم دښمنانو مسلمانانو ته له دننه څخه خنډونقه ايجقاد
کړل .له دباندي څخه يې د مدينې او مسقلمانانو د پوپنقاکولو پقه موخقه سقتري
جګړې پر وتپلې .چي دا له کړاوونو ،بخولو او ستونزو ډکه مرحله د 6هقق .کقال
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تر ميانۍ (ذوالقعدې) پوري د حقديبيې د سقولي تقر مهالقه يقا تقر څقه وروسقته
مهاله روانه وه.
په مدینه کي د مهاجرو او انصارو تر منځ مواخات:
رسققول اللققه ج د انصققارو او مهققاجرينو تققر مققنځ مواخققات (ورورګلققوي)
رامنځته كړه .دوى د دې ورورګلوۍ له مخي يو د بل وارثان كېدالى هم سقول.
د دې ورورګلققوۍ حکمققت او موخققه دا وه چققي د مهققاجرينو لققه زړونققو څخققه د
جالوطنۍ دېغت او زړه تنګي ليري سي .د هغو د خپل كور كهول او قوم قبيلقې
د بېلتققون اغېققزي لققه منځققه وال ړي سققي او مسققلمانان سققره يومققوټۍ او مققل او
ملګري سي او يو د بل كمزورۍ او نوري اړتياوي په ګډه سره ليقري كقړي .خقو
بيا چي اسالم غلې او پياوړى سو او د مسلمانانو بې وزلي او دېغت ليري سو،
نو د دوى تر منځ وراثت هم بېرته لغقو سقو .ټقول مومنقان د يقوه او بقل ايمقاني
وروڼه وګڼل سول او دا آيت نازل سو:
َّ ۡ
َ
﴿إِن َما ٱل لم ۡؤم لِنون إ ِ ۡخ َوة﴾ [الحجرات.]10 :
ژباړه« :بېشکه چي مومنان يو د بل وروڼه دي».
په دې توګه دا آيت د دوى په منځ كقي د ايمقاني ورور ګلقوۍ ثقابتوونكى او
برقراروونكى وو.
حضرت زبيرس فرمايي :لقوى څښقتن پقه ځقانګړې توګقه زمقوږ مهقاجرو او
انصارو په هکله دغه آيت را نازل كړى دى:
ل ل ْ َۡ
َ َ
﴿ َوأ ْولوا ٱۡل ۡر َح ِام َب ۡع لض له ۡم أ ۡو َّٰل ب ِ َب ۡع ٖض﴾ [األحزاب.]6 :

ژباړه« :د لوى څښتن د كتاب له مخي (د نورو) مومنانو او مهاجرينو په پرتله (په

وراثت كي) خپلوان يوله بله زيات حق لري».
مطلب داوو چي موږ مهاجر چي مدينې منورې ته راغلو نقو زمقوږ سقره څقه
شته نه وه .موږ انصار خپقل ډېقر ښقه وروڼقه ومونقدل .مقوږ چقي د دوى وروڼقه
سولو نو دوى موږ د خپلو ځانو وارثان وګڼلو او موږ دوى د خپلو ځانو وارثقان
وبلل.
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حضرت ابوبکرس د خارجه بن زيدس ورور سو ،حضرت عمرس د يوه بقل
انصاري او حضرت عثمان د بنو زريقو څخقه د يقوه انصقاري او زه د حضقرت
كعب بن مالكس ورور سولم .زه چي كعب ته ورغلم نو د هغه سره ډېره وسله
وه .په لوى څښتن لوړم چي كه هغه مهال هغه مړ سوى واى نقو لقه مقا پرتقه بقه
يې بل وارث نه درلوداى .خو كله چي خداى تعالى دغه آيت نازل كقړ نقو مقوږ
بيرتققه خپلققو اصققلي وراثتونققو تققه وروګرځېققدلو» (تفسققير ابققن كثيققر د سققورت
االحزاب شپږم آيت).
كله چي رسول الله ج او د هغه اصحاب مدينې ته ورغلقه ،رسقول اللقه ج د
عبدالرحمن بن عوفس او سقعد بقن ربيقع انصقاري خزرجقيس تقر مقنځ ورور
ګلوي راوستل .هغه ور ته وويل چي« :زه په انصارو كي تر ټولو ډېقر شقته لقرم.
نو زه خپل شته ستا سره سم نيمى وېشم ،او زه دوې مېرمني لرم له هغقو څخقه
چي كومه ستا خوښه وي ته يې نوم واخله زه يقې در تقه طالققوم ،كلقه چقي يقې
عده تېره سوه هغه په نكاح كړه».
عبدالرحمن بن عوف ورته وويل« :خقداى دي سقتا پقه كقورنۍ او شقتو كقي
بركققت واچققوي ،زه يققې نققه كققوم .تققه يققوازي ماتققه د بققازار ال ر را وښققيه زه هلتققه
تجارت كوم» .نو يې د بني قينقاعو بقازار ور وښقود .هغقه چقي سقوداګري پيقل
كړه يو څه پوڅه او غوړي يې وګټل .څو ورځي وروسته نبي ج هغه وليد چقي
د ژړو عطرو يا ژړ رنګ آثار پر ښکارېدل نو يې پوښقتنه ځنقي وكقړه« :اى عبقد
الرحمانه دا څه خبره ده؟» هغه ورته عرض كړه« :اى د لوى څښتن استازې! ما
د يوې انصارۍ ښځي سره واده كقړى دى» .هغقه ورتقه وفرمايقل« :څونقه ولقور
دي وركړ؟» هغه ورته وويل« :د سرو زرو يوه سکه مي وركړه».
نبي كريم وفرمايل« :ډېرښه! وليمه (د ښادۍ ډوډۍ بقه هقرو مقرو كقوې ،كقه
څه هم يو وزګړى وي( .بخاري 3780 ،او3781حديثونه).
لققه دې پېښققي څخققه د مهققاجرو سققره د انصققارو سققپېڅلى روحققاني تققړون،
اخالص او رشتينى محبت څرګنديږي كوم چي تر نسبي ورورګلوۍ هم ور تېقر
وو.

مدينې منورې ته د رسول ج هجرت او نوى ژوند

197

د فتح الباري په  338 /7مخ كي وايقي« :د دغقه مواخقات پيقل مقدينې تقه د
رسول الله ج د ورتلو په لومړيو وختونو كي وو .چي بيا يقې دوام ومونقد يعنقي
څوك چي به نوى مسلمان سو يا به مدينې تقه ورغقى هغقه بقه يقې د يقوه انصقار
ورور كړ».
په دې ډول دا ښار د مسقلمانانو (مهقاجرو او انصقارو) د ورورګلقوۍ ،مينقي
محبت ،تړون او يوله بلقه مرسقتو ،او د شقرك ،كفقر او د خقداى د نافرمقانۍ لقه
ناولتيققا څخققه د كركققي او كققډي ښققار وګرځېققد چققي دا د مققدينې او د هغققو د
اوسېدونكو يوه ستره ښېګڼه باله سي
د مسلمانانو او یهودو تر منځ تړون:
څنګه چي اسالم د مدنيت ،ودانۍ ،امن او سالمتيا پلوى دى او انسقانانو تقه
بلنه او تلقين وركوي چي خپلي وړتياوي پر مثبتو او ودانيقزو چقارو ولګقوي نقو
رسول الله ج مدينې ته په رسېدو سره وغوښتل چي پر دې بنسن د يقوې نقوي
اسالمي ټولني بنسن كښېږدي او د نامسلمانو وګړو سره خپلقي اړيکقي منظمقي
كړي څو هم يهود د امن او سمون ال ري ته برابقر كقړي او هقم نقور ،او پقه دې
ډول ټول انسانيت د امن او سم سمکي له ښېګڼو او بركتونو څخه برخمن سي.
لکه چي هغه مبارك ج د دې چاري لپاره د روادارۍ او پراخه زړه داسي ققوانين
رامنځته كړل چي د هغه مهال له تعصب او كركو په ډكه نړۍ كي يې چا تصور
هم نه سو كوال ى.
حضققرت محمققد ج د مسققلمانانو او يهققودو د اړيکققو د څرګنققدولو لپققاره د
حضرت انس د پالر مالك په كقور كقي د هغقو ګقډه غونقده جقوړه كقړه .رسقول
اللهج په دې غونډه كي تجويز وړاندي كړ چي د بهرنيو بريقدونو څخقه د ننګقي
او په مدينه كي د جګړو د مخنيوي لپاره دي يو نظام رامنځته سقي ،يقو تقن دي
مشر او واكمن وټاكل سي او د هر چا حقوق او دندي دى وليکل سي .په پايله
كي دواړو ډلقو يقو داسقي تقړون ال سقليك كقړ چقي وروسقته د مقدينې پقه تقړون
ونومققول سققو .دا تققړون د پوهققانو پققه وينققا د «مققدينې د ښققاري او مققدني هيققواد»

دستور او اساسي قانون ( )Constitutionوو چي د نړۍ تر ټولو لقومړنى ليکلقى
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اساسي قانون بلل سقوى دى .د دې دسقتور بشقپړ مقتن د ابقن هشقام د كتقاب د
دوهم ټوك په  130تر 13۴مخونو كي خوندي دى.
د دغه دستور او تړون له مخي يهودو ته د دين او ځان او مال مطلققه آزادي
وركړه سوه او د جالوطنۍ ،د شتو د ضبطولو او د جګړې سياست هقيڅ ځقاى
نه پکښي درلود .دا تړون په لومړي هجري كال تر سره سقو چقي لنقډيز او مفقاد
يې په الندي ډول دى:
 -1د خون بها او فديې كومه طريقه چي لقه پخقوا څخقه روانقه ده اوس دي
هم روانه وساتل سي.

 -2يهقودو تقه بشقپړه مقذهبي آزادي وركقول سقوې ده او د هغقو پقه مقذهبي
چارو كي به كومه مداخله نه كيږي.

 -3ديهودو او مسلمانانو يو لقه بلقه اړيکقي بقه دوسقتانه ،د خيقر غوښقتني او
ګټي رسوني پر بنسن وي ،نه د ګناه پر بنسن .په مدينه كي مقرګ ژوبلقه

پر ټولو قومونو حرامه ده.
 -4كه له دواړو فريقو څخه پر يوې باندي كوم بهرنى ځواك بريد وكړي ،نو
دواړه فريقه به يوځاى د هغه مقابله كوي.

 -5د مظلوم سره به مرسته او مال تړ كيږي.

 -6كه د دښمن سره جګړه ونښلي نو يهود به هم د مسلمانانو سره د جنګي
لګښتونو په وركولو كي برخه اخلي.

 -7د يهودو د دوستو قومونو به هم هغه حقوق وي چي د يهودو دي.

 -8كقه د دواړو فريققو تققر مقنځ كومققه جګقړه را منځتقه سققي نقو د اللققهأ او
رسول الله ج پرېکړه به دواړه مني.
 -9قريشو او د هغو مرستندويانو ته به پناه نه وركول كيږي.
-01دا تړون د كوم ظالم يا مجرم د ژغورني المل نه ګرځي.

پر دې تړون باندي يو په بل پسې نورو يهودو ،لکه بنو نضيرو ،بنوقريظقه وو

او بنو قينقاعو هم ال سليکونه وكړل .ځکه چي ټولو په هغه كي خپلقه سقالمتي،
ښېګڼه او ګټه ليدل .په دې توګه په مدينه منوره كي يقوه ګقډه او يقو لقه بلقه سقره
پخال او دوسته ټولنه جوړه سقوه .خقو لقه بقده مرغقه يهقودو دغقه تقړون تقر څقه
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مققودې تېرېققدو وروسققته مققات كققړ او د تققړون د شققرايطو خققالف كارونققه يققې پققه
شعوري او سنجول سوې توګه پيل كړل .چي په دې هکلقه بقه «د اسقالم سقره د
مدينې د يهودو دښمنۍ او د هغو برخليک» تر سر ليك الندي په راتلونكو پقاڼو
كي خبري وسي.

د اسالم سره د منافقانو دښمني
په مدينه منوره كي د مسلمانانو تر راټولېدو وروسته نفاق د لومړي ځل لپاره
پيل سو .لکه چي پوهيږو رسول الله ج په مدينه منقوره كقي د اسقالمي اوښقتون
په پلي كېدو سره د ژوند په بېلقو بېلقو برخقو كقي د زړو دودونقو او توپيرونقو پقه
خالف نوي سمونونه په الر واچول .د اسالم مقدس دين لوڼو ته په ميراث كقي
برخه وركړه .كونډي يې د خسر ګنۍ له بنديزونو وژغورلې او اجازه يقې وركقړه
چي د عدې تر تېرېدو وروسقته پقه خپلقه خوښقه د يوچقا سقره نكقاح وكقړي .د
ميرې سره يې نكاح حرامه كړه .په يوه وخت كي يې د دوو خوندو سقره نكقاح
ناروا وګڼل او داسي ډېر نور سمونو نه يې وړاندي او پلقي كقړل .څنګقه چقي دا
سمونونه ځينو يهودو د خپل تحريف سوي دين خالف بلل او ځينقو نقورو زوړ
پالو كفارو د خپلو دودونو او ځينو نورو د خپلو ګټو سره په ټكقر كقي ليقدل نقو
يې د دغو اصالحاتو په خالف د سيسې كولې.
څنګه چي مسلمانان دوني غښقتلي سقوي او ځقواكمن سقوي وه چقي ځينقي
مخالفين ځني بېرېدل او د هغو په وړاندي يې ښقکاره مخالفقت او دښقمني نقه
سواى كوالى نو ځينو به په څرګنده د اسالم او اسالمي اصالحاتو پقر ضقد څقه
نه ويل ،بلکي په زړه او په پټه او د مسلمانانو په غياب كي به يې چيري چقي بقه
يې وس ورسېدى مخالفت كاوه او د كفارو او د اسقالم د دښقمنانو مالتقړي او
ملګري به وه .كله ناكله به يې د مسلمانانو پقه زړونقو كقي شقکونه او د هغقو پقه
ليکو كي درزونه اچول او د اسقالم د څپڅپانقد سقمندر پقه مقخ كقي بقه يقې بقې
سېکه خنډونه ايجادول .لقه نفقاق څخقه مطلقب هقم همدغقه دى« :پقه زړه كقي
كست ،رخه او دښمني پن ساتل ،خو په ژبقه د دوسقتۍ او خيرخقواهۍ خبقري
كول» .د مدينې منافقين هم دغسي وه ،يعني په زړه كافران وه خو پقه خولقه بقه
يې اسالم څرګنداوه .د منافقانو په باره كي ډېر آيتونه نازل سوي دي ،چقي ټقول
مدني دى .ځکه په مکه كي د نفاق امکان نه وو.
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په مدينه منوره كي د نفاق تاريخ د بدر تر جګړې وروسته كلقه چقي د اسقالم
دبدبه لوړه سوه ،پيل سو .دغه مهقال ځينقي داسقي خلقك هقم اسقالم تقه داخقل
سول چي زړونه يې د كفر په خيره خيقرن وه .لقه دې املقه نفقاق يقاد مقدينې پقه
ځينو وګړو كي يا د هغې د شاوخوا كلو په وګړو كي وو.
پاته سول مهاجرين په هغو كي نفاق نه وو ،ځکه چقا د مسقلمانانو لقه بېقرى
هجرت نه كاوه ،بلکي په خپله خوښه به يې د خداى لپاره كور كلقى پرېښقاوه او
هجرت به يې كاوه .منافقين په اوس او خزرج قبايلو كقي هقم وه او پقه يهقودو
كي هم .عبد الله بن ابى ابن سلول د دغو منافققانو سقردار او مشقر وو او دوى
پر هغه راټول وه .د عبد الله بن ابى د اسقالم او رسقول اللقه ج سقره د دښقمنۍ
المل دا وو چي كلقه رسقول ج مقدينې منقورې تقه ورغقى د هغقه ځقاى د خلکقو
مشري د دغه ابن ابى سره وه او هغه يوازنى سړى وو چي اوس او خزرج پر را
ټول سوي وه ،تر ده دمخه دوى پر بل چا نه وه په اتفاق سوي .په تېره د بُعقاث
تر مشهوري جګړې وروسته چي مدينې ته د رسول ج تر هجقرت څقه وختونقه
دمخه د اوس او خزرج د قبيلو تر منځ سوې وه ده ته ټينګ اميد پيدا سقوى وو
او هغوى هم پر دې سال سوي وه چي دى د خپل پاچا په توګه غوره كړي .خقو
مدينې منورې ته د رسول الله ج په ورتلو سره د عبد الله بقن ابقى دغقه هيلقي د
خاورو سره خاوري سوې ،عزت ،دبدبه او واك يې له منځه والړى او د پاچهۍ
كار يې ونه سو .نو ځکه يې د رسول الله ج سره په زړه كي كينه پيدا سوه ،هغه
مبارك ته به يې ډول ډول دسيسقې جقوړولې او خپقل ځينقي پلويقان بقه يقې تېقر
ايستل او د رسول ج په وړاندي به يې درول .په دې هکلقه د هغقه كيسقې خقورا
ډېري دي .له هغو څخه يوه داده چي دى د درو سقوو تنقو سقره د احقد لقه غقزا
څخه له نيمي الري راوګرځېدى .بله يې داده چي هغه پر ام المؤمنين حضقرت
بي بي عايشهل باندي د «افك» د ناروا تومت د درواغو كيسه او ډنډوره جوړه
كړه ،چي ان د ځينو مخلصو وګړو ذهنونه يقې هقم ور خقراب كقړي وه .پقه دې
هکله د لوى څښتن دا آيت نازل سو:
﴿ َوٱ ََّّلِي تَ َو َّ َّٰل ك ۡ َ
ِبهلۥ م ِۡن له ۡم َ للۥ َع َذ ٌ
اب َع ِظيم [ ﴾١١النور.]11 :
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ژباړه« :چا چي د دې تور لګولو د مسؤوليت ستره برخه پر غاړه اخيستې ده هغه

ته به ستر عذاب وي».
دغسي نوري كيسې ډېري دي چي كقه ټقولي را غونقډي سقي كتقاب بقه ځنقي
جوړ سي.
د منافقانو سره د مسلمانانو چلند:
په لومړيو وختونو کي مسلمانانو د منافققانو سقره زيقاتره د زغقم او تېرېقدني
چلند کاوه .ځکه يو خو مسلمانان د نورو دښمنانو (مشرکينو ،يهقودو او نقورو)
سره په جګړو بوخت وه او بل يې دوى ته وخت ورکړى وو چي د خپلو نقاوړو
کړنو په بدي او د سم او بشپړ ايمان او باور په خونقد او ښقېګڼو پقوه سقي .خقو
کله چي ټول عرب د اسالم تر سيوري الندي راغله او له عربقو څخقه د بانقدي
ځواکونو سره د ډغري وهلو لړۍ په پيل کېدو وه او دغو عناصقرو تقه لقه نفقاق
څخه د الس اخيستني لپاره پوره نهقه کالقه وخقت ورکقړه سقوى وو ،نقو اوس د
لستوڼي د دغو مارانو سر ټکول کېداى هم سو او په کار هم وه چي ټکول سوى
واى .ځکه نو حکم نازل سو:
ۡ
َ َ
ۡ
َ
ل
ۡ
ۡ ل
ۡ
ۡ َ
ب َ
ار َوٱل لم َنَٰفق َ
ك َّف َ
يأ ُّي َها ٱَلَّ ُّ
﴿ َٰٓ
ي َوٱغلظ عل ۡي ِه ۡم َو َمأ َوى َٰ له ۡم َج َه َّن لمُۖ َوبِئ َس
ج َٰ ِه ِد ٱل
ِِ
ِ
ٱل ۡ َم ِص ل
ي [ ﴾٧٣التوبة.]73 :
ژباړه« :اى پيغمبره! د کافرانو او منافقانو دواړو سره په بشپړ قوت مقابله وکړه او

د هغو سره ډېر سخت برخورد وکړه .په پاى کي د هغو استوګنځى دوږخ دى او هغه

د اوسېدو ډېر ناکاره ځاى دى».
البته د منافقانو پر خالف له جهاد او سقخت برخقورد څخقه موخقه دا نقه ده
چققي هرومققرو دي د هغققو سققره جګققړه پققه الر واچققول سققي ،بلکققي د حققاالتو او
ظروفو مطابق دي د هغو سره کړنه وسي .که يې مسلمانان پقه داليلقو ،وعقظ او
تبليغ له شره ژغورل کېدل له دغه جهاده دي د هغو پر ضد کار واخيستل سقي.
رسوا دي سي ،په ټولنه کقي دي هغقو تقه د عقزت او اعتبقار ځقاى نقه پرېښقوول
کيږي .د ژوند په چارو کي دي اړيکي ورسره وشقليږي .پقه اسقالمي او ټقولنيزو
چارو کي دي مشورې نه ورسره کيږي .شاهدۍ دې نه منل کيږي د مقاموريتونو
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او دندو دروازې دي پر وتړلي سي .په غونقډو کقي دي هغقو تقه مقخ نقه ورکقول
کيږي .هر مسلمان دي داسي برخورد ورسره وکړي چي هغه ته پخپله معلومقه
سي چي په مسلمانانو کي د هغه عزت نه کيږي .کقه د کقوم جقرم مرتکقب سقي
محاکمه دي سي .البته که يې نفقاق او تقوطئې پقه ډاګقه سقي او جګقړې تقه يقې
ضرورت سي ،د نورو کفقارو غونقدي دي جګقړه ورسقره وسقي( .لقه ابقن کثيقر
تفسير ،تفهيم القرآن او نورو څخه لنډون).
خو له بده مرغه نن مهال په زيقاترو اسقالمي ټولنقو کقي هغقه کسقان چقي پقه
واقعي معنا منافقين ،بلکي تر هغو ال هم بد تر دي ډېقر منلقي او ښقاغلي دي او
برعکس د اسالم د رشتيانيو مخلصقينو سقره هغقه چلندونقه کيقږي چقي بايقد د
منافقينو سره وسي.لوى څښتن دي خير پېښ کړي.
البته لکه چي په ابن کثير تفسير کي وايي زموږ د مهال د منقافقينو او داسقي
نورو سره جهاد د کفارو سره تر جهاد ستونزمن دى او دا جهاد د اسالمي امت
د خواصو او د پيغمبرانو د ورثه وو او د هغو د ملګرو کار دى چقي کقه يقې څقه
هم شمېره لږ ده ،خو د لوى څښتن په نزد يې قدر خورا ستر دى .او د ظالمقانو
او جابرو واکمنانو په وړاندي د حق ويل خو بېخي د پيغمبرانقو او پقه ځقانګړې
توګه زموږ د ستر پيغمبر حضرت محمد مصطفى ج کقار وو او نقن مهقال چقي
څوک د دغو د نن مهال د فرعونانو په وړاندي په سپينو خبرو جهاد کقوي هغقه
خو هرومرو بايد د پيغمبرانو وارث وګڼل سي .خقو لقه بقده مرغقه نقن پقه ځينقو
مسلمانانو کي بې همتي او بزدلي تر دې کچي زياته سوې ده چي دغسي مبقارز
او مجاهد ته ناپوه وايي او کله کله خو ال دغسقي مخلق

وګقړي پقه ډول ډول

تورونو هم تورنوي.
د کفارو سره د جګړې او ژوبلي اجازه
قال الله تعالى:
َّ َّ َ ل َ َٰ ل َ َّ َ َ َ ل ٓ ْ َّ َّ َ َ ل ُّ ل َّ َ َّ َ ل
ور [ ﴾٣٨الحو.]38:
﴿۞إِن ٱّلل يدف ِع ع ِن ٱَّلِين ءامنوا إِن ٱّلل ل َيِ ُك خو ٖ
ان كف ٍ
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ژباړه« :بېشکه چي لوى څښتن له هغو كسانو څخه چي ايمان يې راوړى دى (د

كفارو مکر) دفع كوي .دا يقيني خبره ده چي لوى څښتن (د خالق او مخلوق سره)

هيڅ يو خاين او د نعمت ناشکره نه خوښوي».
د پورتني آيت په نزول سره لوى څښتنأ مسلمانان ډاډه كړل چقي هغقه بقه
دوى ډېر ژر له دښمنانو څخه وژغوري .خداى تعالى خاينو او ناشکرو ټګانو ته
تر يوه وخته پوري د ځينو مصلحتونو او حکمتونو له مخي مهلت وركوي ،خقو
انجام به يې داسي وي چي د حقق خاونقدان بقه غالقب او د باطقل خاونقدان بقه
مغلوب او باطل پالونكي به خوار او ذليل كړي.
څنګه چي د مکې مشركانو په ډېر ظلم او تېقري الس پقوري كقړ ،نقو مومنقان
سخت په عذاب سول؛ يو به رسول الله ج ته راغى سر به يې مات وو ؛ بل بقه
ټپققي وو؛ بققل بققه وهققل سققوى ،ټكققول سققوى وو؛ ډول ډول اقتصققادي او ټققولنيز
بنديزونه يې پر لګول .ټولو به رسول ج ته شکايت كاوه چي زمقوږ سقره داسقي
ناوړي كړني كيږي .رسول ج به ډاډ او تسلى وركول چي صبر وكړئ تر اوسه ال
ما ته د جګړې حکم نه دى راكړه سوى او له او يا آيتونو څخه زيقات د جګقړې
د نه كولو په هکله راغلي دي.
هسي خو لوى څښتن رسول ج ته د هغه د بعثت له وخته د جهاد امر کقړى
وو ،لکه چي په قرآن کريم کي دي:
َ
ۡ َ
ََ ل
ك َٰ ِفر َ
ين َو َج َٰ ِه ۡد لهم بِهِۦ ِج َه ٗادا كب ِ ٗيا [ ﴾٥٢الفرقان.]52 :
﴿فَل تطِعِ ٱل
ِ

ژباړه« :اى پيغمبره! د کافرانو خبره هيڅکله مه منه او دا قرآن درسره واخله د

هغو سره ستر جهاد وکړه».
څنګه چي دغه آيت مکقي دى نقو رسقول ج د کفقارو سقره پقه جهقاد مقامور
سوى وو ،خو د داليلو او د قرآن د تبليغ په جهاد.
دغه راز دغه مهال رسول الله ج په ښو وسايلو سره په مجادله مقامور سقوى
وو ،لکه چي په قرآن کريم کي دي:
َ
ۡ
ۡ
ۡ
َّ
ۡ ۡ
َ
َ
ۡل َس َنةِ َو َ
ۡ ل َ َٰ َ
جَٰدِل لهم ب ِٱلِت ِ َ
ِه أ ۡح َس لن﴾
يل َربِك ب ِٱۡل ِك َمةِ َوٱل َم ۡوعِظةِ ٱ َ ِۖ
ِ
﴿ٱدع إَِل سب ِ ِ

[النحل.]125 :
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ژباړه« :اى پيغمبره! د خپل رب الري ته په حکمت او غوره نصيحت سره بلنه

ورکړه .او د خلکو سره په داسي ډول مباحثه وکړه چي ډېره غوره وي».
خو کلقه چقي مسقلمانانو مقدينې منقورې تقه پنقاه وروړه د مکقې مشقركان پقر
مسلمانانو باندي د نورو ظلمونو ،ورانيو او ګواښونو په لټه كقي سقول او پقه دې
هکله يې يو پراخ پالن سنجولى وو .هغو پقه دې لقړ كقي د منافققانو د الرښقود
عبد اللقه بقن ابقى سقره چقي ال پقه څرګنقده مشقرك وو پقن او ښقکاره تماسقونه
ونيول .عبدالله بن ابى او د هغه ملګقري د رسقول اللقه ج سقره د جګقړې لپقاره
راغونډ سول .رسول الله ج د هغه سقره خبقري وكقړې خقو بيقا هقم ابقن ابقى د
قريشو سره پټي اړيکي ساتلې .وروسته يې يهود هقم د ځقان ملګقري كقړل .بيقا
قريشو مسلمانانو ته احوال ولېږى چي موږ تاسي پر كراره نقه پرېقږدو .مقوږ پقه
تاسي پسي يثرب (مدينې) ته درځو او له منځه مو وړو .پقر دې سقربېره رسقول
الله ج تقه د قريشقو د نقورو نقاوړو موخقو او ارادو پتقه هقم ولګېقده .اصقحابو د
رسول الله ج ځان په خطره كي وليد ځکه يې نقو پقر هغقه بانقدي د شقپې پيقره
كول .بيا چي دا آيت نازل سو:
َ
﴿ َوٱ َّ ل
ّلل َي ۡع ِص لمك م َِن ٱَلَّ ِ
اس﴾ [المائدة.]67 :

ژباړه« :الله د خلکو (د كفارو له شر څخه) ستا ژغورونكى دى».
نو هغه وو چي بيا رسول الله ج دغه پيرې ليري كړې .بيا خبره تر دې پقولي

ورسېده چي ټول عرب د مسلمانانو پر خالف يو الس سول چي له دې امله پقه
مدينققه كققي مسققلمانانو نققه شققپه بققې وسققلې تېققروالى سققوه نققه ورم .پققه دغسققي
خطرناكو حاالتو کي چي بله چاره هيڅ نه سوه پاته ،د لوى څښقتنأ رحمقت
پر جوش راغى او د يوې ډېري ستري واقعې په توګه مدينې منورې ته د رسقول
اللققه ج او د هغققه د اصققحابو تققر هجققرت وروسققته د جګققړې د اجققازې آيققت د
لومړي ځل لپاره په دې توګه نازل سو:
َ
َّ َ ل ۡ ل ْ
َ
َ
َ
ل َ َّ َ ل َ َٰ َ ل َ َ َّ ل ۡ ل ل ْ َّ
ِإَون ٱ َّ َ
لَع نَ ُۡصه ِۡم لقد ٌ
ّلل َٰ
ِير  ٣٩ٱَّلِين أخ ِرجوا مِن
﴿أذِن ل َِّلِين يقتلون بِأنهم ظل ِموا
ِ
َ ۡ َ َّ ٓ َ َ ل ل ْ َ ُّ َ َّ
َ
ّلل َول َ ۡو َل َد ۡف لع ٱ َّّلل ٱَلَّ َ
اس َب ۡع َض لهم ب َب ۡعض ل َّ لهد َِمتۡ
ل
دِتَٰي َٰ ِرهِم بِغيِ ح ٍق إِل أن يقولوا ربنا ٱ
ِ
ِ ٖ
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َ َ ل َ َ َ َ ََ ََ َ
ِيها ٱ ۡس لم ٱ َّّللِ َكث ِ ٗ
سج لد يل ۡذ َك لر ف َ
نُص َّن ٱ َّ ل
يا َو َِلَ ل َ
ّلل َمن يَ ل ل
نُص له ٓۥ
َوَٰمِع وبِيع وَلوَٰت وم َٰ ِ
إ َّن ٱ َّ َ
ّلل لَ َقو ٌّي َعز ٌ
يز [ ﴾٤٠الحو.]40-39 :
ِ
ِ
ِ
ژباړه« :هغو کسانو ته اجازه ورکړه سوه چي پر خالف يې په جګړه الس پوري
کيږي ،ځکه چي هغوى مظلومان دي او لوى څښتن په يقيني ډول د هغو د مالتړ

وس لري .دا هغه کسان دي چي له خپلو کورونو څخه په ناحقه وايستل سول.
يوازي په دې جرم چي وايي« :زموږ پروردګار لوى څښتن دى» .که لوى څښتن
خلک يو د بل په وسيله دفع نه کړي نو خانقا وي ،کليساوي ،عبادتځايونه او

جوماتونه چي په هغو کي د لوى څښتن نوم ډېر ياديږي ،ټول به ونړول سي .او لوى

څښتن به هرومرو د هغو کسانو سره مرسته وکړي چي د هغه مرسته وکړي .لوى

څښتن ډېر زورور او الس برى دى».
په دې آيت کي د لومړى ځل لپقاره د وسقله وال جهقاد حکقم ورکقړه سقو .او
دوه مقصده پکښي بيان سوي دي .يو مظلوميت ته خاتمه ورکول او بل اعقالى
کلمة الله .ځکه که د مظلومانو مرسته او غور ونه سي نو په نقړۍ کقي بقه زورور
کمزورو او د وسايلو خاوندان بې وسايلو وګړو ته د ژوند کولو حق ورنه کړي،
او له دې امله به مځکه له فساد او ورانۍ څخه ډکه سي .دغقه راز کقه د اعقالى
کلمة الله لپاره کوښښ ونه سي او د بقاطلو مخقه ونقه نيقول سقي ،نقو د بقاطلو د
غلبې له امله به هم په نړۍ کي امن او امان پاته نه سي او د لوى څښتن عبادت
کوونکو ته به د عبادت کوم ځاى پاته نه سي.
نو څنګه چي جوتقه سقوه چقي د کفقارو د ظلمونقو او تېريقو د مخنيقوي او د
باطلو د له منځه وړلو او د لوى څښتن د شعايرو د قيام لپاره جګقړه اړينقه ده او
په نورو وسايلو د كفارو او د هغو د دښمنۍ مخه نه نيقول كيقږي نقو د بققرې د
سورې هغه آيتونه نازل سول چي په هغو كي د جګړې امر سوى دى.
البته لومړى رسول الله ج ته په هغه صورت کي د جګړې امر سوى دى چي
کفار جګړه کوي ،لکه چي په قرآن کريم کي دي:
َ
ل
ل ۡ
ل َ ۡ ل َ ۡ
ل
ۡ ل ل
﴿ َوٱق لتلوه ۡم َح ۡيث ثقِف لت لموه ۡم َوأخ ِر لجوهم م ِۡن َح ۡيث أخ َر لجوك ۡم
ۡ َ َ َ َّ َ ل ل
َ
َ َۡ ۡ
َۡ ۡ ََ لَ ل ل ۡ
ج ِد ٱۡلر ِام ح َٰ
ِت يلقَٰتِلوك ۡم فِيهِِۖ فإِن
ٱلقت ِلِۚ ول تقَٰتِلوهم عِند ٱلمس ِ
َ َ َٰ َ َ َ ٓ ل ۡ َ
ك َٰ ِفر َ
ين [ ﴾١٩١البقرة.]191 :
كذل ِك جزاء ٱل
ِ

ۡ ۡ ل ََ
َوٱلفِت َنة أش ُّد م َِن
َ ل ل َ ۡ ل ل
ق َٰ َتلوك ۡم فٱق لتلوه ۡم
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ژباړه« :د هغو سره وجنګېږئ هر چيري چي ورسره مخامخ سئ .هغو چي تاسي

له کومه ځايه ايستلي ياست تاسي يې هم له هغه ځايه وباسئ .ځکه که وژل هر څونه

بد کار دى ،خو فتنه تر هغه هم ډېره بده ده .او تر څو پوري چي هغو د مسجدالحرام
سره جګړه نه وي درسره پيل کړې تاسي هم هلته جګړه مه ورسره کوئ .خو تر څو
پوري چي هغو هلته له جنګېدو څخه الس نه وي اخيستى نو تاسي هم بې له کومي

اندېښنې هغوى ووژنئ .د دغسي کافرانو دغسي سزا ده».
بيا مسلمانانو ته د حرامو مياشتو د وتلو په شرط د جهاد امر وسو ،لکه چقي
په قرآن کريم کي دي:
َ
ۡ
ۡ
ْ
ل
ۡ
َ
ُّ
ۡ
ل
َ َۡ َ َ ل ل
﴿فَإ َذا ٱ َ
ۡل لر لم فٱق لتلوا ٱل ل
نسلَ َخ ٱ ۡۡل ۡش له لر ٱ ل
وه ۡم﴾ [التوبة.]5 :
َشك ِي حيث وجدتم
م
ِ
ِ

ژباړه« :کله چي حرامي مياشتي تېري سي ،نو هر ځاى چي مشرکان په الس

درځي وژنئ يې».
يادونه :له حرامو مياشتو څخه مطلب هغه څلور مياشقتي دي چقي مشقرکانو
ته يې مهلت ورکړه سوى وو.
بيا په مطلقه توګه مسلمانانو ته د جګړې امر ورکړه سقو ،لکقه چقي پقه ققرآن
کريم کي دي:
َ َ ل ْ
َّ َّ َ ل َ َٰ ل َ ل
ك ۡم َو َل َت ۡع َت لد ٓوا ْ إ َّن ٱ َّ َ
َ
ّلل َل لَيِ ُّ ٱل ۡ لم ۡع َتد َ
ِين
يل ٱّللِ ٱَّلِين يقتِلون
ِ
﴿وقَٰتِلوا ِِف سب ِ ِ

[ ﴾١٩٠البقرة.]190 :

ژباړه« :او تاسي د لوى څښتن په الر کي د هغو کسانو سره وجنګېږئ چي

ستاسي سره جنګيږي او تېرى مه کوئ ځکه چي لوى څښتن تېرى کوونکي نه

خوښوي».
دغه راز د آيت السيف په نامه مشهور سوى آيت دى:
َ
ۡ
َ َ َّ ٗ َ َ ل َ َٰ ل َ ل ۡ َ َّ
َّ
َ َ ل ْ ۡل ۡ
ّلل َم َع ٱل لم َّتق َ
ٓاف ٗة َوٱ ۡعلَ لم ٓوا ْ أن ٱ َّ َ
ي ﴾٣٦
َشك ِي كٓافة كما يقتِلونكم ك
ِ
﴿وقَٰتِلوا ٱلم ِ

[التوبة.]36 :

ژباړه« :او د مشرکانو سره ټول يوموټى وجنګېږئ ،لکه څنګه چي دوى ټول

يوځاى ستاسي سره جنګيږي او وپوهېږئ چي لوى څښتن د پرهېزګارانو ملګرى

دى».
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کله چي مسلمانانو ته د جګړې امر ورکړه سو نو بيا په دې هکله ډېر آيتونقه
نازل سول( .وګورئ ردالمحتار 339 /3مخ او زاد المعاد 62 /3مخ او نور)
رسول اهلل ج د وینو تویېدو پلوى نه وو:
په اطلس القرآن كي ليکي:
«رسول الله ج پخپله كومه جګړه نه ده پيل كړې .د هغه تل دا هيله وه چي
د انسان يوڅاڅکى وينه هم توى نه سي .خو څنګه چي اړ ايستل سو نو جګړې
ته هم چمتو وو ،ځکه چي هغه د «نبي الرحمة» تر څنګ «نبي الملحمه»
(جګړې ته چمتو نبي) هم وو .هغه داسي يو ستر شخصيت وو چي پر خلکو
يې ډېر شفقت درلود ،خو د جګړه ييز چمتو والي ،جنګ او نښتو ،بريو او
سوبو له پلوه هم يو ډېر ستر او پياوړى شخصيت وو.
داچي پر تجارتي قافلو يې بريدونه كول دا كار هغقه لقه قريشقو پرتقه د نقورو
قبيلو سره نه دى كړى .په داسي حال كي چقي نقوري قبيلقې هقم ډېقري وې او د
هغققو قققافلو بققه شققپه او ورم آزادانققه تققګ او راتققګ كققاوه .څنګققه چققي قريشققو د
مسققلمانانو سققره اقتصققادي جګققړه هققم پيققل كققړې وه او د هجققرت كوونكققو
مسلمانانو شته،مالونه او کورونه يې په ناحقه لوټ کړي او ضبط كړي وه (او د
دوى له السه د خپل کور ،کلي او ټاټوبي او بلد الحرام غوندي ځاى څخه شړل
سوي وه).نو مسلمانانو جوابي كړني كولې چي دا د هغو مسلم حق بلل كېقدى»
( 3۵1مخ).
دا خبره هم وه چي د مدينې پر شاوخوا د سقراياوو پقه نامقه ګښقتي ګزمقې او
واړه پوځي تحرکات د مدينې او د هغې د اوسقېدونکو د امنيقت سقاتلو ،د هغقو
سره د اړيکو ټينګولو او د کفارو د شومو موخقو او حرکقاتو د څقارلو پقه موخقه
وه .بيا چي څرګنده سوه چي د مکې مشرکين مالي وسايل يو ځقاى کقوي او پقه
دې موخه يقې سقوداګريز فعاليتونقه ګړنقدي کقړي ،خقو د هغقو لقه ګتقو څخقه د
مسلمانانو د له منځه وړلو لپاره وسلې په برابري کړي ،نو د هغو پر سقوداګريزو
کاروانونو باندي له بريدونو په الره اچولو څخقه بلقه چقاره نقه وه .د مسقلمانانو
لخوا د دفاع لپاره د دغه حق د استعمالولو کوښښ ،چي بريقالى کېقدى بقه هقم
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نه ،د مکې د کفارو لخقوا پقر مسقلمانانو بانقدي د سقترو تېريقو او بريقدونو د پقه
الراچولو لپاره يوه پلمه سوه.
په دغسي شرايطو کي مسلمانان اړ وه چي د هر تېري کوونکي ځواک سقره،
په تېره د مکې د کفارو سره ډغري وهلو ته ځانونه چمتقو کقړي .پقه دې توګقه د
محمد غزالي مصري په وينا« :کومي جګړې چي اسالم پيل کړې او پيغمبقر ج
او ملګرو يې په هغو کي برخه واخيسته د جهاد ډېر شريف او غوره ډول وو .د
رسققول ج او د هغققه د خلفققاوو جګققړې د حققق د مالتققړ او ظلققم او عققدوان او
دښمنيو د له منځه وړلو او جبقارانو د واک او ځقواک د مقاتولو لپقاره الزمقي او
فرض وې» (فقه السيرة  271مخ).
څرګنده ده چي دا جګقړې د ظلقم او تېريقو او ښقکېالک د لقه منځقه وړلقو او
مخنيوي او د حق او حقيقت د دفقاع لپقاره وې نقه د کقوم بقل مقادي مقصقد او
ښکېالک او ظلم و زياتي لپاره.
دا چي اسالم دښمنه ختيځ پېژندونکي تقور لګقوي او د نقورو اديقانو پيقروان
ادعا کوي چي مسلمانانو هغه مهال وسلې ته الس واچاوه چي اړتيا يې نه ورته
در لوده دا ګردسره ناسمي خبري دي او د لوى څښتن په مځکه کقي د اسقالم د
له منځه وړلو لپاره د نخشې او حملې يوه برخه ده .څو مسلمانان د تقل لپقاره د
صليبيانو او صهيونيستانو تر الس الندي مريان سي.
په داسي وختونو کي چي اسالم او مسلمانان د پوپنا کېدو د ستر خطقر سقره
مخامخ کيږي .ډول ډول ځواکونه يې پر ضد متحد کيږي او د اسالم په مقابل
رنګارنګ دسايس په کار اچول کيږي پر مسلمانانو جګړه په ال زيات شقدت او
قوت سره واجبيږي.
دغسي شرايط د اسالم په لومړيو کي ،تر هجرت دمخه او وروسته رامنځ ته
سوي وه چي هغقه مهقال يقې مسقلمانانو پقر ضقد ډېقر ښقه تقدابير سقنجولي وه.
رسول ج خپلو پيروانو ته ښه پوځي تمرينونه ورکړل.د جګړې فنون يې هغو تقه
ور زده کړل او خپله به يې د خپلقو ملګقرو سقره يقو ځقاى پقه پقوځي تمرينونقو،
مانورونو او نښتو کي ګډون کاوه او په دې چاره کي به يې د کفقر د ظلقم او زور
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او شوکت د ماتولو په موخه کوښښ او فعاليقت لقه سقترو او سقپېڅلو عبقادتونو
څخه باله.
قال الله تعالى:
َّ ل َ
َّ
َ
ۡ
َّ
َ َ َٰ ۡ
ۡ
ل
َ
ۡ
َّ
َ
ل َ
ل ِ َ َ
َ
ِي ُۖ ع ََس ٱّلل أن
يل ٱّللِ ل تكلف إِل نف َسك َو َح ِر ِض ٱلمؤمن
﴿فقتِل ِِف سب ِ ِ
َ َ ْ َّ ل َ َ ۡ
ۡ
ٗ
ََ
َ ل
ك َّف بَأ َس ٱ ََّّل َ
ّلل أش ُّد بَأ ٗسا َوأش ُّد تَنكِيَل [ ﴾٨٤النساء.]84 :
ِين كف لروا َوٱ
ي
ژباړه« :نو اى پيغمبره! د الله په الر کي جګړې ته پاڅه .ته له خپله ځانه پرته د

بل هيچا مسؤول نه يې .البته مومنان د جنګېدو لپاره وهڅوه .ليري نه ده چي الله د
کافرانو زور مات کړي .د الله زور تر ټولو ډېر زيات او د هغه سزا تر ټولو ډېره

سخته ده».
مسلمانان باید پیاوړي پوځونه ولري
نققن مهققال هققم دا دى وينققو چققي د نققړۍ ټولققو کفققري ځواکونققو او د هغققو
ګوډاګيققانو پققه ډېققره سققپين سققترګي او پققه خققورا زور اوزوږ او پراخققه کچققه پققه
افغانستان ،عراق او د پاکستان تر ولکه الندي د پښتنو په سقيمه کقي د جګقړو،
بمباريو ،مرګ ،ژوبلو او مصايبو داسي ناتار جوړ کړى دى چي پخقوا يقې هقيڅ
سابقه نه درلوده.
په دې صورت کي مسلمانان اړ دي چي د خپلو ځانونو او اسالمي هيوادونو
او خپل اسالمي هويت او عزت د ساتلو لپاره خپل پوځونه پقه ښقو او موډرنقو،
درنو وسلو ښه سمبال کړي او د دښمن جګړې ته ښه چمتو والى ولري ،که څقه
هم داکار اوسنيو مسلمانانو .نه دى کړى او د کفارو په وړاندي يې له غفلت او
ځينو ډېرو له خيانت څخه کقار اخيسقتى دى .خقو بيقا دي هقم د نقړۍ کفقار پقه
خپلققو وسققلو ،شققتو او توطئققو او پققه مسققلمانانو کققي پققه خپلققو ګماشققته ګققانو نققه
خطاوزي اوس هم په مسلمانانو کي داسي ځواکونه او اتل جګړنان سته چقي د
دوى وربوزونه په خاورو ور ولړي .اوس هم دوى مقات دي او پقه دې دي پقوه
سي چي دا د لوى څښتن دين ،اسالمي خاوري او رشتياني مسقلمانان پقه هقيڅ
ګون نه سي ورانوالى او اېلوالى .خو رشتياني مسلمانان دي هم پقوه سقي چقي
دا چاري له دوى څخه هوښياري ،يووالى ،سرښندنه ،علقم او پوهقه او سياسقي
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او پققوځي زده کققړي او وسققلې ترالسققه کققول او د وسققلو صققنعت زده کققول او پققه
اسالمي هيوادونو کي پرمختګ ور کول غواړي .لوى څښتن فرمايي:
َ
ْ َ
َ
َ َ َ ۡ َ َ َّ َّ َ َ
ك َف لروا ْ َس َب لق ٓوا ْ إ َّن له ۡم َل لي ۡ
ج لزون َ ٥٩وأع ُِّدوا ل لهم َّما ٱ ۡس َت َط ۡع لتم
ع
﴿ول َيسَب ٱَّلِين
ِ
ِ
ۡ
َ
ل
َۡ لۡ ل َ
َ ل َّ َّ َ َ ل َّ ل ۡ َ َ َ
ل
اخر َ
ين مِن دون ِ ِه ۡم ل
مِن ق َّوة ٖ َومِن رِ َب ِ
اط ٱۡلي ِل ترهِبون بِهِۦ عدو ٱّللِ وعدوكم وء ِ
َّ ل َ َّ َ ۡ ل ۡ َ َ ل َ
َ ۡ َ ل َ ل ل َّ ل َ ۡ َ ل ل ۡ َ َ ل ل ْ
َ
َ ۡ
نت ۡم ل
يل ٱّللِ يوف إِِلكم وأ
تعلمونهم ٱّلل يعلمهم وما تنفِقوا مِن َش ٖء ِِف سب ِ ِ
َ َ ل ْ َّ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ َّ ۡ َ َ
لۡ َ َ
لَع ٱ َّّللِ إنَّ لهۥ له َو ٱ َّ
لس ِم ل
يع ٱ ۡل َعل ل
ِيم ٦١
تظل لمون ِ۞ ٦٠إَون جنحوا ل ِلسل ِم فٱجنح لها وتوَّك
ِ
ل ل ٓ ْ َ َ ۡ َ ل َ َ َّ َ ۡ َ َ َّ ل ل َّ ٓ َ
َ ۡل ۡ
ۡ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُصه ِۦ وب ِٱلمؤ ِمن ِي ﴾٦٢
ِإَون ي ِريدوا أن َيدعوك فإِن حسبك ٱّلل هو ٱَّلِي أيدك بِن ِ

[األنفال.]62-59 :

ژباړه« :کافران دي په دې نه تېروزي چي هغو (لوبه) وګټله .دا يقيني ده چي

هغوى موږ نه سي بې وسي کوالى او تاسي چي تر څو مو وس وي د جګړې
ځواکونه د هغو د مقابلې لپاره چمتو کړئ .څو په دې وسيله د لوى څښتن او پر

خپلو دښمنانو او پر هغو نورو دښمنانو چي تاسي يې نه پېژنئ ،خو الله يې پېژني تره

راولئ .د لوى څښتن په الر کي چي هر څه ولګوئ بشپړ مکافات به يې تاسي ته

دروګرځول سي .او ستاسي سره به هيڅکله ظلم ونه سي .او اى پيغمبره! که دښمن
روغي جوړي ته غاړه کښېږدي ته هم ورته چمتو سه او پر الله توکل وکړه .په يقين

سره هغه د هر څه اورېدونکى او په هر څه پوهېدونکى دى .او که هغوى د غولوني

نيت ولري نو ستا لپاره الله کافي دى .الله هغه ذات دى چي په خپله مرسته او د

مومنانو په وسيله يې ستا مالتړ وکړ».
په دې اړه د حضرت رسول الله ج څو احادي :
ولَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
َع ْن َأ ِب َع ِ يل ُث َام َم َة ْب ِن ُش َف يي َأ َّن ُه َس ِم َع ُع ْق َب َة ْب َن َع ِامر َي ُق ُ
ول اّللَِّ َص َّىل اّللَُّ َع َل ْي ِه
ولَ ﴿ :وأَع ُِّدوا ْ ل َ لهم َّما ٱ ۡس َت َط ۡع لتم مِن قل َّ
ِ
َ
َ
ْ
َو َس َّل َمَ ،و ُه َو َع َىل اْلِْن َ ِْبَ ،ي ُق ُ
ُ
َّ
الر ْم ُي َأ َل
ة
و
ق
ل
ا
ن
إ
ل
أ
﴾
ة
و
َ
ٖ
َّ َّ
الر ْم ُي( .مسلم ،کتاب االمارة ،باب فضل الرمي والح
الر ْم ُي َأ َل إِ َّن ا ْل ُق َّو َة َّ
إِ َّن ا ْل ُق َّو َة َّ
عليه 1916/4837 ،حدي ).
ژباړه :عقبه بن عامرس ويلي دي چي ما له رسقول ج څخقه پقر منبقر بانقدي
واورېدل :تاسي چي تر څو مو وس وي د جګړې ځواک د هغو د مققابلې لپقاره
چمتو کړئ .پوه سئ چي ځواک ،غشي ويشتل دي او په ټينګار سره وايقم چقي
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پوه سئ چي ځواک غشي ويشتل دي او بيا هم ښه پوه سئ چقي ځقواک غشقي
ويشتل دي.
البته غشي ويشتل عقام دي چقي غشقي او لېنقده ،توپقک ،بقم او نقوري ټقولي
وسلې پکښي راځي.

ِ
ْح ِن ْب ِن ِش َام َس َة َأ َّن ُف َق ْي ًام ال َّل ْخ ِم َّي َق َال لِ ُع ْق َب َة ْب ِن َع ِامرْ َ :
ني
َتت َِل ُ
ف َب ْ َ
الر ْ َ
عن احلارثَ ،ع ْن َع ْبد َّ
ْت كَبِي َي ُشق َع َل ْي َكَ .ق َال ُع ْق َب ُةَ :ل ْو َل ك َََلم س ِم ْع ُت ُه ِم ْن رس ِ
َه َذ ْي ِن ا ْل َغ َر َض ْ ِ
ول اّللَِّ َص َّىل اّللَُّ
نيَ ،و َأن َ
َ ُ
ر َ
ر
ِ ِ
ِ
احل ِ
ثَ :ف ُق ْل ُت ِل ْب ِن َش َام َس َةَ :و َما َذ َ
ار ُ
اك؟ َق َال :إِ َّن ُه َقالَ « :م ْن َع ِل َم
َع َل ْيه َو َس َّل َم َل ْ ُأ َعانيهَ .ق َال ْ َ
الر ْم َي ُث َّم ت ََر َك ُه َف َل ْي َس ِمنَّا َأ ْو َقدْ َع َص» (مسلم ،کتاب االمارة ،باب فضل الرمي
َّ

والح

عليه 1919/4842 ،حدي ).

ژباړه :له حارث څخه روايقت دى چقي عبقدالرحمن بقن شماسقة وايقي چقي
فقيم لخمي عقبه بن عامر ته وويل :څه خبره ده چي د دې دوو هدفونو تر منځ
تګ او راتګ کوې؟ په داسي حال کي چي بو ډا ،سپين ږېرى يې؟ عقبه وويقل:
که هغه خبره نه واى چي له رسول ج څخه مي اورېدلې ده ،کومک مي نه کاوه.
حارث وايي چي ما لقه ابقن شماسقة څخقه وپوښقتل :هغقه خبقره څقه وه؟ هغقه
وويل :رسول ج فرمايلي دي :څوک چي غشي ويشتل زده کړي او بيقا يقې هېقر
کړي له موږ څخه نه دى .او يا يې ګناه کړې ده.
وګورئ دې بوډا سړي د غشو ويشتل او مشق او تمرين په څونه پام او مينقه
تر سره کول .دا ځکه چي د اسالم مبارک دين د جنګي مهارتونو تقر السقه کقول
فرض ګڼي او هغه پر زاړه او ځوان واجب بولي.
َ ْ َ ََ
ِ
ول اّللَِّ َص َّىل اّللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق ُ
الس َل ِمي َق َالَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ول« :من بلغ
َع ْن َأ ِب نَجيح َّ
َ ْ
ْ َّ
َّ
اّلل َف ُه َو َ ُ َ َ
َ
ش َس ْه ًام َق َالَ :و َس ِم ْع ُت
ل د َرجة ِف اْلَن ِة»َ .ف َب َّل ْغ ُت َي ْو َم ِئذ ِس َّت َة َع ََ
يل ِ
بِسهم ِف س ِب ِ
َّ َ
ْ ُ َُ
َّ ُ ُ َ ْ َ َ َ ْ
َ
َر ُس َ
اّلل ف ُه َو ِعدل ُم َّرر»
ول اّللَِّ َص َّىل اّللَُّ َع َل ْي ِه َو َسل َم َيق
يل ِ
ول« :من رم بِسهم ِف س ِب ِ
(سنن النسائي ،المعجم الجهاد ،ثواب من رمى بسهم في سبيل الله،
3145حدي  .دغه حدي

ابوداود ،احمد ،حاکم او نورو هم روايت کړى دى

او الباني او نورو صحيح بللى دى).
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ژباړه :له ابي نجقيح سقلمي څخقه روايقت دى چقي لقه رسقول ج څخقه مقي
واورېدل چي ويل يې :هر څوک چي د لوى څښتن په الر کقي پقه غشقي هقدف
وولي په جنت کي يوه درجه ورکول کيقږي .او مقا هغقه ورم شقپارس هدفقه پقه
غشو وويشتل .دغه راز مي له رسول ج څخه واورېدل چي ويقل يقې :هرڅقوک
چي د لوى څښتن په الر کي يو غشى وولي د يقوه مريقي د آزادېقدو سقره برابقر
باله سي.
دا څو حديثه موږ د بېلګې په توګه ذکر کړل .په دې هکله د ققرآن کقريم او د
رسول ج ډېري الرښووني مسلمانان د کفارو سقره د خقداى پقه الر کقي جګقړه
ييز چمتو والي او د غښتلي پوم جوړېدو ته بولي.

په عربي ټاپو وزمه کي د مشرکینو سره جګړې
ومو ويل چي د عربقو مشقرکينو د رسقول اللقه ج ،مسقلمانانو او اسقالم سقره
ډېره سخته دښمني را اخيستې وه .هغقو لقومړى د مسقلمانانو سقره پقه انفقرادي
توګه ظلم کاوه او يوازي عقيدوي مسايل د دې دښمنيو المقل سقوي وه ،خقو د
هغو په وړاندي يې وسله وال تېري ته اړتيا نه درلقوده .امقا اوس چقي پقه مدينقه
منوره کي اسالمي حکومت او ګڼ شمېره ټولنه رامقنځ تقه سقوه او مسقلمانانو د
ظلمونو په وړاندي د مقاومقت او وسقله والقي جګقړې وس درلقود او بيقا يقې د
مکققې د مشققرکينو تجققارتي کققاروانونو تققه لققه مققدينې څخققه پققر تېرېققدونکو الرو
مزاحمتونققه ايجققاد کققړل او د دوى مققادي ګټققو تققه سققتر خطققر متوجققه سققو ،نققو
مشرکين اړ سول او ويې پتېيل چي د دوى سره وسله والقي ،جبهقه يقي جګقړې
په الره واچوي .له بله پلوه په دغو وختونو کقي د مقدينې خلکقو پتېيلقې وه چقي
عبدالله بن ابى د پاچا په توګه وټقاکي ،خقو د رسقول اللقه ج ورتلقو دا اړتيقا لقه
منځه يو وړه .نو د هغه او د هغه د ډلي حسد او دښمني هم د رسقول اللقه ج او
مسلمانانو په وړاندې راوپارېدل او د منافقينو د ډلي پقه جوړولقو او د مشقرکينو
او يهودو سره په الس يو کولو سره يې د مسلمانانو پر ضقد ډول ډول دښقمنۍ
په الره واچولې .يهودو چي د اوس او خزرج قبيلو په دښمنيو او بقدمرغيو کقي
له مودو مودو خپله نېکمرغي او ډول ډول ګټي تر السه کقولې او اوس د اسقالم
په منلو سره د هغو دا دښمنۍ په ورورولۍ اوښتي وې ،د هغو هم له دې املقه د
رسقققول اللقققه ج او مسقققلمانانو څخقققه بقققد راغلقققه او دښقققمني يقققې ور سقققره را
واخيسته..له دې امله مسلمانان اړ وه چي د مدينې له اسالمي واکمنۍ ،تر السه
کړو ګټو او نېکمرغيو او خپلو ځانونو او عزت او آبقرو څخقه دفقاع وکقړي .پقر
دې بنسن لقوى څښقتنأ مومنقانو تقه امقر وکقړ چقي لقومړى د همقدغو نقژدې
کفارو له شره ځانونه وژغوري او د جګړې او جهاد اجازه ورکقړه سقوه .پقه دې
توګه د اسالم سره د مکې او نورو عربو مشرکينو ،يهودو او منقافقينو پرلقه پسقې
جګړې او نښتي پيل سوې .چي ډېر صحابه کرامش پکښي د لوى څښتن د ديقن
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د ننګي او بري په الر کي قرباني سول .خو په هره جګړه کي بقه د خقداىأ پقه
فضل او پېرزوينه فتح او کاميقابي د مسقلمانانو پقه برخقه وه .صقرف د احقد او
حنين په غزاوو کي مسلمانانو ته څه زيانونه ورسېدل (چي هغه هقم ځانتقه بېقل
الملونه لري) .له دې امله د قريشو د ستر طاغوت ابوجهل په ګډون د مشقرکينو
لوى لقوى سقرداران او جګړنقان پقه دې جګقړو کقي ووژل سقول ،نهقايي بقرى د
مسلمانانو په برخه سو او اسالم په ټولقه عربقي ټاپووزمقه کقي د عربقو د يقوازني
دين په توګه خپور سو.
لکه چي څرګنديږي سره د دې چي کفار متجاوز وه او د حق او حقيقت پقه
وړاندي يې د دښمنۍ کلک دريځ نيولى وو او د اسالم د رڼا د خپرېدو مخه يې
په سرکښيو او لجاجتونو نيول ،خو بيا هم څنګه چي مسلمانان پقر حقق وه ،پقر
دوى بريالي کېدل .بيا به سره د دې چي مسلمانان به پر تېري کوونکو او ظقالمو
کفارو بريالي سول ،د هغو سره به يقې د دوى پقه نيقت کړنقه نقه کقول ،بلکقي د
کفارو په پرتله به ډېر زړه سواندي وه او د هغو سره به يې ډېره ښه رويقه کقول.
دوى به پر خپلو ژمنو والړ وه ،بد وضعيت او ظلم به يې نه کاوه او په دې ټولقو
جګققړو او بريققو کققي يققې هققيڅ داسققي نققه دي کققړي ،لکققه صققليبيانو چققي پققه
1099ع.کال د بيت المقدس د نيولو پر مهال وکړل او يقا يقې اوس امريکقايي
او نور لوېديز کفار د مسلمانانو په وړاندي کوي .د کفارو قانون د زور ،ظلقم او
تېري قانون وو او دى ،خو اسالم د پرمختګ ،تمدن او حق او عدالت د تقامين
لپاره د فقهي په نامه داسي مترققي ققوانين رامقنځ تقه کقړل او پقه دې هکلقه يقې
نړيوالو ته داسقي عقدالت او مقدنيت وښقود چقي د مخقه يقې چقا سقارى نقه وو
ليدلى.
د دې ټولو جګړو تفصيل په بېلو بېلقو کتقابونو کقي راغلقى دى .لقه دې املقه
موږ دلته د مشرکينو سره پر دې ټولو جګړو باندي له تفصيلي څرګندونو څخقه
ډډه کوو .صرف د څو خاصو او سقترو جګقړو پقه هکلقه لنقډي يقادوني کقوو .او
نوري سريې او جګړې به په دوو جدولونو کي په لنډو ټکو کي بيان کقړو .بايقد
ووايو چي د دې ټولو جګړو او په ځينو مواردو کي د خبرو اتقرو او سقوله ييقزو
هلو ځلو په پايله کي مسلمانانو بشپړه مدينه منوره ،مکه مکرمه ،طقايف ،يمقن،
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يمامه ،هجر ،خيبر ،حضرموت او د عربو د ټقاپو وزمقي نقور ټقول ملکونقه فقتح
کړل او د عربو ټول قبايل په ډلو ډلو د اسالم په سپېڅلي دين مشرف سول.
د طبقات ابن سعد د کتاب سره سم د سرایاوو تفصیل
ګڼه

1

د لښکر قوماندان

ځاى

نېټه

مسلمانان

حمقققققققققزه بقققققققققن 1هق .روژه

د سقققره سقققمندر 30مهاجر

عبدالمطلب

غاړه
1هق.شوال

بطن رابغ

۶0مهاجر

2

عُبيده بن حارث

3

سققققعد بققققن ابققققي 1هق.مياني

غقققدير خقققم تقققه 20مهاجر

وقاص

نژدې

مشركين
 30تنه
200تنه
د قريشو
قافله

خرار
وادي نخله

12مهاجر

دقريشو

۴

عبدالله بن جحق

مدينه منوره

يوازي

دمققققروان

۵

عميققربن عققدى بققن 2هق.روژه
خرشه ختمي

عمير

لورعصم

سقققالم بقققن عميقققر 2هق.شوال

يوازي

ابقققققققققققو

عَمري

سالم

عكف

اسدي

2هق.رجب

قافله

اء
۶

يهودي
7

محمدبن مسلمه او

ابو

3هق.لومړۍخو
ر

د مدينې شا
وخوا

پنځه

مسلمانان

كعب بن
اشرف

نائله
8

زيد بن حارثه

9

ابوسلمه مخزومي

قردۀ نجد

سل سپاره

3هقڅلورمه

3هق.محرم

قطن

1۵0تنه

3هق.محرم

عُرَنَه

خور

د

صفوان

قافله
 10عبدالله بن اُنيس

يوازي

عبد الله

بنو اسد
سفيان
بن

خالدهذل
ي
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 11منقققققذربن عمقققققرو 3هق.صفره

بئر معونه
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70انصار

بنو سليم

ساعدي
 12مرثققدبن ابققي مرثققد 3هق.صفره

رجيع

 10تنه

3هق.محرم

قُرَطاء

30سپاره

غمر (بنو اسد)

 ۴0تنه

غنوي

 13محمد بن مسلمه
 1۴عكاشه بن محسن

۶هق.لومړۍ

اسدي
1۵

محمد بن مسلمه

قاره

اوعضل
بنو بکر

خور
۶هق.دوهمه

بنو ثعلبه

 10تنه

بنو ثعلبه

خور
 1۶ابوعبيده بن جراح

۶هق.دوهمه

ذوالقَصه

۴0تنه

خور
17

زيد بن حارثه

18

زيد بن حارثه

19

زيد بن حارثه

20

زيد بن حارثه

21

زيد بن حارثه

۶هق.دوهمه

بنو
محارب

جموم

څو صحابه

بنو سليم

خور
۶هق.دريمه

عي

170سپاره

خور

دسمنور
غاړه

۶هق.څلورمه

طَرَف

 1۵تنه

بنوثعلبه

خور
۶هق.څلورمه

حِسمَى

 ۵00تنه

بنوجذام

خور
۶هق.رجب

ٰىى
وادئ قرٰ

څو صحابه

دومۀالجندل

څو صحابه

دوادئ
قققققققققرٰى
يهود

 22عبقققدالرحمان بقققن ۶هق.شعبان

بنوكلب

عوف
 23علي بن طالب

۶هق.شعبان

فدك

 100تنه

بنوسعد

 2۴زيد بن حارثه

۶هق.روژه

وادئ قرٰى

څوصحابه

فزاره

2۵

عبدالله بن عتيك

۶هق.روژه

خيبر

پنځه تنه

ابورافع

2۶

عبدالله بن رواحه

۶هق.شوال

خيبر

دېرش تنه

اُسَير بن

 27كرز بن جابر فهري ۶هق.شوال

عرينه

شل سپاره

زارم
عرينه
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28

عمقققرو بقققن اميقققه
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مکه

۶هق.

دوه تنه

ابوسفيان

ضمري
 29عمر بن خطاب

7هق.شعبان

تُرَبَه

 30ابوبکر الصديق

7هق.شعبان

نجد (ضرية)

دېرش تنه

هوازن
بنو
كالب

31

بشقققير بقققن سقققعد 7هق.شعبان

فدك

دېرش تنه

بنو مُراه

انصاري
32

غالب بقن عبداللقه 7هق.روژه

مَيْفعقققه (بطقققن  130تنه

ليثي

نخل)

بنوعوال
او
بنوعبد

33

بشقققير بقققن سقققعد 7هق.شوال

يمن وجبار

 300تنه

بنوغطفققا

3۴

ابققن ابققي العوجققاء 7هق.لوى اختر

بنو سليم

دېرش تنه

بنو سليم

انصاري

ن

سُلمى
3۵

غالب بقن عبداللقه  8هق.صفره

كُديد

200تنه

بنو ملوح

3۶

غالب بقن عبداللقه  8هق.صفره

فدك

200تنه

بنو مُراه

ليثي
ليثي

 37شققجاع بققن وهققب
اسدي

38

8هق.لومړۍخو
ر

كعقققب بقققن عميقققر 8هق.لومړۍ
غفاري

ذات اطالح

 1۵تنه

د شام
مشركين

خور

 39زيققققققققققد بققققققققققن 8هق.دريمه
حارثقققققققه،جعفربن

سِيَ

2۴تنه

هوازن

بلفاء

3000تنه

خور

يولك
روميان

ابققققققي طالققققققب او
عبدالله بن رواحه
 ۴0عمرو بن عاص

8هق.څلورمه

ذات السالسل

خور
 ۴1ابوعبيده پن جراح

8هق.رجب

 ۴2ابوقتققاده بققن ربعققي 8هق.شعبان

300تنهققاو30

قضاعه

سپاره
قَبَلِياه

300تنه

جهينه

خضِره

1۵تنه

غطفان
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انصاري
 ۴3ابوقتققاده بققن ربعققي 8هق.روژه

بطن اضم

اته تنه

انصاري
۴۴

خالد بن وليد

د مکقققققې
تققر فققتح

دمخه
8هق.روژه

نخله

30سپاره

د عزّٰى
بت
ماتو ل

 ۴۵عمروبن العاص

د سواع بت

8هق.روژه

څو صحابه

بنوهذيل

لوري ته
 ۴۶سققققعد بققققن زيققققد 8هق.روژه

مُشَلَّل

شل سپاره

اشهلي

منات
ماتول

8هق.شوال

۴7

خالد بن وليد

۴8

طفيققل بققن عمققرو 8هق .شوال

د مکقققې سقققهيل 3۵0تنه

بنقققققققققققو

ته

جذيمه

ذوالکفين بت

دوسي
۴9

عُنَيْنَققه بققن حِقق

9هق.محرم

بنو تميم

 ۵0تنه

بنو تميم

فزاري
 ۵0قطبه بقن عقامر بقن 9هق .صفره

تباله

شل تنه

بنو خثعم

حديده
۵1

ضحاك كالبي

9هق.لومړۍ

زج ال وه

څو صحابه

خور

كالب

 ۵2علقمققه بققن مجققزز

9هق.دوهمه

جده

علي بن ابي طالب

9هق.دوهمه

د فُلققس د طققى د 100تنققه او۵0

مدلجي

۵3

بنو

خور
خور

300تنه

حبشي
ډله

بنو طى

قبيلققې د بققت پققر سپاره
لور

 ۵۴عكاشه بن محسن
۵۵

9هق.دوهمه

د عذره او بَليِّ

اسدي

خور

سيمي ته

خالد بن وليد

10لومړۍ

نجران

خور

څو صحابه
څو صحابه

جناب
بنو
عبدالمدا
ن
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علي بن ابي طالب 10هق.روژه

300سپاره

يمن

مذحو

د رسول اهلل ج د غزاوو تفصیل
غزا

ګڼه

اهم الملونه يې

نېټه

1

ودَّان (ابواء)

2هق .صفره

2

بُواط (رضٰوى)

2هق.لومړۍ خور موخقققه يقققې د قريشقققو د تجقققارتي ققققافلې را

3

عُشَيره

۴

بققققققققققققدراالولى

د رسول اللقه ج لقومړۍغزا چقي پخپلقه يقې
برخه پکښي درلقوده .موخقه يقې د قريشقو د

تجارتي قافلې راګرځول
ګرځول وه.
2هققققققققق.څلورمه موخقققه يقققې د قريشقققو د تجقققارتي ققققافلې را
خور
(صفوان)

ګرځول وه.

2هق .څلورمه
خور

د كرز بن جابر فهري تعقيبول ،ځکه هغقه د
مدينې منورې څاروي لوټ كړي وه.

۵

بدرالکبرٰى

2هق.روژه

موخقققه يقققې د قريشقققو د تجقققارتي ققققافلې را

۶

بنو قينقاع

2هق .شوال

د يهودو ژمني ماتول او كينه

7

بنو سُليم

2هق .شوال

رسول اللقه ج د بنوسُقليمو او غطفقان د زور

8

سَويق

2هق.ذوالحجه

9

ذواَمَر

3هق.لومړۍ خور د بنو ثعلبه او محاربو د زور مقاتول وه ،څقو

ګرځول وه.

ماتولو لپقاره ترقَرقَقرَة الکنقدرپوري تشقريف

يووړ
ابوسققفيان د بققدر د غ ق اخيسققتلو لپققاره پققر

مدينه يرغل وكقړ .د هغقه د پقر شقا تمبقوني
لپاره دا كار وسو.
پر مدينه منوره بريد ونه كړالى سي.

 10بُحران

3هق.دريمه خور

د بنو سُليمو د زور ماتول وه.

 11اُحُد

3هق .شوال

پققر مدينققه منققوره بانققدي د قريشققو د بريققد د

 12حمراء االسد

3هق .شوال

دفعي لپاره.
پر مدينه منقوره بانقدي د ابوسقفيان د نقاببره
بريد مخه نيول.
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 13بنو نضير
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۴هق.لومړۍ خور بنونضيرو د رسول الله ج د شقهيدولو پقالن
جوړ كړى وو .له دې املقه هغقوى جالوطنقه

كړى سول.
د انمقققار او ثعلبقققه وو د يوځقققاى كېدومخقققه

 1۴ذات الرقاع

۴هق.محرم

 1۵بدراالخرة

۴هق.شعبان

 1۶دُومة الجندل

۵هق.لومړۍ خور څه خلقك سقره راغونقډ سقوي وه لقوټ يقې

نيول.
د ابوسفيان د دعوت جواب
كاوه او پر مدينه يې د بريد خيال درلود.
 17مريسيع

۵هق.شعبان

د بنو مصتلقو (د خزاعقه وو د يقوې قبيلقې)

 18خندق (احزاب)

 ۵هق.شوال

د قريشو په مشري د راتلونكو پوځونو مخقه

 19بنو قريظه

 ۵هق .ذوالقعده

 20بنو لحيان

۶هق .لومړۍ

پققه رجيققع كققي د صققحابه وو وژونكققو بنققو

 21ذي قَرَد (غابه)

۶هق .لومړۍ

د عيينققه بققن حصققن فققرازي ټكققول چققي د

تيت او پرك كول.
نيول.

د بنو قريظه وو ژمني مقاتول او د خنقدق پقه

غزا كي د كالبندۍ پر مهال د دښمنانو سقره
مرسته.

خور
خور

لحيانو ټكول.

مدينې منورې څاروي يې لوټ كړي وه.

 22حديبيه

۶هق .ذوالقعده

موخه يې د بيت اللقه شقريفي عمقره وه خقو

 23خيبر

 7هق .محرم

موخه يې پر مدينه منقوره بانقدي د يهقودو د

 2۴موته

 8هق.دريمه خور

قريشو پرې نه ښوول.
بريد مخنيوى وو

( .21انځور)

په دې غزا كي هغه ج ګډون نقه درلقود ،خقو
د هغې په هکله يې داسي تفصيالت وركړل

لکه په هغې كي چي شريك وو.
 2۵د مکې فتح

 8هق.روژه

 2۶حنين او طايف

 8هق.شوال

د قريشو لخوا د حديبيې د سقولي لقه تقړون
څخه سرغړول.
د بنققو ثقيفققو جګققړې تققه د تيققارۍ نيولققو د

مخنيوي لپاره.
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پر مدينقه منقوره بانقدي د روميقانو د بريقد د

9هق.رجب

مخنيوي لپاره.

سریې او غزاوي:
بايد څرګنده كقړو چقي حقدي

پوهقان هغقه جګقړه ييقز فعاليقت تقه (جګقړه

پکښي سوې وي كقه نقه وي پکښقي سقوې) چقي رسقول اللقه ج پقه خپلقه برخقه
پکښي اخيستې وي «غزا» وايي ،او په كومو كي چقي هغقه مبقارك برخقه نقه وي
اخيستې ،بلکي هغو ته يې خپل اصحاب داميرانو په توګقه لېږلقي وي ،هغقو تقه
«بع » او «سَريَّه» وايي.
«بع » د پوم او هري هغي ډلي په معنا استعماليږي چي چيري ولېږل سي.
«سَريَّه» چي جمع يې «سرايا» ده لقه «سقرٰ» څخقه اخيسقتل سقوې ده ،چقي د
شپې ګښت او ګزمې كولو ته وايي
سریې (اکتشافي او ګښتي ګزمې) :
کله چي په مدينه منوره کي اسالمي واکمني پر پښو ودرېده ،رامنځ تقه سقوو
شرايطو تقاضقا کقول چقي پقه الزمقو وختونقو کقي د مقدينې شقاوخوا سقيمو تقه
اکتشافي وسله والي ډلي او ګزمې ولېږل سي .څو دښمن ته د اقتصادي ضربې
ورکولو په موخقه د مکقې او شقام تقر مقنځ د دښقمن ،نقه د نقورو د سقوداګريزو
کاروانونو مخه ډب کړي او هغو ته وښيي چي که نور پقه مکقه او نقورو ځقايونو
کي د مسلمانانو له زوروني الس وانه خلي له سختو ستونزو او بقدلې اخيسقتلو
سره به مخامخ سي.
دغه راز له دغو ګزمو څخه نوري موخي دا وې چي نور الزم معلومقات هقم
تر السه کړاى سي .د بدو او اطرافي غلو د ډاکو مخه ونيوالى سقي او د مقدينې
منورې مشرکينو ،يهودو او د شاوخوا صحراوو عربو تقه وښقيي چقي مسقلمانان
اوس دولت او واک او ځواک لري او له مخکنۍ بې وسۍ څخه راوتلقي دي.او
اوس حق لري چي د دوى د هغو حقوقو او شقتو د بېرتقه اخيسقتو لپقاره چقي د
مکې کفارو ځني غصب کړي دي الزم اقدامات وکړي.

د بدرکبرى غزا
قال الله تعالى:
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[آلعمران.]123:

ژباړه« :د بدر په جګړه کي لوى څښتن ستاسي سره مرسته کړې وه .په داسي

حال کي چي هغه مهال تاسي زيات کمزوري واست ،نو اوس پر تاسي دا الزمه ده

چي د لوى څښتن له ناشکرۍ څخه ځان وژغورئ .هيله ده چي اوس تاسي شکر

وباسئ».
د بدر ستره جګړه د دوهم هجري كقال د روژې د مياشقتي پقر 17مقه نېټقه د
جمعې په ورم د مکې د كفارو او مسلمانانو تر مقنځ وسقوه .خبقره دا وه چقي د
مکې كفارو هر كال د تجارت سامان شام ته وړى ،چي پقه دې تجقارت د دوى
جګړه ييز ځواك پياوړى كېدى .په دغه كقال هقم د دوى تجقارتي قافلقه شقام تقه
تللققې وه .كلققه چققي قافلققه راوګرځېققده او مققدينې منققورې تققه نققژدې ورسققېده ،نققو
مسلمانانو وپتېيل چي پر هغې بريد وكقړي څقو د كفقارو د ځقواك بنسقن وران
سي او پر مسلمانانو باندي د بريدونو واك له السه وركړي.
رسول الله ج په دې موخه د ( )314تنو سرتېرو مهاجرو او انصارو سره لقه
مدينې څخه ووتى .ابوسفيان چي د دغي ققافلې سقردار وو د مسقلمانانو لقه دې
تكل څخه په يو ډول خبرسو .هغه سمدستي يو سپور چقي ضمضقم بقن عمقرو
الغفاري نومېدى مزدور كړ او مکې ته يې واسقتاوه څقو د مکقې كفقارو تقه خبقر
وركړي چي مسلمانان پرقافله باندي د بريد په نيت ور روان دي نو هقر څقه ژر
د قافلې مرستي ته ور ودانګئ .د دې سره سم هغه خپلقه الر بدلقه كقړه او قافلقه
يې د سمندر د غاړي له الري وايستل او پقه دې توګقه يقې وكقوالى سقول چقي
هغه له خطره وژغوري.
د مکې كفار د مخکي څخه ال د مسلمانانو سره د جنقګ لپقاره چمتقو سقوي
وه ،يوازي يې د خپلي قافلې د ور رسېدو انتظار ايستى .هغقو د دې خبقر پقه ور
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رسېدو سره د زرو تنو پياوړى لښکر جوړ كقړ ،پقه بشقپړو وسقلو او مهمقاتو يقې
سقمبال كقړ او مقخ د بقدر پقر لقور ور روان سقول .وايقي چقي د دې لښقکر سقره
سندرغاړي او نغمې ږغوونكي هم وه چي په بدلو كي يې د مسلمانانو بد ويل.
د صحابه وو ایماني ولولې:
كله چي رسول الله ج ته معلومات و سو چقي د قريشقو قافلقه وتلقې ده او د
هغو يو پياوړى پوم د دوى سره د مقابلې لپاره ور روان دى نقو يقې د اصقحابو
سره مشوره وكړه چي وړاندي وخوځو كه بېر ته مدينې تقه سقتانه سقو .د ځينقو
صحابه وو رايه دا وه چي څنګه چي د جنقګ پقه موخقه نقه يقو راوتلقي نقو بايقد
بېرته وګرځو .خو رسول الله ج وفرمايل« :اى خلکقو! خقداى زمقوږ سقره ژمنقه
كړې ده چي يا به قافله زموږ په الس راځي او يا به فتح زموږ پقه برخقه كيقږي.
نو څنګه چي قافله تللې ده فتح يقيني ده».
دغه خبري چي حضرت ابوبکر ،عمر او مقدادش واورېدې ،ودرېدل او ويې
ويل :اى د خداى استازې! څه چي د خداى حکم دى عملي يې كړه .په خقداى
لوړو چي موږ د بني اسرائيلو غوندي نه يو چي حضرت موسٰى÷ ته يې ويقل
چي ته او ستا خداى والړ سئ وجنګېږئ ،موږ دلته درته ناست يو.
دا جواب چي رسول الله ج واورېدى هغو تقه يقې دعقا وكقړه او لقه انصقارو
څخه يې پوښتنه وكړه« :تاسي په دې هکله څه واياسقت؟» .خبقره دا وه چقي د
انصارو سره چي كوم تړون سوى وو په هغه كي دا خبره سوې وه چي انصار بقه
په خپله اورشو كي د هغه ننګه او ساتنه كوي ،نه داچقي لقه مقدينې ووزي او پقر
نورو باندي په بريد كي مرسته ورسره وكقړي .لقه دې املقه لقه انصقارو څخقه د
هغققو اراده معلومققول ضققروري وه .نققو هغققه وو چققي د اوس د قبيلققې سققردار
راوړاندي سو او ويې ويل« :اى د خقداى رسقوله! څنګقه چقي مقوږ پرتقا ايمقان
راوړى دى او ته مو د خداى رشتينى نبي بللى يې نو څه چي خداى تاتقه حکقم
كړى دى هغه عملي كړه .موږ ستا ملګري يو .په لوى څښتن لقوړم چقي كقه تقه
سمندر ته ځان غورځوې نو مقوږ هقم ځانونقه سقمندر تقه درسقره غورځقوو» .د
رسول الله ج څېره د انصارو له دې وينا څخه وغوړېده او ډېر خوشاله سو.
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له مدينې منورې څخه تقريباً ( )150كيلو متره ليري يو ځاى بقدر نقوميږي.
هلته د قريشو پوم ځاى پر ځاى سقوى وو .رسقول اللقه ج هغقه لقور تقه د تللقو
حکم وركړ او هلته په رسېدو سره يې يوې چينې ته نژدې واړول.
یو له بله سره مخامخ کېدل:
د روژې پر اوولسمه سهار دواړه پوځونه سره مخامخ سول .يوې خوا تقه پقه
جنګي وسلو او مهماتو سمبال زر تنه كفار وه او بلي خواته  314تنقه بقي وزلقي
او د ناسمو وسلو درلودونكي مسلمانان وه .رسول الله ج د مسقلمانانو صقفونه
برابر كړل او بيا يې لوى څښتن ته داسي دعا وكړه:
«اى لويه څښتنه! دا د قريشقو كفقار غقرور او مسقتۍ اخيسقتي دي او راغلقي
دي ،ستا نافرماني كوي او ستا رسول دروغجن بولي .نو تاچي د مرسقتي كومقه
ژمنه كړې ده هغه ترسره كړه».
تر دې وروسته لومړى له دواړو خواوو څخه يو يو سقړى د جګقړې لپقاره را
ميدان ته سول او بيقا د دوارو لښقکرو تقرمنځ زورور جنقګ وسقو او د خقداى د
ژمني سره سم مسلمانانو ته ستره فتح په برخه سوه.
د ابو جهل وژل:
په دې جګړه کي ستر طاغوت او د مسلمانانو تر ټولو لقوى دښقمن ابوجهقل
ووژل سو او سر يې رسول الله ج ته ور وړه سو .چي په دې سره رسول الله ج
او مسلمانان ډېر خوشاله سول.
تاريخونه وايي چي د دې جګړې په پايله كي د قريشو اوياتنه ووژل سقول او
اويا يې ژوندي ونيول سول .د مسلمانانو له اړخه يوازي څوارلس تنقه شقهيدان
سول.

د قیدیانو په هکله د اصحابو بېلي بېلي نظریې:
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كافر قيديان چي يې كله مدينې ته ورسول ،نو رسول الله ج د هغو په هکلقه
د صحابه وو سره مشوره وكړه .حضرت عمرس وويقل« :اى د خقداى رسقوله!
دغو خلکو تل تاتقه تكليقف دركقړى دى .دوى بايقد هقر يقو د هغقو د مسقلمانو
خپلوانو په الس ووژل سي ،څو له يوه پلوه دوى په خپلو سزاوو ورسيږي او لقه
بله پلوه نړيوالو ته څرګنده سي چي زموږ په زړونو كي مشقركانو تقه هقيڅ ځقاى
نسته».
خو حضرت ابقوبکر صقديقس وفرمايقل« :اى د لقوى څښقتن رسقوله! اوس
چي خداى پر دوى باندي تاته برى درپه برخه كړى دى ،نو پر دوى رحم وكقړه
او فديه ځني واخله پرې يې ږده ،څو زموږ اړتياوي پقه پقوره سقي او دوى تقه د
هدايت موقع پاته سي».
رسول الله ج وفرمايل« :اى ابوبکره! ستامثال د ابراهيم÷ غوندي دى چي
ويې فرمايل[ :اى خدايه! چا چي زما پيروي وكړه هغه زما له ډلي څخه دى او
چا چي زما نافرماني وكړه نقو تقه د هغقه بخښقونكى او پقر هغقه رحقم كقوونكى
يې] .او اى عمره! ستا مثال د نوح÷ غوندي دى چي دعا يې كول[ :اى اللقه!
پر مځکه باندي هيڅ كافر مه پرېږده]» .او بيا يې د حضرت ابوبکر رايه خوښقه
كړه .لکه چي شتمن بنديان يې په فديه خوشي كړل او نشتمنو ته يې وويل چي
تاسي هر يو د مسلمانانو لسو لسقو تنقو كوچنيقانو تقه ليکقل ور زده كقړئ او بيقا
ځئ.
د دې ستري غزا پایلي:
په دې جګړه کي چي دې لږ شقمېر مسقلمانانو پقر دغونقو ډېقرو او پقه وسقلو
سمبالو کفارو باندي کوم ستر برى وموند ټولو عربو ته يې تکان ورکړ .د مکقې
خلکو خو بېخي په دې جګړه کي د مشقرکينو د دې سقتر لښقکر ماتقه زړه تقه نقه
لوېدل .او هغه څوک يې لېونى پقه پقام ورتقى چقي د دې نقاوړي مقاتي خبقر يقې
مکې ته وروړى وو .بيا چي پقه حقيققت پقوه سقول د ويرونقو داسقي غرونقه پقر
رامات سول چي څو تنو لقه ډېقره غمقه سقا ورکقړه او نقور نقه پوهېقدل چقي څقه
وکړي.
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دغه راز کله چي د مسلمانانو د سوبي خبر مقدينې تقه ورسقېدى مشقرکينو او
يهودو هيڅ نه مانه او د مسلمانانو د بري زېرى يې ټوکي وبللقې .خقو کلقه چقي
يې د دې جګړې اسيران وروسته هيښ پاته سول.
په دې توګه دې بري ډېر وګړي د اسالم په حقانيت قانع کړل .د مقدينې ډېقر
خلک په اسالم مشرف سول .د خلکو په زړونقو کقي يقې د مسقلمانانو ديقن تقه
ستر توب وباخښه .د هغو د قدرت هيبت پر پرېووت او نور يې د هغو له واک
او ځواک څخه انکار نه سو کوالى ،بلکي په هره چاره کي به يې د هغو شقتون
په پام کي نيوى او تجارتي کاروانونه يې د هغو بېله خبر تيا او اجازې له مقدينې
منورې څخه نه تېرول.

د احد غزا
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[ ﴾١٥٢آل عمران.]152 :
ژباړه« :څښتن تعالى چي د مرستي كومه ژمنه ستاسي سره كړې وه هغه يې رشتيا

كړه .لومړى خو د هغه په حکم همدا تاسي هغوى وژل .خو كله چي تاسي همت له

السه وركړ او په خپل كار كي مو اختالف سره وكړ او تر هغه وروسته چي لوى
څښتن تاسي ته هغه شى دروښود چي تاسي يې په مينه كي راگير واست (يعني د

ولجې مالونه) تاسي د خپل مشر له امر څخه غاړه وغړول .د دې لپاره چي له تاسي

څخه ځيني خلك د دنيا غوښتونكي وه او ځينو د ادخرت هيله لرل .نو لوى څښتن

تاسي د كافرانو په مقابله كي پر شا وتمبوالست .څو چي په تاسي ازميښت وكړي .په

هرصورت لوى څښتن بيا هم ستاسي دغه تېر وتنه در وبخښل .ځکه چي لوى

څښتن پر مومنانو د پېرزويني ډېر لوى نظر لري».
د بدر سختي ماتي د مکې د كفارو په كورونو سخت وير ګډ كړاو د هغو پقه
زړونو كي د غ اخيستني لمبې بلي سوې .لکه چي هغو يو كال د جګړې لپاره
تياري ونيول او بيا يې د خپلو وژلو سوو خپلوانو د وينو د بدل اخيستلو لپاره د
درو زرو تنققو پققه وسققلو او نققورو اړتيققاوو سققمبال لښققکر پققر مدينققه منققوره ور
وخوځاوه.
دا ځل د هغو سره د دوى ښځي هم وې څو دوى د جنقګ پقه ډګقر كقي پقر
غيرت راولي .دغه راز يې څو تنه شاعران هم ورسره بېولي وه څقو پقه شقعرونو
او د هغو د وژلو سوو خپلوانو د مرثيو په ويلو سره د هغو ويني پرجوش راولقي
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او جګړې ته يې ښه وهڅوي .دغه لښکر په ډېقر زور او زوږ مقدينې منقورې تقه
نژدې د احد غره په ناوه كي د يوې چينې سره واړول.
رسققول اللققه ج د دريققم هجققري كققال د كققوچني اختققر (شققوال) پققر 1۴مققه د
مازديګر تر لمانځه وروسته د زرو تنو سره له مقدينې څخقه ووتقى .خقو لقږ څقه
چي وړاندي والړ د منافقانو سردار عبدالله بن ابى خپل درې سوه ملګري ځني
بېل كړل او بېرته والړل.
د کوچنیانو سره د جهاد مینه:
كله چي د اسالم لښکر له مدينې ووتى رسول الله ج هغه معاينه كړ ،نو ويې
ليدل چي په هغه كي څو تنه كوچنيان هم سته .حضقرت محمقد ج جنقګ تقه د
هغو بېول ښه ونه ګڼل ،الس يې پر تېر كړ او په يو ترتيب يې د هغو كورونو ته
د هغو د بېرته تللو كوښښ وكړ .خو د كوچنيانو د جهاد سره دونه مينه وه چي
په هيڅ توګه بېرته تللو ته چمتو نه وه .په دوى كقي رافقع بقن خقديو د پښقو پقر
ګوتو ودرېدى څو لوى ښکاره سقي او رسقول اللقه ج تقه يقې وويقل چقي :اى د
خداى رسوله زه ډېر غن او ښه غشي ويشقتونكى يقم .نقو هغقه وو چقي رسقول
اللهج رافع ته په جنګ كي د ګډون اجازه وركړه .له دغو كوچنيانو څخقه سقمره
بن جندب د رافع همزولى وو .خو هغه په جنګ كي له ګډونقه راګرځېقدلى وو.
هغه چي واورېدل چي رافع ته يې د جنګ اجازه وركقړه دسقتي ورغقى او ورتقه
ويې ويل :اى د خداى رسوله! رافع ته چي دي اجازه وركړه نو ماته بقه يقې هقم
راكوې .زه د هغه سره غېږ باسم .كقه يقې راغوځقار كقړم نقو بيقا مقا مقه بيقا يقه.
رسول الله ج وفرمايل :ښه دى ونيسه غېږ ورسره وباسه .كله چي پقه غېقږ سقره
ورغلل رافع يې راغوځار كړ .نو بيا يې سمره ته هم اجازه وركړه.
جګړه:
رسول الله ج د كوچني اختر د مياشتي د  15مي په سهار د احد د غره شاته
خپل پوم ځاى پر ځاى كړ او څنګه چي د غره د شا لخوا لقه يقوې درې «جبقل
عينين» (جبل رماة؛ د غشي ويشتونكو غره) څخه د دښقمن د بريقد بېقره وه نقو
يې د عبد الله بن جبيرس تر قومانده الندي د پنځوسو تنو غشي ويشتونكو يقوه
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ډلققه د درې د سققاتني او د اړتيققا پرمهققال د قريشققو د اسققپکيانو د مخنيققوي لپققاره
وټاكل او الرښوونه يې ورته وكړه چي كه موږ بريالي سو كه مات سو تاسي به
خپل ځاى نه پرېږدئ.
وروسته دواړه پوځونه رامخ ته سول .د قريشو بير وړونكي طلحقه بقن ابقي
طلحه عبدري ناري كړه او جګړه كوونكى يې وغوښت .زبير بن عوام په ميقدان
ورګډ سقو او د هغقه پقر اوښ وروغورځېقد ،پقر سقپور سقو او هغقه يقې النقدي
راغوځار كړ او سر يې له تنې څخه ور جالكړ .اوبودجانه چي توره يقې رسقول
الله ج وركړې وه را ميدان ته سو او هركافر چي به په مخه ورتلى واژه يې .هغه
پر مخ نقاب غوړولى وو او د كعب په نامه د يقوه كقافر سقره مخقامخ سقو .كلقه
چي يې كافر پر غاړه په توره وواهه او پر منځ يې دوې شغې كړ مخ يي لقڅ كقړ
او ويې ويل :كعبه څنګه ابودجانه دي وليدي؟ بيا سخت جنګ ونښتى .كه څقه
هم كفار تر مسلمانانو څو واره زيات وه خو د مسلمانانو پرله پسې بريقدونو تقه
ټينګ نه سول ،خپل د جنګ سامان يقې پرېښقود او لقه ميدانقه وتښقتېدل .دغقه
مهال په داسي حال كي چي مسلمانان د ولجه سوو مالونو پقه ټولولقو اختقه وه،
هغقو د درې خلکقو د رسققول اللقه ج د الرښقوني پققه خقالف دره پرېښققوول او د
ولجه سوو مالونو پر لور يې ور ودانګل .عبد الله بن جبير د هغقو د راګرځولقو
ډېر كوښښ وكړ او هغو ته يې د رسول الله ج خبره ورياده كړه خو هغو وويقل
چي د رسول الله ج دا حکم د جنګ په وخت كي وو .اوس چي جنګ پقاى تقه
رسېدلى دى نو موږ دلته څه كوو؟ خپله عبدالله بن جبير له ځايه ونه خوځېد او
د خپلو څو ملګرو سره هلته پاته سو.
تر بري وروسته ماته:
كله كله يوه شېبه هم د ټقولي جګقړې پايلقه بقدلوي .دلتقه هقم داسقي وسقوه.
خالد بن وليد دغه مهال النه وو مسلمان سوى او د كفارو د يقوې ډلګقۍ مشقر
وو .هغه چي وليدل چي مسقلمانان د ولجقو پقه ټولولقو اختقه دي او د درې الر
هقم خقالي ده نقو هغققه خپقل ملګقري راټقول كققړل ،لقه درې څخقه راووت او پققر
مسلمانانو يې د شا لخوا بريد وكړ .د درې ساتونكو عبد الله بن جبير او د هغقه
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څو ملګرو د هغو مقابله وكړه خو ټول شهيدان سول .مسلمانانو په دې نقاببري
حملې سره حواس بايلل او د زياتي ګډوډۍ له امله يې خپل ځيني كسان ټپيقان
كړل او ځيني يې ووژل .دغقه مهقال چقك چکقه سقوه چقي حضقرت محمقد ج
شهيد سوى دى .د دې خبر په اورېدو سره د مسلمانانو وضقع نقوره هقم خرابقه
سوه.
مسلمانان يوې او بلي خواته سره تيت سول .خو رسول الله ج يو ګام هم له
خپله ځايه بې ځايه نه سو ،په دې باريك حالت كي هم د غره غوندي پقر خپقل
ځاى ټينګ والړ وو او تښتېدونكو تقه يقې نقاري وهلقې «ا َّيل ِع َباا ََ اّلل ،ا َّيل ِع َباا ََ اّلل»
(زما خواته راسئ د لوى څښتن بنده ګانو ،زما خواته راسئ د لوى څښقتن بنقده
ګانو) .دغه مهال د رسول الله ج سره د څو تنقو فقداكارانو يقوه ډلقه پاتقه سقوه.
كافرانو چقي دا وليقدل د رسقول اللقه ج پقر خقوا يقې ور ودانګقل او پرلقه پسقې
بريدونه يې پيل كړل .خو د رسول الله ج ملګري د هغه پرشاوخوا راوګرځېقدل
او خپل ځانونه يې هغه ته سپر كړل.
حضرت ابو طلحه انصاريس يو تكړه غشى ويشتونكى وو .هغه پقر كفقارو
دونه غشي و اورول چي تېر كښ يې بېخي خالي سو .هغه غشي اورول او ويل
يې اى د خداى رسوله! زما مور او پالر دي ال ترتا صدقه سي .تر څو زما سينه
وي تاته به د كوم كافر غشى ونه رسيږي.
حضرت ابودجانهس خپله شا د كفارو خواته وروګرځول ،كوږ ودرېدى څقو
غشي د ده پر شاونښلي او رسول الله ج ته ونه رسيږي.
حضرت زياد بن حارثس هم د رسول الله ج په ننګه كي تر هغو پقه جګقړه
لګياوو چي د ډېرو ټپونو د السه بې سده سو .رسول الله ج وفرمايل هغقه ماتقه
راوړئ .د هغه سر يې د رسول الله ج پر زنګانه وركښېښود او سا يې وركړه.
حضرت طلحه هم له رسول الله ج څخه دفاع كول .كله چي جګړه پقاى تقه
ورسېده او د هغه زخمونه يې وشقمېرل پقر بقدن يقې د زخمونقو تقر اويقا زيقاتي
نخښي ښکارېدې.
د ابوعامر راهب په نامقه يقوه كقافر يقو څقا كينقدلى او سقريې ور پوښقلي وو.
رسول الله ج پر دغه ځاى په برابرېدو سره ور ولوېدى ،بې سده سو او زنګنونه
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يې وګرږل سول .بيا حضرت علي ،حضرت ابوبکر او حضقرت طلحقه لقه څقا
څخه را وايستى .خو څنګه چي هغه د څا څخه دباندي راووتى يوه كافر پر مخ
په ډبره وويشتى او يو مبارك غاښ يې ور مات كړ .بل كافر پر هغه د توري څقو
واري وكړه چي له امله يې د رسول الله ج د خول دوې كړې د هغقه پقه مبقارك
مخ ننوتې .دغه مهال چي كعب بن مالك انصقاري رسقول اللقه وليقدى پقه زوره
يې ناري كړه :اى مسلمانانو تاسي ته زېقرى دركقوم چقي د دواړو كونينقو سقردار
ژوندى دى .دا خبر چي مسلمانانو واورېد روح په ننوتل او له هره لقوري يقې د
رسول الله ج لوري ته ور وځغسقتل .ځينقو صقحابه وو رسقول اللقه ج غقره تقه
پورته كړ ،څقو ټقول مسقلمانان هغقه ووينقي چقي ژونقدى دى .كلقه چقي دښقمن
وليدل چي رسول الله ج غره ته خيژي هغوى هم غره ته په ور ختلو پيل وكقړ،
خو حضرت عمر هغوى پر شاوتمبول .يوه سړي چقي ابقى بقن خلقف نومېقدى
چيغه كړه او ويې ويل نن زه محمد ژوندى نه پرېږدم .رسول الله ج صحابه وو
ته وويل چي دغه سړى راپرېږدئ .كله چي ورنژدې سو ،نقو رسقول اللقه ج يقوه
نېزه ور سره ك

كړه او سخت يې ټپي كړ .چي بيقا د مکقې پقر الر مقړ سقو .دا

هغه يوازنى بد بخته وو چي رسول الله ج په خپلقو السقونو وواهقه .لقه ده پرتقه
رسول الله ج په خپلو السونو بل هيڅ كافر نه دى وهلى.
په دې توګه د څو تنو د بې پروايۍ او د خپل قوماندان د قوماندې د نه منلقو
له امله د مسلمانانو څرګند برى په ماته واوښتى.
په دې جګړه کي د ښځو ونډه:
وړاندي مو وويل چي دې جګړې ته كفارو خپلي ښځي هقم ور وسقتلي وې.
د شيخ عبقدالحق محقدث دهلقوي /د مقدارج النبقوت د  12۶ /2مقخ څخقه
څرګنديږي چي د مسلمانانو ځينو ښځو هم په دې جګړه كي برخه اخيستې وه.
خو په دې جګړه كي د دوى په ګډون كي توپير داوو چي د كفارو ښځو په دَريقو
او طبلو وهلو او رجز او شعرونو ويلو سره د باطلو پلويقان د حقق د پلويقانو پقه
وړاندي پرغيرت راوستل .خو كلقه چقي د هغقو پقه لښقکر ماتقه ګقډه سقوه دغقو
سندرغاړو ښځو سندري پرېښوولې او پر ساندو او بوغارو يې راواچول؛ دريقې
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او طبلې يې وغورځولې لمني يې راټولي كړې؛ په تراټو سوې او په دغقه حالقت
كققي يققې پنققډۍ او پققاى زېبونققه ښققکارېدل .بيققا چققي د هغققو وس ورسققېدى د
ابوسفيان مېرمني هند د حضرت حمزهس پزه او غوږونه ور پرې كړل او بيقايې
د هغه ګېقډه ورڅيقري كقړه او د هغقه زړه يقې پقه خولقه ور وزبېښقى .خقو د دې
برعكس مسلمانانو په ښځو كار نه درلود .لکه چي ابودجانه د غره په لمقن كقي
د ابوسفيان پر مېرمن هند پېښ سو چي د نورو ښځو سقره يوځقاى يقې رجزيقه
سندري ويلې ،پر هغې يې توره پورته كړه خو په ويې نه وهله .دغه رازمسلمانو
ښققځو د غازيققانو خققدمت كققاوه او هغققو تققه يققې اوبققه ور وړلققې .نسققيبې بنققت
كعققبل پققه دغققه جګققړه كققي مشققك اخيسققتى وو او مسققلمانانو تققه يققې اوبققه
وركولې .خو كله چي يې وليدل چي كفار پر مسلمانانو زور سول ،پقه ځغاسقتو
نه سوه ،بلکي مشقك يقې وغورځقاوه او د كفقارو جنقګ تقه يقې ور ودانګقل او
ديارلس زخمه يې وخوړل .وايي چي پقه يقوه ټقپ يقې تريقوه كالقه دوا كقول .دا
وايي:
«دغه زخم د ابن قميه لعين وو او ما هم پر هغه واري وكړه ،خو هغقه دوې
زغري اغوستي وې او زما وارو تاثير پرونه كړ .كلقه چقي رسقول اللقه ج وليقدلم
چي زه ټپي سوې يم زما زوى عماره ته يې ورناري كړه چي [مور ته دي ورسقه
او ټپونه يې ور وتړه]».
دا زياتوي چي« :ما او زما زامنو عماره او عبدالله د رسول الله ج په مخکقي
جنګ كاوه ما سپر نه درلود .رسول الله ج يوه صحابي ته وويقل چقي سقپر دي
هغه چا ته وركړه چي جنګ په كوي .د هغه سپر ما واخيست او د رسول اللهج
څخه مي د مشركانو بريدونه دفع كول .په دغه حال كي يوه سپاره پر ما د توري
وار وكړ خو څه يې را ونه كړه .ما د هغه آس په غشي وويشت ،آس غوځار سو
او دغه كافر ځني ولوېدى او ما او زما زوى وواژه».
د نسيبې زوى عبد الله وايي« :په دغه ورم زه داسقي ټپقي سقولم چقي وينقي
يې نه درېدې .مور مي ټپ را وتړى او راته ويې ويل [ورځقه او جنقګ تقه دوام
وركړه] دغه مهال رسول الله ج وفرمايل [اى د عماره موركقوم همقت چقي تقه
لرې بل څوك يې نه لري] .په دې وخت كي هغه كافر چي زه يې ټپي كقړى وم،
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موږ ته نژدې تېقر سقو .رسقول اللقه ج وفرمايقل« :اى د عمقاره مقور! دغقه هغقه
سړى دى چي ستا زوى يې ټپي كړ» .نسيبې دستي پقه دسقتي هغقه پقر پښقه پقه
توره وواهه او ويې واژه .رسول الله ج وخندل او ويې ويل [د عمقاره مقوري د
خپل زوى كسات دي واخيست .د لقوى څښقتن شقکر دى چقي پقر دښقمن يقې
بريالۍ كړې او ستا سترګي يې ستا د دښمن پقه وژنقه رڼقې كقړې] نسقيبې ورتقه
وويل [دعا وكړه چي موږ په جنت كي ستا ملګري سو] رسول الله ج د هغقې،
د هغې د زامنو او مېړه په حق كي دعا وكړه چقي [اللهام اععلهام رفقاايفي يف ا]ناة

مور مي ورته وويل [اوس چي هرڅه راوسي پروانه لري]».
وايي چي دغه اتله ښځه د مسيلمه كذاب پقه جګقړه كقي هقم حاضقره وه .دا
وايي چي« :په دغه جګړه كي زه په هغه پسي ګرځېقدم چقي نقاببره يقوه كقافر پقه
توره ووهلم او الس يې را غوڅ كړ .خو ما بيا هم له جګړې الس وانه خيست.
څو شېبې وروسته مي هغه لعين مړ وليد او زما زوى مي وليقد چقي د هغقه سقر
ته والړ دى او خپله توره د هغه له ناپاكو وينو پقاكوي .دغقه مهقال مقي د شقکر
سجده وكړه او د خپل زوى ټپ مي ور درمل كړ».
د رسول الله ج د شهادت خبر مديني منورې ته هم رسېدلى وو .چي لقه دې
امله ډېري ښځي د زيات خفګان په سبب له كورونو راوتلي وې .لکقه چقي بقي

بي فاطمقه زهقرال هقم د جګقړې ډګقر تقه ورسقېده .حضقرت علقيس اوبقه
وراچولې او بي بي فاطمې د رسول الله ج له مخ څخه ويني پرېولې او د خرمقا
د پاڼو ايرې يې پر ټپونو ور واچولې.
په دې جګړه كي چي د ر سول ج له هجرت څخقه دوه كالقه ،نهقه مياشقتي،
اووه ورځي وروسته پقه دريقم هجقري كقال وسقوه ،د دېرشقو پقه شقا وخقوا كقي
كافران مړه سقول او ( )70تنقه مسقلمانان شقهيدان سقول .چقي پقه هغقو كقي د
رسول الله ج ګران اكا حضرت حمزهس هم وو چي د هغه پقه شقهادت رسقول
الله ج ډېر وزورېدى .دا ځکه چي له يوه پلوه دا د هغه مهربانه اكا وو او له بلقه
پلوه كفارو د هغه جسد په ډېره بده توګه ټوټه ټوټه كړى وو او لکه چي ومو ويل
د ابوسفيان مېرمني هند لومړى د هغه پزه او غوږونه ور پرې كړي وه او بيا يقې
د هغه ګېډه ور څيرلې وه او د هغه زړه يې په خوله زبېښلى وو.
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د جګړې په پاى ته رسېدو سره رسقول اللقه ج الرښقوونه وكقړه چقي د احقد
شهيدان دي هرځاى چي شهيدان سوي هلته دي ښخ سي او دوه تنه يې په يقوه
قبر كي ښخول .په ځينو كي يې درې تنه هم ښخ كړي دي .وايي چي حضقرت
حمزه او د هغه خوريى عبد الله بن جح
قبر كي ښخ كړل.

او مصعب بن عمير يې هم پقه يقوه

د احزابو یا خندق غزا
قال الله تعالى:
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ۡ
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اد له ۡم إ َّل إ َ
يم َٰ ٗنا َوت ۡسل ِٗيما [ ﴾٢٢األحزاب.]22 :
ورسولۥ وما ز
ِ ِ
ژباړه« :او د رشتينو مومنانو حال دا وو چي کله هغو د يرغلګرو کفارو لښکري
وليدلې نو ويې ويل چي دا هماغه څه دي چي الله او د هغه رسول زموږ سره د هغو

(د نصرت) ژمنه کړې وه .د الله او د هغه د رسول خبره بېخي رشتيا وه .دغي پېښي

د هغو ايمان او غاړه ايښوول ال زيات کړل».
لکه چي د مخه مو و ويل د مدينې يهود د مسلمانانو سره پر السليک سقوي
تړون ونه درېدل ،ځکه چي د مسلمانانو په اتحاد او اتفاق کي يې خپلي ګټي په
خطر کي وليدلې .له دې امله د اسالم په وړاندي په پټو او ښقکاره سازشقونو او
دښققمنيو لګيققا سققول .چققي د دوى دا تحرکققات د دوى او مسققلمانانو د نښققتو او
جنګ جګړو او د دوى د ماتو او خواريقو المقل سقول .چقي پقر دې مسقايلو بقه
وروسته مفصلي څرګندوني ولرو .په دې توګه د کفارو ډلقو او يهقودو تقه جوتقه
سوه چي په بېل بېل جنګېدو سره اسالمي دولت نقه سقو را پرځقوالى .نقو هغقه
وو چققي د يهققودو څققو تنققه لويققان مکققې ت قه والړل او د هغققه ځققاى کفققار يققې د
مسلمانانو سره يوې ستري جګړې ته چمتو کړل .بيا غطفان قبيلې ته ورغله او
په دې جګړه کي يې د خيبر د يو کلنو حاصالتو د ورکولو په مقابل کي د ځقان
ملګري کړل .د بني قريظه قبيلې يهود هم ورسره يوځقاى سقول .پقه دې توګقه د
پنځم هجري كال د کوچني اختر (شوال) په مياشت کي يهودو او د عربقو ټولقو
قبايلو د اسالم پر ضد لس زريقز سقتر پقوم د اسقالم پقر پالزمېنقه مدينقه منقوره
باندي بريد ته چمتو كقړ .رسقول اللقه ج د صقحابه وو سقره لقه مقدينې څخقه د
دفاع لپاره مشوره وکړه .حضرت سلمان فارسيس مشوره ورکړه چي د مقدينې
پققر هغققه خققوادي چققي د دښققمن د حملققې اندېښققنه ده خنققدق وکينققدل سققي او
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مسلمانان دي د خندق له هاخوا پر دښمن واري کوي .څنګقه چقي دغقه رايقه د
ټولو خوښه سوه ،نقو رسقول ج خپلقو درو زرو تنقو يقارانو سقره د دفقاع لپقاره د
مدينې په شمال كي په شل ورځي كي د درو ميلو په اوږدو خندق وكيندى( .له
نققورو درو خققواوو د خرمققاوو د بڼونققو لققړۍ پققه طبيعققي توګققه د ښققار د كالكققار
وركاوه ،صرف د ښقار د شقمال خقوا خقالي وه) .دغقه مهقال ځينقي منقافقين او
سست عنصره وګړي په دې پلمه چي کورونه يې د دښمن د خطر سره مخامخ
دي د جګړې له ډګره وتښتېدل.
د احزابو (د کفارو د ډلو) سره د سولي خبري:
د مشركينو لښکرو څه له پاسه شل ورځي د خندق له هغي خوا مدينه كالبند
كړه .دغه مهال د مسلمانانو ستونزي او بېره زښته زياتقه سقوه د ځينقو روايتونقو
له مخي د دې حال په ليدو سره رسول الله ج د غطفان يهودو دوو مشقرانو تقه
سړى واستاوه چي ور ته ووايي :که تاسي د خپلو لښکرو سره له جګقړې څخقه
پر شا سئ ،موږ د مدينې د خرماوو لقه يقو کلنقو حاصقالتو څخقه دريمقه برخقه
درکوو.دغو مادي پالو هم دغه خبقره سمدسقتي ومنقل .خقو سقعد بقن معقاذ او
عبادهب وويل :موږ د دوى سره دغسي سوله نه کقوو .بلکقي مقوږ پقه تقوره د
دوى سره خبره سپينوو .هر څه چي لوى څښتن مققدر کقړي وي هغقه منقو .پقه
دې توګه دا سوله ونه سوه او رسول ج هم ډېقر خوشقاله سقو( .غقزوات پيقامبر
اکرم 84مخ).
د يادولو وړ ده چي نن مهال د امريکا او لوېديزو کفارو ځيني معاش خقواره
او پلويان د حضرت رسول الله ج د سولي د دغو تشو خبرو پقه تمسقک کقومي
چي يوازي خبري وې نه تر سره سوې سوله ،وايي چي د مجبوريت په حال کي
پر مسلمانانو واجب ده چي د کفارو سره سوله وکړي او جزيه ورتقه ورکقړي؟!
دغه بې همته وګړي دونه نه پوهيږي چي دا سوله نه وه ،بلکي صرف خبري او
مشوره وه .او قطعي تصميم پر دې سو چي خبره به په توره فيصله کيږي .نه په
بل څه.

238

د حق او باطل جګړي

ښه ،د دې کالبندۍ په ترم کي به كله كله خبره تن په تن جنګ تقه ورسقېده.
په همدغو تن په تن جګړو كي حضرت عليس د كفارو د لښکرو نقامي پهلقوان
عمرو بن عبدود وواژه.
کافرانو کوښښ وکړ چي پقه يقو ډول تقر خنقدق پوريقوزي او پقر مسقلمانانو
بريدونه وکړي ،خو دا ممکنه نه وه .يوه ورم د قريشو ځينقي ځوانقان پقر اسقانو
سپاره سول او له خندق څخه يې د تېرېدلو هڅه وکړه .خو يقو چقي تقر خنقدق
پوري وتۍ ووژل سو .بل په خدق کي ولوېدى مړ سو او نور وتښتېدل.
په دې توګه د ورځو په تېرېدو سره د کافرانو ستونزي زياتېقدلې .د لښقکرو د
خوړو ،اوبو او نورو اړتياوو د ور رسولو په کار کي ستونزي را والړي سوې .له
يوه لوري د خوړو نېستي سوه او له بله لوري د هغو په اسانو او بوده ګانو مرګقو
ګډه سوه .دغه مهال لوى څښتن د كفارو پقه مقنځ كقي بقې اتفقاقي واچقول او د
هغو يووالى يقې ورګقډوډ كقړ .بيقا خقداى تعقالى يقو داسقي توپقان د سقړو سقره
يوځاى پر نازل كړ چي خېمې ،وسلې او سړي يې ور تيقت او پقرك كقړل او سقر
اسيمه د شپې په تيقاره كقي وتښقتېدل .دغقه مهقال د غطفقان د قبيلقې يقو معقزز
سردار نعيم بن مسقعود اسقالم راوړ .پقه دې توګقه لقوى څښقتن د كقافرانو هغقه
غښتلى پوم د خوارۍ او ذلت سره مخقامخ كقړ او د مسقلمانانو فقتح پقه برخقه
سوه.

د حدیبیې سوله ،نوي شرایط او نوي بدلونونه
قال الله تعالى:
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ژباړه« :اى پيغمبره! موږ تا ته ښکاره فتح درکړه ،څو لوى څښتن ستا له مخکنۍ

او وروستنۍ کوتاهۍ در تېر سي او پر تاباندي خپل نعمت بشپړ کړي او تا ته سمه

الر وښيي او قوي مرسته درسره وکړي».
څنګه چقي د حقديبيي سقوله د مکيقگ شقريفي د فتحقي او د اسقالم د نقورو
زياتو برياليتوبونو بنستگ او پيالمه وه ،نو شقإايي چقي لومقؤى د حقديبييگ د
سولي په هکله معلومات و اندي كؤو او د دغو معلوماتو پقه رناقاكي د مکيقگ
د فتحي په هکله رناا واچوو:
رسول الله ج د هجرت په شپږم کال درک کقړه چقي د اسقالم د بريقاليتوبونو
په لړ کي بېل او متمايز شرايط رامنځ ته سوي دي ،نو بايد د دغو شرايطو سقره
سم د الزياتو برياليتوبونو لپاره نوي هڅقي پقه الر واچقول سقي .پقر دې بنسقن
هغه د دغه کال د ذوالقعديگ (ميانة) په مياشقت كقي د (1400يقا )1500تنقو
اصحابو په ملګرتيا د عمريگ په نيت د مکيقگ پقر لقور وخوحإيإقد .هغقو پقه
«ذو الحليفققه» كققي احرامونققه وتققؤل او د هققديي (قربققانۍ) اوشققإان ييققگ هققم
ورسره رهي كؤل.
كله چي قريشو تقه د حضقرت محمقد ج د ديقگ سقفر پقه هکلقه معلومقات
ورسيإدل په أيإر زور او زوإ سره ييگ د مقابليگ لپاره تياره پيإقل كؤيقگ ،او
د خپلو متحقدو قبقايلو سقتري ألقي ييقگ را وغوشقإتليگ چقي پقه ديقگ أول د
مشركينو پوحإونه د مکيگ د باندي په «بلقدح» نقومي حإقاى كقي سقره راغونقأ
سول.
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په همديگ أول كله چي محمدي قافلقه مکيقگ تقه نژديقگ (حقديبييگ) تقه
ورسيإده نو د ده مبارك ج اوشإه هلته چقوك سقوه او سقره لقه أيإقرو وهلقو او
كشولو هيخگ له خپله حإايه ونه خوحإيإده ،حإکه نو هلته تم سوه.
د خُزاعه د قبيليگ وګړي ترديگ دمه ال په اسالم نه وه مشرف سوي .خو د
مسققلمانانو ملګققري او د هغققو پققه راز شققريك وه .د هغققو مشققر بُققديل بققن ورقققاء
حضققرت محمققد ج تققه ورغققى او ورتققه وييققگ ويققل چققي د قريشققو د پوحإونققو
سيإالب را روان سوى ،په بلدح نومي حإاى كي ييگ پر اوبقو قبضقه كؤيقگ،
پرتاسو د بريد لپاره تياري كقوي او تاسقي تقه دكعبيقگ شقريفي د زيقارت كولقو
اجازه نه دركوي .رسول الله ج وفرمايل :هغو ته ووايه چي موإ د عمريگ لپاره
راغلي يو او جنګ نه كقوو .شقإه داده چقي ققري

تقر يويقگ تاقاكلي موديقگ

پوري زموإ سره د سولي تؤون السليك كؤي.
بُديل محمدي پيغام قريشوته واوراوه ،خو هغو باور په ونقه کقړ ،يقو وار يقې
مکرز بن حف

او بيا يې د حبشيانو مشر حلقيس بقن علقمقه ور ولېقږى .هغقه

چي د مسلمانانو احرامونه او هديي وليدلې ،نو يې قريشو ته وويل چقي دا ښقه
کار نه دى چي دوى له عمرې څخه منع سي .خو قريشقو د حلقيس خبقري هقم
ونه منلې .بيا يې د طايف سردار عروه بن مسعود ور ولېږى .هغه رسول الله ج
ته وويل :تا دغه لوچکان راوستي دي او خپل قوم پقه خرابقوې؟ قريشقو پتېيلقې
ده چي تا به په و زور له مکې څخه منع کوي .زه پقوهېږم چقي سقتا ملګقري د
جګړې تاب نه لري ،تا بقه پرېقږدي او وبقه تښقتي .حضقرت ابقوبکرس چقي دې
خبرو ته غوږ نيولى وو عروه ته په غوسه سو او سختي خبري يې ورته وکقړې.
بيا عروه والړ او قريشو ته يې وويل چي ما د کسرا او قيصر دربارونه هم ليدلي
دي او د نجاشي دربار ته هقم ورغلقى يقم ،خقو مقا چقي د محمقد کقوم شقان او
شوکت وليد په بل پاچا کي مي نه دى ليقدلى .د هغقه ملګقري د هغقه د اوداسقه
اوبه له ډېره ادبه او له ډېري ميني مځکي تقه نقه پرېقږدي .او د هغقه پقه وړانقدي
سپوڼ هم نه وهي .نو تاسي ته ښه داده چي ځانونه په جنجال کقي ورسقره وانقه
چوئ او عمرې کولو ته يې پرېږدئ.
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بيققا حضققرت محمققد ج د سققولي د خبققرو لپققاره خققراش بققن اميققه تققه خپلققه
ځانګړې اوشإه وركؤه او قريشو ته ييگ وليإ ى ،خقو قريشقو اوشقإه ووژل او
نژديگ وو چي خراش هم ووژني خو هغه ييگ ونه وژالى سقو .هغقه دا تاولقه
ماجرا د رسول الله ج پقه حضقوركي و انقدي كقؤه .پقه ديقگ مقنځ كقي قريشقو
پرمسلمانانو باندي د بريد لپاره يوه أله وليإ ل ،چقي د مسقلمانانو لخقوا ونيقول
سوه .خو حضرت رسالت پناه ج د خپلو لو و اخالقي صفاتو پقه مقتضقا هغقه
تاوله وبخشإل.
نبي الرحمآ ج د قريشو د ديگ مخالفانه او معاندانقه روييقگ سقره سقره يقو
حإل بيا د سولي كوشإشگ وكؤ او خپل زوم حضرت عثمانس ييگ هغو تقه
د خپقل سققفير پققه توګققه ور وليإق ى .د هغقه ترليإق لو وروسققته اصققحابو وويققل:
عثمان خإونه بختور سؤى دى ،هغه به د بيت الله په زيارت او طواف مشقرف
سي او موإ دلته بيگ برخي ناست يو .خوكله چقي دا خبقره حضقرت محمقد ج
واوريإدل ،نو وييگ ويل« :زما د عثمان پر وفادارۍ باندي بشپؤ بقاوردى چقي
هغه بيإله موإ د كعبيگ شريفي طواف نه كوي».
همدغسي كله چي حضقرت عثمقان د حضقرت محمقد ج پيغقام قريشقو تقه
ورساوه .هغو جواب وركؤ چي تاته د طواف كولو اجقازه ده .خقو محمقد ج تقه
موإ هيخإکلقه اجقازه نقه وركقوو .مګقر حضقرت عثمقان ورتقه وويقل :زه هقم د
حضرت محمد ج پرته طواف ته ا تيا نه لرم .هغه وو چي قريشو هغه بندي كؤ
او ادوازه ييگ واچول چي قريشو هغقه وواژه.كلقه چقي دا خبقر نبقي كقريم ج تقه
ورسيإد ،نو سخت ناكراره سو .او د مسلمانانو وينه پرجقوش راغلقه .بيقا هغقه
مبارك ج تريويگ وني النقدي كشإيإنسقتى او وييقگ فرمايقل چقي د عثمقان د
ويني بدله اخيستل فرض باله سي .نو خإقوك چقي غقوا ي پقه ديقگ چقاره كقي
شريك سي زما پرالس دي بيعت راسره وكؤي .چي تاولقو اصقحابو پقه خقورا
أيإر جوش او خروشگ د حإانو د قرباني كولو بيعت ورسره وكؤ .رسقول اللقه
ج خپل كينگ الس د حضرت عثمانس الس وبالقه او پرخپقل بقل الس ييقگ
كشإيإشإود ،د عثمان له لوري ييگ هم بيعت وكؤ ،خإو هغه له ديگ ثوابقه
خإخه بيگ برخي پاته نه سي.
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كه خإه هم وروسته خإرګنده سوه چي دا خبر غلط دى ،سقره د ديقگ هقم
دغققو سققر شققإندونكو اصققحابو د خپققل شققميإرد إلوالققي او ظققاهري اسققبابو د
نشتوالي سره سره د رسول الله ج پرالس د سرشقإندنيگ او فقدا كقارى بيعقت
وكؤ .نو خداىأ د دوى د ديگ غوره عمل اجر عظيم دا وركقؤ چقي پقه ققرادن
عظيم كي ييگ په أيإر صراحت سره د خپلي خوشإي سند دوى ته وركقؤ او د
ديگ مبارك سند له مخي دغه بيعت د «بيعت رضوان» په نامه ونومول سو.
حضرت مسور بن مخرمه خإرګندوي چي په ديگ ترحقگ كقي قريشقو هقم
خپله غلطي احساس كقؤه او سقولي تقه چمتقو سقول ،هغقو حضقرت عثمقانس
خوشي کړ او خپل يو د اعتماد و  ،ژب غؤاندى ويندوى سهيل بقن عمقرو يقې
مسلمانانو ته د سفير په توګه وليإ ى .تر أيإقرو خبقرو اتقرو وروسقته ،پقه خإقو
شرايطو باندي جو ه وسوه .د سقولي د تقؤون ليکقل د حضقرت علقي كقرم اللقه
وجهه پر غا ه وه .رسول الله ج حضرت علي ته وفرمايل چي د تؤون ليقك پقه
سركي بسم الله الرحمن الرحيم وليکي .څنګه چي عربو د ليکونو په پيقل كقي د
«باسمك اللهم» الفا ليکقل او د «بسام اّلل» شقريفي سقره نقا بلقده وه ،حإکقه نقو
سهيل بن عمقرو وويقل چقي د بسقم اللقه پرحإقاى دي همهغقه پخقواني الفقا
وليکل سي ،او رسول الله ج هم ومنل .بيا رسول الله ج حضرت علقىس تقه د
ماقاىض عليه حممد رسول اّلل» .يعني:
ديگ جمليگ د ليکلو په هکله وفرمايل« :هذا
ٰ
دا هغه تؤون دى چي پر هغه باندي محمد د خقداىأ رسقول سقوله كقړې ده.
سهيل وويل كه موإ تا د خداىأ د رسول په توګه وپيإژنو ،بيا خو جګړه پقاى
ته ورسيإده .نو ته د ديگ پر حإاى خپل او د خپل پالر نوم وليکه .رسول الله
ج ورته وويل :كه خإه هم تاسي زما رسالت دروا بولى ،خو زه پقه خقداىأ
لو م چي زه د خقداىأ اسقتازى يقم .پقه هرحقال رسقول اللقه ج ليکقونكي تقه
وفرمايل چي يوازي زمقا نقوم وليکقئ .خقو حضقرت علقيس د أيإقري مينقي او
عقيد تمندۍ له امله د هغه مبارك پرنامه د خط كشولو خإخه أأه وكؤه .چي بيا
خپله پيغمبر ج پر «رسول الله» باندي كرشإه راوكشإه او پديگ توګقه د تقؤون
د شرايطو د ليکلو كار پيإل سو.
تؤون پرالندي شرايطو السليك سو:
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 -1س كال دي مسلمانان بيإله عمريگ ادا كولو بيرته وال سي.
 -2په راتلونكي كال كي دي عمريگ تقه راسقي ،او تقردرو ورحإقو تيإرولقو
وروسته دي بيرته وال سي.
 -3د وسلوسققره دي نققه راحإققي ،هققر يققو صققرف يققوه تققوره د حإققان سققره
راو الى سي .چي هغه به هقم پقه تيإکقي كقي وي او تيإکقى بقه هقم پقه
كخإوناه كي وي.
 -4په مکه كي چي كوم مسلمانان له پخوا خإخه اوسيإ ي هغقه لقه مکيقگ
خإخه نه سي تلالى ،او كقه لقه مسقلمانانو خإخقه خإقوك پقه مکقه كقي
اوسيإدل غوا ي ،نو هغه به نه منع كي ي.
 -5د مکيگ له قريشو ،يا مسلمانانو خإخه كه خإوك مدينيگ ته وال سي،
هغه به بيرته موإ ته سپارئ .خوكه كوم مسلمان مکيگ ته راسي هغقه بقه
بيرته مدينيگ ته نه ليإ ل كي ي.
 -6د قريشو او مسلمانانو ترمنحگ به ترلسوكالو جنګ نه كي ي.
 -7د عربو قبايل به اختيار ولري چي د فريقينو خإخه د هر لوري سره چي
وغوا ي په تؤون كي شريکيإدالى سي.
(د ديگ تؤون له مخي بني خُزاعه وو د نبقي ج ملګرتيقا غقوره كقؤه او بنقي
بکرد قريشو ملګري سول).
له دغو شرطونو څخه درې شرطه د مسلمانانو نقه وه خقوښ .خقو رسقول ج
وويل :څوک چي له موږ څخه ځي او د کقافرانو سقره اوسقي هغقه زمقوږ څخقه
ليري ښه دى او څوک چي کافران پرېږدي او موږ ته راځي او موږ هغقه کقافرانو
ته وسپارو ،نو هغه ته به لوى څښتن يوه الر ال نه يوه الر پيدا کړي.
تراوسه ال پقر تقؤون السقليکونه نقه وه سقوي چقي د دغقه سقهيل نقومي زوى
ابوجندل نومى،كوم چي اسالم ييگ منلى وو او په مکه كي د كفارو په بنقد كقي
وو او پققه پشققإوكي ييققگ بيإققؤة الويققگ چققي پققه يققو أول تشققإتيإدلى او هلتققه
ورسيإد .د هغه پر بدن باندي د ظلم او تشدد او د كفقارو د بربريقت نخشقإي
له ورايه شإکاريإديگ .خو حضرت محمد ج د تؤون د موادو د مراعتولقو لقه
امله هغه بيرته قريشوته وسپاره او هغه ته ييگ داسقي تسقال وركقول چقي« :ابقو
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جندله د صبر او زغم خإخه كار واخلقه ،خقداىأ بقه تاتقه هقرو مروكومقه الر
پرانيزي».
څنګه چي دغه روغه په شإکاره د ذلت او مغلو بيت روغه وه ،نو حضقرت
عمرس او نوراصحاب سخت په خپه سول .دوى ويل چي د مسلمانانو د ديگ
يو نيم زر سرشإندونكو په مخکي قري

خإقه اهميقت نقه لقري .خقو د رسقول

الله ج پام هغو احوالو او نتيجو ته ووگ چي د نقورو لقه سقترګو خإخقه پتاققي
ويگ .هغه پقه بيقگ مثالقه اسقتغنا ،توكقل او تحمقل دغقه سقوله ومنقل او خپلقو
اصحابو ته ييگ په ديگ لنأو الفاظو چي «اّلل ورسوله أعلام» أاأ اوتسقال وركقول.
يعني الله او د هغه رسول په داسي خبرو باندي أيإر شإه پوهي ي.
ترديگ وروسته پيإغمبر ج اصحابو تقه وفرمايقل چقي :اوس دلتقه اوشقإان
حالل كقؤئ ،سقرونه وخرياسقت ،يقا ييقگ وريإشقإتان لنقأ كقؤئ او احرامونقه
خالص كؤئ .خو په ديگ خبره هيخإوك لقه خپلقه حإايقه ونقه شقإوريإإدل.
پيإغمبر ج دريگ حإله امر وكؤ ،خو پرصحابه وو باندي په هغه وخقت كقي د
غم او خفګان او ز ه ماتوالي داسي سخته غلبقه وه چقي لقه خپلقه حإايقه ييقگ
هيخگ حركت ونه كؤ .د پيغمبر ج د رسالت په تاول دوركي تردغقه يقوه پقال
پرته نور داسي ونه سوه .په ديقگ بانقدي پيإغمبقر ج سقخت خفقه سقو .خپلقي
خيإميققگ تققه وال او د ام الم قوحمنين حضققرت ام سققلمهل سققره ييققگ د ز ه
خواله وكؤه .هغيگ ورته وويل چي ته پقه پتاقه خولقه تشقريف يوسقه او خپقل
اوشگ ذبح كؤه او سرخريونكى پيداكؤه خپل سر وخريه .تقر هغقه وروسقته بقه
خلك خپل پخپله ستا پيروي وكقؤي .همداسقي وسقول .د پيإغمبقر ج د ديقگ
كار په ليدو سقره خلکقو هقم قربقانۍ وكؤيقگ ،سقرونه ييقگ وخريقل ،يقا ييقگ
وريإشإتان لنأكؤل او له احرامه را ووتل .او په داسي حال كي چي ز ونه ييگ
له غمه أك وه مدينيگ منورې ته رهي سول .په الره كقي د«الفقتح» سقوره نازلقه
سوه او لوى څښتن د دغي روغي نوم «فتح مبين» كشإيإشإود( .د بخاري لقه
2732حدي  ،د ابن هشقام د سقيرت لقه  ۴01 /3او څقو ورپسقې مخونقو او د
تاريخ المکة المکرمه له  237مخ څخه لنډون).
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د حدیبیې د سولي سیاسي ګټي
كه سم وجداني قضاوت وي او تعصب نه وي ،نو اسالم داسي يو ديقن دى
چي خپقل پخپلقه انسقاني كائنقات حإانتقه را جقذبوي .لکقه چقي د حقديبييگ د
سولي لقه املقه ق چقي د «فقتح مبقين» اعقزاز ور کقړه سوقق د مسقلمانانو اوكفقارو
ترمنحگ سوله منحگ ته راغله او جنګ و حإنأول سو ،نو مشركينو تقه د امقن
او سکون په فضا كي د مسلمانانو سره د تلو راتلو موقع په الس ورغلقه؛ يقو لقه
بلققه پققه خبققرو اتققرو او پوشققإتنو ګرويإقق نو سققره مشققغول سققول او د اسققالم
مقناطيسي كشق

او د مسقلمانانو سقولي خوشقإوني ،كريمانقه اخالققو ،غقورو

اعمالو ،صداقت ،عدالت ،حق خوشإوني او حق پوهني او داسقي أيإقرو نقورو
ښېګڼو كفار د هغو ګرويده كؤل .چي په نتيجه كي دا سوله د مسلمانانو لپقاره د
لوى خير ،رسميت پيإژندلو او سترو بريو المل سوه .لکه چي د ديگ سولي په
پايله كي د قريشو د جګړو او مزاحمتونو مخقه ونيقول سقوه او د خيبقر د فتحقي
كار آسانه او فتح سو .مسلمانانو ته أيإري ولجيگ په الس ورغليگ ،خالد بن
وليد او عمرو بن العاص ،دوه نامتو شخصيتونه مسلمانان سول ،اسقالم زيقات
خپور سو ،او په دوه كاله كي د مسلمانانو لشإکر له يقونيم زر تنقو خإخقه لسقو
زرو تنو ته ورسيإد ،او پقه ديقگ أول د مکيقگ شقريفي د فقتح كيإقدو شقرايط
راغونأ سول.
هلته ابوجندلس د مکيگ په بنديخانه كي د اسالم د حقق ديقن تبليقغ پيإقل
كؤ چي د دغه تبليغ په نتيجه كي په يوه كال كي درو سقوو تنقو اسقالم راو  .پقه
ديگ ترحگ كي عتبة ابن اسيدس كوم چي لقب ييگ«ابو بصقير» وو د مکيقگ
د كفارو له ظلمونو په عذاب سو او مدينيگ منوريگ تقه وتشقإتيإدى .قريشقو
په هغه پسي د رسول الله ج خدمت ته دوه تنه وليإ ل اوغوشإتنه ييگ حإنقي
وكؤه چي د تؤون سره سم زموإ سؤى بيرته راوسقپاره .رسقول اللقه ج عتبقه تقه
وفرمايل چي :اى ابو بصيره ،ته پوهېږې چي موږ د قريشو سره تقړون السقليک
کړى دى او زموږ په دين کي غدر او ژمنه ماتول نسته .نو راسه بيرته والړ سقه.
هغه عرض كړه :ته مابيرته د كفارو منګولقو تقه سقپارې؟ څقو مقا بيرتقه كفقر تقه
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مجبققوره كققړي؟ هغققه ورتققه وفرمايققل :خققداى تعققالى بققه سققتا او نققورو ټولققو
مستضعفانو د ژغورني كوم تدبير وكؤي.
ابو بصير مجبور سو د دوو تنو په محافظت بيرته د مکيگ پر لور رهي سقو.
خوكله چي ذو الحليفيگ ته ورسيإدى ،يو كافر ييگ د هغقه پقه تقوره وواژه او
بل وبيإريإدى ،بيإرته رسقول ج تقه ورغقى او شقکايت ييقگ وكقؤ .پقه ديقگ
وخت كي ابو بصير هم بيإرته د کافر توره په الس کي مقدينيگ تقه ورسقيإدى
او رسول الله ج ته ييگ وويل :تا خو زه د تؤون سره سقم بيإرتقه ور وليإق لم.
اوس نققو پرتاسققوكومه ذمققه واري نسققته او وروسققته بيققا لققه مققدينيگ خإخققه
«العي

» نومي حإاى ته ،چي د سمندر پرغا ه «ذو مرويقگ» تقه نژديقگ وو،

وال او هلته ييگ استوګنه غوره كقؤه .وروسقته د مکيقگ مظلقوم مسقلمانان پقه
پتاه تشإتيإدل او د ابوبصير سره به هلته يوحإاى كيإدل .چقي پقه ديقگ أول
د ابو بصير سره د اويا تنو مسلمانانو يوه غشإتليگ أله را غونأه سوه .ابوجنقدل
هم په دغو وګړو کي وو .ترديگ وروسته به چي د قريشقو د سقوداګرة قافلقه لقه
ديگ الري شام ته تله ،نو هغو به د قافليگ سؤي وژل او مقال بقه ييقگ حإنقي
لوتااوه .چي په ديگ أول دغه د غنيمت مال د هغو د خرخگ ،خقوراك ذريعقه
وګرحإيإدل.
باالخره قري

دغو حاالتو په تنګ كؤل او د رسقول اللقه ج پقه حضقور كقي

ييگ عرض وكؤ چي موإ د تؤون تر هغه شرط تيإقر يقو چقي كقه مسقلمانان لقه
مکيگ خإخه مدينيگ ته تشإتي موإ ته ييگ بيإرتقه پقه الس راكقؤئ .نقو كقه
مسلمانان وغوا ي چي مدينيگ ته وال سي هلته اوسيإدالى سي او مقوإ ييقگ
بيإرته نه غوا و .نو هغه وو چي رسول ج ابوبصير ته ليک واستاوه چي له دغه
ځايه والړسي او بل هرځاى چي يې خوښه وي واوسي .خو دغه ليک ابوبصقير
تققه د هغققه د زکنققدن پققر مهققال ورورسققېدى .وروسققته د قريشققو د كققاروانو الر
پرانيستل سوه.

ټولواکانو او واکمنانو ته لیکونه (په نړیواله کچه اسالم ته بلنه)
رسول الله ج تر هجقرت وروسقته تقر شقپ و كقالو پقوري خپقل تاقول پقام د
عربو دننه د دعوت او تبليغ كار ته ا ولى وو .د حديبييگ په تؤون سقره چقي د
مکې د مشركينو مزاحمتونه بند سقول نقو د بعثقت تقر نولسقم كقال وروسقته ،پقه
اووم هجري قمري كال د حق د پيغقام خپقراوى او تبليقغ پقه نؤيوالقه كچقه پيقل
سو .د دغه مهال د زبر حإواكونو روم او ايران ټولواکمنو او د هغو ګوډاګيو ته
ليکونه او سفيران واستول سول.
دگ ليکونو محتوا يوه وه ،خو د هر يوه د ليکلو أول بيل بيقل دى .د هقر چقا
دمرتبيگ ،ذهنيقت او چاپيإريقال سقره برابقر پقه بشقپؤه او اغيإزمنقه توګقه بلنقه
وركؤه سويگ ده .كومو واكمنو ته چقي ليکونقه ليإق ل سقوي دي خإقوك ييقگ
تاولواكمنان (شهنشاهان) ،خإوك ييگ پاچهان ،خإوك ييگ اميران دي ،چي
ځيني د پراخقو او سقترو هيوادونقو خپقل سقري واكمنقان او ځينقي يقې بلقواکي
السپوڅي وه .دوى ته په دې ليکونو كي مستقيم خطاب سوى دى ،چي داسقي
غير معمولي جراءت بيإله نبيانو بل خإوك نه سي كوالى.
د روم د ټولواکمن پر نامه لیک:
رسول الله ج د حضرت دحيه بن خليفه كلبيس په الس د روم شهنشقاه تقه
په دې مضمون ليك ولېږى:
بسم الله الرحمن الرحيم
د خداى د رسول لخوا د روم واكمن هرقل ته!
پر هغه چا دي سالمتيا وي چي سمه الر يې غوره كړي ده .زه تاته د اسقالم
بلنه دركوم .كه سالمتي غقواړې نقو اسقالم ومنقه .كقه دي اسقالم ومنقئ نقو لقوى
څښتن به تاته دوه اجره دركړي ،او كه دي انكار وكړ نو بقه سقتا د ټقول ولقس د
وركالرۍ ذمه هم پر تاوي .اى اهل كتابو! د اختالف او نزاع ټولي خبقري يقوې
خواته كړئ او پر يوه داسي خبره سره يو سئ چي زموږ او ستاسي ترمنځ په يوه
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ډول منلې ده او هغه داده چي موږ به له خدايه پرته د بل هيچا عبقادت نقه كقوو
او نه به څوك ورسره شريکوو او نه به له الله پرتقه بقل څقوك د خپلقو ځقانو رب
بولو .كه تاسي له دې خبري څخه انكار وكړئ نو تاسي ته دي څرګنده وي چقي
موږ هرو مرو د الله پر يو والي عقيده لرو.
څنګققه چققي شهنشققاه دغققه مهققال د بيققت المقققدس زيققارت تققه تللققى وو ،نققو
حضرت دحيه دغه ليك هلته ور ورساوه.
دغه مهال د قريشو يوه قافله د ابقو سقفيان پقه مشقرۍ شقام تقه د سقوداګرۍ
لپاره تللې وه .ټولواكمن هغوى دربار ته ور وبلقل او د رسقول اللقه ج پقه هکلقه
يې له هغو څخه څه پوښتني وكړې .ابوسفيان كه څقه هقم هغقه مهقال ال نقه وو
مسلمان سوى ،خقو د هغقه لقه جوابونقو څخقه قيصقر پقوه سقو چقي دا رشقتينى
پېغمبر دى .نو هغه په دربار كي چي ډېر درباريان پکښي ناست وه ،وويل چي:
«زما يقين دى چي محمد د خداى رشتينى پېغمبر دى .ماتقه معلومقه وه چقي د
لوى څښتن وروستى استازى پيدا كېدونكى دى .خو ما ګومان نه كاوه چي هغقه
دي په عربو كي پيدا سي .اى عربو! كه ستاسي دغه جوابونه درسقت وي نقو زه
ويالى سم چي د هغه دين پرمخ ځي او هغه به زمقا تقر ققدمونو النقدي مځکقه
هم ونيسي .كه زه د هغه خدمت ته حاضرېدالى سواى ،نو هرو مرو ورتلم».
درباريانو چي د قيصر دا خبري واورېدې د مخالفت چيغي يې پورتقه كقړې.
ځکه نو قيصر چپ سو .بيقا چقي هغقه حمق

تقه ورسقېدى ،نقو هغقه د ولقس

مشران راغونډ كړل .كله چي ټول راغونډ سول ورونه يقې وتقړل او ويقې ويقل:
«اى د روم سققردارانو! كققه تاسققي هققدايت او كاميققابي غققواړئ او د خپققل واك او
هيواد ساتنه غواړئ نو زه تاسي ته مشوره دركوم چي په عربو كقي د راپاڅېقدلي
نبي دين ومنئ» .كله چي سردارانو د قيصر دا خبري واورېقدې د ځنګلقي خقرو
غوندي يې د دروازو پر خوا ور اال كړه .خقو څنګقه چقي يقې دروازې دمخقه ال
تړلي وې د باندي ونه وتالى سول.
قيصر چقي د خپلقو درباريقانو د كركقي دا حقال وليقدى نقو پرخپقل سقلطنت
وبېرېدى ،ځکه يې نو خبره بلي خواته واړول او ويقې ويقل« :ستاسقي لکقه چقي
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زما خبره زړه ته ولوېده؟ ما په دې توګه غوښتل چي ستاسي د خپل مقذهب پقه
هکله ستاسي عقيده او ټينګار معلوم كړم».
وګورئ د رسول الله ج پر رشتينولۍ باندي د يقين سقره سقره تقر ايمقان تېقر
سو خو تر واك تېر نه سو .دغه ډله وګړي تقريباً ټول دغسي دي .لقه بقده مرغقه
هغو ته تر هر څه خپل واك ارزښت لقري او نقور هقيڅ! هغقه لکقه څنګقه چقي د
خپل قوم څخه بېرېدى ،دغسي يې له رسول اللقه ج او اسقالم څخقه هقم خطقر
احساس كړى وو .ځکه يې نو خپل خلك په دغه ډول له ځانه خوښ وساتل او
حضرت دحيه ته يې هم وښوول چي ګواكي مسلمان سوى دى .چي بيقايې يقو
څه مال او پيسې هم وركړې او رخصت يې كړ .د راستنېدو پر مهال پر الري په
جذام نومي ځاى کي دغه مال غلو ځني لقوټ کقړ .وايقي چقي دا کقار د بېقزنتين
واکمن (هرقل) په اشاره تر سره سو .داسقي ښقکاري چقي هرققل ډېقر هوښقيار
سړى وو .هغه په خپله پوهه درك كړې وه چقي د اسقالم پقه وړانقدي د سقرټمبه
ګۍ پرځقاى نرمښقت غقوره دى .ځکقه يقې نقو د دغسقي كسقانو د ډېقر پخقواني
عادت قق چل او سياسي منافقت څخه كار واخيست .خو هغه به نور ډېر خلقك
غولولي وي اما حضرت محمد ج غوندي د خداى اسقتازى يقې كلقه غولقوالى
سواى .كله چي حضرت دحيه دا خبر هغه ته وروړ ،هغه سمدستي وويل« :دې
د خداى دښمن دروا وويل؛ مسلمان نقه دى» .د د حيقه سقره د پاتقه پيسقو پقه
هکله يې هم الرښوونه وكړه چي پر بې وزلو دي ووېشل سي.
د ایران د ټولواکمن پر نامه لیک:
د فارس (ايران) د ټولواكمن خسرو پرويز پر نامه ليك حضرت عبد الله بن
حذافه واخيست .په دغه ليك كي ليکلي وه:
بسم الله الرحمن الرحيم
د خداى د پيغمبر محمد لخوا د فارس پاچا خسروپرويز ته.
سالمتيا دي وي پر هغه چا چقي د هقدايت د الري پيقروي كقوي او پقر لقوى
څښتن او د هغه پر رسول ايمان راوړي .زه شاهدي وركوم چي له لقوى څښقتنه
پرته ،چي يو دى او شريك نه لري ،بل معبود نسقته او محمقد د هغقه بنقده او د
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هغه رسول دى .لوى څښتن زه د ټولي نړۍ لپاره د پيغمبر په توګه را لېږلقى يقم
څو هر ژوندى انسان له لوى څښتن څخه وبېروم .اسالم ومنه څو خوندي پاتقه
سې .كه ته انكار وكړې نو د ټولو مجوسقيانو (زردشقتيانو) ګنقاه بقه هقم سقتا پقه
غاړه وي.
خو دغه مغرور او سرټمبه واكمن د رسول الله ج ليقك څيقري او ټقوك ټقوك
كړ .كله چي رسول الله ج ته دغقه خبقر ورسقېد ،هغقه وويقل چقي خقداى دي د
هغه سلطنت ټوك ټوك كړي .د رسول الله ج دغه ښرا ډېر ژر قبوله سوه او دغقه
ستر سلطنت په ډېره لږ موده كي وران ويجاړ سو .دغه واكمن په يمن كي خپل
والي بازان ته وليکل چي په عربو كقي چقي كقوم سقړي د نبقوت دعقوه كقړې ده
هرڅه ژر يې ونيسئ او ماته يې راولېقږئ .بقازان پقه دې موخقه دوه تنقه افسقران
چي خرخسره او بابويه نومېدل مدينې منورې ته ولېږل .كله چي دغقه دوه تنقه د
رسول الله ج حضور ته ورسېدل نقو هغقه ورتقه وفرمايقل :لقه كقومي الري چقي
راغلي ياست پر هغه ځئ او بازان ته وواياست چي ستاسقي پاچقا مقړ سقو .كلقه
چي دغه دوه تنه بازان ته ورغله او دغه حال يې ورته ووايقه ،همدغقه مهقال لقه
فارس څخه د هغه ځاى د نوي پاچا «شېرويه» ايليچقي ور ورسقېد او بقازان تقه
يې د هغه ليك وسپاره .د ليك مضمون داسي وو« :ما خپل پالر پرويز د هغه د
ظلمونو په سبب وواژه .اوس ته په خپل ملك كقي زمقا لپقاره بيعقت واخلقه او د
حجاز په هغه چا چي زما پالر ستاسي څخه غوښتى وو ،كار مه لره».
بازان چي د رسول اللقه ج دا څرګنقده معجقزه وليقدل سمدسقتي يقې اسقالم
ومانه او نور قوم يې هم مسلمان سو.
د حبشې د پاچا پر نامه لیک:
د حبشې پاچا ته يې نجاشي ويل .د دغه ځاى يو نجاشي اصحمه نومېقدى.
د هغه په وختو كي د رسول الله ج د بعثت پقه پقنځم كقال مسقلمانانو لقه مکقې
څخه حبشې ته هجرت وكړ .بيا چقي د هجقرت پقه نهقم كقال هغقه وفقات سقو
رسول الله ج په مدينه كي د جنازې لمونځ وركړ .تر دغقه نجاشقي وروسقته بقل
يو د حبشې نجاشي (پاچا) سو .رسول الله ج همدغه نجاشقي تقه د عمقرو بقن
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اميه الضمري په الس ليك ولېږى .خو د دغه نجاشي د نامه او اسالم پقه هکلقه
معلومات نسته .د ليک مضمون په دې ډول وو:
بسم الله الرحمن الرحيم
سالمتيا دي وي پر هغقه چقي سقمه الر غقوره كقړي .زه د هغقه لقوى څښقتن
ستاينه كوم چي په معبوديت كي يو دى او د ټولقو كاينقاتو مالقك دى .د امقن او
سالمتۍ پناځقاى يقوازي د هغقه ذات دى او د دې خبقري شقاهدي وركقوم چقي
عيسى بن مريم د لوى څښتن روح دى .چي د مريمي پر پاكه لمن يقې الققا كقړ
كومه چي د الله د نبي عيسى مور سوه .الله هغه له خپلي روح څخه پيدا كقړ او
هغه يې په حضرت مريمه كي پو كقړ .لکقه چقي هغقه حضقرت آدم÷ د خپقل
قدرت په الس خلق كړ .اوس زه تاته د يوه الشريکه خداى اطاعقت او محبقت
ته بلنه در كوم .تاته ښايي چي زما پيقروي وكقړې او د اللقه كقوم پيغقام چقي مقا
راوړى دى ښايي پر هغه ايمان راوړې .زه تقا او سقتا لښقکر د اللقهأ لقوري تقه
رابولم .دادى ما د تبليغ او نصيحت فريضه تر سره كړه .تاتقه ښقايي چقي ويقې
منې .د هدايت پر منونكو دي سالمتيا وي.
د مصر د واکمن پر نامه لیک:
رسول الله ج د مصر واكمن مققوقس تقه د حاطقب بقن ابقي بلتعقه پقه الس
هغسي ليک واستاوه چي د روم ټولواکمن ته يې لېږلى وو.
مقوقس اسالم ونه مانه خو د رسول الله ج ليك ته يې په ډېقره درنقه سقترګه
وكتل .هغه يې په خپقل ټټقر پقوري ومښقى او د پيقل د غقاښ پقه دبلقي كقي يقې
وساتى .بيا يې رسول الله ج ته ډېر سوغاتونه چي په هغو كي څو تنې مينځقي،
مريان ،څاروي او نور ګران بيه شيان هم وه د يوه طبيب سره ولېږل .هغقه ټقول
سوغاتونه ومنل خو طبيب يې بيرته ورولېږى او ورته ويې ويقل چقي مقوږ څقو
ښه وږي نه سو څه نه خورو او چي ال څه وږي يو له خوړلو الس نيسو ،له دې
امله موږ طبيب ته اړتيا نه لرو.
مقوقس چي كومي مينځي رسول الله ج تقه ور لېږلقي وې پقه هغقو كقي يقوه
ماريه قبطيه وه .هغه رسول الله ج خپل ځان ته خوښه كړه چي د هغقې لقه نسقه
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د اتم هجري كال د لوى اختر په مياشت كي د رسول الله ج زوى ابقراهيم پيقدا
سو .بله مينځه يې چي سيرين يا شيرين نومېده ،حسان بن ثابت ته وبخښله.
د مقوقس پر نامه د رسول الله ج ليك يوه فرانسوي عالم ته د مصر له يقوې
كليسا څخه په الس ورغلى او اوس د قسطنطنيې په موزيم كي خوندي دى.
وايي چي دغه مهال پر مصر باندي رومي واكمن «كيرس» نومېدى كوم چي
عربو مقوقس باله .كله چي هغه د رسول الله ج له استازي څخه ليك واخيست
ورتققه ويققې ويققل :كققه محمققد پيغمبققر وي نققو ولققي يققې ښققرا ونققه كققړه ،څققو د ده
مخالفين او هغه چي دى يقې لقه خپلقه ښقاره ايسقتلى دى لقه منځقه والړ سقي؟
استازي يې په جواب كي وويل :كله چي يوې ډلي عيسى واژه نقو ولقي هغقه لقه
خدايه ونه غوښتل چي هالك يې كړي؟ مقوقس ورته وويل :ډېر ښه دي وويل.
ته ډېر پوه سړى يې او د ډېر پوه سړي لخوا را لېږل سوى يې.
د يادولو وړ ده چي رسول الله ج پر دغو ليکونو سربېره د بحقرين ،بصقرٰ،
دمشق ،عمان ،يمامه ،او نورو پاچهانو ته هقم ليکونقه ور واسقتول او اسقالم تقه
يې وبلل .چي ځينو اسالم ومانه او ځينو ونقه مانقه .كومقو پاچهقانو چقي اسقالم
قبول كړ د هغو په ملکونو كي اسقالم خپقور سقو .لکقه چقي د بحقرين مجوسقي
پاچا منذر بن ساوي د اسالم د پيغمبر بلنه ومنل او خپل قوم يې هم اسقالم تقه
وباله چي ځينو ومانه او ځينو ونه مانه .خو كومو پاچهانو چي اسالم ونه مانه د
هغو په ملکونو كي هم د اسالم آوازې خپقرې سقوې او د رسقول اللقه ج موخقه
هم له دغو ليکونو لېږلو څخه دغه وه( .تاريخ ملت65،قق  68مخونقه ،نشقانات
ارض قرآن 521مخ او نور).

د مکې مکرمې پرتمینه فتح
قال الله تعالى:
َ ٓ َ ۡ َ ُّ َ َ َ َ ۡ َ َٰ ل َّ ۡ َ َٰ َ َ َ َ ل ٗ
﴿جاء ٱۡلق وزهق ٱلب ِطل إِن ٱلب ِطل َكن زهوقا [ ﴾٨١اإلسراء.]81 :

ژباړه« :حق راغى او باطل له منځه والړ بېشکه چي باطل له منځه تلونكى دى».
د حديبيي په معاهده كي چي د فريقينو ترمنحگ وسوه ،يو شرط دا وو چقي

تر لسو كالو به د دوى ترمنحگ جګړه نه كي ي .همدغسي د عربو قبايل اختيقار
لري چي د كوم فريق سره وغوا ي ،د هغو سره ملګري او يو حإاى سي ،او لقه
دوا و جانبو خإخه يو ،دا حق او اجازه نه لري چي د بل جانقب پقر حليقف او
اتحادي باندي الس پورته كؤي.
د تؤون د دغي ماديگ له مخي د بني خزاعه قبيله د مسلمانانو ملګرې وه او
د هغو حريفه قبيله بني بکر د قريشو سره يوحإاى سقويگ وه .د تقؤون د دغقي
تصريح سره سره قريشو د حرم دننه د بنقي بکقرو پقه مالتقؤ پقر بنقي خزاعقه وو
بريد وكؤ ،حإيني وګقړي ييقگ پقه بيقگ رحمقي سقره ور ووژل او حإينقي نقور
ييگ اد خوا ديگ خوا تيت او پرك كؤل.
ترديگ پيإشإي وروسته د بني خزاعه وو حإيني خلك مدينيگ منوريگ ته
ورغله او حضرت محمد ج ته ييقگ شقکايت وكقؤ .رسقول اللقه ج قريشقو تقه
قاصد وليإ ى ،چي يا د مقتولينقو خقون بهقا (ديقت) ادا كقؤئ ،يقا د بنقي بکقرو
مالتؤ پريإ دئ ،او كه داسي نه كقوئ ،نقو بيقا اعقالن وكقؤئ چقي د حقديبييگ
تؤون مات او له منحإه تللى دى.
قريشو چي دا شرايط واوريإدل د هغو په نماينده ګي قرظه بن عمقر وويقل:
موإ ته دريإيم شرط د منلو و دى .بيقا ققري

پشقإيإمانه سقول او ابقو سقفيان

ييققگ د تققؤون د بيققا نققوي كولققو لپققاره مققدينيگ تققه وليإق ى او د رسققول اللققه ج
حضور ته حاضر سو .خو د رسول ج د صبر پيمانه أكقه سقويگ وه او د حقق د
اسققتقرار ،د مظلومققانو د پلققوۍ ،د ظلققم د لققه منځققه وړلققو او د بتققانو لققه ناولتيققا
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خإخه ييگ د كعبيگ شريفي د پاكولو پريإکؤه كؤيقگ وه .حإکقه ييقگ نقو د
تؤون د بيانوي كولقو خإخقه أأه وكقؤه او د كعبيقگ د تطهيقر لپقاره ييقگ تيقارة
پيإل كؤيگ .لنأه دا چي د هجقرت پقه اتقم كقال د روژيقگ مبقا ركقي پقر لسقمه
نيإتاه له مدينې منورې څخقه د اسقالم لقس زره كسقيز پوحقگ پقه خقورا أيإقر
حشمت ،عظمت او دبدبقه د مکيقگ پقه لقور وخوحإيإقد .محمقدي لشقإکرو
مکيگ مکرميگ ته د يقوه مقزل يقا تقريبقاً لسقوكيإلو متقرو پقه وا تاقن پقه «مقر
الظهران» نومي حإاى (وادي فاطمه) كي وا ول ،او د رسول اللقه ج د امرسقره
سم تاول پوحگ بيإل بيإل حإايونه اورونه بل كؤل .چي په ديگ أول تاولقه
بيإديا د امن اورشو وګرحإيإده .دا داسي کار وو چي د مکې اوسقېدونکي يقې
په سخته بېره او اريانتيا کي واچول.
د ابوسفیان اسالم راوړل:
په دغسي بېروونکو شېبو کي ابوسفيان له دې پېښقي څخقه د خبقر اخيسقتلو
لپاره له مکې ووتى ،په الر کي د رسول الله ج اکا حضرت عبقاسس پقر پقېښ
سو او هغه يې رسول ج ته ر وستى .څنګه چي ابو سفيان له موضوع خبقر سقو
د حضرت عباسس پقه مشقوره يقې تقر خإقه ز ه نقا ز ه تقوب وروسقته ايمقان
راو  ،او بياييگ د رسول الله ج سره بيإله مقاومته د مکيگ پقه سقپارلو کقي د
مرستي ژمنه وکړه .البته د رسول الله ج لخوا هم تضمين او أاأ وركؤه سو چقي
دوى به د مکيگ د خلکو د مالونو او حإانونو ساتنه كقوي .حضقرت عبقاسس
حضرت محمد ج ته عرض وكؤ چقي ابقو سقفيان عقزت خوشقإوونكى سقؤى
دى ،نو ده ته خإه عزت او ويا هم ور په برخه كؤه .هغه وفرمايل« :شإه دى،
خإوك چي د ابو سفيان په كور كي يا په مسقجد الحقرام كقي پنقاه واخلقي .يقا د
خپلو كورونو دروازيگ په حإانو پسي وتؤي يا وسله پر محإکقه كشقإيإ دي،
هغه ته دي امان وركقول كيق ي» .واييقگ چقي دغقه مهقال حکقيم بقن حقزام هقم
مسلمان سو او ده او ابو سفيان دوا و رسول الله ج ته سالوركؤه چي ترمکيگ
د مخه هوازن ته د جګړې لپاره وال سي خو رسول الله ج ونه منل.
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بيققا رسققول اللققه ج وفرمايققل دوى د غرونققو پققه يققوه لققو ه او تنګققه نققاوه كققي
ودروئ ،خإققو د خققداىأ د پوحإونققو د سققترتوب ننققداره وكققؤي او د هغققو
غشإتلتيا ،شإه نظم ،شإيگ وسليگ او د شميإر أيإرشقإت پقه درسقته توګقه
وويني .ترديگ وروسته ابو سفيان مکيگ ته وال او خپل قوم قريشقو تقه ييقگ
وويققل :د محمققدي پوحإونققو پققه و انققدي وسققليگ پققر محإکققه كشققإيإ دئ او
جګړه مه ورسره كوئ او هغوى ييگ د اسالم منلو ته هقم وبلقل .خقو پقه ديقگ
وخت كقي حإينقي احساسقا تقي وكقؤي د قريشقو د لشقإکرو د راغونقأولو او د
نبوي پوحگ په و اندي د ټينګار په تكل كقي سقول او حإينقو د ابقو سقفيان لقه
خبرو خإخه سروغؤاوه .ان چي د هغه ميإرمنقي «هنقد» ققري

د هغقه وژلوتقه

وهخإول .خو د دوى ديگ هخإو خإه حإاى ونه نيو او خلك ترديقگ خبقرو
اوريإدلو وروسته سره تيت سول .په پايله كي د تاولو ز ه ته تيإره سوه چي د
اسالم د پوحگ سره مقابله بيگ حإايه كار دى .نقو ييقگ د ابقو سقفيان خبقري
ومنليگ او د اسالم د پوحگ په و اندي ييقگ د نقه مقاومقت پريإکقؤه وكقؤه.
كوخإيگ ييگ خالي كؤيگ؛ وسليگ ييگ وغورحإوليگ او په خپلوكورونقو،
مسجد الحرام او د ابو سفيان په كوركي كشإيإنستل.
رسول الله ج د خپل پوحگ قوماندانانو ته په مکه كي د وسقليگ نقه كقارولو
او د پيإشإکي (احتمالي) جګړه كوونكو پرته د نورو وګقړو نقه وژلقو پقه هکلقه
أيإر سخت احکام صادركؤل .باالخره د هجرت په اتم كال د روژيگ پرشقلمه
(د ورحإو په نيإتاوكي اختالف دى او شإيگ دقيققي نقه دي) نبقوي پوحقگ
بيإله كوم مقاومته مکيگ تقه ننقووت .خقو يقوازي د خالقد بقن وليقد لشقإکر د
يوخإه سپك او بابيإز مقاومت سره مخامخ سو .مورخين په ديگ هکله وايقي
چي په الر كي د خالقد بقن وليقدس لقه ملإقرو خإخقه كُقرز بقن جقابر فهقري او
حُبَي ُ يا خُنَيس بن االشعر له ديگ املقه چقي د لشقإکرو خإخقه بيإقل سقوي
وه ،او پر بله الر روان وه ،په شهادت ورسيإدل ،او په «خندمقه» نقومي حإقاى
كي د خالد لشإکر د قريشو د پاى لوچانو د مقاومت سره مخامخ سو ،چي پقه
يوه سپك بريد كي دوولس يا اتقه ويشقت ،او پقه بقل روايقت اويقا تنقه مشقركان
ووژل سول او نور وتشإتيإدل.
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په دې توګه په مکه مکرمه کي د لوى څښتن د وحدانيت ،حق او عدالت رڼا
خپره سوه ،ټول بتان مات سول او د مکې اوسېدونکي لقه څقو تنقو پرتقه ټقول د
اسالم په سپېڅلي دين مشرف سول.
د مکې مکرمې د فتحي پایلي
له مخکنيو څرګندونو خإخه جوته سوه چي د رسول ج لخوا پر مکه بانقدي
د يوه لوى بريقد د تيقارى پقه پايلقه كقي هغقه بيإلقه كقوم د يقادوني و مقاومقت
خإخققه فققتح سققوه .رسققول ج ترديققگ پريإکققؤوني فتحققي وروسققته د مکيققگ د
خلکو سره شإه او كريمانه وضع وكؤه ،هغو ته ييگ عمومي عفو اعالن كقؤه،
د هغو له ز ونو خإخه ييگ نا أاأمنتوب او انديإشإنيگ ليري كؤيقگ او ژر او
په خوشإي سره ييگ اسالم منلو تقه رامقات كقؤل .چقي لقه هغقو خإخقه ييقگ
حإيني وكؤي په بيإلو بيإلو دندوكي استخدام هم كؤل.
په ديگ أول د مکيگ خلکو ته څرګنده سوه چي د اسقالم پقه نسقبت د دوى
پخوانيو شکونو كوم بنستگ نه درلود .د مکيگ ترفتحي وروسته هلته د اسقالم
حاكميت د دوى د فكر او نظر افق پراخه كؤ ،د دوى د جاهلي تاقولني عيبونقه
او مفاسد ييگ له منحإه يوو ه او د مکيگ ديني مركزيقت او صقالحيت ييقگ
نه دا چي يوازي شإه وساتى ،بلکي تر پخواييگ ال أيإر پراخه كؤ.
پققه مکققه كققي د اسققالمي دولققت ټينګښققتاو پققر مختګققاو د امققن او سققالمتيا
خپريإدو دوى ته د دولت په اداره كي د برخي اخيسقتلو او د دوى د اقتصقادي
چارو د ودي او پراختيا لپاره شإه فرصتونه پقه الس وركقؤه .دوى د دولقت پقه
اداره كي پربرخي اخيستلو سربيإره د جهاد په لويو جګړو كي هم شامل سقول.
چي په أيإرو برياليو معركوكي د اسالمي پوحإونو ستر سقاالران جقو سقول او
أيإر ييگ د اسالمي دولت ستر چارواكي سول ،او حإيني ييگ داسي عالمقان
جوت سول چي د اسالم د فكري خوځښت په پرمختيا او د اسالمي علومو پقه
غو يإدو او پراختياكي ييگ ستره برخه واخيسته.
له بله پلوه د دغي بريالقة سقوبي لقه املقه پقه عمقومي توګقه پقه تاولقه جزيقرة
العرب كي د بت پالني حإواك په داسي بشپؤه توګه مات سو چي بيا ييگ هلته
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او د جواز وجه پاته نه سقوه .دا حإکقه

چي عام قبايل تاول ديگ ته منتظر وه چي د مسلمانانو او بت پاالنو ترمنحگ
د ديگ جګړې انجام خإه كي ي؟ دوى ته څرګنده وه چي پقر حقرم بانقدي هغقه
خإوك مسلط كيإقداى سقي چقي پقر حققه وي ،او دا عقيقده پقه دوى كقي نيمقه
پيإؤة د مخه د اصحاب فيلو پيإشإي را منحإتقه كؤيقگ وه .نقو چقي د ديقگ
پريإکؤوني غزا په پايله كي مسلمانان پرمکه واكمن سقول ،تاقول د اسقالم پقر
حقانيت قانع او أاأمن سول .په ديگ أول د تاولي عربي تااپووزمي پرسياسقي
او ديني افقو د اسالم لمر وحإليإقد او لقه ديقگ مهالقه د دغقي سقيمي د دينقي
الرشإووني او دنيوي قيقادت واګقي د مسقلمانانو پقه الس ورغلقې ،چقي د دې
سره سم په نوره نړۍ کي د اسالم خپرېدو او سترو السته راوړنو او فتوحاتو تقه
الره اواره سوه.

د اسالم سره د مدینې د یهودو دښمني او د هغو برخلیک
په مدینه منوره کي د یهودو د مېشتېدو تاریخ:
كله چي مسلمانانو يثرب ته هجرت وكړ نو هلتقه يقو شقمېر يهقود اوسقېدل.
دغه يهود د پنځه ويشتو په شاوخوا كي بېل بېل قبايل وه .په مدينه منوره كقي د
دوى د مېشتېدو المل داوو چي :كله د روم پاچا پر بنقي اسقرائيلو را پاڅېقدى او
شام يې تر خپل واك ال ندي راوستى نو يې د هارون÷ له توكمه څخقه د يقوه
يهود لور وغوښقتل .دغقه پېغلقه پقه ښايسقت او نسقب ډېقره مشقهوره وه .خقو د
يهودو په دين كي ټاكلې سوې وه چي د نصاراوو سره به ګردسره واده نه كقوي.
اما دوى د روم د پاچا له بېري دا ازدواج نه سواى منع كوالى .نقو د روم د دغقه
نصراني پاچا سره د دغه ازدواج د نه كولو په هکله د خپقل شقريعت د تنفيقذ او
تطبيق په تكل كي سول او ويې پتېيل چي د دغه پاچا څخه غ واخلي .نو يقې
د يوه چل ال ر ولټول .هغه وو چي هغه ته يې وليکل چي د دغي نجلقۍ سقره د
نكاح په مراسقمو كقي پخپلقه برخقه واخلقي .څنګقه چقي هغقه پقر دغقي يهقودي
ښايستې پېغلي مين سوى وو ،نو د هغو منځته ورغۍ او ډېقري مېقوې ،خقواړه،
جامې او نغدي پيسې يې هم ورسره وروړې .كله چي دغقه پاچقا د هغقو ټقاكلي
ځاى ته ورورسېدى ،ښه هركلى يې ورته ووايه او دى او د ده ورسره وګړي يې
په يوه ډېره ښکلې ماڼۍ كي كښېنول ،او بيا يې بريد پر وكى ،پاچا او د هغه ټول
ملګري يې ووژل او په دې ډول يې د هغه له شره ځانونه وژغورل .لقه دې املقه
دغه يهود بيا حجاز ته وتښتېدل او له هغو څخه يوه ستره ډلقه پقه مدينقه منقوره
كي مېشت سول.
دغه كيسه تاريخ معالم المدينة المنورة كتاب د ( )19مخ په لمن ليك كقي د
شيخ احمد عباسي له عمدة اال خبار څخه نقل كړې ده او وايي چي عباسي پقر
هغه اعتماد كړى دى .خو د تاريخ كتابونه مدينې منورې ته د يهقودو د هجقرت
په هکله نور سببونه هم ذكر كوي چي يو يې د بخت نصر لقه ظلمونقو څخقه د
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هغو تېښته ده .د تاريخ مدينه منوره په ( )1۶مقخ كقي ليکقي چقي :مقورخين پقر
دې خبره متفق دى چي د يثرب اكثره يهوديان لقه فلسقطين څخقه د ورغلقو لقه
توكمه څخه دي .له دوى څخه ځيني د بخت نصر تر حملې وروسته مدينې تقه
تښققتېدلي دي .بخققت نصققرچي د بابققل (عققراق) پاچققا وو پققه  ۵8۶ق.م .كققي د
يهودو پر حکومت بريد وكړ ،بيت المقدس او مسجد اقصٰى (هيکل سليماني)
يې وران كړل ،بې شمېره يهود يې ووژل ،لس لکه تنه يې عراق ته د مريقانو پقه
توګه بوتله او ډېر يې بنديان كړل .بيا په  70ع.او 132ع .كلونو كي روميقانو پقر
يهودو ظلمونه وكړل چي له دې امله نور يهود هم له فلسقطين څخقه يثقرب تقه
مهاجر سول.
دغه راز وايي چي دوى د هغو زيارت كوونكو پاتي شوني دي چي مدينې ته
ورسېدل او هغه يې د هغو صفتونو سره سمه وموندل كوم چقي پقه تقورات كقي
ذكر سوي وه .په تورات كي ويل سوي وه چي مدينقه منقوره د رسقول اللقه ج د
هجرت ځاى دى .په هر صقورت دغقه ټقول سقببونه پقه مجمقوع كقي پقه مدينقه
منوره كي د هغو د استوګني ال مل سوي دي .چي كېقداى سقي يقوه ډلقه د روم د
پاچا د يادي سوي پېښي له امله مدينې تقه مهقاجر سقوي وي ،بلقه ډلقه د بخقت
نصر د مظالمو له امله هغې ته تللې وي او نور هم په نورو الملونو هلته ورغلقې
وي.
د مدينې د يهودو مورنۍ ژبه عبراني وه ،خو كله چي دوى حجاز ته ورغله د
هغو ژبه كرار كرار عربي سوه او نور يې په عربي ژبه خبري كولې .خقو عبرانقي
د دوى مذهبي او تعليمي ژبه وه .د دوى عالمانو ته لقه تقورات څخقه د رسقول
الله ج اوصاف معلوم وه .په تورات كي داسي يو آيت وو چي رسول اللقه ج بقه
ژر په مکه مکرمه كي څرګند سي .بيا به هغه ځاى ته مهاجر سي چي په هغه كي
د خرماوو وني وي .نو دوى له شام څخه را رهي سول ،څو دغقه ځقاى ومقومي
او د رسول الله ج متابعت وكړي .كله چي يقې دغقه سقتر او څرګنقد صقفت پقه
مدينه منوره كي وليد او دغه مهال هغه «يثرب» بلل كېده ،ځينو وويل چي دغقه
هغه ځاى دى چي مقوږ غوښقتى .نقو يقې هلتقه واړول او د هغقه ځقاى اسقتوګن
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سول ،خو چي «تبع» پاچا هلته ورغۍ ،مدينه منوره يهودو پقه خپلقو منځقو كقي
پر ال ندي نظام ووېشله:
 -1د بني قُرَيظه وو قبيلې او د هغقو وروڼقو بنقي النضقيرو پقه «عاليقه» نقومي
ځاى كي واړول .كوم چي اوس يې «العوالي» بولي او هغه يقو ښقکلى او
نامتو كلى دى .په دې ډول دوى په دوو ناوو كي بڼونه جوړ كړل .د دغقو
دوو ناوو يوې ته «مذينيب» او بلي ته «مهروز» وايي .چي مهقروز د بنقي
قريظه وو برخه سوه او مذينيب د بنقي النضقيرو برخقه سقوه .دوى هلتقه
ډېر لوى او پراخه څهان وكيندل ،وني يې كښېنولې او بيا د عربقو ځينقي
قبايل هلته د دوى سره يوځاى مېشت سول ،چي د هغو سره يې ډېر بقد
ژوند وو او دا هغه څه دي چي له يهودو څخه په هرځاى كي بېلقه دې د
بل څه تمه نه كيږي.
 -2د بني قَيْنقَاعو د قبيلې كار زرګري وو ،ځکه دوى ډېر شقتمن وه .د دوى
بازار ته يې «سقوق الصقياغة» (د زرګقرۍ بقازار) وايقه او كورونقه يقې د
«المدشونيې»په شمال لوېديځ كي ،په «العاليه» كي وه .دغه مدشونيه تر
اوسه هم په دغه نامه ياديږي .دلته دوى نور كلي او بازارونه هم درلوده.
د يهودو د ځينو قبايلو نومونه دادي:
بني قريظه ،بني النضير ،بني قحم ،بني زعوراء ،بني ماسکه ،بني لقمقه ،بنقي
زيد الالت كوم چي د عبد الله بن سقالم ډلقه وه ،بنقي قينققاع ،بنقي حجقر ،بنقي
ثعلبه ،د زهرې اوسقېدونكي ،د زيقالې اوسقېدونكي ،د يثقرب اوسقېدونكي كقوم
چي العي

ورته وايي ،بني عكوا او بني مزايه.

د عربو قبايل دا وه« :بني انيف» چقي د «بلقى» د قبيلقې يقو ټبقر دى او وايقي
چي دوى د عمالقه وو پاتي شوني دي ،بني معاويه بن الحقارث ،بنقي الجقذماء
كوم چي د يمن د ټبرو نو يو لوى ټبر دى.
د محمد ج او محمدي امت سره د یهودو دښمنۍ:
لوى څښتنأ د يهودو د قوم سره پر نورو اقوامو باندي د فضيلت ژمنقه پقه
دې شرط كړې وه چي دوى د هغه سره د خپلقو ځقانونو سقودا وكقړي ،يعنقي د
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هغه د اطاعت او خوښۍ په تر ال سه كولقو كقي د خپلقو سقرونو او شقتو ښقندلو
لپاره چمتو سي .خو هغو د «خپلو ځانونو د سودا» خبر هېره كړه او يقوازي يقې
د فضيلت وركولو ژمنه په ياد وه .چي په دې ذهنيت هغو د ټولي نړۍ پر خلکو
ځانونه لوړ وګڼل او تر ځانو پرته نورو ټولو ته يې د كركي او سپکاوي په سترګه
كتل پيل كړل او دا عقيده يې وتراشل چي يوازي يهود د خداى غوره بنده ګقان
دي .نور ټول انسانان هيڅ دي .هغو پقر دې سقربېره د خپلقي خوښقي سقره سقم

خققداى هققم د «يهققوا» پققه نامققه وتراشققه .دغققه راز هغققو لققه لرغققوني عهققد Old

( Testamentتورات) څخه د سودا شرط وايست او يو نوى تورات يې ترتيقب
كړ .له خدايه يې د خپلي خوښي د مسيح د ورلېږلو هيله وكقړه خقو چقي ورتقه
ولېږل سو ،ويې نه مانه .بيا يې له ډول ډول چلونو څخه په كقار اخيسقتلو هغقه
تقه داسقي تعليمققات منسقوب كققړل چقي د حققق او صقداقت لققه اساسقي تصققوره
خالف وه .په دې ډول د عيسقٰى÷ ديقن د هغقه د تعليمقاتو پرځقاى د دوى او
رومي او نورو پت پالو له خبرو څخه ډك سو.
د اسالم د لمر ختو تر مهاله يهودو چي په ګرده نړۍ كي تيت او پرك وه ،پقه
سود ،سوداګرۍ ،د مريانو په خرڅالو او خپلو ډول ډول چلونو د نړۍ په ګوټ
ګوټ كي خپلي سيمي وداني كړي وې او هر ځاى يې پر سقيمه ييقز ژوندانقه او
تجارت منګولي ښخي كړي وې.
مدينې ته د يهودو د ورتلو په هکله مو د دې كتاب پقه مخکنيقو مخونقو كقي
مفصلي خبري وكړې .دوى دلته هم د خلکو ژوند او تجارت په خپلقو السقونو
كي نيولى وو .دوى د خپلو ګټو د خوندي ساتلو لپاره نور پقه تيقارو او جهالقت
كي ساتل او د هغو له بې وزلۍ او بقې وسقۍ څخقه يقې نقاوړه ګټقه اخيسقتل او
ريشخندونه او پوسخندونه يې پوري وهل.
د يهققودو عالمققانو او احبققارو د رسققول اللققه ج د زېږېققدو پققر مهققال د هغققه د
دعوت په هکله تائيدي نظر درلود او د هغه د بعثت په انتظقار وه .ځکقه پقه دې
هکله په تورات او انجيل كي واضقح څقر ګنقدوني سقوي وې ،بلکقي د هغقه تقر
راتلو دمخه يې دعاوي كولې چي هرڅه ژر را ولېږل سي او د كفارو غلبقه پقاى
ته ورسوي او د اسالم الري ته يې بيرته راواړوي.
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خو كله چي نبي ج مدينې منورې ته ورغى او د لقوى څښقتن د توحيقد بلنقه
يې ور كړه نو يهودو او نصاراوو دواړو د هغه بلني ته پقام وانقه ړاوه او د خپلقي
خوښي «مسيح» يې غوښت .هغو د رسول الله ج او قرآن كريم په وړاندي هغه
رويه غوره كړه چي د خپلو پخوانيو انبياوو او مقدسو كتقابونو سقره يقې اختيقار
كړې وه .څنګه چي دغقه مهقال د ډول ډول تحريفونقو او پېړيقو پېړيقو مهقالونو
تېرېدو له امله دوى له خپل اصلي دين اسالم څخقه بېخقي زيقات اوښقتي وه او
په عقيدو كي يې ډېر غير اسالمي شيان ګډ سوي وه ،د هغو په عملي ژوند كي
ډېقر داسقي نقاوړه ،نقاروا دودونقه وه چققي پقه تقورات كقي هقيڅ نقه وه .د هغققو د
عالمققانو او روحققانيونو ،د قققوم د مشققرانو او عققامو وګققړو اعتقققادي ،اخالقققي او
عملي حالت خورا ډېر وران سوى وو .خو د هغو د خپل دغه وران حالت سقره
داسي مينه وه چي هيڅ ډول اصالح منلو ته تيقار نقه وه .د پېړيقو پقه اوږدو كقي
چي به كوم د خداى بنده هغو ته د سمي ال ري ښوولو لپاره ورتى هغو به خپقل
غن دښمن باله او په هره ممکنه وسيله به يې هڅه كول چي هغه پقه خپقل كقار
كققي بريققالى نققه سققي .دا خلققك پققه حقيقققت كققي تققر دې كچققي رسققېدلي وه چققي
بدعتونو ،تحريفونو ،بې ځايه بحثونو ،ډله بازيو ،څه منلو څقه پرېښقوولو ،دنيقا
ته مخ او خداى ته شا ګرځولقو د انحطقاط كنقدي تقه داسقي غورځقولي وه چقي
يوازي يې يهوديت د لوى څښتن دين او د اسرائيلي توكم ميراث بالقه .نقو كلقه
چي حضرت محمد ج مدينې منورې ته ورسېد ،لوى څښتن هغه ته ال رښوونه
وكړه چي دوى د اصلي دين لوري ته وبولي.
حضرت محمد ج مدينې ته تر هجرت وروسته د لومړي ځل لپاره د يهودو
سره مخامخ سو .لکه چي دمخه مو وويل په مدينه كقي د هغقو څقو سقيمي وې
چي د كالوو په بڼه وداني سوي وې .د دوى شمېر تر پنځقو زرو تنقو زيقات وو.
تجارت ،سود او طبابت دوى په خپله ولکه كي راوستى وو .دوى په ډېرو درنقو
سودونو خلکو ته پيسې په قرض وركولې .د خپلو فطري شر اچونو او چغليو له
مخي يې د نورو وګړو په منځ كي د جګړو ،شقرونو او ورانيقو اورونقه بقل كقړي
وه .وايي چي د اوس او خزرج قبيلو ترمنځ به يهودو چغلقي كقول او هغقوى بقه
يې يو پر بل تحريکول څو دوى په خپلو منځو كي سره اخته او يهود ځنقي بقې
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غمه وي او خپلي وسلې به يې هم پر خرڅولې .له دې امله د اوس او خقزرج د
قبيلو مناسبات داسي خړپړ سول چي تا به ويل چي د دوى د ژوند موخقه د يقو
بل پوپنقاكول دي او داسقي ښقکارېدل چقي د دوى تقر مقنځ سقوله او لقه جګقړو
څخه الس اخيستل امکان نه لري .خو كله چي اسالم د يثقرب د خلکقو زړونقه
روښانه كړل او د هغو پخوانۍ دښمنۍ يې له منځه يووړې ،نو له دې اړخقه هقم
يهودو د خپلو شراچونو چالونه بې اغېزې وليدل او خپلقي مقادي ګټقي يقې هقم
په خطر كي احساس كړې.
لکه چي په مخکنيو پاڼو كي مو ولوستل حضرت محمقد ج د مسقلمانانو او
يهودو د اړيکو د څرګندولو لپقاره يقو تقړون ال سقليك كقړ چقي د هغقه لقه مخقي
يهودو ته د ديقن او ځقان او مقال مطلققه آزادي وركقړه سقوه .خقو لقه بقده مرغقه
يهودو دغه تړون تر څقه مقودې تېرېقدو وروسقته مقات كقړ او د هغقه د شقرايطو
خالف كارونه يې په شعوري او سنجول سوې توګه پيل كړل.
يهودو له يوه پلوه د اسالم د دين پقه هکلقه شقکونه او شقبهات خپقرول پيقل
كړل ،حق او باطل به يې سره ګډول او د حق د پټولو كوښښقونه يقې كقول ،لقه
خپله ځانه جوړ كړى دين يې د اسالم تقر مبقارك ديقن غقوره ګاڼقه ،د اسقالم پقه
شعايرو يې ريشخند واهه ،د اللهأ او رسول الله ج په هکله يقې لقه سقپکاوۍ
ډكي خبري كولې .له بله لوري يې د منافقانو او مشقركانو سقره دوسقتانه اړيکقي
ټينګققي كققړې ،د هغققو سققره د اسققالم پققر خققالف پققه دسيسققو جوړولققو او مرسققتو
وركولو لګيا سول .لکه چي د بنو نضيرو مشر سالم بن مِشکم د مکقې د كفقارو
مشر ابوسفيان ته د دوو سوو جګړنو سره مدينې ته په ننوتلو كي مرسته وركړه،
هغه يې مېلمه كړ او شراب يې هم وركړه او هغقه تقه د مسقلمانانو د جاسوسقۍ
لپاره يې خپل سړي هم موظف كړل .ابوسفيان د هغه په كور كي يوه شقپه تېقره
كړه .بيا هغه د خپلو ملګرو په مرسته د مسلمانانو پر يوه بڼ بريد وكړ ،هلته يې
دوه انصار شهيدان كړل او څو كورونقو تقه يقې اور واچقاوه او بېرتقه وتښقتېدل.
رسول الله ج د سلو تنو اصحابو په ملګرتيا دوى تعقيب كړل خو په الس ورنه
غله.
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په دې ډول يهود د مسلمانانو ډېر بد دښقمنان جقوړ سقول .لکقه چقي پقه دې
هکله الندي قرآني آيتونه څرګندوني كوي:
َ
َّ
ۡ
َ َ َ ٗ َّ َ َ َ ل ْ َ ل َ َ َ ۡ َ ل ْ
َ َ َّ َ َ
ج َدن أش َّد ٱَلَّ ِ
ۡشك ُۖوا﴾ [المائدة.]82 :
اس عدَٰوة ل َِّلِين ءامنوا ٱِلهود وٱَّلِين أ
﴿۞تل ِ

ژباړه« :ته به د مومنانو په دښمني كي تر ټولو زيات سخت يهوديان او مشركان

ومومې».
ٗ
ل
َ
ۡ
َ
ٗ
َ
َ ل َ
﴿ل يَ ۡرق لبون ِِف لم ۡؤم ٍِن إِل َول ذ َِّمة َوأ ْو َٰٓٓئ ِ َك له لم ٱل لم ۡع َت لدون [ ﴾١٠التوبة.]10 :

ژباړه« :دوى نه د خپلوۍ لحا ساتي او نه د كومي ژمني د مسؤوليت قق او زياتى

تل د دوى لخوا سوى دى».
َ
َ
ۡ
َ
ْ
ٓ
ٓ
ل
َ َٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ل ْ َ
َ ل َ َ َّ َ َٰ َ َٰٓ ۡ َ َ ْۘ َ ۡ ل
ۡ
َّ
ۡ
َ
ل
ۡ
ل
َ
ض
﴿۞يأيها ٱَّلِين ءامنوا ل تت ِ
خذوا ٱِلهود وٱَلصرى أو ِِلاء بعضهم أو ِِلاء بع ٖ ِۚ
َّ
ل َ َّ
ِنك ۡم فإِن لهۥ م ِۡن له ۡم﴾ [المائدة.]51 :
َو َمن َي َت َول لهم م
ژباړه« :اى مومنانو! يهوديان او عېسويان خپل ملګري مه نيسئ .دوى په خپلو

منځو كي سره ملګري دي ،او كه له تاسي څخه څوك دوى خپل ملګري نيسي ،نو

بيا هغه هم په هغو كي شمېرل كيږي».
ۡ
ٗ
َ
ْ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ل ْ َ َ َّ ل ْ
ل
ٗ
َ
َ
ُّ
ل َ
ل
ل
﴿ َٰٓ
خذوا ب ِ َطانة مِن دون ِك ۡم ل يَألونك ۡم خ َبال َودوا َما
يأيها ٱَّلِين ءامنوا ل تت ِ
َ
َ
ۡ ۡ َ ٓل ۡ َۡ ۡ َ َ لۡ
ل ل ل ل ۡ ۡ َ ل َ ۡ َ َّ َّ َ ل ل َ
َ ُّ َ ۡ َ
ت
عن ِت ۡم قد بَد ِ
ت ٱِلَغضاء مِن أفوَٰهِ ِهم وما َّت ِف َدورهم أكب قد بينا لكم ٱٓأۡلتَٰي َٰ ِ ِۖ
ل
َ َٰٓ َ ل ل َ ٓ ل َ
ل ل َ ل َ
لۡ
َ ۡ َ
َ ل َ ل
نت ۡم أ ْولءِ َت ُِّبون له ۡم َول َي ُِّبونك ۡم َوتؤم لِنون ب ِٱلكِتَٰ ِ َكِهِۦ
نت ۡم ت ۡعقِلون  ١١٨هأ
إِن ك
َ َ َ ۡ ْ َ ُّ ْ َ َ ۡ ل ل ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ل ۡ ل ل ْ
ْ
ل
ل
َ
َ
َ ل
ِإَوذا لقوك ۡم قال ٓوا َء َام َّنا ِإَوذا خلوا عضوا عليكم ٱۡلنامِل مِن ٱلغي ِ ِۚ
ظ قل موتوا
َ ۡ ل ۡ َّ َّ َ َ
ِيم ۢ ب َذات ٱ ُّ
لص لدورِ [ ﴾١١٩آل عمران.]119-118 :
بِغي ِظكم إِن ٱ
ّلل عل ل ِ ِ
ژباړه« :اى مومنانو! د خپلي ټولني له وګړو پرته د نورو سره خپل رازونه مه
واياست هغوى (يهوديان) ستاسي د وركېدو له هيڅ فرصت څخه ګټه اخيستل له ال
سه نه وركوي .تاسي ته چي په هرڅه زيان اوړي د هغو خوښيږي .د هغو د زړه
دښمني د هغو له خُولې څخه راوزي او څه چي هغو په خپلو ټترونو كي پن ساتلي

دي هغه تر دې زيات دي .موږ تاسي ته د دوى د دوه مخۍ نخښي په ډاګه كړي دي

كه تاسي وپوهېږئ .تاسي د هغو سره دوستي كوئ ،خو هغوى ستاسي سره مينه نه
لري سره له دې چي تاسي ټول آسماني كتابونه منئ .كله چي دوى ستاسي سره
يوځاى كيږي نو وايي چي موږ هم (ستاسي پېغمبر او ستاسي كتاب) منلى دى .خو
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چي در څخه بېل سي نو ستاسي پرخالف له ډېري غوسې خپلي ګوتي چيچي( .اى
محمده!) هغو ته ووايه چي د خپلي غوسې په تاو كي ومرئ .لوى څښتن د زړونو په

پټو رازونو ډېر ښه پوه دى».
َ
َّ
ۡ
ل
َّ َ َٰ َ َٰ َ َّ َٰ َ َّ
َّ ل
َّ ل
َ َ َ ۡ َ َٰ َ َ ۡ ل
ِت تتب ِ َع مِل َت له ۡم قل إِن ه َدى ٱّللِ ه َو
َض عنك ٱِلَ لهود َول ٱَلصرى ح
﴿ولن تر
َ
َّ
َ ََ
ۡ
ۡ
َ
ٓ
ٓ
َ َ َ َّ
ى َولَئن ٱ َّت َب ۡع َ
ت أ ۡه َوا َء لهم َب ۡع َد ٱَّلِي َجا َء َك م َ
ٱل ۡ له َد َٰ
ّل ول
و
ِن
م
ّلل
ٱ
ِن
م
ك
ل
ا
م
م
ل
ع
ل
ٱ
ِن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِٖ
ِ
َ
ي [ ﴾١٢٠البقرة.]120 :
ن ِص ٍ
ژباړه« :يهود او نصارا به هيڅکله له تا څخه خوشاله نه سي ،تر څو چي ته د
هغو پر ال ر وال ړ نه سې .دوى ته په كلکه ووايه چي سمه ال ر يوازي هغه ده چي

لوى څښتن ښوولې ده ،او كه ته تر هغه علم وروسته چي تاته دركړه سوى دى د هغو
په غوښتنو پسي وال ړ سې ،نو ستا هيڅ دوست او مرستندوى نسته چي د لوى

څښتن له نيوني دي وژغوري».
باالخره د يهودو د تړون مقاتوني او د مسقلمانانو سقره د عملقي دښقمنۍ لقه
امله رسول الله ج په بېلو بېلو مهالو نو كي اړ سو چقي هغقو تقه لقه عبرتقه ډكقي
سزاوي وركړي ،چي تفصيل يې په دې ډول دى:
د ابوعفک وژل:
دا يو يهود شاعر وو او په خپلو شعرونو يقې خلقك د مسقلمانانو پقر ضقد را
پارول .نو هغه وو چي حضرت سالم بن عميرس چي د بقدر پقه غقزا كقي برخقه
اخيستونكى صحابي وو ،د هغه وژل پر غاړه واخيسقتل .هغقه څقو مقوده د دې
كار لپاره د مناسبي موقع په لټه كي وو ،پاى يې يوه شپه ابوعفك د هغه د كقور
په غولي كي بيده وموند ،حضرت سالمس ناببره پر ور ودانګل ،خپله تقوره يقې
د هغه پر ټټر ور كښېښوول او ويې واژه .چي پقه دې توګقه مسقلمانان د هغقه لقه
شره په امان سول( .طبقات ابن سعد.)۶7 /3 :

د بنو قینقاعو شړل:
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دا پېښه د بدر تر جګړې يوه مياشت وروسته پېښقه سقوه ،پقه كومقه كقي چقي
مسلمانانو د مکې پر كفارو باندي خورا زورور برى ومونقد .يهقود د مسقلمانانو
په دې بري نه وه خوشاله ،بلکي هغو له دې املقه خپقل شقديد غقيظ او غضقب
څرګند كړ ،او مسلمانانو ته به يې ويل چي :كه موږ او تاسي سقره مخقامخ سقو
نو موږ به تاسي ته وښيو چي جګړه څنګه كيږي! رسول اللقه ج د هغقو پقه بقدو
موخو پوه سو ،ځکه يې نو هغوى يو ځاى غونډ كړل ،د دغو ناوړو ارادو څخه
يې د ډډي كولو او اسالم منلو تلقين ورته وكړ .خو هغو له بې ادبۍ او ګقواښ
څخه كار واخيست ،ويې ويل« :تاسي مه تېروزئ .ځکه تاسي پر يوه داسي قوم
بريالي سوالست چي په جنګي چلونو نه پوهېيدل .كه ستاسي زموږ سره جنقګ
سو نو تاسي به وپوهېږئ چي څقوك مړونقه دي» .رسقول اللقه ج د هغقو پقه دې
خبرو خورا خوابدى سو او ځني را رهي سو .لقه دې املقه د ققرآن كقريم دا آيقت
نازل سو:
ل َ
ل
َ
ل َ
َّ َ َ َٰ َ َّ ۡ ل ۡ ل َّ َ ل ل َ
ون َع ۡه َد له ۡ
ُك َم َّرة ٖ َوه ۡم ل َي َّتقون  ٥٦فإ ِ َّما
ِف
م
﴿ٱَّلِين عهدت مِنهم ثم ينقض
ِ ِ
ۡ َ َ َّ
َّ َّ َ
َۡ ۡ َ َ
َ ۡ َ َ َّ ل ۡ
َش ۡد ب ِ ِهم َّم ۡن َخلف له ۡم ل َعل له ۡم يَذك لرون [ ﴾٥٧األنفال.]57-56 :
تثقفنهم ِِف ٱۡلر ِ
بف ِ
ژباړه« :هغه خلك چي تا ژمنه ور سره كړې ده ،بيا هغوى په هر وخت كي هغه

ماتوي او له لوى څښتنه هم لږ نه بېريږي .نو كه دا خلك تا ته په جګړه كي په الس

درسي داسي كار ورسره وكړه چي تر هغو وروسته نورڅوك د دغسي كارونو كوونكي

وي هغه ال حواس بايلي .هيله ده چي د ژمني ماتوونكي له دې عاقبت څخه درس

واخلي».
روايتونه د بنو قينقاعو د جالوطنۍ المل دا يقادوي چقي دا يهقودي قبيلقه پقه
مدينه طيبه كي اوسېدل .د دوى خلك پقه يهقودو كقي تقر ټولقو زړه ور او زورور
وه .د جګړې سامانونه يې پخپله جوړول او د جګړنو شمېره يې تقريباً اووسوو
تنو ته رسېدل .دوى يو ځانګړى بازار درلود چي پقه هغقه كقي پقه راكقړه وركقړه
بوخت وه.
يوه ورم يوه مسلمانه ښځه دغه بازار ته د څه سامان خرڅولو لپقاره ورغلقې
وه .د يوه يهودي ځان د غاړي وو او د شقرارت لقه مخقي يقې د دغقي ښقځي د
كالو يوه څوكه په يوه شي پوري بنده كړه ،څنګه چي هغه وال ړه سوه بقې سقتره
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سوه .له دې امله هغې مسلمانان خپلي ننګي تقه ور وبلقل .يقوه مسقلمان چقي دا
حال وليد هغقه شقرير يهقودي يقې وواژه .وروسقته يهقود راغونقډ سقول او دغقه
مسلمان يقې وواژه .چقي پقه دې ډول د مسقلمانانو او يهوديقانو تقر مقنځ سقخته
شخړه پېښه سوه .څنګه چي دا شخړه يهودو رامنځته كقړې وه ځکقه نقو رسقول
الله ج د مسلمان پوم په مرسقته هغقوى كالبنقد كقړل .څنګقه چقي دا كالبنقدي
پنځلس ورځقي وغځېقده بقاالخره يهقود مقات سقول او د خپلقو وسقلو ،شقتو او
سامانو سره يې ځانونه مسلمانانو ته وسپارل .د رسقول اللقه ج پقه نيقت كقي وه
چي د هغو اووه سوه تنه جنګيالي ووژني خو دغه مهال د منافقانو مشر او د بنو
قينقاعو حليف (ملګري) عبد الله بن ابى ابن سلول د هغو په هکلقه سپارښقتنه
وكړه او د هغو د بخښلو لپاره يې ټينګقار او اصقرار وكقړ .رسقول اللقه ج د هغقه
خبره په دې شرط ومنل چي هغوى مدينه منوره پرېږدي او كوم ليقري ځقاى تقه
والړ سي .په دې ډول د يهودو دغه قبيله په دوهم هجري كال له مدينې منقورې
څخه شام ته وشړل سوه.
د کعب بن اشرف وژل:
دا سړى هم شاعر او د يهودو مشر وو .هغه په خپلو شعرونو رسقول اللقه ج
او اصققحاب پققه بققدو نومونققو يققادول .دغققه راز يققې كفققار د رسققول ج سققره يققوه
پرېکړوني جنګ ته هڅول .لکه چي څرګنده ده د بدر پقه ميقدان كقي مسقلمانانو
ته ډېره لويه سوبه په برخه سوه .څنګه چي دغقه سقړى لقه دې فتحقي خبقر سقو
چيغه يې كړهَ « :ل َب ْط ُن الَ ْر ِ
ض ا ْل َي ْو َم َخ ْ ري ِما ْن ََ ْه ِر َهاا» (نقن مقوږ تقه د مځکقي نقس د
هغې تر شا ډېر ښه دى) .بيا هغه څو تنه نور مکې ته بوتله .په مدينه كقي چقي د
قريشو كوم لويان وژل سوي وه د هغو په هکله يې پقاروونكي قصقيدې وويلقې
او قري

يې له مسلمانانو څخه د هغو غق اخيسقتلو تقه وهڅقول او بيقا بيرتقه

مدينې ته راستون سو .بيا يې د مسلمانو ښځو په هکله عشقيه اشعار ويقل پيقل
كړل .چي په دې توګه دغه سړى مسلمانانو تقه د شقديد اذيقت المقل وګرځېقد.
څنګه چي رسول الله ج له هغه څخه ډېر په تكليقف سقو يقوه ورم يقې وويقل:
َ ْ َ َ َّ َ ْ َ
َ ْ َ ْ
َُ
آذى َ
اهلل َو َر ُسلله » (څقوك بقه وي چقي كعقب بقن
ب ب ْ ِن االرش ِف فاِنه قد
«من ِلكع ِ
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اشرف ووژني؟ ځکه هغه لوى څښتن او د هغه رسقول تقه اذيقت رسقولى دى).
محمد بن مسلمهس وويل« :زه يقم اى د لقوى څښقتن رسقوله!» .هغقه مبقارك د
دغه سړي د وژلو اجازه ورته وركړه .محمد بن مسلمهس له رسول الله ج څخه
د هغه د وژلو په هکله د حيلې غوره كولو اجازه وغوښته ،هغقه دغقه اجقازه هقم
وركړه .په دې توګه محمد بن مسلمه د خپلو څقو ملګقرو سقره هغقه يهقودي لقه
منځه يووړ( .د زيات تفصيل لپاره وګورئ د بخاري2510،او  3031حديثونه
او ابن هشام502 /2،او ورپسې مخونه).
د بنو نضیرو شړل:
د بنونضيرو د استوګني ځايونه د مسجد قبا شاته د العاليه لوري ته له مدينې
څخه شپږ ميله ليري وه .د بنو قينقاعو تقر شقړلو او كعقب بقن اشقرف تقر وژلقو
وروسته د مدينې يهود څه په احتياط ښورېدل او له مسقلمانانو څخقه وبېرېقدل.
خو كله چي د احد او بئر معونه د جګړو پېښقي رامنځتقه سقوې ،كقوم چقي ډېقر
مسلمانان پکښي شقهيدان سقول .نقو يهقود څقه زړه ور سقول او بيقا د اسقالم او
مسلمانانو پر ضد ال س په كار سول .ان چي د دوى د اسقالم دښقمنۍ جقذبات
يې دونه وړاندي بوتله چي پخپله د رسول الله ج د وژلولپاره يې يوه خطرناكقه
دسيسه جوړه كړه .دا ناولې دسيسه په دې ډول وه:
يو صحابي چي عمرو بن امية الضمري نومېقدى پقه سقهو كقي د بنقو كالبقو
دوه تنه ووژل .له دې امله پر رسول الله ج بانقدي الزم وه چقي د دغقو دوو تنقو
ديت وركړي .هغه د دې ديت د راټولولو په لړ كي د خپلو څقو تنقو صقحابه وو
سره بنو نضيرو ته هم ورغى او له هغقو څخقه يقې د ديقت د ادا كولقو پقه هکلقه
مرسته وغوښته.
د مسلمانانو او يهودو ترمنځ د السليك سوي تړون سره سم پر يهودو الزمه
وه چي د دغه ديت په اداينه كي ونډه واخلي .له دې امله هغو رسول اللقه ج تقه
وويل :سمه ده موږ مرستي ته چمتو يو ،تاسقي دلتقه كښقېنئ مقوږ بقه ستاسقي د
اړتيققاوړ پيسققې درتققه راوړو .رسققول اللققه ج د دوى پققه انتظققار يققوه سققيوري تققه
كښېنستى .خو يهودو په خپلو كي سره وويل :د محمد ج د وژلقو لپقاره تقر دې
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بله ښه موقع په ال س نه راځقي ،يقو څقوك دي لقه بقام څخقه يقوه لويقه ډبقره پقر
راوغورځوي ،څو ځاى پرځاى ومري .دغه مهال جبرائيل÷ ورغقى او د دوى
له دې چله يې خبر كړ .له دې امله هغه له دې ځايه والړ سو او والړى .هغقه د
محمد بن مسلمه په الس احوال ور ولېږئ چقي پقه لقس ورځقي كقي لقه مقدينې
منورې څخه ووزئ .كه نه تر دغي مودې وروسته چي ستاسي هرڅوك په مدينه
كي وليدل سي و به وژل سي .هغقه وو چقي هغقو د مقدينې د پرېښقوولو تيقاري
نيول .خو د منافقانو الرښود عبد الله بن ابى هغو ته وويل چي تاسقي لقه خپلقو
ځايو مه ښورئ .هيڅوك تاسي له دې ځايه نقه سقي ايسقتالى .زمقا دوه زره تنقه
ستاسي ننګي ته چمتو دي او بنو قريظه او نور به هم ستاسي مالتړ وكړي.
له دې امله هغقو لقه مقدينې څخقه وتقل پرېښقوول او د هغقو مشقر حُيَقي بقن
اخطب رسول الله ج ته پيغام ولېږى چي موږ له مقدينې څخقه نقه وزو تقه چقي
څه كوي ويې كړه.
له دې امله رسول الله ج د هجرت د څلورم كال په لومړۍ خور كي د خپقل
پوم سره د بنو نضيرو پر لور ور رهي سو او د هغو كالوي يې محاصره كقړې.
د محاصرې پر مهال يې د هغو بڼونه هم ور وسقوځول .منقافقينو او بنقو قريظقه
وو هغو ته څه مرسته ور نه كړه .باالخره هغوى شقپږ ورځقي وروسقته د مقدينې
پرېښوولو ته چمتو سول .رسول اللقه ج د هغقو وسقلې ځنقي را وګرځقولې او د
نورو ټولو شيانو د وړلو اجازه يې وركړه .په دې ډول د هغو مځکي ،كورونقه او
د وسلو زېرمي د مسلمانانو الس ته ورغلې .او دوى ځيني خيبقر او ځينقي شقام
تققه والړل( .د دې پېښققي نققور تفصققيل د الحشققر د سققورې پققه تفسققيرونو،ابن
هشام219 /3مخ او بذل القوة  ۵3مخ كي وګورئ).
د بنو قُرَیظه وو له عبرته ډک برخلیک:
بني نضير چي د رسول الله ج د وژلو د توطئې له امله له مدينې څخه وشړل
سول آرام كښېنه نستل ،بلکي د مسلمانانو پقه وړانقدي پقه نقورو نقاوړو دسايسقو
لګيا سول .هغو په دې لړ كي يقو پقالوى مکقې مکرمقې تقه ولېقږى ،كفقار يقې د
مسققلمانانو سققره يققوې پرېکړونققي جګققړې تققه وروبلققل او د يهققودو د هراړخيققزو
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مرستو وعده يې وركړه .له دې املقه د مکقې كفقارو يقو غښقتلى پقوم مقدينې تقه
واستاوه .بيا دې پالوي وكوالى سول چي د غطفان قبايل هم پقر مدينقه منقوره
باندي بريد ته چمتو كړي .په دې ډول د يهودو د دې توطئې لقه املقه د احزابقو
جګړه پېښه سوه.
په دغسي ستونزمنو شېبو كي د بنو قريظه وو پر قبيله الزمه وه چي هغو د ال
سليك سوي تړون سره سقم د دوى مرسقته كقړې واى .خقو څنګقه چقي يهقود د
غدارۍ ،خيانت او ژمني ماتولو سره عادت وه ځکه يې نو د مسلمانانو ملګرتيا
پرېښوول او د مکې د كفارو ملګرى يې وكړ .كفارو مدينه منوره محاصره كقړه.
مسلمانان د هغو سره په جګړه اخته وه په دې ترم كي بني قريظقه وو لقه موققع
څخه په ګټه اخيسقتلو پقر هغقه كقال بريقد وكقړ چقي د مسقلمانانو ښقځي پکښقي
راټولي سوي وې .خو مسلمانو ښځو له زړه ورتيا كقار واخيسقت او هغقوى يقې
وتښتول .نو کله چي کفار مات سول او د مسلمانانو فتح په برخه سقوه .رسقول
ج جګړه پاى ته رسېدلې وبلل .خو دغه مهال هغه ته جبرائيل÷ د يقوه سقړي
په بڼه چي دحية الکلبي نومېدى ورغى او ورتقه ويقې ويقل« :اى د لقوى څښقتن
استازې! تا وسله کښېښوول ،خو ماليکو ال وسله نه ده ايښې ،لوى څښقتن امقر
درته کوي چي پر بني قريظه وو ور ودانګه او د دې غدارۍ لقه املقه سقبق ورتقه
وركړه .زه هم په هغو پسي ځم او کار يې ورخرابوم» .نقو رسقول اللقه ج هقم د
خپل پوم سره ورغۍ او بني قريظه يې كالبند كقړل .د ځينقو روايقاتو لقه مخقي
دغه كالبندي يقو ويشقت ورځقي روانقه وه .پقاى بنوقريظقه وو وسقله پقر مځکقه
كښېښوول او تسليم سقول .رسقول اللقه ج د هغقو ښقځي ځنقي بېلقي كقړې او د
نارينه وو پښو تقه يقې زنځيرونقه ورواچقول .تقر اوسقه ال هغقه د دوى پقه هکلقه
وروستۍ پرېکړه نه وه كړې چي د اوس د قبيلې ځيني وګړي ،چي د بنقو قريظقه
وو حليفان (ملګري) وه ،ورغله او د هغو په هکله يې د سپارښتني په تقرم كقي
وويل څنګه چي تاسو د خقزرج د قبيلقې پقه سپارښقتنه بنوقينققاع يقا بنقو نضقير
پرېښوول دغسي دوى هم وبخښه .نو رسول الله ج د اوس قبيلې ته وويقل :آيقا
تاسي د خپل مشر سعد بن معاذس پرېکړه منئ؟ هغو وويل هو! نو هغه وو چي
حضرت رسقول اللقه ج سقعد بقن معقاذ تقه د دوى پقه هکلقه د پرېکقړي اختيقار
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وركړ .سعد چي د بنو قريظه وو سره يقې تجقارتي اړيکقي درلقودې او د اوس د
قبيلې د مشرۍ له امله هغو ته ډېر نژدې وو ،له هغو څخه وپوښتل چي پرېکقړه
ستاسي د كتاب سره سقمه وكقړم كقه زمقوږ د كتقاب (ققرآن) سقره سقمه؟ هغقو
ټينګار وكړ چي زموږ د كتاب سره سمه پرېکقړه وكقړه .څنګقه چقي د تقورات د
«استثناء» په برخه كي د نيول سوي دښمن د وژلقو حکقم سقوى وو لقه دې املقه
حضرت سعد پرېکړه وكړه چي د يهقودو هغقه كسقان دي ټقول ووژل سقي چقي
جنګ كوالى سي ،شته دې د مسلمانانو پقه مقنځ كقي ووېشقل سقي او ښقځي او
زامن دې بنديان سي .تاريخونه وايقي :څنګقه چقي حضقرت سقعد د خنقدق پقه
جګړه كي ټپي سوى وو ،د هغو له كبله دوې ورځي وروسته شهيد سو خو د ده
د پرېکړي سره سم شپږ يا اووه سوه يهود د هغو د مشر حيي بقن اخطقب سقره
ووژل سول( .د زياتو تفصيالتو لپاره وګورئ ابن هشام 282 /3،مخ ،بخاري،
كتاب المغازي ،باب مرجع النبي من االحزاب ومخرجه الى بنقي قريظقة ،بقذل
القوة ۵۵ ،مخ ،يهودوي پرو ټوكولز ۵3 ،مخ او نور).
په دې ډول مدينه منوره د يهودو د دغسي عبرتناك انجام سره په بشپړه توګه
پاكه سوه .خو د دې سره سره دغو بد طينتقو انسقانانو بيقا هقم د مسقلمانانو پقر
ضد ډول ډول دسيسې جوړولې.
د ابو رافع وژل:
داسړى يو نامتو جنايتكار يهود وو او د يهودو په هغه پالوي كي هم وو چي
د مکې قري

او غَطفان قبايل يې د احزابو جګړې ته هڅولي وه .د بنقو قريظقه

وو تر عبرتناك برخليك وروسته هقم دغقه سقړي د مسقلمانانو پقر ضقد فعاليقت
كاوه .څنګه چي د ده له دې حركاتو څخه رسول الله ج تنګ سو نقو يقې د بنقو
خزرجو پنځو تنو ته چي مشر يې عبد الله بن عتيكس وو د هغقه د وژلقو دنقده
وسپارل .ابورافع د خيبر په يوه كال كي اوسېدى .يوه ورم عبد الله بن عتيقك د
خپلو ملګرو سره دغي كال ته ورسېدى .لمر لوېدلى وو او خلقك خپلقو كورونقو
ته رهقي وه .حضقرت عبقد اللقه خپقل ملګقري يوځقاى كښقېنول او خپلقه د كقال
دروازې ته نژدې ورغى او د هغې تر بندېدو دمخه په يو ډول د ننه ور ننوتى .په
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يوه كنو كي پن سو او كال تقه دننقه ورتلقونكي يقې څقارل .ابقو رافقع د كقال پقه
باالخانه كي وو ،كله چي ګرده خلك د ابو رافع له مجلسه دباندي ووتل نو عبقد
اللهس ورغى .دا چي هغه څه وكړل د هغه د خپلي خولې بيان به ولولو:
«د كال پيره كوونكي د كال كيلۍ پر يوه دېوال وځړولې .ما هغه را واخيسقتې
او د ابورافع پرلور ور رهي سقوم ،پقه الر كقي چقي څونقه دروازې وې هغقه مقي
پرانيستې او د شا لخوا مي ټولي قلف كړې څو د ابورافع پقه مرسقته څقوك ونقه
رسېدالى سي .په دې ترتيب مي د هغه كوټې ته ځان ور ورساوه .هغقه د خپلقو
كور واالوو سره بيده وو .څنګه چي تياره وه ،هغه نه را معلومېدى چقي چيقري
بيده دى! ځکه مي نو ږ پر وكى ،هغه وويل :څوك يې؟ ما د هغه د ږ پر لقور
ور ودانګل او د توري وارى مي پر وكړ .هغه په زوره چيغه كقړه او زه لقه كقوټې
دباندي ووتلم .څه مهال وروسته بيا ورغلم .ماور ته وويله ابورافعه دا ږ د چا
وو؟ هغه راته وويل ستا څه وڅه وښګنځم ،بې له تا نو بل څوك وو .ما پر هغه
بل وارى وكى ،د هغه په نس مي توره داسي ور ښخه كړه چي تر شا يې ووتل.
دغه مهال زه وپوهېدم چي هغه مړ سو .د بېرته راوتلو پرمهال كله چي لقه زينقې
څخه را كښته كېقدلم غوځقار سقولم او پښقه مقي ماتقه سقوه .هغقه مقي پقه خپلقه
لنګوټه وتړل او د كال د دروازې دباندي يو ځاى ودرېقدلم څقو پقه يقينقي توګقه
راته معلومه سي چي هغه مي وژلقى دى .سقهار د چرګقانو د اذانقو پقر مهقال يقو
سړى د كال دېوال ته پورته سو او په زوره يې ناري كقړه :نقن د حجقاز سقوداګر
ابورافع وژل سوى دى! بيا زه خپلو ملګروته ورغلم او د خداى د دې دښقمن د
وژلو زېرۍ مي پر وكړ .بياموږ ټول رسول الله ج ته ورغلو او دا ټولقه كيسقه مقو
ورته وكړه .هغه خوشاله سو او زما پر پښه يې الس تېر كړ .ما داسقي احسقاس
كړه چي هيڅ هم نه دي په سوي( .بخاري 4039او4040حديثونه).
خیبر د دسیسو منځى (مرکز) :
اوس نو د مدينې په شاوخوا كي د يهودو كومه سيمه نه وه پاته او مسلمانان
د خپلو دښمنانو څخه تر ډېره حده بې غمه سوي وه .خقو اوس يهقودو تقه يقوه
بله ال ر ور پاته وه .هغه داوه چي دوى قري

د شتو او قوت پقه تمقه كقول او د
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رسول الله ج پر ضد يې بيا را پارول .نو د هجقرت پقه شقپږم كقال د ميقانۍ پقه
مياشت كي رسول ج د څوارلسو يقا پنځلسقو سقوو اصقحابو سقره د عمقرې پقه
نيت د مکې پقر لقور وخوځېقد .خقو د مکقې مشقركينو هغقوى مکقې تقه پقرې نقه
ښوول .پاى د مسلمانانو او قريشو تر منځ د حديبيې تړون السليك سقو .د دې
تړون له شرايطو څخه يو شرط داوو چي دواړه فريقه به تر راتلونكو لسقو كقالو
پوري يو د بل سره جګړه نه كوي .په دې توګه مسلمانان د دغه دښمن له لقوري
هم بې غمه سول .لوى څښتن دغه تړون فتح مبقين وبالقه .پقه دې كقي يقو پقن
حکمت دا هم وو چي قريشو د لومړي ځل لپاره مسلمانان د يوه بېقل ملقت پقه
توګه په رسميت وپېژندل او په ليکلې توګه د يهودو د دسيسو له ښکېلېدو څخه
راوګرځېدل .خو څنګه چي تاريخونه وايي يهودو خپقل تيقت او پقرك ځواكونقه
په خيبر كي يوځاى كړي وه او د مسلمانانو سقره د يقوه پرېکړونقي جنقګ لپقاره
چمتو کېدل .له دې امله رسول الله ج د حديبيې څخه تر سقتنېدو شقل ورځقي
وروسته د هغو صحابه وو سره چي د حديبيې پقه سقفر كقي يقې برخقه ورسقره
اخيستې وه د خيبر پر لور وخوځېد .هلتقه يهقودو ډېقري ټينګقي كقالوي جقوړي
كړي وې ،چي فتح كول يقې څقه آسقانه كقار نقه وو .يهقود د خپلقو كقالوو دننقه
اوسېدل او د كالوو له دننه به يې پقر مسقلمانانو غشقي اورول .د دواړو خقواوو
ترمنځ سخته جګړه ونښته .يو شمېر مسلمانان شهيدان سول .كله چي د يهقودو
د «فاعم» په نامه يوه كلکه كال فتح سوه نو هغوى د «قموص» په نامه په يوه بله
مضبوطه كال كي راغونډ سول .دغقه مهقال رسقول اللقه ج حضقرت علقي تقه د
مخکنۍ ډلګۍ بير وركړ او دعا يې ورته وكړه .حضقرت علقي چقي د قمقوص
كال يو يهود اتل«مرحب»» نومى وواژه نو د هغقو غقړي وتښقتېده او يقو پقه بقل
پسې د هغقو ټولقه سقيمه د مسقلمانانو الس تقه ورغلقه .رسقول اللقه ج غوښقتل
هغوى له خيبره هم پسي واخلي خو هغو رسول الله ج ته وويل چقي مقوږ دلتقه
پرېققږده مققوږ د دې ځققاى د مځکققو پققه كققار ښققه پققوهيږو ،مققوږ ب قه هغققه كققرو او
حاصالت به يې نيمى تاسي ته دركوو .نو رسول الله ج ورته وويقل« :دلتقه مقو
تر هغو پرېږدو چي زموږ خوښه وي» .چي په دې توګه د يهودو پوځي ،سياسي
او اقتصادي ځقواك مقات سقو او هغقوى د مسقلمانانو كښقتګر سقول( .پقورتني
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معلومات د ابن هشام له۴3۴ /3مقخ ،د بخقاري ،كتقاب الحقرث والمزارعقة لقه
 2338حدي  ،د مسقلم د كتقاب المسقاقات لقه 4حقدي

څخقه پقه لنقډه توګقه

راغونډ سوي دي).
زهر جني غوښي:
دغه مهال يوې يهودۍ ښځي زينقب بنقت الحقرث چقي د سقالم بقن مِشقکم
مېرمن وه رسول اللقه ج تقه مېلمسقتيا وركقړه او د پسقه د غوښقو پقه هغقه برخقه
(ورانه) يې ډېر زهر ووهل چي د رسول الله ج خوښي وې او خوړلې يقې .كلقه
چي رسول الله ج پر سترخان كښېنستى او يوه ګوله يې په خوله كقړه ،خقو تېقره
كړې يې النه وه چي ويې ويل« :دغه هډوكۍ ماته وايي چقي زه يقې پقه زهقرو
لړلى يم» .د دې سره يقې سمدسقتي هغقه ګولقه تقوكړه .پقر دغقه سقترخان يوبقل
صحابي حضرت بشر بن البراءس ناست وو هغقه ګولقه تېقره كقړې وه او شقهيد
سو .وروسته دغي ښځي پر خپل جرم اعتراف هقم وكقړ .پقه صقحيحو روايقاتو
كي راغلي دي چي هغه مبارك د دغقو زهقرو اغېقز ترمړينقي احساسقاوه .لقه دې
كبله ځينو صحابه وو ويلي دي چي د رسول الله ج د شقهادت مړينقه پقه برخقه
سوې ده.

په صحيح البخاري كي له بي بي عايشېل څخه روايت سوى دى چي
َ ُ
َان النَّبِي َص َّىل اّللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق ُ
هغې وويل :ك َ
ات فِ ِيه« :يَا ََعئِشة َما
ول ِيف َم َر ِض ِه ا َّل ِذي َم َ
َ َ
َ َ ُ َ ُ َ َ َّ َ َّ
َ َ
ْ ُ ْ
َ َ ْ ُ َََْ َ َ َ ُ
ب ف َهذا أ َوان َو َجدت ان ِق َطاع أ ْب َه ِري ِم ْن ذلِك
اَّلي أكلت ِِبي
أزال أ ِجد أل َم الطعامِ ِ
ُّ
السم» .يعني نبي ج د هغي ناروغۍ پر مهال چي ځني وفات سو ويل :اى
عايشې! تل د هغه خوراك درد چي په خيبر كي مي خوړلى دى احساسوم .دغه
مهال پوه سوم چي زما د زړه رګ له دغو زهرو څخه پرې سو( .ابن هشام /3
450مخ او بخاري  4428حدي ).

د فَدَک ،وادى القرى او تیماء یهود:
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په فدك كي هم د يهودو څو قبيلې اوسقېدلې .دوى چقي د خيبقر د يهقودو پقه
برخليك خبر سول نو هغو هم د رسول الله ج سره پقر هغقه شقرط سقوله وكقړه
چي د خيبر يهقودو كقړې وه .خقو د وادي الققرٰى د يهقودو سقره رسقول اللقه ج
وجنګېد .كله چي مات سول او شته يې د مسلمانانو په الس ورغله ،بيا د دوى
سره هم د خيبر غوندي سوله وسقوه .د تيمقاء يهقودو هقم د جزيقې پقه وركولقو
سوله وكړه( .ابن هشام۴۵2،۴73 /3 ،او ۴7۴مخونه او بذال القوة ۵9 ،مخ).

د عربو له ټاپو وزمي څخه د مشرکینو ،یهودو او نصاراوو د ایستلو په
هکله
د لوى څښتن په كالم قرآن كريم كي داسي وايي:
ۡ
ۡ
َ َٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ل ٓ ْ َّ َ ۡ ل ۡ ل َ
ۡل َر َ
ون َجنَس فَ ََل َي ۡق َر لبوا ْ ٱل َم ۡ
ج َد ٱ َ
ام َب ۡع َد ََع ِم ِه ۡم
س
َشك
ِ
﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا إِنما ٱلم ِ
َ َ ۡ ۡ
َ َٗ َ َ ۡ
ل
ّلل مِن فَ ۡضلِهِۦٓ إن َشا ٓ َء إ َّن ٱ َّ َ
ِيك لم ٱ َّ ل
ّلل َعل ٌ
ِيم َحكِيم
هَٰذا ِإَون خِف لت ۡم ع ۡيلة ف َس ۡوف ليغن
ِ
ِ

[ ﴾٢٨التوبة.]28 :

ژباړه« :اى مومنانو مشركان ناولي دي نو تر سږكال وروسته بايد مسجد حرام ته

ور نژدې نسي ،اوكه تاسي له تناالسۍ څخه بېرېږئ .نولري نه ده چي كه الله

وغواړي تاسي په خپل فضل سره شتمن كړي .الله په هر څه پوه ،ځيرك دى».
دغه راز د عربو له ټاپو وزمقي څخقه د مشقركينو د ايسقتلو پقه بقاب د رسقول
َ ْ
خر ُجوا ال ْ ُم ْرشك َ
ني ِم ْن
ِِ
اللهج د وفات پر مهال د هغه وروستى وصيت داسي وو« :أ ِ
َ َ ْ
ير ِة ال َع َرب» (بخاري 3168حدي ) .يعنقي :د عربقو لقه ټقاپو څخقه مشقركين
ج ِز
وباسئ.
همدا راز د عربو له ټاپووزمي څخه د يهودو او نصاراوو د ايستلو په هکله د
دى:

رسول الله ج حدي
اْلَ َّط ِ
ابس َأ َّن ُه َس ِم َع َر ُس َ
َع ْن َعابِ َر ْب َن َع ْب ِد اّللب َي ُق ُ
ب ِن ُع َم ُر ْب ُن ْ
ول اّللَِّ ج
ولَ :أ ْخ َ َ
َ َ َ َ َّ
ْ َ َ ْ
ُ ُ َ ُ ْ َ َّ ْ َ ُ َ
انل َص َ
ود َو َّ
ير ِة ال َع َر ِب َح َّّت ال أدع ِإال ُم ْس ِل ًما» (مسلم،
ارى ِمن ج ِز
َيقولَ« :لخ ِرجن اْله
كتاب الجهاد63،حدي ) .يعني :له جابر بن عبد الله څخه روايت دى چي
هغه ته حضرت عمر وويل چي ما له رسول الله ج څخه اورېدلي دي چي :زه
يهود او نصارا د عربو له ټاپو څخه هرومرو باسم ،په هغې كي بېله مسلمانه بل
څوك نه پرېږدم.
په دې هکله نورصحيح احادي

هم سته چي له ټولو څخقه جقو تيقږي چقي

رسول الله ج د حجاز او ټولي عربي ټاپووزمي څخه د ټولو مشركينو ،يهودو او
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نصارا وو د ايستلو حکم وركړى وو .چي دا حکم د حضرت عمر فقاروقس پقه
خالفت كي په عملي توګه پلى سو .دا له دې امله هم وو چقي يهقودو روميقان د
اسالم پر خالف حملقې تقه هڅقول او د نجقران نصقاراوو رومقي سقلطنت تقه د
مسلمانانو په باب جاسوسۍ کقولې او د هرققل سقره يقې همقدردي درلقوده( .د
موالنا اکبرشاه نجيب آبادي د اسالم تاريخ 297 /1مخ) .خقو لکقه چقي تقاريخ
شاهد دى يهودو بيا هم تر ډېره د اسالم د انحراف او مسلمانانو د اخقتالف پقه
موخه د خپلو توطئو پن جال غوړولى وو چي په راوروسته مهالونو کي يې دې
توطئو ته په بېلو بېلو بڼو دوام ورکړ او تر ننه رواني دي.
د عربو په ټاپو وزمه کي اسالم دښمنیو او د رسول ج غزاوو ته کتنه
موږ د لنډون په پام کقي نيولقو سقره پقه مخکنيقو پقاڼو کقي د مقادي پقالني او
حسد ،ضديت ،تعصب او ناپوهۍ او د بدعتونو ،بت پقالنو او ګمرهيقو سقره د
عققادت کېققدو او خققوى نيولققو پققر بنسققن د اسققالم سققره د عربققو د ټققاپووزمي د
مشرکينو ،هغو صحرايي وګړو چي د څارويو غوندي په څه خوړو پسي تله خو
په بل څه نه پوهېده او يهودو او منافقينو له دښمنيو ،سرکښيو او دسايسو څخه
يادوني وکړې .او د هغو په مقابل مو د حضرت محمد ج او د هغه د اصقحابو
د مدني ژوندانه د لومړيو پنځو کلونو دفاعي مققابلو او مققاومتونو او وروسقتيو
پنځو کلونو غلبې ،لوړتيا ،دبدبې ،غزاوو او جګړه ييزو فعاليتونو ،تقدبيرونو او
اتلوالو هلو ځلو په هکله لنډ معلومات وړاندي کړل.
دغه لنډ معلومات پقه ډاګقه کقوي چقي اصقلي خبقره پقر ماديقاتو او جاهالنقه
تعصباتو وه .د هغو پر بنسن د حق او حقيقت څخه انکقار وو .د لقوى څښقتن
د دين ق اسالم او د اسالم د پيغمبر ج سره دښمني وه او مرګ ژوبلي ،ورانقى او
بدمرغۍ او پاى پر باطلو او د باطلو پر ډېرو پراخو ډلو باندي د حق او د حق د
پيغام راوړونکي پيعمبر او د هغه د لقږو ملګقرو بقرى او بقاالخره د ټقولي عربقي
ټاپووزمي په اسالم رڼا کېده وه چي شغلې يې هري خواته خپرې سوې.
َ َ
ۡ َ
َ
ل ل َ
ل
ون ِِلل ۡط ِ ل
ور ٱ َّّللِ بأَ ۡف َوَٰهِه ۡم َوٱ َّ ل
فوا ْ نل َ
ّلل لمت ِ ُّم نورِه ِۦ َول ۡو ك ِر َه ٱلكَٰفِ لرون ﴾٨
﴿ي ِريد
ِ
ِ

[الصف.]8 :
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ژباړه« :دوى د خولو په پوکلو سره غواړي چي د لوى څښتن رڼا مړه کړي ،خو د

لوى څښتن پرېکړه داده چي هغه خپله رڼا په بشپړه توګه خپره کړي که څه هم د

کافرانو بد راځي».
د دې جګړو لومړيو او وروستيو حاالتو او اغېقزو او پقايلو تقه چقي پقه دققت
سره وګورو خامخا به اړ سو چي اعتراف وکړو چي حضقرت محمقد ج واقعقاً
په نړۍ کي ستر او مدبر پوځي شخصيت وو .د برياليتوبونو لپقاره تقر ټولقو ښقه
پالن سنجوونکى وو .هغه لکه څنګه چي په نبوت او رسقالت کقي سقيد الرسُقل
وو همدغسي په پوځي چارو کي هم د بريو او حماسو زېږوونکى وو.
په دې غزاوو او جنګي کارنامو سره هغه وکوالى سول په ډېره لږه موده کقي
په ټوله عربي ټاپو وزمه کي د لوى څښقتن وحقدانيت ،الهقي عقدالت او امقن او
امان ټينګ کړي .فتنې له منځه يوسي او د دښمنانو ققوت او شقوکت پقه ټقوليزه
توګه مات کړي .هغه د دې کشمکشقونو پقه بهيقر کقي د مسقلمانو پوځيقانو يقوه
داسي ډلقه وروزل چقي تقر ده وروسقته يقې د فقارس ،روم او نقورو طاغوتقانو د
پېړيو پېړيو له ظلمونو څخه مظلومي او اسکېرلي پرګنې د تل لپاره وژغورلې.
رسول اللقه ج د جاهليقت د پېقر د جګقړو تعصقبي او کفقري اغقراض ،لکقه
لوټ ،وژني ،ظلقم وزور ،غق اخيسقتني ،پقر بقې وزلقو او د هغقو پقر ناموسقونو
تېري ،د ودانيو ورانۍ ،د بوډاګانو ،کوچنيانو او ښځو سره بې رحمانه کړنقي ،د
کروندو او څارويو له منځه وړل او داسي ډېري نوري ورانۍ او فسادونه هم پقه
سپېڅلي جهاد بدل کړل .په کوم سره چي لوړ او پتمن اهداف تر سره کيږي .او
هغو کمزورو وګړو ته نجات ورکول کيقږي چقي دعقاوي کقوي :اى زمقوږ لويقه
څښتنه! موږ له دې سيمي څخه چي اوسېدونکي يې پر موږ ظلقم کقوي وباسقې
او موږ ته د دوى له شره ژغورونکي پيداکړې.
هغققه دې جګققړو تققه داسققي لققورى ورکققړ چققي د خققداى مځکققه لققه ظلمونققو،
خيانتونو ،ګنهونو او فسادونو پاکه کړي او پر ځاى يې د امن و امان ،انسقانيت،
هوسايۍ او سوکالۍ او د حق خاوند ته د حق رسولو او د مدنيت او پرمختقګ
نظام ټينګ کړي.
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دغه راز رسول الله ج د جګړو لپاره يو لړ اصول او مققررات هقم وټاکقل او
خپل پوځيان او قوماندانان يې په سختۍ سقره د هغقو پلقي کولقو تقه وګومقارل.
چي په هيڅ حال کي يې له هغو څخه د سر غړوني اجازه نه ورکول.
الرحيق المختوم په  524مخ کي د حضرت سليمان بن بريدهس بيان داسقي
نقلوي :رسول الله ج چي به کوم څوک د کوم لښکر يا کقومي سقريې د اميقر پقه
توګه ټاکى ،نو هغه ته به يې د ځان په هکله د تقوا او د ملګرو پقه هکلقه د خيقر
وصيت کاوه .بيا به يې ويل :د لوى څښقتن پقه نامقه او د هغقه پقه الر کقي غقزا
وکققړئ .چققا چققي لققه خدايققه انکققار کققړى دى د هغققه سققره وجنګېققږئ ،غققزا
وکړئ،خيانت مه کوئ ،ژمنقه مقه مقاتوئ ،پقزه ،غوږونقه او نقور مقه پقرې کقوئ،
کوچنيان مه وژنئ او ...آساني راولقئ ،سقختي مقه کقوئ ،خلقک هوسقا کقوئ او
متنفر کوئ يې مه( .مسلم،کتاب الجهاد ،باب تقامير االمقام 4413 ،او 4416
حديثونه).
همداشان هغه د انسان له سوځلو ،د ښځو له وهلقو او وژلقو څخقه پقه کلکقه
منع کول او د لوټ مال به يې مردار او حرام باله .هغه له شقديدي اړتيقا پرتقه د
کښتونو له خرابولو ،د څارويو له وژلو او ونو له پرې کولو څخه منع کول.
د مکې د فتحي پر مهال يقې وفرمايقل :هقوښ کقوئ چقي پقر ټپقي بريقد ونقه
کړئ .څوک چي تښتي مه پسي ځغلئ ،بندي مه وژنئ همداراز يې دا سنت هم
پرې ايښى دى چي د سولي ايليچي مه وژنئ.
***
په دې توګه تر ډېرو سختيو او ستونزو او اوږدو کړاوونو او ډول ډول قربانيو
او د جهل او کفر د تيارو سره د ډېرو زيقاتو ډغقري وهلقو پقه پايلقه کقي د لقوى
څښتن الرښوونه د عربو او د نړۍ د خلکو په نصيب سوه.
ۡ
﴿ َف َه َدى ٱ َّ ل
ّلل ٱ ََّّل َ
ِين َء َام لنوا ْ ل َِما ٱ ۡخ َتلَ لفوا ْ فِيهِ م َِن ٱ ۡ َ
ۡل ِق بِإِذنِهِۦ﴾ [البقرة.]213 :
ژباړه« :لوى څښتن هغو كسانو ته چي پر پيغمبرانو يې ايمان راوړ په خپل اذن د
حق هغه الر وښوول چي خلکو پکښي اختالف كړى وو».
د اسالم مقدس دين پر کفر او د ظلقم او بقې عقدالتيو پقر تيقارو د تقل لپقاره
بريققالى سققو .مققدينې منققورې د اسققالم د ټققاټوبى او اسققالمي حکومققت د سققتري
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پالزمېني حيثيت غوره کړ .د ټولو عربو پخوانۍ دښمنۍ په ورورۍ او مواخقات
واوښتې .خراب ديني ،مدني ،سياسي ،اقتصادي ،اجتمقاعي او اخالققي حالقت
يې په رشتياني اسالميت ،مدنيت ،عزت ،شتمن توب او سيادت بقدل سقو ،او
په ډېره لږه موده كي مسلمانان د قرآني او نبوي الرښوونو په رڼا كي د سقتر بقرم
او نامه او د نړۍ په تقاريخ كقي د لقومړي ځقل لپقاره د يقوه داسقي سقتر مركقزي
حکومت خاوندان سول چي د فارس او روم د زبرځواكقو دولتونقو د نقادودو او
تېريو د طردولو او ور سره د ډغري وهلقو جوګقه سقول او بقاالخره يقې د بريقو،
ستر توب او وقار نغارې د نړۍ په ډېرو ليرو ليرو ځايونو كي ووهل سوې.
دغه راز د اسالم په خپرېدو سره د نړۍ په ګوټ ګوټ کقي هغقه وګقړي چقي
په ډول ډول ديني او دنيوي بدمرغيو او خواريقو كقي يقې شقپې سقبا كقولې او د
جابرو او ظالمو واكمنو ،شقتمنو او غولوونكقو مقذهبي الرښقوونكو لخقوا پرلقه
پسې ځپل كېدل د اسالم په منلو سره له دې ټولو ناخوالو څخه وژغورل سقول.
د هغو تر منځ سر ترسري اسالمي يو والى رامنځته سو او ټول سره وروڼه او يو
ملت وګڼل سول .لوى څښتن دې حالت ته داسي اشاره كوي:
َ
ل
َ
َ ۡ ل ل ْ ۡ َ َ َّ َ َ ۡ ل ۡ ۡ ل ل ۡ َ ۡ َ ٓ ٗ َ َ َّ َ َ ۡ َ ل
ل
ك ۡم فأ َۡ َب ۡحتمل
﴿وٱذكروا ن ِعمت ٱّللِ عليكم إِذ كنتم أعداء فألف بي قلوب ِ
َ
ۡ َ ٓ ۡ َ َٰ ٗ َ ل ل ۡ َ َ َٰ َ َ ل ۡ َ َ َّ َ َ َ َ ل ۡ َ َ َ َٰ َ ل َ ل َّ ل ل
ّلل لك ۡم
بِن ِعمتِهِۦ إِخونا وكنتم لَع شفا حفرة ٖ مِن ٱَلارِ فأنقذكم مِنها كذل ِك يب ِي ٱ
َ
َ َ َٰ َ َ َّ ل َ
ك ۡم ت ۡه َت لدون [ ﴾١٠٣آل عمران.]103 :
ءاتَٰيتِهِۦ لعل
ژباړه« :د لوى څښتن هغه پېرزوينه درياده كړئ چي پرتاسي يې كړې ده .تاسي يو

د بل دښمنان واست .هغه ستاسي په زړونو كي مينه واچول او د هغه په مهربانۍ او

لورېينه تاسي يو د بل وروڼه سوالست .تاسي د يوې له اوره ډكي كندي پرغاړه والړ
واست ،خو لوى څښتن تاسي ورڅخه وژغورالست .په دې ډول لوى څښتن تاسي
ته خپلي نښانې څرګندوي ،په كار ده چي په دغو نښانو سره تاسي ته د خپلي ژغورني

سمه الر در په سترګو سي».
بيا لوى څښتن ژمنه وکړه چي دا اسالم بقه زه د خپقل کتقاب ققرآن کقريم پقه
ساتلو سره د قيامت تر ورځي ساتم ،.ويې فرمايل:
َّ َ ۡ َ ۡ
ۡ
َّ َ َ
َ
َن لن ن َّزَلَا ٱَّلِك َر ِإَونا للۥ ل َحَٰفِ لظون [ ﴾٩الحجر.]9 :
﴿إِنا
ژباړه« :دا ذکر (قرآن) موږ نازل کړى دى او موږ په خپله د دې ساتونکي يو».
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بيا د رسول ج د ژوندانه په وروستيو وختونو کي چي خپل امت يې پر قرآن
او سمه الر را غونډ او روان کړ دا آيت نازل سو:
ۡ
َ
ل َ ل
ََۡۡ َ ۡ َ ۡ ل َ ل ۡ َ ل
ك ۡم َو َأ ۡت َم ۡم ل َ َ ل ۡ
يت لك لم ٱ ِۡل ۡسل َٰ َم
ض
﴿ٱِلوم أكملت لكم دِين
ت عل ۡيك ۡم ن ِع َم ِِت َو َر ِ
د ِٗينا﴾ [المائدة.]3 :
ژباړه« :نن ما ستاسي دين ستاسي لپاره بشپړ کړى دى او خپل نعمت مي پر

تاسي پوره کړى دى او ستاسي لپاره مي اسالم ستاسي د دين په توګه غوره کړى

دى».
َ
ْ
ْ
ُّ
َ
َ
ُ ْ
َ
همدا راز رسول ج وفرمايل« :تَ َرك ُ
ت ِفيك ْم أم َريْ ِن ل ْن ت ِضلوا َما ت َم َّسكتُ ْم بِ ِه َما:
َّ َ َ
َ َ َّ
اّلل َو ُسنة ن ِبي ِه» (د امام مالک موطاء ،کتاب القدر 3،حدي  .دغه حدي
ِكتاب ِ

د مشکاة په کتاب االيمان کي راغلى دى اوشمېره يې  186ده او د هغه په

تعليقاتو کي عالمه الباني حسن بللى دى).
ژباړه :ما په تاسي کي دوه ستر شيان پرې ايښقي دي ،کقه تمسقک پقه وکقړئ
ګمراه او بې الري به نه سئ :يقو د لقوى څښقتن کتقاب (ققرآن) او بقل د هغقه د
پيغمبر سنت (حدي ).
لوى څښتنأ مسلمانان پر قرآن کريم باندي اتفاق او يوالي تقه بللقي دي او
لققه بققې اتفققاقۍ او اخققتالف او يققو پققر بققل لققه نققاروا تورونققو ،تخريبونققو او بققې
مسؤوليته خبرو او عملونو او شخړو څخه يې په ټينګه منع کړي دي ،لکقه چقي
فرمايي:
َ ۡ َ ل ْ َ ۡ َّ َ ٗ َ َ َ َ َّ ل ْ
﴿وٱعت ِصموا ِِبب ِل ٱّللِ َجِيعا ول تفرقوا﴾ [آل عمران.]103 :

ژباړه« :ټول يو سئ او د لوى څښتن رسۍ کلکه ونيسئ او مه سره بېلېږئ».
َ
َ َ َ ل ل ْ َ َّ َ َ َ َّ ل ْ َ ۡ َ َ ل ْ ۢ َ ۡ َ َ ٓ َ ل ل ۡ َ َ َٰ ل ل َ َ
ت َوأ ْو َٰٓٓئِك ل له ۡم
﴿ول تكونوا كٱَّلِين تفرقوا وٱختلفوا ِمن بع ِد ما جاءهم ٱِليِن
َع َذ ٌ
اب َع ِظيم [ ﴾١٠٥آل عمران.]105 :
ژباړه« :پام کوئ چي د هغو کسانو غوندي نه سئ چي پر ډلو سره ووېشل سول

او تر روښانو او څرګندو الرښوونو ترالسه کولو وروسته بيرته په شخړو اخته سول.

چا چي دا چلند غوره کړى دى په دوږخ کي به سخته سزا وويني».
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َ ۡ َّ ٓ َ ل َ َّ ل
َّ َّ َ َ َّ ل ْ َ ل ۡ َ َ ل ْ َ ٗ َّ ۡ َ ۡ
َش ٍء ِۚ إِن َما أ ۡم لره ۡم إَِل ٱّللِ ث َّم
ت مِن له ۡم ِِف
﴿إِن ٱَّلِين فرقوا دِينهم وَكنوا شِيعا لس
َ
َ ل ْ ۡ ل َ
يلنب ِ لئ لهم ب ِ َما َكنوا َيف َعلون [ ﴾١٥٩األنعام.]159 :
ژباړه« :کومو خلکو چي خپل دين ټوټه ټوته کړ او ډلي ډلي سول په يقيني توکه د

هغو سره ستا هيڅ اړېکه نسته .د هغو معامله لوى څښتن ته سپارلې ده .هغه به ور

وښيي چي څه يې کړي دي».
خولققه بققده مرغققه مسققلمانان هققم د رسققول ج تققر وفققات وروسققته د پخوانيققو
ولسونو په شان د لوى څښتن د دغو څرګندو الرښوونو او احکامو سره سره پقه
ډېره بده توګه سره بېل او بې اتفاقه سول .خو بيا هم دونه نه وه سره بې اتفاققه
سوي لکه اوس چي دي.

د یهودو د ورانیو او اخاللګریو دوام
د خيبر يهودو د رسول الله ج او تر هغه په راوروسقته زمانقه كقي ځانونقه پقه
څرګنده امنيت خوښوونكي خلك اېسول ،خو په پټه د خپلقو نقاولو چلونقو د تقر
سره كولو لپاره بوخت وه .دوى په داسي ډول ډول چلونو ،سبوتاژونو او ورانيو
لګيا وه چي په مسلمانانو كي به يې انتشار او پرېشاني رامنځته كول.
د حضرت عمر فاروق د خالفت پر مهال چي مسلمان مجاهدين له مقدينې
منورې څخه شام ته تلل ،نو د دوى په الر كي خيبر يقو پقړاو وو .يهقودو بقه پقه
دغسي مواقعو كي پر دوى اوبه بندولې او خېمقې بقه يقې ورسقوځولې .بقاالخره
حضرت عمرس اړ سو چي دوى له خيبر څخه وباسي .چي لقه دې املقه د شقام
الر په امن سوه.
اما لکه چي تېر اوږده مهالونه ښيي يهود د مسلمانانو په وړاندي بيا هم کرار
نه دي کښېنستلي .که څه هم دوى د فلسطين تر اشقغال دمخقه د مسقلمانانو پقه
وړاندي د وسله والي جګړې جوګه سوي نه دي ،خو د هغو پقر ضقد يقې د پټقو
توطئو ،سبوتاژونو او ورانيو په طقرح کولقو او پلقي کولقو سقره زښقت زيقات نقه
جبيره کېدونکي تاوانونه ور اړولي دي.
تاريخونققه وايققي كلققه چققي يهققودو ،ايرانققي مجوسققو او منققافقينو وليققدل چققي
مسلمانانو د ايرانيانو واک پاى ته ورساوه او رومي زبقر ځقواك يقې هقم د پوپنقا
كېدو سره مخامخ كړى او ورم تر بلي مخ په وړاندي ځي ،نو يې يوه پراخقه او
هراړخيزه توطئه په الر واچول كوم چي ځيني مسلمانان هم د ډول ډول داليلقو
له مخي پکښي راښکېل سوي وه .د دغي توطئې له مخيد حضرت عثمقانس د
خالفت په وروستيو كلونو كي په مسلمانانو كي د كورني اختالف اور بلولو تقه
لمن وهل پيل سول ،چي د مروان بن حکم غوندي كسانو د ځاني غرضقونو لقه
امله يې پراختيا وموندل.
د حضرت عثمان د نرم خوى ،شتمن توب ،سقخاوت او د هغقه د دوسقتانو
سره د صله رحمۍ څخه په بده استفاده يې د هغه په وړاندي يو لړ ناسم او بې
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ځايقه تقورو نققه وتراشقل او د هغققو پقر بنسقن مخالفتونققه او شقکايتونه رامنځتققه
سول.
د تاريخ ډېر كتابونه ليکي چي دغه توطئه د مسلمان په جامه كي د ابقن سقبا
په نامه د يوه يهودي چي ابن سوداء ،ابن حرب ،او ابن وهب يې هم ورته ويل
او د يمن د صنعاء د ښار اوسقېدونكى وو ،پقه الرښقوونه پقه الر واچقول سقول.
چي د هغې په نتيجقه كقي لقه مصقر او عقراق څخقه مقدينې تقه يقو زيقات شقمېر
ياغيان چي ځيني يې ان شمېرتر شلو زرو زيات ښيي ننوتقل .پقه دغقو كقي ډېقر
نقققاپوه ،نقققاخبره ،پايلوچقققان او د ډول ډول اغراضقققو خاونقققدان او پقققه ښقققکاره
مسلمانان ،خو په باطن يهودان او داسقي نقور هقم وه .هغقو حضقرت عثمقان د
څلوېښتو ورځو لپاره په خپل كور كي كالبند كړ او باالخره يقې د 35هقق.كال د
لوى اختر (ذي الحجې) د مياشتي پر 18مقه د جمعقې د ورځقي پقه مقازديګر د
هغه په كور كي د قرآن كريم د تالوت په حال كي شهيد كړ .دغه مهال د مدينې
منورې او د هغې د شاوخوا اوسېدونكي بيت الله شريفي ته تللي وه او پقه ټقول
ښار كي تر درو سوو زيات نارينه نه وه موجود.
ورپسې د دغو يهودو او نورو د دسيسو او د ځينو مسلمانانو د ناپاميو ،خقود
غرضيو او لنډ پاريو له امله د مسلمانانو تر مقنځ سقتر بېلتقون او جنقګ جګقړې
رامنځتققه سققوې .حضققرت علققي او حضققرت معاويققهب پققه سققتر نفققاق او
ورانوونکققو شققخړو اختققه سققول ،چققي دا لققړۍ ډېققره وغځېققده او لققه املققه يققې د
مسلمانانو ډېري ويني توى سوې .پقه مسقلمانانو کقي ډول ډول پقرې او جنبقي،
ډلي او مخالفتونه را وټوکېقدل ،چقي دې چقارو د اسقالم پقر ټولقو شقؤونو اغېقز
وښندى ،ډېري ناوړي تقاريخي پېښقي يقې وزېږولقې ،چقي تقر اوسقه الهقم دغقه
اثرات د مسلمانانو د نفاق او خوارۍ المل سوي دي.
د ابن سبا په هکله بايد وويل سقي چقي ډېقر ليکقوال هغقه پقه تقاريخ كقي يقو
تېرسوى سړى او د شيعي مسلك بنسن ايښودونكى بولي ،خو شيعه ليکقوال دا
نققه منققي .د يهققودي پروټوکققولز پققه سققريزه کققي د طبققري ،نققوبختي ،بغققدادي،
شهرستاني او نورو په حواله ليکي چقي ابقن سقبا او د هغقه ډلقي پقه ځينقو نقورو
تخريبي کارونو کي هم الس درلود .حضرت عليس هغه جالوطنه کړ ،سقاباط
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(مداين) ته يې وشاړه .خو هلته هغه حضرت عليس نعوذ باللقه خقداى وبالقه.
له دې امله حضرت عليس ونيو او په اور يې وسوځاوه.
په مسلمانانو کي د یهودو لخوا ناسم روایتونه څنګه خپاره سول؟
لکه چي څرګنده ده د ققرآن کقريم پقه ځينقو تفاسقيرو او د احقاديثو پقه ځينقو
کتابونو کي اسقرائيلي روايقات او موضقوع احاديق

موجقود دي .پقه دې هکلقه

کتابونققه وايققي چققي د حضققرت عمققرس د پېققر پققه وروسققتيو کققي او د حضققرت
عثمانس د خالفت په پيقل کقي د اسقالم ځينقو دښقمنانو (يهقودو او نقورو) پقه
ظاهره اسالم ومانه .چي لقه دې څخقه يقې اصقلي موخقه پقه مسقلمانانو کقي پقه
ننوتلو سره د اسالم د ختمولو لپاره هلي ځلقي وې .څنګقه چقي دوى پقه ظقاهره
مسلمانان بلل کېدل ،نو مسلمانانو باور پر کاوه .خو دوى له دې باور څخه بده
ګته واخيسته او ډول ډول ناسم روايتونه او د درواغو احادي

يې په مسلمانانو

کي خپاره کړل..
اسالمي حکومتونه او د اسالم سره د یهودو دښمنۍ:
لومړى خو مسلمامانانو يهود له عربي ټاپووزمي څخه وايستل .خو کله چي
د اسالم لمقن نقورو ملکونقو تقه خپقره سقوه .اسقالمي واکمنقو د خپلقو اسقالمي
اصولو له مخي له دې امله چي يهود اهل کتاب او ذميان بلل کېدل د دوى سره
د روادارۍ او حسققن سققلوک پققر بنسققن کړنققه کققول .عربققو پققه دوى پققه مصققر،
فلسطين ،شام ،ايران او نورو ځايونو کقي څقه غقرض نقه درلقود .دوى پقه دغقو
هيوادونو کي بېله څه ډار او مزاحمته د کښت او کروندې او سقوداګرۍ چقاري
پر مخ بېولې .د دوى سترو اسقفانو په بابقل ،آرمينيقا ،ترکسقتان ،ايقران او يمقن
کي دوى ته د شهزاده ګانو حيثيت درلود.
کلققه چققي طققارق بققن زيققاد پققه 710م.کققال انققدلس فققتح کققړ ،هلتققه يهققودو د
مسلمانانو تر سيوري الندي ژوري ريښې وځغلولې .په اسپانيه کي د مسقلمانانو
زرين پېر دوى ته هم زرين پېر وو .د دوى پر مذهبي ،ټولنيزو او اقتصادي کړنو
باندي هيڅ ډول بنديز نه وو .په اسپانيه کي تر اسالم دمخه اسقپانوي واکمنقو د
دوى د شر اچونو او ورانکاريو له امله پر دوى باندي دوني بنديزونقه لګقولي وه
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چي تر يقوې پېقړۍ پقوري يقې د سقر اوچتولقو جقراءت نقه سقواى کقوالى .خقو
مسلمانانو دوى ته د باعزته ژوند کولو موکه ورکړه .دوى ته يقې پقه دولقت کقي
ستري دندي ورکړې ،په پوځونو کي يې منصبونه ورکړل او ان ځيني کسان يقې
د اسالمي حکومتونو لومړي وزيران او سقفيران سقول .دوى هقم پقه سقوداګري
بوخت وه ،هم په کرنه او هم په صنعت .په هر ښقار او سقيمه کقي بقه دوى بېقل
کلي درلقودل او پقه خپلقو معقامالتو کقي بقه آزاد او خپلقواک وه .دوى بقه سقود
خوړى خو مسلمانو واکمنو به کار نه په درلود .ان چي په خپلو کلو کقي بقه يقې
خپلي شخړي په خپله فيصقله کقولې ،تقر دې چقي خپقل مجقرمين يقې پقه خپلقه
غرغړه کول.
دوى د مسلمانانو له دې روادارۍ څخه په ګټقه اخيسقتنه شقته ،،علقم او نقور
ډېر څه تر السه کړل ،خو د مسقلمانانو د دې ټولقو احسقانونو او رعقايتونو سقره
سره د يهودو بد عادتونه بدل نه سول او د اسالم پر ضد يې ډول ډول دسقايس
په الر اچول .لکه چي د اسپانيې د اسالمي واکمنۍ لومړي وزير يوسقف نقومي
چي پالر يې سموئيل نومى هم لومړى وزير وو تر دې کچقي سرکښقه سقوى وو
چي قرآن کريم يې په سپکاوي سقره پقر مځکقه وغورځقاوه .چقي لقه املقه يقې د
مسلمانانو غوسه را وپارېدل د دغه لومړي وزير پقر ضقد را پاڅېقدل او بقاالخره
دغه خبي

پانسي سو ،د غرناطې څلور زره تنه يهقود تقر تېقغ تېقر سقول او کقار

وبار او هر څه يې له منځه والړل.
د مسلمانانو د احسانونو په وړانقدي د يهقودو د نقامرديو او ډول ډول توطئقو
او دښمنيو کيسې بېخي ډېري دي .په تېره خو پقه دې وروسقتيو مهقالونو کقي د
فلسطين د سپېڅلي مځکي په اشغالولو او هلتقه د اسقرائيلي ناقانونقه دولقت پقه
جوړولو سره د مسلمانانو په وړاندي د دوى درنده ګۍ لقه هيچقا څخقه پټقي نقه
دي .اوس خو په نړۍ کي داسي ځاى او داسي چاره نسقته چقي د دوى چټقل او
پن السونه دي نه وي ورغځېدلي .اوس خو د نړۍ په هره خوا کقي د مسقلمان
په خواري کي ستره ونډه د دوى ده .دوى اوس پقه پقالن كقي لقري چقي كقه يقې
وس ورسيږي مدينه منوره او خيبر بيرته ونيسي او د څو نورو عربي اورشوګانو
په نيولو سره «ستر اسرائيلي دولت» تاسيس کړي.لکه چي اوس هم د اسقرائيلو
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په پارلمان كي هغه نخشه په ښکاره ځړ ول سوې ده چي مدينه او خيبر په سقره
كرښه پکښي په نخښه سوي دي.
په دې هکله ډېر کتابونه ليکل سوي دي او د اسالم رشتيانيو خواخوږو
علماوو اسالمي هيوادونو ته خبرداري ورکړي دي ،خو له بده مرغه چي د
اسالم دغه اوسني ډارن او د کفارو ګوډاګي مشران سر نه خالصوي .چي که
خبره همداسي وي کېداى سي څو وختونه وروسته د اسالم نوري سپېڅلي
َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج لعون .﴾١٥٦
اورشوګاني د اسرائيلو تر نجسو پښو الندي سي﴿ .إِنا ِّللِ ِإَونا إِِلهِ ر َٰ ِ
ۡ ل
﴿ َح ۡسبل َنا ٱ َّ ل
ّلل َون ِۡع َم ٱل َوك ِيل .﴾١٧٣

د اسالم سره د لوېدیزیانو پرله پسې جګړې او دښمنۍ
څه اړیني څرګندوني:
له لويه سره خو حضرت محمد ج د لوى څښتن د الرښووني سره سم ټقول
مشرکين ،يهود ،نصارا او ډول ډول کفار اسالم ته بلل او ټينګقار يقې کقاوه چقي
دوى بايد ټول يو دين ،يعني اسالم او د لوى څښتن وحدانيت ومني او له خپلو
ناوړو او ناسمو باطلو عقايدو او منحرفو اديانو تېر سي .نوکله چي په دې هکله
د اسالم د لومړيو مهالونو تاريخونه څه دقيق مطالعه سي ،د اسالم سره د عربو
د ټاپو وزمي او شاوخوا سيمو د عېسويانو تضاد او دښمني د شرک او يهوديت
په پرتله نرمه ښقکاري .بلکقي د حضقرت محمقد ج او مسقلمانانو سقره د ځينقو
عېسويانو خواخوږي څرګنديږي .لکه چي په ځينو روايتونو کي که يقې اسقناد د
باور وړ وي ،راغلي دي چي يو مهال حضرت محمد ج په ديارلس کلنۍ کقي د
خپل اکا ابوطالب سقره د شقام پقه سقفر تللقى وو .پقه دغقه سقفر کقي د عربقو د
ټاپووزمي د حوران په بصرى ښار کي چقي د روميقانو تقر ولکقه النقدي وو يقوه
عېسوي راهب جرجيس نومي چي لقب يې بحيرا وو په حضرت محمد ج کي
د پيغمبرۍ نخښي وليدلې او ويې ويل چي لوى څښتن هغه د رحمقة للعقالمين
پيغمبر په توګه غوره کړى دى .دغه راز ورقه بن نوفل چقي د جاهليقت پقه دوره
کي عېسوى سوى وو او په عبراني ژبه پوهېدى او انجيل او تورات يې مطالعقه
کاوه پر حضرت محمد ج د نازلي سوي ماليکي جبرائيل÷ په هکلقه وويقل:
«دا هغه ناموس دى چي لوى څښتن پر موسقى÷ نقازل کقړى وو او پقه نبقوت
باندي د حضرت محمد ج مبعوثېدل يې تاييد کړل».
دغه راز د حبشې عېسوي پاچا نجاشي مسلمانانو تقه پقه ډېقرو بقدو شقرايطو
کي پناه ورکړه او حمايه يې کړل ،اسالم يې راوړ او د مسلمانانو سره يې ډېري
ښې او دوستانه اړيکي درلودې .بيايي يوه ډله عېسوي پوهقان او مخقور مقدينې
منورې ته د رسول ج حضور ته ولېقږل .کلقه چقي هغقه مبقارک د «يقس» سقوره
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ورته تالوت کړه د هغو سترګي له اوښکو ډکي سوې او پر هغه مبارک يې ايمان
راوړ.
بيققا چققي د نجققران د عېسققويانو شققپېته کسققيز پققالوى چققي سققتر مققذهبي
شخصيتونه او سرداران پکښې وه مدينې ته والړى،رسول الله ج ته يقې د اونقو
پټوان او فرشونه په سوغات كي ور وړه .هغو تر مذاکرو وروسته جزيقه وركقول
ومنل او د اسالم په پناه كي راغله .خو لکه چي تاريخونه څرګنقدوي نجقران تقه
په رسېدو سره د دغه پالوي ځينقي غقړي مسقلمانان سقول او وروسقته پقه دغقه
سيمه كي اسالم په پراخه توګه خپور سو .او لږ شمېر عېسويان وه چي په اسالم
مشرف نه سول.
دغققه شققان کلققه چققي رسققول اللققه ج د هغققه مهققال د مصققر عېسققوي واكمققن
مقوقس ته ليک واستاوه .که څه هم هغه اسالم ونقه مانقه خقو د رسقول اللقه ج
ليك ته يې په ډېره درنه سترګه وكتل .هغه يې پقه خپقل ټټقر پقوري ومښقى او د
پيل د غاښ په دبلي كي يې وساتى .بيا يې رسول الله ج ته ډېر سوغاتونه د يوه
طبيب سره ولېږل.
د لوى څښتن دې وينا ته پام وکړئ:
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بون [ ﴾٨٢المائدة.]82 :
يستك ِ
ژباړه« :ته به د مومنانو په دښمني كي تر ټولو زيات سخت يهوديان او مشركان

ومومې .او د مومنانو لپاره به په دوستي کي ډېر نژدې هغه خلک ومومې چي ويلي
يې وه چي موږ نصارا يو .دا له دې امله ده چي په هغو کي عبادت کوونکي عالمان

او تارک الدنيا فقيران پيدا کيږي او په هغو کي نفسي غرور نسته».
نو د پورتني آيت مطلب خو ټول نصارا نه دي ،بلکي لکه چي په تفسير
قرطبي او نورو تفاسيرو کي وايي له دې څخه مراد نجاشي ،د ده ملګري او
پالوى او نور پورتني غوندي واقعيت خوښوونکي نصارا مراد دي.
دلته دا خبره د سړي په زړه کي ورګرځي چي اصال خبره د ختيځ او لوېديځ
تر منځ په اوږدمهالې جګړه او نه پخالتوب کي ده .دغه عېسويان څنګه چي
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ختيزيان وه د خپلو ختيځوالو مسلمانانو سره جوړ راغله او د دوى په وړاندي
يې له سرکښۍ څخه کار نه اخيست ،خو لوېديځوال له يوې خوا پر ختيځوالو
او د دوى پر مادي او معنوي شتمنيو باندي تل تېرى کوونکي او د هغو
دښمنان پاته سوي دي او له بلي خوا د دوى په خټه کي عياشي ،فحاشي ،مادي
پالنه ،بت پالنه بې بنسټه فلسفي اندونه ،تېري او واک او زبېښاک خوښونه او
داسي نور اخښلي دي او د رشتياني دين پيروي ،رشتينولي ،تقوا او د لوى
څښتن پر سمه الر تلل او حق ته غاړه ايښوول يې هيڅ نه خوښيږي .له دې
امله دوى د اسالم سره چي د دې ټولو ناوړتياوو سره په ټکر کي دى نه دي
جوړ او د عيسى÷ دين يې هم د تاريخ د جبر له مخي هله ومانه ،چي پولس
غوندي د دغه دين دښمنو کسانو د دوى د خوښو او شهوتونو تابع کړ ،د دوى
ګټي يې خوندي کړې او د دوى سره د ناوړو چارو په تر سره کولو کي مل او
ملګرى سو.
په دې توګقه څرګنقديږي چقي د اسقالم سقره د پورتنيقو الملونقو لقه مخقي لقه
هماغه پيله د لوېديځ او د لوېديزيانو د تابع او منحرف عېسقويت دښقمني پرتقه
ده او تر اوسه پالل کيږي.
څه تاریخي څرګندوني:
د عربو له ټاپو وزمي څخه د باندي د مسلمانانو د فتوحاتو په اړه په لومړنيقو
عربي ماخذونو کي لوېديځ يا اروپا ته «روم» يا «بني االصقفر» ويقل کيقږي .لقه
آره د روم ښار د لرغوني اروپايي نړۍ پالزمېنه د ايټاليې په زړه کي پقروت دى.
او ايټاليا د لرغوني روم د قدرت او عظمت زانګو وه.
تر ميالد ديارلس پېړۍ دمخه د پخوانۍ منځنقۍ اروپقا ځينقي اوسقېدونکي د
اوسنۍ ايټاليې په شمالي سيمو کي مېشت سول .بيا د مهالونو پقه تېرېقدو سقره
په ايټاليا پوري نوري ډېري مځکي هم ونښلول سوې او په پاى کقي د روم لويقه
سترواکي جوړه سقوه .دغقي سقترواکۍ پقر ټولقه لوېقديزه اروپقا ،سقهيلي اروپقا،
شمالي افريقا او لوېديزي آسيا باندي واکمني چلوله .چي د نړۍ پقه تقاريخ کقي
تر ټولو لويه واکمني بلقل کيقږي .پقه 395م.کقال «ټئقوډز» نقومي ټولقواکمن تقر
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مړينققي دمخققه هيققواد د خپلققو دوو زامنققو«آرکققاډيوس» او «هنريققوس» تققر مققنځ
ووېشى .په دې توګه دوې سقترواکۍ رامقنځ تقه سقوې :يقوه د لوېقديز روم سقتر
واکي چي د اوسنۍ ايټاليې په خاوره کي يې مرکزيت درلود .او بله د ختيقز روم
سترواکي چي د اروپا پر ختيزو او سهيل ختيزو او د آسيا پر لوېديزو برخو يقې
حکومت کاوه او مرکز يې د قسطنطنيې ښار (د اوسنۍ ترکيې استانبول) وو.
پققه 476م.کققال د جرمنيققانو د مققزدورو سققرتېرو يققوه مشققر «اُډآ کققر» نققومي د
لوېديز روم ټولواکمن له واکه راوپرځاوه او ايټاليا يې د ختيځ روم د ټولقواکمن
په نامه اداره کول .چي په دې توګه د لوېديز روم سترواکي د جرمنيانو د وحشي
طوايفو لخوا دړي وړي سوه او پر څو هيوادونو ووېشل سقوه .خقو د ختيقز روم
سترواکى د «بېزنتين» په نامه تر پنځلسقمي عېسقوي پېړۍپقوري دوام وکقړ .پقه
1453م.کال ترک فاتحينو را وپرځول.
په لوېديز روم کي څو رامقنځ تقه سقوو هيوادونقو چقي جقرمن سقلطنتونه يقې
ورته ويل د بېزنتين ټولقواکمن د واک سقره څقه غقرض نقه درلقود .د روم پقاپ
اوس هم بېزنتين ټولقواکمن د لوېقديز روم ققانوني ټولقواکمن بالقه .د کليسقا پقر
اسنادو به د بېزنتين ټولواکمن د تخقت کښېنسقتو نېټقه ليکقل کېقدل .خقو عمقال
لوېديځ کوم ټولواکمن نه درلود.

د بېزنتين ټولواکمن جسقټينين ( 527( )Justinianق 565م ).پقه خپقل پېقر

کي د لوېديز سلطنت د سيمو د بېرتقه اخيسقتلو پرېکقړه وکقړه .لقه 530م .کقال
څخه تر 553م.کال پوري بېزنتيني پوځونو هغه ټولي سيمي فتح کقړې چقي پقه
روم سمندرګي پوري نښقتي وې .خقو د فرينقک او اينګلقو سيکسقن واکمنيقو د
فققتح کولققو موکققه يققې ونققه مونققدل .د دغققه جسققټينين لققه پېققر څخققه د ختيققز روم
سلطنت بېقزنتين سقلطنت وګڼقل سقو .پقه دې توګقه تقر دې پېقر وروسقته د روم
(لوېديز التين) سلطنت د بېزنتين ټولواکمنۍ يوه مفتوحه سيمه وګڼل سوه .تقر
دې دمخه «روم» پقر ختيقزو سقيمو حکومقت کقاوه ،خقو اوس پقر روم بانقدي د
بېزنتين واکمنۍ حکومت ټينګ سو.
دغه الحاق هقم لنقډ مهقالى وو .د جسقټينين تقر مړينقي وروسقته پقر بېقزنتين

سققترواکۍ بانققدي د روسققي سققيمو وحشققي قومونققو«،آوار» ( )Averاو «سققالو»

292

د حق او باطل جګړي

( )Slavيرغلونه وکړل .له بله پلوه بېزنتين په آسقيا کقي د ايرانقي سقلطنت سقره
هم په جګړو اخته سو .چي په پايله کقي د اقتصقادي وضقعي د خرابقۍ لقه املقه
دفاعي جګړو ته اړ سو او لوېقديځ تقه يقې پقام نقه سقواى اړوالى .د بېقزنتين لقه

کمققزورئ څخققه د «لومبققارډ» ( )Lombardپققه نامققه يققوې جرمنققۍ قبيلققې ګتققه
واخيسته او پر شمالي ايټاليا يې ولکه ټينګقه کقړه او د لومبقارډ سقلطنت بنسقن
يې کښېښود .د دې سلطنت د ټينګښت لقه املقه فرينقک سقلطنت د بېقزنتين لقه
السه ووت .کېداى سوه چي په راتلونکې کي يو مهال بېزنتين د لوېقديزو سقيمو
په ترالسه کولو کي بريالى سقوى واى ،خقو پقه دې مقنځ کقي د اسقالم سقپېڅلى
دين را منځ ته سو او د بېزنتين ټول پام يې خپل ځان ته واړاوه .په دې ترم کي
لوېديځ خپل ځان د تل لپاره له بېزنتين څخه آزاد کړ.
د لومبارډ او فرينګ په پيروۍ د لوېديځ نقورو سقيمو هقم د بېقزنتين جقغ لقه
اوږو وغورځاوه .په دې توګه د اوومي عېسوي پېړۍ په مقنځ کقي هغقه سياسقي
وحققدت پققاى تققه ورسققېد چققي تققاريخ يققې د روم د سققترواکۍ پققه نامققه يققادوي.
(پورتنۍ څرګندوني د اسالم پيغمبر اسالم اور مستشرقين مغرب کا انقداز فکقر
د  24او ورپسققې مخونققو او د البرمالققه د تققاريخ رم څخققه پققه اسققتفاده وليکققل
سوې).
د روم د سترواکۍ د بېلو بېلو ښاخونوپه هکله:
لکه چي دمخه مو وويل د عربو په لومړنيو ماخذونو کي لوېديځ يا اروپقا تقه
«روم» يا «بني االصفر» ويل کيږي .دا له دې امله دى چي د اسالم د څرګندېدو
پر مهال په نړۍ کي دوې زبرځواکي واکمنۍ وي ،يوه د فارس (ايران) او بله د
روم واکمني.
د احاديثو په کتابونو کي د روم او بني االصفرو سره د مسلمانانو د جګړو او
د هغو د فضيلت په باب څرګندوني او د رسول ج او صحابۀ کرامقو وينقاوي او
يادوني راوړل سوي دي .په دې هکله يو روايت دى:

قال رسول اّلل ج« :فارس نطحة أو نطحتان ،ثم يفتحها اهلل ،و لكن الروم ذات

القرون ،لكما هلك قرن قام قرن آخر».
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ژباړه :د فارس سره به (ستاسي) يو ځل يا (زيات تر زياته) دوه ځلقه نښقتي
وسي .بيا به يې لوى څښتن فتح کړي .خو روم به څو ښکره ولقري (يعنقي روم
به ستاسي په مقابل څو ښاخه ياڅو بېل بېل ځواکونقه سقي او ستاسقي سقره بقه
جنګيږي) .کله چي يې يو ښاخ مات او له منځه والړ سي ،نو يو نقوى ښقاخ پقه
يې رامنځ ته سي.
د پورتني حدي

په هکله بايد يادونه وسي چي د حامد کمال الدين په نامقه

يوه عالم په خپل «روبه زوال امقريکن امپقائر» نقومي کتقاب کقي دغقه حقدي
اخيستى دى او خپل کتاب يې د همدې حدي

را

پر بنسن داسي ليکلى دى چقي

هغه روم او بني االصفر د عربو د اصطالح سره سقم لوېقديځ يقا اروپقا ګڼقي .او
ليکي چي روم يعني لوېديځ د اسالم سره په داسي جګړه اخته دى چي تر اوسه
روانه ده.
واقعيققت هققم همققدا دى چققي تققر ډېققره مهالققه د روم بېققزنتين ځققواک د خپلققو
عياشيو ،فجايعو ،ظالمانه واک ،اقتدار او ښکېالک د ساتني او دفاع پقه خقاطر
او د رشتيني اسالم او مسلمانانو له خطر څخه د ژغورني په موخقه او د هغقو د
ختمولو په نيت د اسالم سره پقه جګقړو بوخقت پاتقه سقوى دى .بيقا د لوېقديځ
صليبي ځواکونه اروپا ته د اسالم د نفوذ د مخنيوي او د مسقلمانانو د مقادي او
معنوي شتمنيو د لوټولو لپاره د مسلمانانو سره په اوږدو جګړو اخته پاته سقوي
دي .بيا د اسپانيې کفري ځواکونه د مسلمانانو سره په سختو جګقړو او د هغقو
په ختمولو او بې رحمانه کړولو بوخت پاته سوي دي .بيا انګرېزان او دلوېقديځ
نور ډول ډول ځواکونه د اسالم د ختمولو او د مسلمانانو د ښقکېلولو او د هغقو
د ډول ډول شققتمنيو د لوټولققو او د هغققو لققه هيوادونققو څخققه د ډول ډول ګټققو
اخيستنو په موخه د مسلمانانو سره په ورانوونکو او پرله پسې جګړو اختقه پاتقه
سوي دي ،بيا امريکايان چي د خپلو رومقي اسقالفو غونقدي د نړيقوال سقلطنت
په لېونتوب اخته سوي دي د نورو لوېديزو ځواکونو په مشري د اسالم سقره لقه
ډېره وخته په جګړو لګيا پاتقه سقوي دي،چقي د همقدې جګقړو پقه دوام پقه دې
وروستيو کي امريکا او نور لوېديځ ځواکونه د ترهګرۍ سره د مبارزې پقه پلمقه
د اسققالم د ختمولققو او د مسققلمانانو د هيوادونققو د النققدي کولققو پققه موخققه د

د حق او باطل جګړي

294

مسلمانانو سره په خورا زور او زوږ او هر اړخيزه توګه په سختو او بې رحمانقه
جګړو اخته دي.
د يادوني وړ ده چي د «روبقه زوال امقريکن امپقائر» نقومي کتقاب ليکقوال تقر
څېړنققو او تحليلونققو وروسققته د رسققول اللققه ج د ځينققو احققاديثو پققه اسققتناد او د
امريکا او مسلمانانو د جګړو او شخړو اوسنۍ وضعي ته په کتلو سره دې پايلي
ته رسېدلى دى چقي اوس د روم د اوسقني ښقاخ ،يعنقي امريکقا او لوېقديځ او د
دوى د ګوډاګيانو د نهايي او وروستۍ ماتي او زوال وخت را رسېدلى دى.
په دې هکله زموږ د څېړنو پايلي هم دادي چي امريکا نقوره دغسقي مغقروره
نه سي پاته کېدالى .د زوال نخښي يې په رشتيا سره هم څرګندي سقوي دي او
داسي ښکاري چي لوى څښتنأ پتېيلې ده چقي امريکقا بقه هقم د انګرېزانقو او
شورويانو غوندي په افغانانو له پارکاله اچوي .پقه دې هکلقه «زمقوږ د دښقمنانو
تور تاريخ او شومي موخي» کتاب په تېره په دې موضقوع پقوري د هغقه اړونقد
مطالب مطالعه کړئ.
البته پورتنى حدي

د احاديثو له کتابونو څخه مصنف ابن ابي شيبة ،بغية

الحارث ،المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقالني ،مسند الحارث ،فيض
القديراو زوائد الهيثمي را اخيستى دى .خو د احاديثو نامتو کره کوونکي عالمه
محمد ناصر االلباني په السلسلة الضعيفة او صحيح وضعيف الجامع الصغير
کتابونو کي ضعيف بللى دى .اما د «روبه زوال امريکن امپائر» ليکوال د خپل
کتاب د ( )14مخ په لمن ليک کي وايي چي د حدي

په سند کي څه ضعف

سته ،مګر څنګه چي د مالحمو (سترو جګړو) له نورو احاديثو څخه د دغه
حدي

تاييد کيږي ،نو ځينو علماوو ،لکه شيخ سفر الحوالي ،حامد العلي او

نورو هغه ته اعتبار ور کړى دى.
د عربو په ټاپو وزمه کي عېسویت:
کله چي رسول الله ج په نبوت مبعوث سو د عربستان پقه ځينقو سقيمو کقي
عېسوي دين ځيني پيروان درلودل .په شمال کي د سوريې او د سينا ټاپو وزمقي
له الري د تغلب ،غسان او قضاعه قبايلو په منځ کي دغه دين دود سقوى وو او
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په سهيل کي يقې د حبشقې لقه الري د يمقن او نجقران پقه خلکقو کقي څقه رواج
موندلى وو .عېسويت په څلورمه ميالدي پېړۍ کي د مسيحي راهبقانو لخقوا پقه
عربستان کي نفوذ وکړ ،خو په دغه ځاى کي يې دونه پرمختګ ونه کړاى سو.
د اسالم سره د رومیانو د دښمنیو الملونه:
عربو او ختيز روم يو لقه بلقه ډېقري اړيکقي درلقودې .د اسقالم د لمقر راختقو
پرمهال د عربو پولو ته څېرمه د شام او مصر پر پراخو سيمو باندي روميقانو پقه

پياوړتيا سره واک چالوه .هرقل اعظقم ( )Heraclesد روميقانو ټولقواکمن وو.
د هغه حکومت د عربو تر پولو غځېدلى وو .يو والي يې په بصرٰ کي اوسېدى
چي د عربو د سرحدي پولو واکمن ګڼل کېقدى .لقه يقوې خقوا دغقو حکومتونقو
رومققي سققلطنت تققه بققاج ورکققاوه او پققه سياسققي او مققذهبي چققارو کققي يققې د
قسطنطنيې د قيصر سترواکي منلې وه .له بله لوري د عربو په ټقاپو وزمقه کقي د
هغو د سقرحدي سقيمو حالقت ډېقر خقراب وو او د زوال او انحطقاط تقر پقولي
رسېدلى وو .انسانان د مالک او مريي يا حاکم او محکوم پر دوو طبققو بانقدي
وېشل سوي وه .ټول امتيازونه او ګټي د غټانو ،په تېقره د پقردو د ګوډاګيقو وې
او ستونزي ،خوارۍ ،زهره ترکۍ او کړاوونه ټول د بې وزلو برخه ګرځېدلې وه.
تر دې په څرګندو الفاظو بايد داسي وويل سي چي رعيقت پقه حقيققت کقي يقو
ډول کښت او کرونده ګرځېقدلې وه چقي واکمنقو ،شقتمنو او د بقاطلو مقذهبونو
اجاره دارانو حاصل ځني تر السه کقاوه او پقه هغقه يقې د خونقدونو ،شقهوتونو،
عياشققۍ او فحاشققۍ او ظلققم او تېريققو اسققباب برابققرول .پققر بققې وزلققو هققر ډول
ظلمونه کېدل ،خو هغو هيچا ته شقکايت نقه سقواى کقوالى .بلکقي ضقروري وه
چي ډول ډول ټيټتياوي ،ذلتونه او بې غورۍ او نادودي وزغمي.
عققرب لکققه زمققوږ د افغانسققتان د اوسققمهال خلققک يققا د نققړۍ د اوسققمهال د
مسلمانانو غوندي د ډول ډول اغراضو ،تعصبونو ،سرټمبه ګيو ،نقاپوهيو او بقې
پرواييو په دامونو کي ښکېل وه او يو له بله په سختو دښقمنيو ،شقخړو ،جګقړو
او مخالفتونو اخته وه چي د حق او باطل توپير ځني ورک او هېر سوى وو.
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رومي طواغيت وه که ايراني دواړو خپلي ګټي د عربو په دغسي بدمرغيو کي
ليدلې .خو کله چي رسول الله ج د مکقې لقه غرونقو څخقه د حقق او «ال إلقه إال
الله محمد رسول الله» او د ربړېدلو او کړېدلو ولسونو د ژغقورني زړه وړونکقى
او کفر ماتوونکىآواز پورتقه کقړ او بلنقه يقې ورکقړه چقي نقړۍ دي «يقوه خقدايي
کورنۍ» سي او د دې کورنۍ غړي دي يو له بله په مينه او مساوات کي واوسي.
نو د روم او فارس د دواړو زبرځواکو سترواکيو له دې نوي تحريک څخه سقتر
خطر احساس کړ .دوى درک کړه چي که دغه غورځنګ بريالى سقي ،نقو عقرب
زموږ له ولکې څخه وزي او نور محکوم ولسقونه او زمقوږ د خپقل ملقک عقوام
چي موږ يې د زيار او زحمت پر محصولونو د ټولواکمنيو دنګي مقاڼۍ جقوړي
کړي دي ،هرومرو پر موږ را پاڅيږي او واک او ګټي مو را پوپنا کقوي .پقر دې
بنسن دوى لومړى انتظار درلود چي دغه سپېڅلى غورځنقګ پقه خپلقه د عربقو
او يهودو لخوا له منځه يووړل سي .خو چي داسي ونه سول دوى د دې نوي او
سپېڅلي اسالمي غورځنګ د لقه منځقه وړلقو لپقاره مناسقبي مقوکې او پلمقې تقه
کتل ،څو هغه په غوڅه توګه له مخي ايسته کړي..
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[الصف.]8 :

ژباړه« :دوى د خولو په پوکلو سره غواړي چي د لوى څښتن رڼا مړه کړي ،خو د

لوى څښتن پرېکړه داده چي هغه خپله رڼا په بشپړه توګه خپره کړي که څه هم د

کافرانو خوښه نه وي».
څنګه چي په مدينه منقوره کقي د رسقول ج اسقالمي حکومقت ټينقګ سقو او
مشرکين او يهود د هغه په را پرځولقو کقي پاتقه راغلقه ،نقو د روميقانو د دغسقي
موکې او پلمې لټولو او سنجولو پر مهال ځيني مشرکين او يهود ملګقري سقول،
د شام د بصرٰ غساني والقي تقه چقي د روم ګقوډاګى وو ،ورغلقه ،څقو هغقه لقه
اسالمي سقلطنت څخقه وبېقروي او پقر مسقلمانانو بانقدي يقې لښقکر کښقۍ تقه
وهڅوي .روميانو او ګوډاګيانو يې په دې هکله تقدابير سقنجول چقي رسقول ج
له دې خبري خبر سو او سمدستي يې يو ليک اسالم ته د بصرٰ د والي د بلني
لپاره د حارث بقن عُمَيقر اَزديس پقه الس ور واسقتاوه .کلقه چقي حقارث مُوحتقه

د اسالم سره د لوېديزيانو پرله پسې جګړې او دښمنۍ
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نومي ځاى (په اردن کي بلقاء ته نژدې سيمي ته) ورسېدى په بلققاء کقي د روم
د قيصر عېسوي والي شُرحبيل بن عمرو غساني ونيو او په ډېره بقده وضقع يقې
شهيد کړ .لکه چي موږ پوهيږو د سفير يا استازي نيول يا وژل ډېر بد جرم دى
چي د جګړې د اعالن سره برابر يا تر دې ال بتر باله سقي .خقو طاغوتيقانو دغقه
ځناورتوب تر سره کړ او له دغه مهاله د روميانو او مسلمانانو تر مقنځ د جګقړو
او دښمنيو دروازه پرانيستل سوه( .د واقدي مغازي  756 /1مخ ،فتقوح الشقام
اردو 11مخ او تاريخ ملت د  142او  144مخونوڅخه په استفاده).

د موته جګړه ،پر عېسوي روم باندي د بریو پیالمه
( 3زره مسلمانان د  2لکو روميانو په مقابل کي)
بايد ووايو چي د اسالم غوښتنه دا نه ده چي پر نورو باندي جګړې وتبي يقا
خپل قوانين په ځواک او جبر په ومني ،بلکي د مسقلمانانو دنقده داده چقي دوى
دغه دين وګړو ته د حکمت او ښه وعظ او نصيحت لقه الري ورسقوي .خقو د
پورتنيو الملونو پر بنسن مسلمانان جګړو تقه اړ سقول او د قصقاص او د خپقل
دين او خپلي اورشو د دفاع شرعي جواز ورکړه سو.
تاريخونه وايي چي د موته جګړه تر ټولو خونړۍ معرکقه وه چقي مسقلمانانو
ته د رسول ج پقه ژونقد کقي پېښقه سقوه او دغقه جګقړه د روم تقر ولکقې النقدي
هيوادونو د فتوحاتو پيالمه جوته سوه.
کله چي رسول ج ته د حضرت حارثس له شهادته خبر ورکړه سو ،نو يقې
د هجققرت د اتققم کققال پققه دريمققه خققور د هغققه د قصققاص اخيسققتلو پققه موخققه د
شُرحبيل غسقاني پقر واليقت بلققاء بانقدي د لښقکر کښقۍ لپقاره د درو زرو تنقو
جګړنو پوم د حضرت زيد بن حارثهس په مشقرۍ چمتقو کقړ او امقر يقې وکقړ
چي که زيد شهيد سو د پوم مشري دي د جعفر بن ابوطالبس پر غقاړه وي او
که هغه هم شهيد سو عبدالله بقن رواحقهس دي د پقوم قومانقدان وي .بيقا يقې
الرښوونه وکړه چي کله دغه ځاى ته ورسېدالست ،د هغقه ځقاى خلقک اسقالم
ته وبولئ .که يې اسالم ومانه ښه ،که نه له خدايه مرسته وغواړئ جنګ ور سره
وکړئ .پر دې سربېره هغه ج دا الرښووني هم ورته وکړې:
 د الله پر نامه ،د الله په الر کي او د الله په وړاندي د کفر غقوره کوونکقو
سره غزا وکړئ.
 ژمني مه ماتوئ او خيانت مه کوئ.
 ښځي ،کوچنيان او بوډاګان مه وژنئ.
 وني مه پرې کوئ او ودانۍ مه نړوئ.
 په کليساوو کي د ګوښه ناستو وګړو سره کار مه لرئ.
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هلته هرقل له انطاکيې څخه يولک پوم وخوځاوه ،بلقاء ته والړ او په مآب
نومي ځاى کي يې موضع ونيول .لقه بلقه پلقوه د بصقرٰ والقي هقم يولقک پقوم
جګقړې تققه چمتققو کققړ .کلققه چققي اسقالمي پوځيققان د شققام معققان نققومي ښققار تققه
ورسېدل ،خبر سول چي د دوى په وړاندي دغسي ستر پقوم چمتقو سقوى دى.
څنګه چي د دوى پوم د دغسي غښتلي پوم د مقابلې لپاره کافي نه ګڼقل کېقدى
نويې مشوره سره وکړه .خو دې پايلي ته ورسېدل چي په دې جنګ کي يا فقتح
ده يا شهادت چي دواړي ښې الري دي ،نويې وپتېيل چي پقه مړانقه بقه ورسقره
جنګيږو.
دواړه پوځونه د بلقاء په پولو کي سقره مخقامخ سقول .د هرققل لښقکري پقه
«مشارف» نومې سيمه کقي ځقاى پرځقاى سقوې او اسقالمي لښقکرو پقه «موتقه»
نققومي کلققي کققي موضققع ونيققول .بققاالخره د درو زرو تنققو مسققلمانانو او د روم د
سققترواکۍ د دوو لکققو منظمققو پوځيققانو تققر مققنځ ډېققره سققخته جګققړه ونښققته .د
انسانيت په تاريخ کي تر ټولو اريقانوونکې جګقړه .دا دونقه سقتر پقوم د دروزرو
مسلمانانو په ماتولو کي پاته راغى .زيدس شهيد سو او د پوم قومانده حضرت
جعفرس پر غاړه واخيسته .له آسه راکښته سو او پر دښمن يې واري کول .ښقى
الس يې غوڅ سو ،خو بير يې مځکي ته پرې نه ښود ،په کيڼ الس يقې ونيقو
او جنګېققدى .بيققا يققې کققيڼ الس غققوڅ سققو ،بيققر يققې پققه اوږو کققي ونيققو او د
شهادت لوړ مقام ته تر رسېدو پوري يې اوچت وساتى .ځکقه نقو لقوى څښقتن
داسي دوه وزرونه ورکړه چي په جنت کي هري خواته وغواړي په القوتالى سقي
او پققر دې دنيققا يققې د جعفققر طيققار او جعفققر ذوالجنققاحين لقبونققه وګټققل .بيققا
حضرت عبدالله بن رواحهس د جګړې مشري پر غاړه واخيسقته .واردواره څقه
متردد غوندي سو ،خو د مړاني مرګ يې غوره وبالقه ،ښقه تقوره يقې وچلقول او
شهيد سو .بيا حضرت خالد بن وليدس د اسالمي لښکر مشر وټاکقل سقو ،ښقه
وجنګېدى او په ښه تدبير سره يې مسلمانان له ډېرو تلفاتو وژغورل .پقاى دغقو
لږو مسلمانانو د دوولسو تنو په شهادت سره د روميانو د زبقر ځقواک ققدرت د
پوځيانو په مړو خړې وايسقتلې او صقحيح سقالمت مقدينې منقورې تقه ځنقي را
ستون سول.
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په دې توګه د عېسويانو د ستري ټولواکمنۍ د کافرو او ظالمو قصقر نشقينانو
پر ورنو لړزه پرېوته .ټول خلک اريان پاته سوه چي څنګه درو زرو مسقلمانانو د
رومي واکمنۍ سره چي د هغه مهال د مځکي پر مخ تر ټولقو سقتر ځقواک بلقل
کېدى ډغقري ووهلقې .هغقه مهقال داسقي ګڼقل کېقدل چقي د روم د زبقر ځقواک
قدرت سره جګړې ته وردانګل د ځان وژني معنا لري .لقه دې املقه د دوو لکقو
شاهي عېسوي پوځيانو سره د دغونو لږو سرتېرو جنګېدل او بېله تاوانه ځني را
ستنېدل يوه عجبه او نادره خبره وبلل سوه .په دې ترتيب ټولو ومنل چي د دغه
درې زريز پوم سره هرو مرو د لوى څښتنأ نصرت او تاييد ملګقرى وو او د
هغو الرښود په رشتيا سره د لوى څښتن پيغمبر دى .له دې امله تر دې جګقړې
وروسته خلک اسالم ته ډېر مايل سول او جوپې جوپې په اسالم مشرف سول.

د تبوک غزا
د مکې مکرمې په فتح کولو سره د عربو داخلي ستونزي تقريبقاً اواري سقوې
او د اسالم سپېڅلى دين د ټولو عربو لخوا ومنل سو .خو اوس داسي ځقواک د
مسلمانانو سره جګړې ته چمتو کېدى چي د جګړې د جواز وجقه يقې هقيڅ نقه
لققرل .دغققه ځققواک پققه ټولققه نققړۍ کققي سققتر پققوځي قققوت؛د روم ظققالم او متکبقر
حکومت وو.
که څه هم د موته په جګړه کي اسالمي جنګياليو د هغو د شمېر د لږوالي لقه
کبله له رومي طاغوتيانو څخه د حضرت حارث بن عُمَير اَزديس د شهادت د
غ اخيستلو په باب بشپړ برى تر السه نه کړاى سو .خو پر ليرو او نژدې عربقو
او نورو يې ستري اغېزي واچولې .د روم د امپراتورۍ کفارو احساس کقړه چقي
د دې جګړې پايلي به داوي چي زموږ تر الس النقدي عقرب بقه لقه مقوږ څخقه
آزادي اخلي او د مسلمانانو سقره بقه يوځقاى کيقږي او پقه نهايقت کقي بقه زمقوږ
طاغوتي واکمنۍ ته ستره خطره سي .ځکه نو قيصر وپتېيقل چقي دمخقه تقر دې
چي مسلمانان يو نه ماتېدونکى ځواک او ستر خطقر جقوړ سقي ،بايقد پقه کلکقه
وځپل سي .له دې امله په داسي حال کي چي د موته د جګړې يو کال ال نقه وو
تېر سوى ،قيصر د رومي اوسېدونکو او د خپلو ترالس الندي عربقو؛ غسقانيانو
او نورو څخه د يوه ستر پوم د جوړولو او د يوې خونړۍ او پرېکړونقي جګقړې
د په الره اچولو لپاره په تياريو پيل وکړ .پر دې بنسن مدينې منقورې تقه آوازې
ورسېدې چي روميقان د مسقلمانانو سقره يقوې سقتري او پرېکړونقي جګقړې تقه
چمتو کيږي .چي له دې امله مسلمانان زيات اندېښمن سول .هرقل سقتر پقوم
چمتو کړ ،د بلقاء پر لور يې وخوځاوه او خپله هم ورسره روان سو .څنګه چي
رسول ج دغه معلومات تر السه کړل سمدستي يې د جګړنو او آذوغې او پيسو
په راټولو پيل وکړ .مسلمانانو زښت زيات مالونه او د جګړې وسايل ورکړل او
دېققرش زره مجاهققدين د رسققول ج پققر شققاوخوا د جګققړې لپققاره راغونققډ سققول.
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رسول ج دغه پوم د 9هق کال د خداى تعالى په مياشقت (رجقب) کقي د تبقوک
پر لور وخوځاوه.
د رومي کفارو لښکري هم په تبوک کي ځقاى پقر ځقاى سقوي وې .خقو کلقه
چي يې واورېدل چي اسالمي پوم دغه ځاى ته نژدې سوى دى سخته بېقره پقه
ګډه سوه ،ټول په خورا سر اسيمه ګۍ بېلو بېلقو ښقارونو تقه وتښقتېدل او هرققل
اعظم هم له ميدانه په تراټو ځان وکيښ .څنګه چي شقاوخوا عقرب او پقه دغقو
سيموکي د روم د ټولواکمنۍ ګماشته ګان د روميانو په دې تېښته خبر سول ،پقر
هغو يې اعتماد له السه ورکړ ،يقو پقه بقل پسقې د رسقول ج خقدمت تقه حاضقر
سققول او د جزيققې او ډول ډول جنګققي سققامان آالتققو او نققورو پققه ورکولققو يققې د
سولي تړونونه ورسره السليک کړل او د مسلمانانو مالتړي سول .دا د رسولج
د ژوند وروستۍ جګړه وه.
د معان د رومي والي مسلمانېدل
حضرت فروه بن عمرو الجذاميس د روميانو لخقوا د عربقو پقه هغقو سقيمو
کي چي شام ته نژدې او د رومقي واکمنقۍ تقر ولکقه النقدي وې والقي وو او پقه
معان نومي ځاى کي يې مرکز وو .کلقه چقي د موتقه پقه جګقړه کقي د مسقلمانانو
مړانه او د اسالم حقيقت ورمعلوم سو ،په دې مبارک دين مشقرف سقو نقو يقې
رسول ج ته استازى واستاوه ،له خپل اسالم راوړلو څخه يې خبر ورکړ او يقوه
سپينه غاتره يې په سوغات کي ورولېږل .څنګه چقي رومقي طاغيقان د فقروه لقه
اسالم راوړلو خبر سول راويې غوښت ،په بند کي يقې ډېقر وکقړاوه او پقاى يقې
په ډېره بې رحمانه توګه وواژه.
رسول الله ج د رومي واکمنو د دې غرور او تکبر ماتولو لپاره او د دې لپاره
چي وښيي چي د کليسا او ظالمانو تشدد بېله غ اخيستلو نقه پقاتيږي د 11هقق
کال د صفري په مياشت کي يو ستر لښکر چمتقو کقړ او د حضقرت اسقامه بقن
زيدس په قومانداني يې د بلقاء سيمي ته ولېږى( .دمخه مو وويقل چقي د موتقه
په جګړه کي د اسامه پالر زيد شهيد سو) .دغه لښکر له مدينې څخه د يوه ميل
په واټن جرف نومي ځاى ته ورسقېد چقي د رسقول ج د نقاروغۍ حقال ورغقى.

د تبوک غزا
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څنګه چي حضرت اسامهس د رسول ج د پوښتني لپاره بېرته مدينې ته راغقى د
دغه لښکر سفر وځنډېدى .حضرت رسول مقبول ج د دغه کال د لومړۍ خقور
پر دوولسمه وفات سو او مسلمانان د هغه مبقارک د وفقات پقه ويقر ،تجهيقز او
تکفين او د خليفه په ټاکلو اخته سول.

د حضرت ابو بکر صدیقس له وختو څخه د سترو فتوحاتو پیلېده
کله چي حضرت ابوبکر صديقس د مسلمانانو د خليفه په توګه وټاکقل سقو
مسلمانانو ته ډېري ستونزي او خطرات متوجه وه .تقر ټولقو سقتر ويقر د رسقول
الله ج د وفات وو .پر دې سربېره په مدينه منوره کي د منافققانو ډلقه هقم فعالقه
وه .د دغي ډلي چي وس رسېدى مسلمانانو ته يې تاوان رساوه .له بلقه پلقوه پقه
عربو کي د زکات نه ورکولو،ارتداد او دروغجنو پيغمبرانقو وبقا خپقره سقوه .پقه
دغسققي نامسققاعدو حققاالتو کققي حضققرت ابققوبکر صققديقس تققر ټولققو ضققرور او
مناسبه وګڼل چي تر ټولو لومړى د رسول الله ج د امر د ترسره کولو او د معان
د مسققلمان سققوي والققي د وژلققو د غقق اخيسققتلو لپققاره د روميققانو مقققابلې تققه
ورودانګي .هغه اسامهس د 11هق.کال په لومړۍ خور (ربيقع االول) د روميقانو
مقابلې ته واستاوه .دغه لښکر د روم د پوځيانو سره په مخامخ کېقدو سقره ډېقر
پوځيان ووژل او تر شديدي جګړې وروسته دښمن تېښقته وکقړه .پقه دې توګقه
اسالمي پوم د روميانو تر سخت ترټلو او بېرولو وروسته بېله څقه تلفقاتو بېرتقه
مدينې ته راسقتون سقو .ورپسقې لقوى څښقتن مسقلمانان د مرتقدينو ،دروغجنقو
پيغمبرانو او مخالفينو پر ځپلو او اېلولو او اسالم ته پر بېرته را اړولو هم بريالي
کړل.
بيا چي ابوبکر صقديقس تقه اطالعقات ورسقېدل چقي روميقان او ايرانيقان د
مسلمانانو سره جګړو ته چمتو کيقږي ،نقو دې نتيجقې تقه ورسقېدى چقي د دې
دواړو کفري زبرځواکونو سره اساسي ډغري وهل الزمي باله سي .هغه له سقتر
همت او مړاني کارواخيست او په يوه وخت کقي يقې د هغقه مهقال د دې دواړو
زبرځواکونو پر خالف جهاد پيل کړ ،چي باالخره لوى څښقتن مسقلمانانو تقه د
ايراني او رومي کفارو په وړاندي ستر او تاريخي بري په برخه کړل.
د حضرت ابوبکر صديقس د حکومت په زمانقه کقي (لقه  632ع .څخقه تقر
 634ع.کال پوري) په اساسي توګه د عربقو تقر اورشقو د بانقدي فتوحقات پيقل
سققول او بيققا دغققه فتوحققات حضققرت عمققرس تعقيققب کققړل ،چققي پققه دې توګققه
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اسالمي ځواکونو په  24کالو کي د فقارس ټقول هيقواد (اوسقنى ايقران ،عقراق،
افغانستان او بلوچستان) د اسالم د واکمنۍ برخه کړ .په بل محقاذ کقي يقې پقه
اووه کاله کي شام او فلسطين له عېسوي نړۍ څخه بېقل کقړل .پقه  641ع.کقال
يې ټول مصر د روم د ټولواکمنۍ له السه وايست.
بيا د حضرت عثمانس د حکومت په وروستيو ورځو کي په فتوحاتو کقي د
څه مهال لپاره ځنډ راغى ځکه چي د هغه تر شهادت وروسته اسالمي نقړۍ پقه
خپل منځي شخړو اخته سوه .بيا چي اموي دور پېل سقو اسقالمي فتوحقات لقه
سره پيل سقول .د حضقرت معاويقهس د حکومقت پقه زمانقه کقي (لقه  661ع.
څخققه تققر  680ع.کققال پققوري) د شققمالي افريقققې بققر بققر حکومتونققه فققتح او پققه
اسالمي واکمنۍ پوري وتړل سول .چي په پايله کي عېسوي روم پقه افريققا کقي
له خپلو ټولو مستعمرو څخه بې برخي سو.
له يوه پلوه د روم د سترواکۍ مقبوضات يو په بل پسې د روم له السقه وتقل
او له بله پلوه اسالمي پوځونه د روم د امپراتورۍ پالزمېني قسقطنطنيې تقه خقزه
سول .يوځل په  50ع.کال او بل ځل په  95ع.کال.
دلته د ويلو وړده چقي د دې سقترو فتوحقاتو او بريقو الملونقه د لقوى څښقتن
اراده او نصرت او د لوى څښتن د دين سقپېڅلى مقصقد ووکقوم چقي تقر ظلقم
الندي او زورېدلو او ځپلو او د شرک،کفر او فحشاوو په تورتمونو کي د الهقو
سوو او سره پاشلو او بې اتفاقو ولسونو ته يې د آزادۍ ،له ظلمونو د ژغقورني،
د بقاطلو او د واکمنقو او غولوونکققو روحقانيونو او مقذهبي ټېکققه دارانقو لخققوا د
جوړو سوو او رامقنځ تقه سقوو ډول ډول خقدايانو لقه تعبقد څخقه د يقوه خقداى
اطاعققت او د دواړو جهققانو د نېکمرغققۍ او هوسققايۍ زېققرى راوړ .دا د اسققالم
دحقانيت ،داسالمي ورورولۍ ،له زور زياتي ،جګقړو ،او کفقر او شقرک او بقې
عدالتيو څخه د ژغورني د دين برکت او خصوصيت وو چي کوم ځاى ته بقه دا
دين ورسېدى د جبارانو تر جبر او تعدى الندي پرګنو به بېله مقاومتقه ،بلکقي د
هغه په هرکلي او استقبال سره مننه او مالتړ وکړ .څوک چي به د اسالم په ديقن
مشرف سو د ټولو انساني حقونقو خاونقد بقه سقو او د مسقلمانانو لقه واکمقن او
شتمن څخه نيولې تر يوه عقادي انسقانه بقه د ټولقو سقره برابقر سقو او د لقوى او
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متعال خداى په منلو او عبادت به يقې زړه او سقترګي روښقاني سقوې او ډاډه او
مطمئن به سو او د مادي ،چټي او بې خونده ،بې هدفه او نتلقي او ذليقل ژونقد
پر ځاى به يې د خداى پر مځکه معنوي او د پت او عقزت او د لقوى څښقتن د
بنده او خليفه په توګه انساني ارزښت لرونکى ژوند پيل کړ .د دغقو الملونقو پقر
بنسن وو چي اسالم به هر ځقاى ورسقېدى پقر طواغيتقو او جبقارانو او د کفقر،
شرک ،باطلو او فساد او فحشا پر سردمدارانو به غالب او بريمن سو .که نقه کقه
عربو دا سپېڅلى دين نه واى منلى او هماغسي د جاهليقت د زمقانې پقه شقرک،
کفر ،شر ،ورانيو ،تربګنيو او جنګ جګړو اخته واى هيڅکلقه بقه دا د پقردو تقر
ولکې الندي ،له علم او فرهنقګ څخقه بقې برخقي ،د صقحراوو شقپانه او نيمقه
کډوال وګړي ان د خپلو ځانونو د ژغورلو او سمبالولو جوګه سوي نه واى.
د اسپانیې فتح
د فتوحاتو کومه لړۍ چي د حضرت معاويقهس پقه وختقو کقي د مسقلمانانو
لخوا پيل سوې وه ،د عبدالملک بن مروان او وليد بن عبدالملک د حکومتونقو
په پېر کي (له  705م .څخقه تقر  715م.کقال پقوري) د خقورا زيقات سقترتوب
پولي ته ورسېده.
د وليد بقن عبقدالملك پقه وختقوكي د اسقالم نقامتو اتقل موسقى بقن نصقير د
افريقې د والي په توګقه پقه قيقروان كقي اوسقېدى .د الکامقل فقي التقاريخ پقه /2
 334مخ کي وايي چي د ده پالر نصير د معاويه د ساتونکو مشقر وو .کلقه چقي
معاويه صفين ته د حضرت عليس سره د جګړې لپاره وخوځېد نصقير لقه تلقو
څخه ډډه وکړه .معاويه ورته وويل ولي د علي د وژلو لپاره نه راسره ځې؟ هغه
ورته وويل :زه د هغه چا په کفران کي ګډون نه درسره کوم چي تر تا په شکر ان
غوره دى ،کوم چي لوى څښتنأ دى .وايي چي معاويه هيڅ ورته ونه ويل.
د افريقې د لقويي وچقي مخقامخ د اروپقا پقه جنقوب لوېقديزه برخقه كقي يقوه

ټاپووزمه ده چي اسپانيه ( )Spainيا اندلس ورتقه وايقي او د سقمندر د لسقو يقا
دوولسو ميلو پقه انقدازه اورشقو يقې (چقي ډېقر لقږ واټقن دى) لقه افريققې څخقه
بېلوي .د اوومي عېسوي پېړۍ په وروستيو كي د دې هيواد خلکقو خقورا تقريخ
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ژوند درلود .د هيواد نيم وګړي مريان وه او ژوند يې د څارويو تر ژوند ډېر بتر
وو .د دوى په كار به د دوى بادارانو عياشۍ كولې .مريي د خپل بادار له اجازې
پرته واده نه سواى كوالى او په ډېره وړه ګناه به د وژلو فيصله پر كېده .د ملقك
له منځنۍ تپۍ (طبقې) څخه درنې ماليې اخيستل كېدې .مځکي او جايدادونقه
د واكمنو او پادريانو وه .د واكمنقو او پادريقانو محلونقه او خانققاوي پقه ښقکلو
نجونو پقري خقانې ګرځېقدلي وې .اخالققي ورانقي خپقل اوج تقه رسقېدلې وه .د
مذهبي لږكيو سقره ډول ډول ظلمونقه كېقدل .لنقډه داچقي نقاخوالي دونقه ډېقري
سققوي وې چققي مظلققوم او مقهققور رعايققا د «تنققگ آمققد بجنققگ آمققد» حالققت تققه
رسېدلي وه .چي كله كله به د ولس د بقې وزلقي تپقۍ د سقړو سقاوو لقوګي ان د
فتنې او ورانيو لمبې سوې.
دغه مهال د اندلس واکمنو داسي يو دود درلود چي خپقل نارينقه او ښقځينه

اوالدونه به يې د طليطلقې ( )Toledoپاچقايي محقل تقه لېقږل .هلتقه بقه د لقوى
طاغوت په دربار کي لويېدل او چي لويښت ته به ورسېدل يو بل ته به يې سقره
واده کول.
د مراك

په شقمالي سقاحل كقي د سقبته ()Ceuta

()1

نقومي ملقك يقو والقي

يوليان (كا نن جولين) نومېدى .ده هم خپله يوه ډېره ښقکلې او د نقازك انقدام
درلودونكې لقور چقي فلورنقډا نومېقده د دغقه هيقواد د ټولقواك رذريقق (راډرك؛

 )Roderickپققه دربققار كققي د هغققه هيققواد د دربققاري او مققذهبي زده كققړي لپققاره
ورلېږلې وه .خو د دې هيواد دغه وروستى ټولواك تردې كچي بدكاره او عيقاش
سوى وو چي د دغي نجلۍ سره يې په زوره بد لمني وكړه .د دې خبقري څخقه
لور پالر ته خبر ور كړ .څنګه چي يوليان يقو معتبقره واكمقن سقردار وو بقد يقې
يووړه او د غ اخيستلو په لټه كي سو .خپله لور يې په يوچل (د هغې د مقور د

 -1سبته د مراک

پر شمالي ساحل باندي يوه اسپانوي مستعمره ده .اسپانيې هغه په

1580م.کال له پرتګاليانو څخه ونيول.دغه ځاى چي يو آزاد بندر او پوځي چوڼۍ لري
له هره پلوه د مراک

اچولې ده.

يوه برخه ده .خو اسپانيې د لوېديزو هيوادونو په مالتړ خېټه پر
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سختي ناروغۍ له امله كورته د څقو ورځقو تلقو پقه پلمقه) خپقل كورتقه راوسقته.
وايي چي رذريق د خداى په امانۍ پر مهال هغو ته ډېر شته ور كړه او هيله يقې
ځني وكړه چي زه د ښکار لپاره څو ښو بازانو ته ضرورت لرم ،ماته يې له هغقه
ځايه راواستوه .يوليان ورته وويل« :زه به داسقي بقازان در ولېقږم چقي پقه خپقل
ژوند دي نه وي ليدلي».
هغه وو چي د 90هق کال په وروستيو کي د افريقې والي موسى بن نصير تقه
ورغى او هغه يې د اندلس نيولقو تقه وهڅقاوه او د كومکونقو ژمنقه يقې ورسقره
وكړه .هغه پخوا ال په دې فكر كي وو او له خدايه يې دغقه ګقړى غوښقت .څقو
هلتققه اسققالم خپققور او حققاکم سققي .هغققه وو چققي د اسققالم د خليفققه وليققد بققن
عبدالملك تر اجازې اخيستلو وروسته يې خپل يو جنرال چي طريقف نومېقدى
د څلورو سوو تنو سرتېرو او سلو اسقانو سقره پقه څلقورو بېړيقو کقي انقدلس تقه
واستاوه .کله چي هغه په 91هق کال د بريو او غنايمو سقره سقالم راسقتون سقو،
بيا يې داسالم اتل جنرال طارق بن زياد په 91هق  710 /م .كال په يقوه روايقت
د اوو زرو او په بل روايت د شلو زرو لښکرو سره چي زيقات يقې بربقر او نقوي
مسلمانان او لږ يې عرب وه ،د اندلس د نيولقو چقاري تقه وګومقارى( .الکامقل
في التاريخ او تاريخ اندلس  75مقخ)

(.)1

طقارق چقي كلقه د انقدلس څنقډي تقه

ورسېدى تر ټولو دمخه يې ټولي هغقه بېقړۍ چقي خپقل پوځونقه يقې پکښقي ور
رسولي وه وسوځلې او په دې توګه يې اسالمي پوځيانو ته لقه بقري يقا شقهادت
پرته بله الر پرې نه ښوول.
د جګړې پقه پايلقه كقي رذريقق د سقمندر اوبقو يقووړ او د هغقه زيقات شقمېر
پوځيان يا د مسلمانانو تر تېغ تېر سول او يا په سمندر كي ډوب سقول ،او پقاى
اندلس د اسالم لښکرو فتح كړ .دا د 91هق 711/ع.كال پېښه وه.

 -1د اندلس د سمندر د ختيزي غاړي هغه غرګوټى چي ترټولو د مخه د اسالم د سپېڅلو
او اتلو مجاهدينو د پښو مچولو وياړ ور په برخه سو د (جبل الطارق) په نامه ونومول

سو .دغه غرګوټى اوس هم په لږ بدلون (جبرالټر  )Gibraltarبولي.
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تاريخونه وايي چي د موسى پر طارق باندي د دې سترو سوبو له املقه نيقت
بد سو او هغه ته يې وليکل چي نور وړاندي تګ بس کړه .زه خپلقه درځقم او د
اندلس پاته ځايونه نيسم .خو طارق خپلو فتحو ته دوام ورکړ .چي لقه دې املقه
موسى پر وخښمېد او د هغه د سياسي ژوند د پاى ته رسولو په لټه کي سقو .بيقا
دى هم په طارق پسي د اتلسو زرو تنو پوځيانو سقره انقدلس تقه ورغقى .موسقى
تر ډېرو سوبو وروسته د طارق سره مخامخ سو .طارق يې تهديقد کقړ ،پقه درو
يې وواهه ،ان ځيني تاريخونه وايي چقي بنقدي يقې کقړ او بيقا يقې بېرتقه خپلقي
دندي ته وګومارى( .د سيديو تاريخ عرب،الکامل او نور)
بيا اسالمي پوځونه د موسى په مشري په ډېرو جګړوكي تر برخقي اخيسقتني
او د اندلس د زياتو برخو تر مطيقع كولقو وروسقته فرانسقې تقه ننووتقل .نقاغبون

( ،)Narbonneماونن ايوينقون ( )Avignonاو د رون ( )Rhoneد کقال لقورون
او قرقشونه يې فتح کړل.
اسالمي لښکرو د ټولي اروپا د نيولو او د اسالم پقه نقور د هغقې د روښقانولو
او د كفارو له كليساوو څخه د باطل د آواز پقر ځقاى د توحيقد دكلمقې د اذان د
پورته كولو لپاره داسي نخشه جوړه كړه چي :داروپقا ډېقره ښايسقته مځکقه بقه د
مسلمانانو تر پښو الندي كړي .د ستر پاپ د ناستون له كليساوو څخه به د حق
او «الله أكبر» آوازونه اوچت كړي .لقه هغقه ځايقه بقه ختقيځ تقه مخقه كقړي او د
بېزنتين د سلطنت په پالزمېنه قسطنطنيه كي بقه د شقام د پوځونقو سقره يوځقاى
سي او د دغسي سترو فتوحاتو مباركي به يوبل ته د باسفورس ( )Bosporusپر
غاړو وركړي.
مسلمانانو په خپلو باطل راپرځوونكو تورو د دې نخشې رنګول پيل كقړل او
د فرانسې څقو سقرحدي ښقارونه يقې ونيقول .خقو لقه بقده مرغقه نقاپوه او ظقالم
واکمن وليد بن عبدالملک موسى له نور وړاندي تګ څخه منقع کقړ .او دمشقق
تققه د سمدسققتي سققتنېدو فرم قان يققې ورواسققتاوه( .تققاريخ انققدلس  112 ،91او
122مخونه).له دې امله پقه  714م .کقال پقه اروپقا کقي د مسقلمانانو د وړانقدي
تګ سيالب ودرېد .په اندلس کي عېسقويانو خپقل ځواکونقه راغونقډ کقړل او د
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اسالم په وړاندي يې مزاحمتونه روان وساتل چي پقاى د څقو پېړيقو پقه تېرېقدو
سره عېسوي ځواکونو اسالمي حکومت را وپرځاوه.
د اٹلس فتوحات اسالميه په  269مقخ او د تقاريخ انقدلس پقه 122مقخ کقي
وايي« :موسى او طارق د اندلس پر شقمال لوېقديز کقونو بانقدي ولکقه نقه کقړه
ټينګه .اسپانوي عېسويانو د پياليو ( )Pelayoپقه نامقه يقو سقړى خپقل الرښقود

وټاکى (109هق 727 /م ).هغه د اونيجا ( )Onegaپر غرنيو سيمو باندي ولکه
ټينګه کړه بيا دغقو خلکقو د کواډونګقا ( )Cava dongaغرونقو تقه پنقاه يقو وړه.
مسلمانانو له دوى څخه صقرف نظقر وکقړ .پقاى دغقه وګقړي پقه اسقپانيه کقي د
مسلمانانو پر ضد د مزاحمت د تحريک مخکښي سول .لقه مسقلمانانو څخقه د
اسققپانيې د بېرتققه اخيسققتلو دغققه تحريققک کققرار کققرار زور واخيسققت ،لکققه چققي
لومړى په شمال کي عېسويانو «ليون» بيرته ونيو .بيا د کالګانو پقه سقيمه کقي د
قشتالې مسيحي حکومت رامنځ ته سو ،کوم چي باالخره يقې لقه انقدلس څخقه
اسالم او مسلمانان وايستل».
که دغه مهال اسالمي پوځونو ته د اسالم د ناپامو او بد نيتو واکمنو وليد او
د هغه ځاى ناستي سليمان لخوا مزاحمتونه نه واى ايجاد سوي او موقع ورکړه
سوې واى چي خپل کفر ماتوونکي عمليات يې روان ساتلي واى او بشپړ کړي
يې واى ،نو نن به د اندلس تاريخ بقل ډول واى او د دې ځقاى مسقلمانان بقه د
عېسوي کفارو د سختو ظلمونو او قساوتونو سره نقه مخقامخ کېقدالى ،بلکقي د
اروپا د هيوادونو نخشه به بل ډول ليدل کېداى.
تاريخونه ليکي :موسى په اندلس کي خپل زوى عبدالعزيز ،په سقبته ،طنجقه
او د هغو په شاوخوا سيمو کي يې خپل بل زوى عبدالملک او په افريقا کي يې
خپل مشر زوى عبدالله خپل ځاى ناستي وټاکل او د طارق سره دمشق ته رهي
سو .دوى ال دمشق ته نه وه رسېدلي چي وليد ناروغه سو .هغه موسى تقه ليقک
واستاوه چي ژر راسه څو د اميرالمؤمنين له وروستي ديدن څخه بې برخي پاته
نه سې .خو د هغقه ورور سقليمان چقي د تقاج او تخقت سقمبالولو تقه يقې ځقان
چمتو کاوه موسى ته وليکل چي سفر دي وځنډوه ،څو وليقد مقړ سقي او زه پقر
تخت کښېنم بيا راسه .موسى اريان پاته سو چي په کوم پيغام عمل وکقړي .بيقا
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يې پرېکړه وکړه چي خپقل عقادي سقفر تقه ادامقه ورکقړي .کلقه چقي دمشقق تقه
ورسېدى وليد ال ژوندى وو او موسى ته يې تود هرکلقى ووايقه .خقو څلوېښقت
ورځي وروسته وليد مړ سو او سليمان د واک پر ګدۍ کښېنسقتى .هغقه موسقى
تهديد کړ ،لمر ته يې ودراوه او بيا يې د حضقرت عمقر بقن عبقدالعزيز /پقه
سپارښتنه په ضمانت خوشي کړ ،خو لقه کقاره يقې ګوښقه کقړ .بيقا يقې موسقى د
خيانت په تور محاکمه کړ او درې لکه ديناره جرمانه يې پر را وايسقتل .موسقى
د خپلو ټولو امالکو په پلورلو يو لک ديناره برابر کړل او د نورو د موندلو لپقاره
اړ سو چقي لقه نقورو څخقه يقې پقه سقوال واخلقي ،چقي بيقا د ځينقو مخقورو پقه
سپارښتنه معاف سو .وروسته د وليد په امر د موسى زامن عبدالعزيز او عبدالله
ووژل سول .وايي چي تر دې وروسته موسى د يوه مظلوم او بې وزلي کقس پقه
څېر ژوند کاوه ،څو په 97هق کال د حو په الر کي وفات سو.
د طارق ژوند هم تر دې کچي په ورک نومۍ کي تېر سو چي تاريخ ليکونکقو
تققه يققې د مړينققي کققال هققم نققه دى معلققوم( .د تققاريخ انققدلس لققه 128 ،122ق ق
134مخونو او النجوم الزاهرة او نورو څخه لنډون)
په هر صورت بيا هم مسلمانان ترنژدې اتو پېړيو پر انقدلس پقه سقترتوب او
برم واكمن پاته سول .هغو پردې سربېره چي د هغه ځقاى خلقك يقې داسقالمي
عدل په پلي كولو له ټولو ناخوالو وژغورل او هوسا او آرام ژوند يې ورپه برخقه
كړ ،دغه هيقواد يقې د هنرونقو ،پوهنقو ،فرهنقګ او تمقدن ،سقوداګرۍ ،جنګقي
فنونو او وسلې جوړولو ،ډول ډول ايجاداتو او ډېرو نقورو پرمختيقاوو او د نقوم
او شهرت لوړي پوړۍ ته ورساوه.
دا خبري د ټولو تاريخونو په اتفاق؛ په تواتر جوتي سوي دي .خو موږ د يوه
فرانسوي تاريخ ليکونكي موسقيو سقيديو خبقري دلتقه يقوازي د بېلګقې پقه توګقه
رانقلوو ،هغه وايي« :موسٰى بن نصير په هره چاره كقي ډېقر عقدل كقاوه چقي لقه
امله يې د اندلس داسي سمسورتيا او د خلکو يې داسي هوسايي په برخه سقوه
چي د هغه ځاى د مخکنيو واكمنو [ګاتانو] په پېر كي يې هيڅ نقه وه پقه برخقه
سوې» (تاريخ عرب  214مخ) .بل ځاى ليکقي« :د انقدلس عقرب پقه علومقو،
فنونو ،صنعت ،حرفت او اخالقو كي تر پرنګيقانو ډېقر ښقه او اليقق وه .هغقوى
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داسي كقريم اوسقخيان وګقړي وه چقي د ځقوانمردۍ پقه الر كقي ترخپلوځقانوال
تېرېدل .داسي نقه وه چقي هغقوى وحشقيان وه او د خپلقو ځقانو پقه ارزښقت نقه
پوهېدل ،بلکي هغو د خپلو ځانو قدر هم ډېر ښه پېژندى» (تقاريخ عقرب 320
مخ).
پر فرانسه باندي وردانګل
کلققه چققي عبققدالرحمن بققن عبداللققه غققافقي د اسققپانيې اميققر وټاکققل سققو
مسلمانانو د اسپانيې د دغه امير په مشقرۍ د فرانسقې د فقتح کولقو اراده وکقړه.
خو په 731م.کال د اسپانيې د يوې سرحدي سيمي والي عثمان بن ابقي نسقعة
الخثعمي د ډيوک آف ايکوټين لور په نکاح کړه .د هغه سره يې الس يو کقړ ،د
بغاوت رپۍ يې پورته کړ او خپلواک حکومت يې اعالن کړ .نو هغه وو چقي د
اسپانيې اموي واکمقن اميقر عبقدالرحمن الغقافقي هغقه پقه جګقړه کقي وواژه او
وروسته يې د فرانسې د نيولو چاري ته پام واړاوه .د نژدې يو لک پوځيانو سره

اکويتانيې ته ننووت .د ډورډون )The Dordogne( .سيند پر غقاړه يقې کاونقن
آف ايکقوټين ( )counts of Ecotineتقه سقخته ماتقه ورکقړه ،بيقا يقې د فرانسقې
نامتو بندر بورډو ( )Bordeauxفتح کړ .د ډيقوک پاتقه لښقکر يقې پوپنقا کقړ .تقر
سيند ورتېر سول ،پويټيرس ( )Poetriesته ورسېدل .د شمال ختيزي او سهيلي
فرانسې زياته برخه يې تر پښو الندي کړه او بېرته اندلس ته ستانه سول.
څه مهال وروسته اسالمي پوځونه د غافقي په مشرۍ بيقا د فرانسقې پقر لقور

وخوځېققدل .د پققايرينيز ( )Pyreneesتققر غققره تېققر سققول ،پققه فرانسققه ننوتققل ،د
ناغبون ( )Narbonneتر نيولو وروسته يې باغدو ( )Bordeauxفتح کړ .څنګقه
چي کاونن آف ايکوټين د مسقلمانانو مقابلقه نقه سقواى کقوالى ،خپقل پخقواني
حريف چارلس ته يې سقر ټيقن کقړ او د مرسقتي غوښقتنه يقې ځنقي وکقړه .پقه
داسي حال کي چي څه مهال دمخه د دوى ترمنځ سخته جګړه سوې وه ،خقو د
مسلمانانو په وړاندي سره يو سول .کقه څقه هقم د فرانسقې د پقاچهۍ پقر تخقت
څلورم تهيري ناست وو ،خو د سلطنت واک اختيار د دغقه نقامتو اتقل دربقاري
چققارلس سققره وو .د ده سققره د مسققلمانانو د جګققړې لپققاره د نققورو عېسققوي
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هيوادونو سرتېري هم يو ځاى سول .کله چي اسالمي پوځونه طلوشه ()Tours
؛ د اوسققني پققاريس شققاوخوا (تققه ورسققېدل .دواړه لښققکر سققره مخققامخ سققول.
(114هق732 /م.کال) يوه اوونۍ يو د بل بريد ته انتظار وه .پقاى غقافقي بريقد
پر وکړ ،څو ورځي سختي جګړې رواني وې ،لومړى مسلمانان غالقب وه ،خقو
په اوومه ورم د جګړې په جريان کي پر غافقي د شالخوا بريقد وسقو او د ټپقي
کېدو له امله په شهادت ورسېد .له دې امله اسالمي پوځونقه د شقپې د جګقړې
له ډګر څخه پر شا سول.
بله ورم چارلس خپل پوځونه ميدان ته کقړه ،خقو څنګقه چقي اسقالمي پقوم
ونه ليدل سو ،پوه سو چي اسقالمي پوځونقه لقه پرېکړونقي جګقړې پرتقه پقر شقا
سوي دي.
لوېديز تاريخ ليکونکي دغه جنګ ته تاريخي ارزښقت ورکقوي .دوى ګومقان
کوي چي د دې جګړې سره د اروپا د برخليک پرېکړه وسوه او په فرانسه کي د
مسلمانانو د حقيققي وړانقدي تقګ لقړۍ ودرول سقوه .چقارلس تقر دې جګقړې
وروسته اتل وبلل سو او د ( Mortalمارتول يقا سقخت انسقان) خطقاب ورکقړه
سو .خو عربو تاريخ ليکونکو دې جګړې ته ډېقر ارزښقت نقه دى ورکقړى .البتقه
څنګه چي په دې جګړه کي ډېر مسلمانان شقهيدان سقول دغقه ځقاى پقه «بقالط
الشهداء» ونومول سو( .تاريخ اندلس164 /1ق 168مخونه).
په هرحال په  832ع.کال د رسول ج د وفات سل کاله پقوره سقول .پقه دې
سلو کالو کي مسلمانانو يو داسي ستر هيواد رامنځ ته کړ چي له اسپانيې څخقه
تر چين پوري غځېدلى وو .د تاريخ پاڼي تر دغه مهالقه پقوري لقه دغسقي پقراخ
هيواد څخه نه وې خبري.
سمندري فتوحات
څنګققه چققي مسققلمانانو شققام او مصققر تققر خپلققي ولکققې النققدي راوسققتل او د
لوېديځ پر لور يې د افريقې په ټول ساحل کي د فتوحاتو لړۍ روانه کړې وه ،نو
په دې توګه ټول روم سمندرګى د دوى تر اغېز الندي راغقى .د روم سقمندرګي
پر اوبو باندي لومړى روميانو واک درلود ،خو اوس مسلمانان هم پقه دې اوبقو
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شريک وه او غالب ځواک باله سو .په پيل کي مسقلمانانو د روم سقمندرګي پقه
څنډو کي د وچقو سقيمو دفقاع کقول ،خقو اوس هغقو د دې سقمندرګي د اوږده
ساحل د دفاع لپاره د سمندري پېړيو جوړولو په تکل کي سول .تر دې وروسته
چي مسلمانانو پر روميانو باندي هرڅونقه بريدونقه کقړي دي ،پقه هغقو کقي يقې
سمندري بېړۍ استعمال کړي دي.
د حضرت عثمقانس د حکومقت پقه وختقو کقي حضقرت اميقر معاويقهس د
اسالمي سقمندري ځقواک بنسقن کښېښقود .د بېړيقو بېقل بېقل جوړښقتونونه پقه
اسکندريه او عکا کي رامنځ ته سوه او په اريانوونکې چټکتيا سقره د مسقلمانانو
سققمندري ځققواک د دې وړتيققا ومونققدل چققي پققه32هققق652 /.م .کققال يققې پققر
اسکندريه باندي د رومي سمندري بېړۍ بريد ناکامه کړ.
د مسلمانانو سمندري ځواک صرف په دوو کالو کقي دونقه ځقواکمن سقوى

وو چي پقه 34هقق654 /.م .کقال د فقونيکس يقا فنيققې ( )Phoenix / Finkeپقر
څنډه ليقيه ( )Lycian Coastکي د بصر بن ارطات ،په بل روايت د عبدالله بن
سعد بن ابي سرح په مشرۍ د «ذات الصواري» په نامه سقمندري جګقړه د روم
(د مققديترانې) پققه سققمندرګي کققي د روم د سققمندري پوځيققانو سققره وسققوه.
مسلمانان په دوو سوو بېړيو کي سپاره وه ،خو.د روميانو د بېړيو شقمېر د هغقو
د ستري سمندري بېړۍ په شقمول لقه  500څخقه تقر  700پقوري اټکقل سقوى
دى.
په دې جګړه کي د روميانو ټولواکمن کنسټنټاين (د هرققل زوى) پقه خپلقه د
رومي بېړيو قومانداني پر غاړه اخيستې وه .د عربو سمندري بېړيقو د روميقانو د
سمندري بېړۍ پنځه سوه وړې بېړۍ له منځه يووړې ،روميانو ته د جنګ هقيڅ
فرصت په الس ورنه غى .ټولواکمن په ډېر تکليف په تېښته بريالى سو او ځقان
يې وژغورى .په دې توګه دغه لومړۍ سمندري جګقړه د يرمقوک دوهقم جنقګ
جوت سو ،د بېقزنتين سقمندري ځقواک يقې پقاش پقاش کقړ او پقر روم سقمندر
باندي يې د روميانو اته سوه کلن تسلط ته خاتمه ورکړه( .اسالم ،پيغمبر اسالم
89مخ اواٹلس فتوحات اسالميه  275مخ).
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د روم د سمندر ټاپوګان:
د دې جګړې په پايله کي د روم سمندرګي په ختيځ او لوېديځ کي ټقول واړه
او لوى ټاپوګان يو په بل پسې د مسلمانانو تر ولکې الندي راغله .د قبرص ټاپو
د حضرت امير معاويهس د حکومت پقه پېقر کقي پقه 33هقق653 /.م.کقال فقتح
سو .روډس په 52هق672 /.م.کال فتح سو .پقه عباسقي پېقر کقي پقر اققريط )
کرين؛ ( Creteباندي له 212هق 827/.ع.کال څخه تقر350هقق961 /.ع.کقال
پوري عربي امارت ټينګ سو .پر صقليه (سيسلي) باندي بنو اغلبو لقه 212هقق
827 /ع .کال څخه بريدونه پيقل کقړل او تقر213هقق 828 /ع.کقال پقوري ټقول
ټاپو د اسالم تر ولکه الندي راغى .د دې ځاى د نيولو کقار نقامتو عقالم قاضقي
اسد بن فرات /ته وسپارل سو .هغه د لسو زرو سرتېرو سقره چقي زيقات يقې
خراسانيان او لږ يې بربر او اندلسيان وه د يونيم لکو رومي منظمو پوځيانو سره
وجنګېد او صقليه يې فتح کقړه .دغقه اتقل قاضقي چقي خپلقه هقم خراسقانى وو
وروسته هلته په يوه جګړه کي شهيد سو( .اسالم ،پيغمبر اسالم89مقخ ،تقاريخ
ملت 208 /3مخ ،اٹلس فتوحقات اسقالميه300مقخ او العقرب فقي صققلية /1
32مخ).
بيا له دغه ټاپو څخه اسالمي پوځونو پر ايټاليه باندي بريدونه پيقل کقړل .پقه
يوولسمه عېسوي پېړۍ کي د ايټاليې په اپوليقا کقي دوه اسقالمي امارتونقه د لنقډ
وخت لپاره جوړ سول .د عربو تر بريقدونو النقدي نقه يقوازي سقهيلي ايټاليقه او
نيپلز (اوس د ايټاليې د کيمپانيا د ايالت مرکز) راغلي وه ،بلکي پخپله روم هقم
په 846ع.کقال د دوى تقر بريقدونو النقدي راغقى .د روم د سقمندرګي دوه نقور
ټاپوګان سارډينيا او کارسيکا هم دغه مهال فتح سول .په 256هق869 /.م.کال
مالټا هم فتح سوه.
له اوسنيو څېړنو څخه جوته سوې ده چي په يونان کي هم مسلمانان تر ډېره
مهاله واکمن پاته سقوي دي .د مقايلز د څېړنقو سقره سقم د يونقان پقه بېلقو بېلقو
ښارونو کي ،لکه اټيکا ( ،)Atticaکورينت ( )Corinthاو آتقن ( )Athensکقي د
عربو د مستقل اوسېدو نخښي او آثار تر السه سوي دي .قسقطنطنيې تقه نقژدې
د باسفورس پر څنډه باندي هم د يوه مسجد آثار پيدا سوي دي.
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په دې توګه تر لسقمي عېسقوي پېقړۍ پقوري نيمقه عېسقوي نقړۍ د مسقلمانو
فاتحينو تر واک الندي راغله .پر روم سمندرګي باندي چي تر اوومقي عېسقوي
پېړۍ پوري يوازي رومي رپۍ رپېدى اوس د مسلمانانو تر ولکقه النقدي راغلقى
وو .پر دې سمندرګي باندي د مسقلمانانو ولکقې د عېسقويانو تسقلط تقه خاتمقه
ورکړه .د عېسوي ځواکونو تګ راتګ يوازي په ساحلونو کي محدود پاته سقو.

(اسقالم ،پيغمبقر اسقالم89مقخ ،د Miles G.C.;The Circulation of Islamic
th

 Coinage from 8 Century in Greece, Vol II, pp.485-498او نقورو پقه
حواله).
د يادوني وړ ده چي د لنډون په پام کي نيولو سره د ډېر شمېر هغقو کوچنيقو
ټاپوګانو په هکله چي د مسلمانانو لخوا په بېلو بېلو وختونو کي فقتح سقوي دي
له يادونو څخه تېر سوو.
د اسالمي فتوحاتو بل پېر
په اوومه او اتمه عېسوي پېړۍ کي چي د اسالمي فتوحاتو څخه عېسقويان د
کوم کړکې سره مخامخ سول ،تر لسقمي عېسقوي پېقړۍ وروسقته يقې لقه هغقه
څخه د ژغورني هڅي پيل کړې او د خپلو له السه تللو سيمو د بېرتقه تقر السقه
کولو کوښښ يې وکقړ .تقر اوسقه ال د ځقواک پقه تقوازن کقي څقه بقدلون نقه وو
راغلى چي په اسالمي نړۍ کي نقوي بدلونونقه رامقنځ تقه سقول .د مرکقزي آسقيا
ترک او تاتار قومونه په اسالم مشرف سول .په يوولسمه عېسوي پېړۍ کقي (پقه
1029ع.کال) د تاتاريانو يوې قبيلې (سلجوقيانو) پر خراسان او ايقران هجقوم
وروړ .د غز قبيلې دغه ټولي سيمي يې الندي کړې .په 1055ع.کال د دغه قوم
يوه سقردار طغقرل بيقل سقلجوقي پقر بغقداد ولکقه ټينګقه کقړه .ورپسقې يقې پقه
پنځلسو کالو کي اناطوليه تسخير کړه .په دې توګقه د اسقالم پخقوانى ققدرت د
اتلو جګړنو د دين په توګه د ترک او تاتار قومونو په من نوې سقا واخيسقته .لقه
سلجوقيانو څخه بېزنتين او فاطميان دواړه وبېرېقدل .ګقډي بېقري دواړه دفقاعي
تړون ته اړايستل .دغه تړون په 1071ع.کال السليک سو.
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بېزنتينققي ټولققواکمن د سققلجوقيانو د خطققرې د ليققري کولققو لپققاره ،د عباسققي
خالفت له بې واکۍ او د سلجوقيانو او فاطميانو له شخړو څخه ګټه اوچته کړه
پر مسلمانه آرمينيا او ډېرو نورو ځايونو باندي يې بريدونقه وکقړه .خقو سقلطان
الپ ارسالن په463هق 1071 /ع .کال بېزنتيني پوځونو ته په مالذ ګقرد (منقزي

کرت  )Manzikertنومي ځاى کي له عبرته ډکقه او شقرموونکې ماتقه ورکقړه .د
بيزنتين امپراتور رومانوس ديوجانس چي د بيزنتين يو پوځي الرښود وو د الپ
ارسالن لخوا ونيول سو او بيا د دغي واكمنۍ ډېرو سترو مسيحي ښارونو ،لکه

انطققاكيې او نيقيققې ( )Nicaeaتققه ورسققېدل او تققرك واكمققن قلققو ارسققالن بققن
سققليمان پققه نيقيققه (اوسققني ازنيققق) كققي د روم د سققلطان پققه نامققه پققر تخققت
كښېنوست( .بيا نيقيه په 490هق 1097/ع .کقال د لقومړۍ صقليبي جګقړې پقه
پيلېدو سقره د قلقيو ارسقالن لقه السقه ووتقل ،صقليبيانو نقه ،بلکقي د بېقزنتين د
امپراتققور پوځيققانو اشققغال کققړه او قلققيو ارسققالن قققونيې تققه چققي پققه 477هققق /
1084ع .کال يې فتح کړې وه پر شقا سقو او هغقه يقې خپلقه پالزمېنقه وټاکقل)
دغي ماتي عېسوي نړۍ له کوچنۍ آسيا( )1څخه د تل لپقاره بقې برخقي کقړل .د
کوچنۍ آسيا تر نيولقو وروسقته د يونقان لقه لقوري پقه اروپقا کقي د مسقلمانانو د
وړاندي تګ امکانات پيدا سول .د مالذګرد په جګړه کي مقاتي ختيقزه عېسقوي
نړۍ سخته وبېرول .پر دې سر بېره پقه 1081ع.کقال مسقلمانانو پقر قسقطنطنيه
باندي بريقد وکقړ .لقه دې املقه بېقزنتين واکمنقو لقه ډېقري ناچقارۍ څخقه خپقل
پخواني رقيب لوېديځ خپلي مرستي ته ور وباله.

بېزنتينققي ټولققواکمن «الکسققيوس کومققان Alexis Comnène ،يققا Alexius

 »Comnenusد رومن كاتوليك كليسا پاپ «دوهم اوربقانوس »Urban II،څخقه
مرسته وغوښته .څنګه چي د غقه مهقال لوېقديځ د اوس پقه خقالف پقه لقوږه او
افالس اخته وو .خو ختيځ په عمومي توګه او اسالمي ټولنقه پقه ځقانګړې توګقه
ډېره سوکاله او شتمنه وه ،او څنګه چي دکليسا د ظقاهري مقذهبي بنسقټونو تقر
شا ماديات پالني او د نقس او نفقس غوښقتنو او د واکمنيقو ترالسقه کولقو اغېقز
 -1آسياي صغير؛ د اوسنۍ تركيې د آسيايي برخي پخوانى نوم.
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درلود ،نو دغو نقطو اروپايان ،په زياته په کليسا پوري تړلي وګړي وهڅول چي
خپلو عېسوي تعليماتو ته شا کړي او دې سياسي او مادي ضرورتونو ته مذهبي
عنصر ورکړي .پاپ د دغو موخو د تحقق او د عېسوي نړۍ د پايښقت لپقاره د
کوچنۍ آسيا بېرته نيونه الزمي وبلل او د صليبي جګړو اعقالن يقې وکقړ .دغقو
صليبي جګړو په اروپا کي د اسقالم وړانقدي تقګ د څقو پېړيقو لپقاره وځنقډاوه.
(اسالم ،پيغمبر اسالم 89او ورپسې مخونه ،د Sir John Glubb;The Lost
 Centuries,p.27په حواله او ځيني نور ماخذونه).

د عثماني ستري واکمنۍ په ټینګېدوسره د اسالمي فتوحاتو بیا
پیلېدل
د ديارلسمي عېسوي پېړۍ په پاى کقي د بېزنتينقي پولقو سقره د انقاطوليې پقه
سيمه کي ترکانو د عثمان بن ارطغقرل پقه مشقرۍ د سقلطان عالوالقدين کيقبقاد
سلجوقي په مرسته يو کوچنى حکومت جوړ کړ .بياچي سلطان عالوالقدين مقړ
سو عثمان د پاچهۍ پر تخت کښېنوست او د عثماني پياوړي امپراتورۍ بنسن
يې کښېښود.
ترکان ،بېزنتین او اروپا:
عثماني واکمنو اسالم او مدنيت ته ستر خدمتونه وکړل .د انسانانو د دې او
هغققي دنيققا د نېکمرغققۍ او د مسققلمانانو د سققوکالۍ او د هغققو د سققرلوړۍ او
ويققاړونو د خونققدي کولققو او د هغققو د دښققمنانو د غلققي کېققدو لپققاره يققې نققه
هېرېدونکي هلي ځلي وکړې .هغقو خپلقه اسقالمي سقترواکي د نقړۍ بېلقو بېلقو

خواوو ته پراخه کقړه .دغقه سقلطنت پقه لوېقديځ کقي د ډينيقوب ( )Danubeتقر
سينده ،په ختيځ کي د فارس تقر خليجقه ،پقه شقمال کقي د اوکقراين د ازوف تقر
سمندرګي او په سهيل کي تر حبشې پوري وغځېدى.
په اروپا کي د عثمانيانو بري د اسالم د هغولومړنيو فتحو تسلسل بلل کيږي
چي د راشده خلفاوو پقه پېقر او تقر هغقه وروسقته پېقر کقي تقر سقره سقوي وې.
عثماني اسالمي پوځونو په سهيل ختيزه او منځنۍ اروپا کي تر ډېرو ليقرو ليقرو
ځايونو مسيحي هيوادونه ونيول او په دغو هيوادونو کي يې اسالم په ستر شان
او شوکت خپور کړ او وده يې ورکړه.
په څوارلسمه عېسوي پېړۍ کي لومړى پر بېزنتين سترواکۍ بانقدي د ترکقانو
فشار زيات سو .د بېزنتين پر بېلو بېلقو سقيمو بانقدي ترکقانو ولکقه ټيګقول پيقل
کړل .هغو د ډېرو کوچنيو ښارونو پر نيولقو سقر بېقره پقه726هقق 1326/م .کقال
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بروسا ( )Bursaاو په 1330ع.کال نکوميډيا (( )Nicomediaازميت) او نيقيه

ونيول .سلطان مراد په763هق 1362 /م.کال ادرنقه) ادريانوپقل؛ (Adrianople
فتح کړ او د غه ښار يې چي تر قسطنطنيې وروسته دوهم مهم ښقار بالقه سقو د
خپققققل هيققققواد پالزمېنققققه وګرځققققول .پققققه 1364م .کققققال يققققې فلپوپققققولس

( )Philippopolisاوس د بلغققاريې اړونققد پلوفققديف؛ ( )Plovdivفققتح کققړ .پققه
1371ع.کال يې صرب ققوم تقه ماتقه ورکقړه ،مققدونيې تقه يقې پقه فرارولقو اړ
ايسققتل ،بيققا يققې مقدونيققه او د ډلماسققيا سققاحل ونيققول .پققه 1381ع.کققال يققې
مناسققتر ،برلبققه او اسققتيب ونيققول او بيققا يققې تققر دورکققالو کالبنققدۍ وروسققته د
بلغققاريې پالزمېنققه صققوفيه را وپرځققول( .دغققه کالبنققدي لققه  783تققر 785هققق/
 1381تر 1383م.روانه وه).
د دغققه سققلطان پققه وختققو کققي د مسققلمانانو فتوحققاتو د هغققو پققه وړانققدي د
مسيحي طواغيتو او کليساوالو سقخته دښقمني راوپقارول .هغقو د دې پقر ځقاى
چي د اسالم رشتياني ديقن تقه غقاړه کښقېږدي ،د پرلقه پسقې صقليبي جګقړو ،د
پوځونو د غونډولو او د تاوتريخوالي د لمني پراخولو ته يې الس واچقاوه .لکقه
چي د لومړي ځل لپاره د قسطنطنيې او لوېديزي اروپا د واکمنو او پقاپ پقنځم
اوربانوس په ګډو هلو ځلو د اروپايي ،بالکاني ،صليبي ځواکونقو اتحقاد رامقنځ
ته سو او صرب ،بلغاريايي ،مجاري ځواکونه او د سهيلي رومانيې د افقالق (د

سهيلي رومانيې «والچيا» يا «واالکيقا»؛ ( )Walachiaد سقيمو اوسقېدونکي پقه
يوه صليبي اتحاديه کي سره يوځاى سول .د دغو دولتونقو دونقه سقتر ځواکونقه
غونډ سول چي شقمېره يقې تقر شقپېتو زرو تنقو پوځيقانو ورسقېدل او د عثمقاني
واکمنۍ د پالزمېني پر لور وخوځېدل .د دې ستر ځواک سقره د عثمانيقانو ډېقر
لږ پوم تشيرمن نومي ځاى ته نژدې د ماريتسقا د سقيند پقر غقاړه مخقامخ سقو.
ډېره ستره مرګ ژوبله رامنځ ته سوه .د صليبي اتحاد د ځواکونو نظقامي اړيکقي
وراني سوې .دوه صرب قوماندانان د تېښتي په حال کي په سيند الهو سقول .د
مجارستان پاچا په ډېر تکليف وژغورل سو .عثمانيقان د سقترو سقوبو پقه پايلقه
کي د بلغاريې تر سهيل او د صربستان تر ختيځه ورسېدل .او اسالمي پوځونقو
پرله پسې د بېزنتين ،بلغاريې او صربستان پر ښارونو بريدونقه کقول او د منقي د
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بلګونو غوندي يې رژول( .دولت عثماني از اقتدار تقا انحقالل38مقخ او اٹلقس
فتوحات اسالميه 319مخ).
لږ مهال وروسته په 790هق1387 /م.کال عثمانيان د يقوه بقل نقوي بالکقاني
صليبي اتحاد د دوو سقوو زرو پوځيقانو د سقختي حملقې سقره پقه کوسقوو کقي
خامخ سول .په دې جګړه کي هم عثمانيان بريقالي سقول ،خقو د سقختو تلفقاتو
په زغملو سره.
تاريخونه وايي چي تر بري وروسقته سقلطان مقراد د جګقړې پقه ډګقر کقي د
جګړې د پايلو د څېړلو پر مهال د يوه ټپي صقرب پقوځي لخقواچي ځقان يقې د
صربسققتان لققه پاچققا څخققه يققاغي څرګنققداوه او د سققلطان مققراد سققره د مالقققات
غوښتنه يې کول ،په خنجر ووهل سو او شهيد سو.
پققه داسققي حققال کققي چققي د عثمققاني دولققت پققر ضققد د عېسققوي واکمنققو او
کليساوالو صليبي جګړو او تېريو يو په بل پسې دوام درلود د مقراد زوى غقازي
بايزيد يلدرم (له 1389ع.کال څخه تر 1403ع.کال پقوري) بوسقنيا ،والچيقا،
بلغاريه ،او سالونيکا ( )Salonicaفتح کړل .په دې وختو کي د بلغاريې د پاچقا
زوى اسالم ومانه او د بايزيد لخقوا د سيمسقن ( )Samunوالقي وټاکقل سقو .د
اسالم د دې سترو بريو او په اروپا کي په ډېره چټکۍ سره د هغقه د خپرېقدو لقه
امله اروپايي طواغيتو خپلي ګټي په خطر کي وليدلې .ځکه نو د سقربيا واکمنقو
د ډيوک آف برکنډي (ختيز ي فرانسې) ،اتقري

او بويريقا (سقهيلي جرمنقي) د

پاچهانو او سينن جان سره صليبي تړون السليک کقړ او ګقډو پوځونقو يقې پقه
798هق1396 /م.کال د نکوپولس په محاصره کولو سره د عثماني لښکرو سره
جګړې ته ورودانګل ،خو بيا هم فتح د عثماني لښقکرو وه .ډيقوک آف برکنقډي
او د هغه ډېر نور قوماندانان او کاونن دي نوار د مسلمانانو پقه الس کښقېوتل.
هغو ژمنه وکړه چي بيقا بقه د عثمانيقانو سقره جګقړه نقه کقوي .ځکقه نقو بايزيقد
هغوى خوشي کړل او کاونن دي نوار ته يې وويل« :ګوره کاونتقه! تقه يقوه پقال
بيا زما جنګ ته راسه ،څو په دې جګړه کي د ماتي له شرمه خالص سې .او پقه
ياد ولره چي زه ستا له بېرته راتلو څخه نه بېرېږم .که زه ستا څخه ډارېدالى نقو
نه مي خوشي کولې .ته هر وخت چي وغقواړې را تقالى سقې .تقه بقه مقا او زمقا
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لښکر ستا په وړاندي ووينې .ځکقه زه د دې لپقاره پيقدا سقوى يقم چقي صقليبي
جګړه ماران زما سره وجنګيږي او زه هغوى مات کړم».
په دې توګه د څوارلسمي عېسوي پېړۍ تر پاى ته رسېدو پوري ټقول بالکقان
د ترکانو تر ولکه الندي سو .صرف قسطنطنيه پاته سوه چقي د خپلقي کالبنقدۍ
په سبب تر نوري نيمي پېړۍ پوري له فتح کېدو څخه وژغورل سوه.
کله چي ترکان د هنګري پر پولو والړ وه ،لوېديځ د خپلو صليبي هلوځلو په
دوام د خپلققو واکمنيققو ،ګټققو او شققومو موخققو د سققاتلو لپققاره خپققل ځواکونققه
راغونډول او نهم پاپ بوني فيس د ترکانو پر ضد د نوو صليبي جګړو د پيلولو
لپاره تبليغ پيل کړ .مغولو پر اسقالمي نقړۍ بريقد وکقړ .د ګقوډ تيمقور پوځونقه د
سېالب په څېر پر آسيا او ختيزه اروپقا ور پرېوتقل .لقه دې املقه پقه اروپقا کقي د
ترکققانو وړانققدي تققک ودرېققد .بايزيققد يلققدرم د قسققطنطنيې کالبنققدي پرېښققوول،
کوچنۍ آسيا ته يې ځان ورساوه ،څو د تيمور له يرغل څخقه عثمقاني واکمنقي
وژغوري .په  1403م.کال په انقره کي مغول او ترکان سقره مخقامخ سقول .پقه
دې جګړه کي بايزيد او د هغه زوى د تيمور په الس ورغله او بايزيد د هغقه پقه
بند کي مړسو.
بيققا تيمققور پققه 1405ع.کققال ومققړ( .اسققالم ،پيغمبققر اسققالم 89مققخ اواٹلققس
فتوحات اسالميه  325ق  226مخونه).
د بايزيقد تقر نيولقو او وفقات وروسققته عثمقاني واکمنقي د څقه مهقال لپققاره د
کمزورۍ او ستونزو سره مخامخ سوه .بيا د بايزيد زوى سلطان محمقد چلپقي
بېرته پر پښو ودرول .هغه د عثماني پولو پر لور د هنګري او بوسنيا د واکمنو د
وړاندي تګ پر ضد جهاد پيل کړ او د کروشيا په سقيمه کقي د خقونړۍ جګقړې
په پايله کي عثمانيقانو ډېقر بقري ترالسقه کقړل .لکقه چقي د هرزګوينقا واکمقن د
عثماني دولت مطيع سو .بيا په 818هق1415 /م.کال عثمانيقانو سقراى بوسقنه
(سققرايوو) فققتح کققړه .دغققه راز يققې پققه دغققه کققال ازميققر ونيو.پققه 819هققق/
1416م.کال سلطان محمد رومانيې ته مخقه کقړه او د هغقې ډېقري برخقي يقې
ونيولې .بيا په 820هق1417 /م.کال ټوله البانيه فتح سوه.
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د قسطنطنیې تاریخي او پرتمینه فتح او د بېزنتین له منځه تله
دوهم سلطان مراد (1421قق  1451ع ).بيقا سقالونيکا فقتح کقړه او چقي پقر
بالکان باندي د ولکې د بيا ټينګولو لپاره اروپا ته ننووت ،هلتقه د اروپقا راغونقډ
سوي ځواکونه د مقابلې لپاره چمتو سوي وه .سلطان پقه 1444ع.کقال د ورنقه

( )Vernaپه جګړه کي دغقو ځواکونقو تقه پرېکړونقې ماتقه ورکقړه او پقر بالکقان
باندي يې له سره ولکه ټينګقه کقړه .د قسقطنطنيې را پرځېقدل هقم د نقن او سقبا
خبره سوه.
لکققه چققي پققوهيږو د قسققطنطنيې ښققار ډېققر لرغققوني ،مهققم او د بېققزنتين د
سترواکۍ او مسيحيت د سترتوب څرګندوى ښار وو .دغه ښار ستر کنستانتين
په 324م.کال د باسفورس پر غاړه د بېزانس د زاړه ښار پر ځقاى ودان کقړ .لقه
دې امله يې دغه ښقار تقه كنسقتانتينوپل ()Constantinople؛ د کنسقتانتين ښقار

ويل .چي عربو قسطنطنيه باله.
د سلطان مراد تر وفات وروسقته چقي د هغقه زوى دوهقم سقلطان محمقد د
سلطنت واګي په الس کي واخيستې د خپلو نيکونقو د نيمګقړي کقار د بشقپړولو
او د هغو د هيلو د ترسره کولو لپاره يې وپتېيل چي د لوى څښتنأ په مرسقته
به قسطنطنيه نيسقي او د بېقزنتين اوږدې ( )1100کلنقي واکمنقۍ تقه بقه د پقاى

ټکى ږدي .له بلي خوا يوولسم قسطنطين ()Constantine XII Palaeologus

له عېسوي نړۍ څخه د مرستي د ترالسه کولو لپاره ومنل چي د يونان کليسا
د روم د کليسا سره يوځقاى کقړي .خقو د دې سقره سقره لقه لوېقديځ څخقه لکقه
څنګه چي ښايېدل مرسته ورسره ونه سوه.
سلطان محمد د قسطنطنيې د فتح کولو لپاره ډېر ښه تقدابير ونيقول .د سقلو
زرو تنو پياوړى پوم او سل بېړۍ يې چمتو کړې .قسقطنطنيه يقې د سقمندر او
وچي لخوا محاصره کړه .تر يوې مياشتي کالبندۍ او بيقا د ښقار پقه دننقه کقي د
تن په تن جګړې وروسته يوولسم کنستانتين چي د دفاع الرښوونه يې پقر غقاړه
لقققرل ووژل سقققو او پقققاى مسقققلمانانو د 757هقققق د دريمقققي خقققور پقققر شقققلمه د
1453م.کال د مى پر 29مه قسطنطنيه په ستر شان او شوکت سره فقتح کقړه او
پققه دې توګققه د روم د امپراتققورۍ ورسققتۍ نخښققه پوپنققا سققوه .نققور نققه بېققزنتين
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سترواکي وه او نه بېزنتين طواغيت .سلطان محمد عثماني پقر آس سقپور د آيقا
سوفيې کليسا ته ننووت او کله چي يې له هغې څخقه د باطقل مسقيحيت ټقولي
نخښققي ليققري کققړې د آيققا سققوفيې د جققامع جومققات نققوم يققې پققر کښېښققود ،د
برياليتوب لمونځ يې پکښي وکړ او د تکبير آوازونه ځني پورته سقول .دغقه راز
د قسققطنطنيې ښققار هققم اسققالمبول (د اسققالم ښققار) ونومققول سققو او د عثمققاني
دولت پالزمېنه سوه.
کله چي قسطنطنيه را وپرځېدل اروپايي هيوادونو ستر خطر احسقاس کقړ او
پاپ شخصاً د سلطان محمد فاتح پر ضد د اروپايي پوځونو قومانده پقر غقاړه
واخيسته .عثماني واکمني يې هم په وړاندي کلکه ودرېقده .لوېقديزو کفقارو تقه
يې غاښ ماتوونکي جوابونه او مال ماتوونکي ګوزارونه ورکړه .نوره هم پقه بقرم
او سترتوب په اروپا کي پر مخ والړه ،ستري او تاريخي سوبي يې وکقړې .ډېقر
عېسققوي هيوادونققه او سققيمي يققې د اسققالم پققه رڼققا روښققاني کققړې او د اسققالم د
مقدس دين په خپرولو او دودولو سره يقې د خسقير القدنيا واهخقره انسقانانو د
دې او هغي دنيقا د نېکمرغقۍ اسقباب برابقر کقړل .دلتقه د دې ويقاړلي اسقالمي
سترواکۍ د ټولو بريقاوو او فتوحقاتو او د لوېقديزيانو د شقيطنتونو ،خبقاثتونو او
ډول ډول توطئو په باب خبري د کتاب د ډېر اوږدېدو المل کيږي ځکقه مقو پقه
همدغونه څرګندونو بسنه وکړه.
قبچاق سلطنت او د ماسکو فتح
د چنګيققز لمسققيانو باتوخققان ،برکققا خققان او د دوى اسققالفو چققي پققر لوېققديز
قبچاق دښت يې واکمني درلوده روسيه ،بلغاريه ،او ځيني نور ځايونقه د روس
تر شمال ختيځ پوري فتح کړه او هلته يې يوه پياوړې واکمني ټينګقه کقړه ،چقي
پالزمېنه يې د ولګا پر غاړه د سَراى پقه نامقه ښقار وو( .لقه  621تقر  907هقق د
 1324تقر 1502ع.سقره سقم) دغقو واکمنقو تقه پقه تقاريخونو کقي د سقير اردو
خانققان (د زرينققي اردو درلققودونکي واکمققن) وايققي او روسققانو او لوېققديزيانو د
ګولډن هورډ ( )Golden Hordeنوم ورکړى دى .د څوارلسقمي عېسقوي پېقړۍ
په لومړيو کي دغو مغولو واکمنو اسقالم ومانقه او پقه دې توګقه پقر ټولقه ختيقزه
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عېسوي نړۍ اسالم غالب سو .پر بازنتيني سلطنت بانقدي د ولکقې ټينګولقو او
پققر قبچققاق سققلطنت بانققدي د اسققالم د غلبققې لققه برکتققه د روم د ټولققواکمنۍ لققه
څلققورو برخققو څخققه درې برخققي د عېسققويت لققه ولکققې ووتلققې او د اسققالم پققه

مقدس دين روښاني سولې( .اسالم ،پيغمبر اسقالم89مقخ ،د ;Lewis Bernard
 The Legacy of Islamاو

Henry Pirenne; A History of

 Europe,p.48پققه حوالققه ،طبقققات سققالطين اسققالم 198مققخ او طبقققات
ناصري218 /2مخ).
د اٹلس فتوحات اسالميه په  386مخ کي د «د ماسکو د فتحي» تر سقرليک
الندي داسي وايي:
د تاتاري واکمنو ګرائي کورنۍ له پنځلسمي تر اتلسمي ميالدي پېړۍ پقوري
د کريميققا پققر ټاپووزمققه (او د اوکققراين پققر سققتره برخققه) حکومققت کققاوه .د دې
واکمنۍ بنسقن ايښقوونکى د آلتقون اردو يقو شقهزاده حقاجي ګرائقي بقن غيقاث
الدين بن تاش تمور وو .د هغه يوه زوى منګلي نومي د ګرائقي لققب غقوره کقړ.
خو پقه 880هقق1475 /م.کقال چقي يقې ترکقانو تقه د بقاج ورکقول ومنقل ګرائقي
واکمنو يوازي د «خان» په لقب بسنه وکړه.
د 979هق1571 /م.کال په پسرلي کي د کريميا د دغه ګرائي سلطنت واکمن
(خان) د يولک شلوزرو پوځيقانو سقره روس تقه مخقه کقړه .پقه دې لښقکر کقي
عثماني پوم او توپخانه هم وه .د دې لښکر کښۍ موخقه داوه چقي د ملکونقو د
الندي کولو هوس د روسانو له سره وباسي .پقه دې جګقړه کقي اتقه زره روسقان
ووژل سول او پوم يې تاش په تاشه سو .روسانو د ماسکو دفاع هم ونه کوالى
سققوه او د 979هققق کققال د لققوى اختققر (ذوالحجققې) د مياشققتي پققر 27مققه /د
1571م.کققال د مققى پققر 24مققه عثمانيققان ماسققکو تققه ننوتققل .د کريميققا خققان لققه
ماسکو څخه د پنځلسو زرو قيديانو سره را وګرځېد .تقر دې فتحقي وروسقته د
هغه لقب «تخت آالن» يعني د تخت په الس راوړونکى سو.
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په 980هق1572 /م.کال ګرائيانو پر روس باندي بل بريد وکړ او د اوکا تقر
سيند پوري ورسېدل .د دې فتحي پايلقه دا سقوه چقي د روسقانو لخقوا د کالقه د
شپېتو زرو طاليي لېرو باج ورکولو په منلو سره سوله وسوه .په دې جګړه کي د
روس څققار (تققزار) څلققورم ايققوان د تاتاريققانو د توپکونققو د ډزو تققاب رانققه وړ،
دېرش زره سپاره او شپږ زره پلي سرتېري يې ترشا پرېښوول ،له ماسقکو څخقه
وتښتېدى .د کريملين په ماڼۍ کي د څار خزانه د مسلمانانو الس ته ورغلقه( .د
کريملين لفظ ترکي دى) او د څار د مېرمنقي دوه وروڼقه هقم پقه دې جګقړه کقي

ووژل سققول .پققه دې توګققه د روس «رُورک» ( )Rurikواکمنققه کققورنۍ د پوپنققا
کېدو تر پولي ورسېده .دوهم سلطان سليم د دې فتحي له امله ګرائي واکمن ته
مبارکي واستول او په مرصع توره ،سوغاتونو او پاچايي فرمان سره يې وغټاوه.
د يادولو وړ ده چي اسالمي فتوحات ډېر پراخه دي او تفصيالت يې بېخقي
ډېر دي ،خو موږ يې په لنده توګه يادونه وکړه.
د عېسوي طاغوتیانو متقابل اقدامات
د اسالم له هماغه لمر راختو څخقه چقي هغقو مستضقعفو او مظلومقو وګقړو
كوم چي د اسالم پقه بركقت د عېسقوي او نقورو کفقارو د پېړيقو پېړيقو ظلمونقو
څخه ژغورل سوي وه د اسالم رپي او ډېوې را واخيستې او د نړۍ ګوټ ګقوټ
ته يې د دغو رڼاوو د خپرولو په لړ كي اروپا هم رڼا او روښانه كول او د اسقالم
مبارك دين يې ور رساوه .نو د دغه بهير په بېلو بېلو پړاوو نو کي ډېر عېسقويان
او د نققورو اديققانو پيققروان ،چققي واکمنققان ،مققذهبي اشققخاص ،ولسققونه او افققراد
پکښي راځي د اسالم د حقانيت او د تحريف سوي او منسوخ سوي عېسقويت
او نورو دينونو د عدم حقانيت په درکولو سره او د ډول ډول ځناورانقه ظلمونقو
او اسققارتونو څخققه د ځققانونو د خالصققون پققه موخققه د اسققالم پققه مقققدس ديققن
مشرف سول او اسالم هره خوا خپور او پلى سو او د ډېقرو ولسقونو لقه پښقو او

 -1د روسيې د واګا سيند يو مرستيال دى چي د ماسکو په سهيلي اورشو کي بهيږي .د
ماسکو سيند کولومنا ته نژدې په اوکا سيند ګډيږي.
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ذهنونو او فکرونو څخه يې د ظلم ،اسارت او د بنده د بنقده ګقۍ د پېړيقو پېړيقو
زنځيرونه او زولنې ليري او ايسته وغورځولې.
څنګه چي د اسالم د دې سوبو لقه املقه پقر لوېقديځ او نقورو ځقايونو بانقدي
بېالبېل سياسي ،مذهبي ،فرهنګي اقتصادي او ټولنيز فشارونه راغله ،نو د هغقو
په وړانقدي د مځکقي د مقخ ټولقو مقادي او طقاغوت پقالو ځواکونقو ،پقه تېقره د
لوېديځ د بېلو بېلو برخو واکمنو ،شتمنو او د دوى چوپړيقانو کليسقاوالو شقديد
عکس العمل وښقود .دغقو ابليسقيانو د اسقالم پقر مبقارک ديقن دونقه تورونقه او
بهتانونه وتپل چي پر بل هيڅ دين يې نه دي لګولي .دا ځکه چي نقورو مقذاهبو
نه د لوېديځ سره ډغقري وهلقي دي او نقه هغقه تقه د اسقالم پقه شقان خطرنقاک
جوت سوي دي .ځکه نو لومړى بېقره ،بيقا دښقمني او تعصقب هغقه عناصقر وه
چي د اسالم په هکلقه يقې لوېقديز تصقور او کقړنالر وټاکقل .اسقالمي عقايقد د
دښمن عقايد وبلل سول ،نو که ناسم نه وه ،مشکوک خو نو هرومرو وه.
()1

په پيل کي د ميروونجين تر پېره دغه عکس العمقل دونقه تنقد نقه وو .دغقه
()2

راز د کققارولنجين پېققر پققه ليکنققو کققي د اسققالم پققه نسققبت د لوېققديځ دوديققز
تريخوالى او کرکي نقه ليقدل کيقږي .خقو کلقه چقي آل اغلبقو سيسقلي فقتح کقړه
(827ع .تر 831ع .پوري) او پر ايټاليه يې بريدونه پيل کړل او هلته يقې خپقل
امارتونه تاسيس کړل ،په 846ع.کال يې د عېسقويانو مققدس ښقار روم کالبنقد
کړ او هغه ته نژدې يقې يقوه غرنقۍ کقال ګقاري ګليقانو ( )Gary Gallianoخپقل

مرکققز وټققاکى ،نققو عېسققوي واکمققن اوکليسققاوال سققخت پرېشققانه سققول .پققه
875ع.کققال چققي عربققو دوهققم ځققل پققر روم بريققد وکققړ ،نققو د اسققالم سققره د
لوېديزيانو او د هغو د واکمنقو دښقمني پقه حقيققي توګقه پيقل سقوه .واکمنقو او
کليسا په پوهه او ارادي توګه د اسالم په خالف تبليغقات پيقل کقړل .لقومړى دا
کار د دفاع په موخه وو ،خو څه مهال وروسته يې د تېري بڼه خپله کړه.

Merovingian -1؛ هغه پاچايي کورنۍ چي بنسن ايښوونکى يې کلووس نومى وو او
اوالدونو يې پر ګال (فرانسې)او جرمني باندي تر 751ع.کال پوري حکومت وکړ.

Carolingian -2؛ د فرانسوي پاچهانو لړۍ.
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طاغوتي پروپاګنډ:
لکه چي موږ پوهيږو د عېسقوي مقادي پقالو واکمنقو او د هغقو د همږغقو او
چوپړوالو کليساوالو د هغو تحريفونو لقه املقه چقي د دوى د ګټقو ،شقهوتونو او
زورزياتيو د تامين او ساتلو په موخه په عېسوي ديانت کي وسول ،عېسوي دين
په ډېرو مواردو کي له خپلي اصلي بڼي څخه واوښت .پقه دې ديقن کقي د لقوى
څښتن له اوامرو او د عيسى÷ له الرښوونو څخه ډېر لږ څقه پاتقه سقول .چقي
باالخره يې منښت ،اغېز او جذب يوازي د تبليغاتو له امله سو .په کوم پېقر کقي
چي اسالم مهذبي او متمدني سيمي په خپله رڼا روښانولې ،په همدغه دور کقي
تحريف سوي عېسويت جرمن نيم وحشي او نامتمدن ولسقونه د تبليقغ پقه زور
عېسوي کول .دغه ولسونه د علم او فکر څخه پردي وه .پقه کومقه چټکتيقا چقي
دوى خپله پلرنۍ بت پالنقه پرېښقوول او کاتوليقک مقذهب يقې ومانقه لقه هغقې
څخه څرګنديږي چي هغوى له تبليغ څخه په ډېره آسانۍ اغېزمن کېدل.
واکمن او کليساوال د تبليغ له ځواک څخه ښه خبر وه .همدا پروپاګنقد وو
چي بابلي او آشوري پقوځي تهذيبونقه يقې پوپنقا کقړل .پخپلقه د عېسقوي ټقولني
رامققنځ تققه کېققده او د لوېققديځ موجوديققت د همققدې پروپاګنققډ لققه برکتققه دى.
پروپاګنډ يوه جنګي وسله ده چي بې واکو او کمزورو ټولنو ته فرهنګقي شقعور
بخښي او ځواک او مقاومت پکښي پيدا کوي.
عېسوي واکمنو او کليسا د اسالم پقر ضقد د تبليقغ وسقله پقه ډېقره اغېزمنقه
توګه وکارول او د لوېقديزيانو ،پقه هغقو کقي د نقاپوهو او د مقذهبي تعصقب او
لېونتوب په ناروغي اخته ساکښانو ذهنونه يې تر دې کچي متقاثر کقړل چقي تقر
اوسه يې د اسالم مخالفت له ذهنونو څخه نه دى وتلى ،بلکقي پقه ډېقره خشقنه
توګه ادامه ورکوي .په دې کار کي صحت او صداقت يا د علمي ديانت په نامقه
هيڅ شي وجود نه درلود .دا په حقيقت کي جنګي پروپاکنډ وو .چي د هغقه پقه
ذريعه يقې د لوېقديزي ټقولني ټيټقي حوصقلې د کرکقو پقه وسقيله را پقارولې .دې
پروپاګنډ ته يې دفاعي ځواک ورکړ ،د هغقه پقه مرسقته يقې لوېقديځ د تېقري او
تجاوز پر الر روان کړ او د دې تېري لپقاره يقې د لوېقديځ پقه عقايقدو کقي اوږد
مهالي بدلونونه راوستل.
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د منحرف عېسویت په عقایدو کي ترمیم او د جګړې عقیده:
د يوناني ثنويقت (دوو خقدايانو د مننقي) او وثنيقت (بقت پقالني) تقر اغېقزي
الندي عېسوي واکمنو او کليسا د عېسويت له څرګندېدو څخه تر اتوسوو کالو
پوري د نظرياتي دولت په هکله هيڅ تصور هم نه درلقود .خقو کلقه چقي يقې د
اسالم سقره اړيکقي ټينګقي سقوې ،پقه نهمقه عېسقوي پېقړۍ کقي يقې د اسقالم د
نظريقاتي هيققواد پققه پيققروي «د لوېقديځ مسققيحي جمهوريققت» بنسققن کښېښققود.
عېسققويت د تشققدد نققه کولققو ديققن وو .تېققري او تجققاوز د دې ديققن د اصققولو او
تعليماتو سره منافات درلود او جنګ جګړه د دوى په دين کقي سقتره ګنقاه بلقل
کېده.
د عقيققدې دغققه بققدلون او تققرميم «د سققپېڅلو جګققړو» د پققه الر اچولققو لپققاره
لومړۍ زينه وه .لقه دې څخقه پقه عېسقوي الهيقاتو کقي د پقه اصقطالح سقپېڅلو
جګړو ور پرانيستل سو.لنډه دا چي مادي پقالو واکمنقو او کليسقا لوېقديځ تقه د
جګړې يوه اغېزمنه نظريه ورکقړه ،چقي اغېقزي يقې ډېقر ژر څرګنقدي سقوې .پقه
اسپانيه کي د مغلوبو عېسويانو د تعصب او لېونتوب غورځنګ را منځ تقه سقو.
او په يوولسمه پېړۍ کي د پاپ په يقوه نقاره تقر صقليبي رپقي النقدي پقر ختقيځ
باندي ستر مصيبت راغى .د ختيځ له آسمانه د صليب ورېځو په ټولېدو سقره د
مغولو ناتار اسالمي نړۍ ټوکر ټقوکر کقړه .د دې نقاورين پقه را پاڅېقدو کقي هقم
عېسوي طاغوتيقانو الس درلقود او بيقا د عثمقاني اسقالمي واکمنقۍ پقر ضقد او
ورپسې پقر نقورو هيوادونقو بانقدي د تېقري او ښقکېالک لپقاره بېقل بېقل لوېقديز
صليبي ځواکونه الس په کقار سقول او اوس دادى د دې صقليبي وسقله والقو او
فرهنګي تېريو او مظالمو مسؤوليت امريکې او د هغې نورو انډيواالنو پقر غقاړه
اخيستى دى.
په اسپانیه کي د اسالم پر ضد د کرکو تحریک:
په لوېديځ کي اسپانيه هغه ځاى دى چي مسلمانانو اتقه سقوه کالقه حکومقت
پر وکړ .دلته په دې اوږده موده کي اسقالمي او عېسقوي فرهنګونقه دواړه څنقګ
پر څنګ موجود وه .مسلمانانو دلته د خپل پايښقت لپقاره کوښښقونه کقول ،خقو
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عېسققويانو تققل دا هڅققه کققول چققي مسققلمانان لققه واکققه را وپرځققوي .لکققه چققي د
عېسويانو د منځنيو پېړيو ملي اتل هغه څوک بلل کيږي چقي پقه يقو ډول نقه يقو
ډول يې د مسلمان پايښت ته تاوان رسولى وي .پقه دې هکلقه د عېسقويانو ډېقر

غققوره اتققالن سققډ ( ،)Ei Cidرولينققډ ،شققارلمين ،الفانسققو ،فرډينينققډ او د هغققه
مېرمن ازابيل دي.
دغه مهال په ځينو عېسوي واکمنيو کي مسقلمانان هقم اوسقېدل ،د عېسقوي
واکمنو لخوا به کوښښ کېدى چي د دوى د فرهنګ مستقل حيثيت ختم کړي.
خو د دې په خالف په اسالمي سلطنت کي عېسويانو بشپړه مذهبي ،ټقولنيزه او
اقتصادي آزادي درلوده .اما څنګه چي د عېسوي واکمنقو او کليسقاوالو لخقوا د
اسالم پر ضد ډېر ترخه تبليغات په الر اچول سقوي وه ،نقو د دغقو تبليغقاتو تقر
اغېز الندي په 850ع.کال د اسقالم پقر ضقد د کرکقي يقو تنقد تحريقک پقه الره
واچول سو ،چي بنسن يې ټول پر تعصب ،نفقرت او کليسقايي پروپاګنقډ والړ
وو.
د اسالمي نړۍ بې واکي:
پققه اسققپانيه کققي د اسققالم پققر ضققد د کرکققي تحريققک ،د مغلوبققو عېسققويانو د
دښمنۍ او شرارت اظهار وو .نور لوېديځ کمزورى هرومرو وو ،خو مغلوب نقه
وو .هلته هم د اسپانيې غوندي تحريک په الراچول سقوى وو ،چقي د تېقري او
يرغل بڼه يې خپله کړې وه .تر کومه چي په اسالمي نړۍ کي د کمزورۍ نخښي
نه ليدل کېدې دغه کرکي د سړې جګړې په بڼه وې .خو د لسمي عېسوي پېقړۍ
په پاى ته رسېدو سره په اسالمي نړۍ کي کمزوري پيدا سوه.
په دې پېړۍ کي اسالم پقر درو حريفقو خالفتونقو ووېشقل سقو .پقه آسقياکي
عباسي خالفت وو چي واک يې ت

په نامه وو .اصقلي واک د سقلجوقيانو پقه

الس کققي وو .فلسققطين ،مصققر ،افريقققا او سيسققلي د فققاطمي خالفققت تققر واک
الندي وه .په اسپانيا کي اموي واکمن عبقدالرحمان الناصقر هقم خپقل سقلطنت
بېل خالفت اعالن کړى وو.
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د يوولسمي عېسوي پېړۍ په وروستيو کي اسالمي اسپانيې عمال عېسقويانو
تققه ججققه ورکققول .دغققه مهققال نققارمنو پققر سيسققلي بانققدي بريققد وکققړ .او پققه
1071ع.کال يې د دغه ځقاى پالزمېنقه «پلرمقو» ونيقول .تقر 1081ع.کالقه يقې
ټوله سيسلي د فاطميانو له ولکې وايستل .پقه دوولسقمه عېسقوي پېقړۍ کقي پقر
افريقا باندي هم د نارمنو بريدونه پيل سول .په سيسلي کقي د نقارمنو سقمندري
ځواک په روم سمندر ګي کي د ځواک توازن وران کړ .پقه دوولسقمه پېقړۍ کقي
پر روم سمندرګي باندي د نارمنو او ايټالويانو ولکه ټينګه سوه .هغقو لقه تقونس
څخه تر ټريپولي ()Tripoli؛ طرابلس پوري د افريقې پر څنډو ولکه ټينګقه کقړه
او د ختيزو او لوېديزو مسلمانانو سمندري اړيکي يې وشلولې.
ديارلسمي پېړۍ اسالمي نړۍ تقه د بخولقو پيغقام راوړ .پقه اسقپانيه کقي كقور
جنګيو او د دغه ځاى او عربو د خلفاوو او امراوو لنډ پاريو دغه ستره اسقالمي
واكمني كمقزورې كقړه ،سقرحدي عېسقوي حکومتونقو تقه د الزيقاتو مقداخلو او
تېريو موققع پقه الس ورغلقه او تقر ډېقرو جګقړو او وينقو تويولقو وروسقته يقې د
اسپانيې اموي خالفت په 1031ع.کال راوپرځاوه .دغه سقترخالفت د اوسقنيو
عربي هيوادونو غوندي پر کوچنيو کوچنيو ،يو د بل سره دښمنو عربي او بربقر
امارتونو ووېشل سو .په دغو حاالتو کي د اسپانيې عېسوي حکومتونقو «ليقون»
( )Leonاو «قسطيلې ،قشتالې يا كاسقټيل» ( )Castileد الفانسقو پقه مشقرۍ د
دغو امارتونو له منځه وړلو ته مال وتړل.
كله چي ال د «غرناطې» (ګريناډا) په نامه سيمه د مسلمانانو په الس كقي وه

د «قسطيلې» د سيمي واكمني «ايزابل» ( )Isabelleنومي د «آراګون» (ارغقون؛
 )Aragonد سيمي د واكمن فرډينينډ ( )Ferdinandسره په 1469ع.كقال واده
وكړ او په 1479ع.كال پر قسطيله ،ناوار او آراګون باندي واكمن سول .هغو د
غرناطې واكمن ابوالحسن ته سفيران ولېږل او د زور په منطق يقې ورتقه وويقل
چي« :ستا پالر موږ ته خراج راكاوه ،ته هم موږ تقه د خقراج راكقول ومنقه او د
هغه پاته خراج سره يې چي اداينقه يقې پقر تقا واجقب ده ژر را ولېقږه» .سقلطان
ابوالحسققن سققفيرانو تققه وويققل چققي دواړو واكمنققو تققه وواياسققت چققي اوس د
غرناطې په خزانو كي د سرو او سپينو زرو سکې تمامي سقوي دى ،خقو د هغقو
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پر ځاى يوازي توري پاته دي .په دې جواب پسي سمدالسه ابوالحسن چقي يقو
ډېر زړه ور او شجاع واكمن وو جنګ پر پيل كړ .خو لقه بقده مرغقه د دغقه زړه
ور ابوالحسن دوو زامنو ابو عبدالله او يوسف د پالر په وړاندي د بغاوت رپقۍ
پورته كړ او د غرناطې يوه برخه يې ځني ونيول .په دې تقرم كقي ابقو عبداللقه د
پالر آزار وواهه د عېسايانو په الس ورغى او د فرډينينقډ سقره بنقدي سقو .پقالر
چي يې دا وضع وليدل تردې سلطنت تېر سقو ،او ورور يقې د چقارو واګقي پقه
الس كي واخيستې .فرډينينډ ابو عبدالله پر ور خوشي كقړ او غرناطقه يقې ځنقي
ونيول .خو څه مهقال وروسقته فرډينينقډ غرناطقه داسقي محاصقره كقړه چقي ابقو
عبدالله اړسو چي د فرډينينډ سره د سولي خبري پيل كړي .فرډينينډ د غرنقاطې
د ترالسه كولو په بدل كي ومنل چي :د مسلمانانو په آزادي كي به څقه تقوپير نقه
راځي .د هغو پر شتو او دارايي به تېرى نه كيقږي .وسقلې بقه نقه ځنقي اخيسقتل
كيږي .د هغو دين ،جوماتونه ،او رسوم به له بلوسۍ څخه خوندي وي .د هغقو
د سپه ساالرانو عزت او دندي بقه نقه ځنقي اخيسقتل كيقږي .قاضقيان بقه چقي د
اسالمي شريعت سره سمي پرېکړي كوي پر خپل حال پاته كيږي او تر پخوانيو
محصولونو زيات محصولونه به له مسلمانانو څخه نه اخيستل كيقږي .پقر دغقو
شرطونو باندي سوله وسوه .ابو عبدالله ته يې د هغه مهال ديوه كروړ څلوېښقتو
لکو پنځه سوو روپو د وركولو پر وعده سربېره په اندلس كي د پاته كېدو يقا پقه
دوو مياشتو كي افريقې ته د تلو اختيار هم وركړ او د بحري سفر د امکانقاتو او
اخراجاتو د برابرولو ژمنه يې هم ورسره وكړه.
باالخره غرناطه تر نهو مياشتو سختي كالبندۍ وروسته عېسقويانو فقتح كقړه
او فرډينينډ او ايزابل تقه د كاتوليقك پاچهقانو لققب وركقړل سقو .ابقو عبداللقه د
1492ع .كال د جنورۍ پر دوهمه د سهار تر لمانځه وروسته خپقل كقور كهقول
او پنځوس تنه ملګري او خدمه د غرناطې د الحمراء لقه نقامتو او ښقکلي مقاڼۍ
څخه وايستل ،د افريقې په نيت يې رهي كړل او خپلو دښقمنانو تقه يقې وويقل:
«ورځئ هغه كالوي ونيسئ چي لوى څښتن زموږ د بدو اعمالو (عياشيو او يقو
له بله دښمنيو) له امله زموږ څخه واخيستې او تاسي ته يې دركړې».
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د يو څو شېبو خوښيو د پېړيو سزا وركقړه
يو له بله د ښمنيو تل تر تلقه درپقه دركقړه
كله چي ابو عبدالله تر باب الجدور نومي ځقاى ووتقى فرډينينقډ او ايزابقل د
خپل حشم او خدم سقره والړ وه .ابقو عبداللقه وغوښقتل چقي د هغقو د تعظقيم
لپاره له آسه ورته راكښته سي ،خو فرډينينډ پرې نقه ښقووى يقوازي يقې روغبقړ
ورسره وكړ او كيلۍ يې ورڅخه واخيستې ،خپلي مېرمني ته يې وركقړې ،هغقې
خپل زوى ته وركړې او هغه خپل سپه ساالر تقه وسقپارلې .د ابقو عبداللقه زوى
يې چي هغو يرغمقل نيقولى وو ور خوشقي كقړ او د انقدلس لقه خقاوري ووتقل.
هالل غروب وكړ او صليب پورته سو .د دې سره سم يې ښار په ډېقوو رڼقا كقړ
او په ټوله مسيحي نړۍ كي د خوښيو جشنونه جوړ سول( .داوه د بې همتقۍ او
نفاق پايله) .د دې سره سم د اندلس هغه اسقالمي دولقت چقي پقه 710ع.كقال
هلته ټينګ سوى وو په  1493ع .كال له عربو څخه د تل لپاره واخيستل سو.
المقري په خپل تاريخ كي ليکي :كله چي ماپه «فاس» كي خپل تاريخ ليکقى
په 1037هق 1627ع ).كال له ابوعبدالله څخه پاتقه كسقانو پقه خيراتونقو ګقزاره
كول او ابو عبدالله په941هق1534/.ع .كال په فاس كي مړسوى وو.
دلته بايد ياده كړو چي د فرډينينډ كوم شرطونه چقي د غرنقاطې د ورسقپارلو
په بدل كي يې د مسلمانانو په وړاندي منلقي وه ،لکقه چقي موسيوسقيديو اونقور
تققاريخ ليکققونكي وايققي د سياسققي چققل ول او ټګمققارۍ لققه مخققي وه او پققه دې
غرض وه چي پر غرناطه قبضه ولګوي .هغه پوهېقدى چقي د مسقلمانانو شقمېر
زيققات دى او شققتمن هققم دي .آزادي او خپلققواكي يققې هققم ډېققره خوښققيږي او
ځانونه پر وركوي ،نو يو وخت النه يو وخت بېرته پقر ور پورتقه كيقږي .لقه دې
امله هغه پقه ټينګقه پتېيلقې وه چقي مسقلمانان د عبقادت لقه اسقالمي طريققې او
اسالمي او عربي اخالقو او ثقافت څخه پردي كړي .كه د هغقه وس رسقېدالى
دغه بدلون يې سمدستي عملي كاوه .خقو هغقه بېرېقدى چقي پکښقي ناكامقه بقه
سي .له دې امله هغه ترټولو لومړى ډېقر داسقي جاسوسقان وټاكقل او وګومقارل
چي په ښکاره ډېر وګړپقال عېسقويان ايسقېدل .دوى د مسقلمانانو پقه وړانقدي د
ښې رويې په تر سره كولو سره هغو ته دا يقيني كړه چقي عېسقويان د دوى سقره
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بد نه كوي او په دې ډول يې تېر ايستل .كله چقي د عېسقويانو پښقې ښقه ټينګقي
سوې پر اندلسي يهودو يې ډول ډول وحشيانه ظلمونه پيل كړل او لقه دې املقه
مسلمانان هم په اندېښنه كي سوه .دغقه مهقال دغقو شقيطان صقفتو جاسوسقانو
اندېښمنو مسلمانانو ته سال وركړه چي تاسو ته ښايي چي عېسوي سئ ،كقه نقه
ښايي پر تاسي هم هغه عذاب چي پر يهودو راغلى دى ،نازل سقي .د دې سقره
سم نصراني حکومت عام اعالن وكړ چي« :ديني آزادي نسقته او اوس څقوك د
اسالم اركان او فرايض په ښکاره نه سقي ترسقره كقوالى ،او كقه څقوك د اسقالم
دين پرېږدي او نصراني سي شته او زر به وركړه سي».
بيا فرډينينډ په 1499ع .كال پاچايي فرمان صادر كى چي« :پقه اسقپانيه كقي
هغه څوك چي عېسوى نه وي نه سي اوسېدالى ،ټقول هغقه مسقلمانان دي چقي
نه عېسوي كيږي لقه دې هيقواده ووزي» .د دې فرمقان تقر صقادرېدو وروسقته د
كمققزوري طبيعققت څښققتنو مسققلمانانو كليسققاوو تققه تلققه راتلققه پيققل كققړل او د
()1

مسلمانانو ماشومانو ته يې «بپتسمه» غسل ورکاوه .خو كقوم مسقلمانان چقي
پر خپل دين ټينګ وه او خپل ګران او سپېڅلى اسالم يې نه پرېښووى ،پر هغقو
يې ډول ډول ظلمونه وكړل .د هغو كښتونه يې ور وسوځل ،شته او جايدادونه
يې ور ضبط كړل او هغوى يې له ملکه بهر وشړل.
په 1524ع .كال د والنسه نومي سقيمي نصقراني واكمنقو هقم مسقلمانانو تقه
حکم وكړ چي نصراني سي .هغو د والنسه پاچا پقنځم شقرلکان كرلقوس تقه لقه
دې امله شکايت وكړ ،خو د ګټقي پرځاى يې تاوان وكړ او په دې هکله سختي
الزياته سوه .پاچا دا خبره د ديني پلټنو محکمې تقه راجقع كقړه .دغقي محکمقې
پرېکققړه وكققړه چققي مسققلمانان دي عېسققوي سققي خققو چققي نققه عېسققوي كېققدل د
محکمې په پرېکړه په زرګونقو مسقلمانان پقه اور وسقوځل سقول( .د اسقپانيې د
پلټنقققو د ښقققکاره او پټقققو بقققدنامو محکمقققو د ظلمونقققو پقققه هکلقققه ډول ډول زړه

 (Baptism) -1يا تعميد د عېسوي مذهب يودود دى .د عېسويانو په اند کله چي کوچنى

وزېږي پر سر يې سپېڅلي اوبه ورپاشي په دې ډول هغه عېسوى باله سي .يا يو څوک د

توبې کښلو له امله په سپېڅلو اوبو کي په لمبولو سره برکتناکه او عېسوى کړي.
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بوږنوونکي کيسقې کيقږي او پقه دې هکلقه ځقانګړي کتابونقه ليکقل سقوي دي).
موظفو وګړو به په ښي الس كي توره او په كقيڼ الس كقي صقليب نيقولى وو پقه
مسلمانانو پسي به ګرځېدل ،د اسالمي شعايرو له ترسره كېدو به يقې راګرځقول
او عېسوي كقول بقه يقې .تقردې چقي د غرنيقو سقيمو مسقلمانانو بقه هقم د دغقو
متعصبو عېسويانو له السه سمه ورم نه ليدل .پاى د غرناطې د محکمې رئقيس
الرډ بشپ له پاچا څخه فرمان تر السه كړ چي مسلمانان نه مقذهبي مراسقم تقر
سره كوالى سي ،نه خپل لبقاس اغوسقتالى سقي ،نقه عربقي ويقالى يقا لقيکالى
سي ،نه عربي نوم ايښووالى سي ،نه غسل كوالى سي .البته په لوېديزه نڅا كي
د دوى ګډون الزمقي دى او مسقلماني ښقځي بقه لقه كقوره دبانقدي بېلقه بقوغرې
وزي .ټققول مسققلمانان دي عربققي نومونققه پققه مسققيحي نومونققو واړوي او خپققل
پخواني اسالمي کالي دي وسقوځوي .کقه داسقي ونقه کقړي نقو د سقختو سقزاوو
انټظار دي وباسي .د دې فرمان په راايستلو سره مسلمانان اړ سقول چقي وسقلې
ته الس وا چوي ،خو عېسويانو مات كړل او اړسول چي غرونو ته پنقاه يوسقي.
په غرونو كي سره راغونډ سول او د عېسويانوسقره يقې تقر ډېقرو كلونقو سقختي
جګړې په الر واچولې .خو عېسويانو په هغو كي ريښقې وځغلقولې چقي پقه دې
ډول ډېر د دښمن د چلونو په لومو كښېوتل ،سره وپاشل سول ،ځينقي نصقراني
سول او نور افريقې ته وتښتېدل .بيا په 1609ع .كال بل پاچايي فرمان راووتى
چي د والنسه او مرسيه د واليتونو مسلمانان دي ګردسره له ملکه ووزي .له دې
امله ځيني مسلمانان افريقې ته كډه سول او ځيني فرانسې ته والړل ،خو هغوى
هم څنګه چي هلته هم د نصرانيت منلو ته اړ سول افريقې ته مهاجر سول.
په اندلس کي د مسلمانانو د ډول ډول تعذيبونو او پر هغو بانقدي د ظلمونقو
کيسې خورا ډېري او زړه زوروونکي دي .موږ دلته له هغو څخه څقو بېلګقي پقه
لنډو ټکو کي بيان کړې .پاى په اتدلس کي داسي څوک پاته نه سو چي د اسالم
د دين څرګندونه وکړاى سي.
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د يوولسمي عېسوي پېړۍ په وروستيو کلونو کي حاالت داسقي راغلقه چقي
نور نو لوېديځ د مسلمانانو په وړاندي دفقاعي حيثيقت غقوره کولقو تقه اړتيقا نقه
درلوده .دغه مهال لوېديځ اسالم تقه د کلکقو ګوزارونقو ورکولقو او د هغقه د لقه
منځه وړلو پرېکړه وکړه.
صلیبي نظریه:
صليبي نظرپه يا په بله معنا د اسالم پر ضد د عېسقوي کفقارو او لوېقديزيانو
جګړه او دښمني تصادفي خبره نه ده .پېړۍ پېړۍ کار پر سوى دى او عېسويانو
او د هغو سقيکولر سقوو عناصقرو تقه لقه څقو پلقوو ،پقه ډول ډول الرو چقارو او
داليلققو غققوره ،ګټققوره او پققه زړه پققوري ګرځېققدلې ده .د عېسققويت پېروانققو او
لوېديزيانو ته عقيده ورکړل سوې ده چي اسالم د عېسقويت او لوېقديځ دښقمن
دى او شتون يې ستر خطر بالقه سقي .د دوى د انقد او پروپاګنقډونو لقه مخقي د
اسالم له منځه وړل يا که ونه سي تل د بلوسۍ او جګړې پقه حقال کقي ور سقره
اوسېدل د طاغوتيانو د ګټقو د خونقدي کېقدو لپقاره اړينقه چقاره ده .لقه دې املقه
عېسوي طاغيانو او باطل پالوکليساوالو د اسالم پر ضد صليبي جګقړې پقه ډېقر
وحشت او بربريت سره په الره واچولې.
د مسلمانانو او عېسويانو د جګړو پقه تقاريخ کقي لومړۍصقليبي جګقړه لويقه
سوبه وه چي د عېسوي صقليبي طاغوتقانو پقه برخقه سقوه .د دې جګقړو پقه الر
اچولو سره لوېديزو داړه مارو ځواکونو او کليسا ستر تاريخي جنايتونه تقر سقره
کړل ،د مسلمانانو او ان عېسويانو او يهودانو بې خرتقه شقته يقې لقوټ کقړل .د
مسلمانانو په سيمو؛ بيت المققدس ،ټريپقولي ،انطقاکيې او اديسقيه «پقه اوسقني
عراق کي واقع ايډيساEdess ،يا الرها» کي يې کفري طاغوتي ظالم سقلطنتونه
ټينګ کړل .ټول تجارتي بازارونه يې د ځان کړل .د شام او فلسطين د غلو دانو
ګودامونه يې خپل کړل .پر روم سقمندرګي بانقدي يقې ولکقه ټينګقه سقوه .لنقډه
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داچي دې بريو د لوېديزيانو ډېر محروميتونه ليري کړل ،پقر دوى بانقدي د هغقه
مهال له مسلط فقر او بې وزلۍ څخه يې تر ډېره حده وژغورل ،پقه تېقره يقې د
هغو حاکم طبقات په شتو داسي ماالمال کړل چقي زړونقو يقې غوښقتل هغونقه
ظلمونه ،فحاشۍ او عياشۍ يې په وکړې.
د صلیبي جګړو د الملونو په هکله:
زياتره ويل كيږي چقي صقليبي جګقړې د عيسقويت د ننګقي لپقاره او د بيقت
المقدس پر مسيحي زيارت كوونكو باندي د سلجوقي واكمنو د زور زيقاتي پقر
ضد پقه الر اچقول سقوي وې .خقو دا خبقري بېخقي ناسقمي دي .د عېسقويت د
ننګي شعار د لوېديزو عېسوي واكمنو ،شتمنو او روحانيونو لخوا چي ګټقي يقې
يو د بل سره مشتركي وې ،صرف د عقامو عېسقويانو د غولولقو او جګقړې تقه د
پارولو او چمتو كولو لپاره وو .كه نه په ټولو اديانو په تېره په عېسقوي ديقن كقي
وژل او لوټماري په کلکه منع ده.
د لوقا د انجيل د شپږم فصل له اوولسقم آيقت څخقه تقر نقه څلوېښقتم آيقت
پوري ،يعني د دغه فصل تر پايه د عيسٰى÷ هغه وروستي وصيتونه راغلي دي
چي د غره پقه يقوه اوار ځقاى کقي يقې د يهقوديې ،بيقت المققدس او د صقور او
صيدا له سمندري غاړو څخه ورټولو سوو خلکو ته کړي وه .دغه وصيتونه ټول
د ميني ،ترحم او تسامح ،د نورو ټين نه ګڼلقو ،او بخښقني پقه بقاره کقي دي .پقه
دې لړ کي عيسٰى÷ فرمايلي دي:
«د خپلو دښمنانو سره مينه او محبت کوئ .څوک چي له تاسقي څخقه کرکقه
کوي ،نېکي ور سره کوئ .هغو ته چي ښکنځل درتقه کقوي ،د خيقر دعقا کقوئ.
څوک چي بده وضع درسره کوي هم دعا ورته کوئ .كه څوك تقا د مقخ پقر يقوه
خوا په چپالخه ووهي ته د مخ بله خوا ور واړوه .څوک چي چپنقه يقا شقړۍ در
څخه اخلي ،پرې يې ږده چي کميس دي هم واخلي .هرڅوک چي څه درڅخقه
غواړي وريې کړه او چي څه درڅخه واخلي بيا يې مه ځني غواړه .د نورو سقره
داسي کړنه وکړئ چي له نورو څخه يې تقاضا لرئ» (لوقا 27 :6ق)31
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د غه راز د لوقا د انجيل د شقپږم فصقل پقه  35آيقت کقي د دښقمنانو سقره د
ميني خبر بيا راغلې ده .په  37آيت کي د نورو د ټين ګڼلو څخقه منقع سقوې ده
او د نورو سره د مهربانۍ او بخښني توصيه سوې ده.
کلققه چققي يققې عيسققٰى÷ صققليب تققه پورتققه کققړ ،ويققې ويققل« :اى ربققه! دوى
وبخښه ،ځکه دوى نقه پقوهيږي چقي څقه کقوي» (د لوققا د انجيقل د درويشقتم
فصل  34آيت).
همداراز په انجيل کي د فليپي د ښار اوسېدونکو ته په ليک کي د عيسٰى÷
له آدرسه ليکل سوي دي« :هيڅ کار د ځان غوښتني او ځان ليدني له مخقي مقه
کوئ ،بلکي نرمي او تواضع وکړئ او نور تر خپلو ځانو ډېرښه وګڼئ .د نورو د
ګټي لپاره فکر وکړئ او يوازي د ځان په فکر کي مه اوسئ»( .فليپيقان  3 :2او
 4آيت)».
دغه راز د متى د انجيل د پنځم فصل له  38آيت څخه تر  44آيت پقوري د
عسيى÷ له خولې ويل سوي دي« :څوک چي بقدي درسقره وکقړي ،بقدي مقه
ورسره کوه .که دي د مخ پر ښي خوا پقه څپېقړه ووهقي ،د مقخ بلقه خقوا هقم ور
وګرځوه .که دي د کميس اخيستلو لپاره محکمې ته بيايي ،خپلقه کرتقۍ هقم ور
وبخښه .د دښمن سره دوستي وکړئ .څوک چي جفقا درسقره کقوي دعقا ورتقه
وکړئ».
پر دې سربېره د عېسوي دين له اصلي الرښوونو څخه لقه ورايقه څرګنقديږي
چي دا ګردسره د تسامح او سقولي ديقن دى ،نقه د جګقړو ،لقوټ او عقام وژنقي
مذهب.
مګققر دلتققه خبققره سققر چپققه وه .اصققلي خبققره دا ده چققي دغققه د عېسققويت د
الرښققوونو خققالف ځناورانققه جنګونققه اروپققا تققه د اسققالم د نفققوذ د مخنيققوي ،د
واكمنو او حاكمو ډلو د واك او ګټقو د سقاتلو او د مسقلمانانو د بېخرتقو شقتو د
السته راوړلو په موخه په الر اچول كېدل( .دغه مهال مسلمانان دونه شقتمن وه
چي په نړۍ كي يقې نقوم ايسقتلى وو او د اروپايقانو نيتونقه پقر بقد وه) .اروپقايي
واكمن او شتمن په دې پوهېدل چي اسالم د ټولي نړۍ د وګړو دالرښقووني او
نېکمرغۍ لپاره دى او دې شريعت خپل پيروان ګومارلي دي چي د دې دين رڼا
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د نړۍ په ګوټ ګوټ كي خپره كړي .خو دغه واكمقن د اسقالم د ځقواكمنۍ پقه
مهالونو كي پېړۍ پېړۍ غلي او چپ ناست وه .اما كله چي هغو له يوې خقوا د
واك او ملکونو د نيولو او نورو چارو پر سر د مسلمانانو بې اتفاقي او بې واكي
درك كړه او له بلي خوا يې د سلجوقي نسقبتاً ځواكمنقو واكمنقو لخقوا مسقيحي
اورشو په خطر كي وليده او پر يوناني (بېزنتين) امپراتورۍ باندي د سلجوقيانو
په پرلقه پسقې بريقدونو سقره قسقطنطنيه (اوسقنى اسقتنبول) او اروپقا تقر ګقواښ
الندي راغله ،نو دغه مهال چي كليسا هم څه اخالقي ځقواك مونقدلى وو ،دغقو
ځواكونو د بيت المققدس او د حضقرت عيسقٰى÷ د زيقارت د آزادولقو شقعار
وركړ او د صليبي جګړو لړۍ يې پيل كړه.
د مسلمانانو لخوا د قسطنطنيې او اروپا په تهديدولو سره لقومړى د بېقزنتين

( )Byzantineامپراتقور «الکسقيوس کومقان Alexis Comnène ،يقا Alexius

 »Comnenusد رومن كاتوليك كليسا پاپ «دوهم اوربقانوس »Urban II ،تقه
استازي ولېږل او ورته ويې ويل چي تركان (سلجوقيان) يا عقرب تقر هغقه ډېقر
ځققواكمن دي چققي بېزنتيققوم وكققوالى سققي چققي پققه يققوازي سققر د هغققو سققره
وجنګيږي او له مسيحي نړۍ څخه يې وغوښتل چي له مسيحي مځکو څخه د
مسلمانانو د ايستلو په چاره كي د هغه سقره مرسقته وكقړي (جناهقاى صقليبى:
7مخ).
دغه راز دغه مهال په ختيځ كي په عامقه توګقه او پقه مسقلمانو ټولنقو كقي پقه
ځانګړې توګه د شتمنۍ او سوكالۍ دور وو .خو د دې پقه خقالف پقه اروپقا كقي
عام وګړي د واكمنو او شتمنو د زور او ظلم له امله ډېر بقې وزلقي سقوي وه او
لکه نن مهال چي ډېر وګړي امريکا او اروپايي هيوادونو ته د څه هوسا ژونقد او
شتو تر السه كولو په تمه ځي ،يا ځيني كسان د بې كارۍ او مجبورۍ له املقه د
امريکايانو او د هغو د ګوډاګيو حکومتونو عسکرۍ او نقور چقوپړ تقه شقامليږي
هغوى هم د بيت المقدس او د هغه شقاوخوا سقيمو تلقو تقه لقه خقوارۍ او بقې
وزلۍ څخقه د تېښقتي او د دغقه اسقکېرلي ژونقد لقه سقختيو څخقه د ژغقورني د
حاصققلولو او د شققتو د ترالسققه كولققو پققه موخققه چمتققو سققوي وه .مګققر واكمنققو،
مځکوالو او شتمنو پقه دې هيلقه دغقو جګقړو تقه وردانګقل چقي پقه نيقول سقوو
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ځايونوكي مځکي تر السقه كقړي او واك او امقارت تقه ورسقيږي او د سقوداګرو
تجارت د منځني ختيځ تقر بنقدرونو پقوري وغځيقږي .د روم كليسقا بيقا پقه دې
هيله د دې جګړو شعار وركړ چي له يقوې خقوا پقر قسقطنطنيه او ختيقزه ،يعنقي
التيني كليسا باندي خپل نفوذ او مشرتوب له نوي سره تثبيت كقړي ،كقوم چقي
په ځينو الملونو يې پر هغو باندي له السقه وركقړى وو او لقه بلقه پلقوه لقه نيقول
سوو اسالمي ملکونو څخه د ججو او عشريو په تر السه كولو سره خپل قدرت
او ثروت زيات كړي .پخپله كليسا هم هغه مهال د مځکوالو سره ټينګي اړيکقي
لرلې او ډېر اسقفان د ډېرو مځکو خاوندان وه.
په دې هکله ستاسي پام د ايلينويز د پوهنتقون د يقوه اسقتاد «ډونالقډ كقوئلر»
ليکلي وينا ته را اړوم« :په هر حال د اروپقا د ډېقرو اشقرافو ،او واکمنقو لخقوا د
اربن د غوښتني په منلو کي د دوى ځيني مادي او سياسي ګټي پرتقې وې .هغقه
مهال فرانسوي شواليه ګان زياتره په مځکه پسقي ګرځېقدل .ايټقالوي سقوداګر د
منځني ختيځ په بندرونو کقي د خپقل تجقارت د پراختيقا پقه لټقه کقي وه او ډېقر
عادي وګړي يوازي د خپل ورځني ژوندانه له ستونزو څخقه د تېښقتي لپقاره پقه
دې جګړه ورګډ سوي وه».
البته پقه دغقو جګقړه مقارو كقي داسقي وګقړي ډېقر وه چقي د دغقو جګقړو پقه
سياسي او اقتصقادي داليلقو نقه پوهېقدل او يقوازي د مقذهبي جنقون پقر بنسقن
صليبي سفر او جنګ ته چمتو كېدل .خو د دې تر څنګ د دغسي ډېرى كسانو
موخه د مسلمانانو د شتو لوټول او چورول وو.

دا چي پاپ دوهم اوربانوس يا پطرس ( )I'Ermite Pierreنقومي راهقب پقر

مسلمانانو تور لګاوه چي هغوى په بيت المقدس كي د عېسويانو متبركو اماكنو
ته پر تلونكو زيارت كوونكو بريدونه كوي او د دغو ځايو نقو سقپکاوى كقوي دا
ټول دروا وه .مورخينو په تېره ډېرو اروپايي او عېسوي تاريخ پوهقانو منلقې او
څرګنققده كققړې ده چققي :كلققه مسققلمانانو فلسققطين فققتح كققړ د بيققت المقققدس
اوسېدونكو وغوښقتل چقي حضقرت عمقرس دي پخپلقه راسقي او د دې متبقرك
ځققاى كيلققۍ دي تسققليم كققړي .بيققا چققي هغققه ورغققى او رومققي اسقققف اعظققم
سوفروينس ښار ور وسپارى حضرت عمرس د دغه ځاى خلکقو تقه د سقند پقه
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توګه يو فرمان وركړ چي پکښي ليکلي وه« :پر مسقلمانانو الزمقه ده چقي د دغقه
ښار د اوسېدونكو د ژوند ،عزت ،شتو او جايدادونو ساتنه وكقړي .دغقه راز بقه
د دغه ځاى اوسېدونكي آزاد وي ،كه وغواړي اسالم دي راوړي كه نقه پقر خپقل
دين دي واوسي ،د هغو د كليساوو ،بازارونو او مقذهبي آزاديقو خونقديتوب پقه
بشپړه توګه تضمين دى»( .فضيلت بيت المقدس  69مخ او قبلۀ اول كفار كى
حصار ميں  53مخ) .پر دې بنسقن او څنګقه چقي مسقلمانان موسقٰى او عيسقٰى
(عليهما السالم) ته د لوى څښتن د رشتيانيو پيغمبرانو په توګقه درنقاوى كقوي،
هغو عېسويانو او يهوديانو ته اجازه وركړې وه چي په بيقت المققدس كقي خپقل
عبادت ځايونه ولري .هغو د خپلو عبقاداتو پقه تقر سقره كولقو كقي بشقپړه آزادي
درلوده ،هيچا د هغو په كار كي هيڅ مداخله نقه كقول .بلکقي پقه دغقه سقپېڅلې
مځکه كي پر لږكيو باندي دې وېشلي ټولني د اسالم د اخالقي زرينو اصقولو پقه
سيوري كي د امن او سولي په فضا كي ژوند كقاوه .هقر كقال بقه پقه زرګونقو تنقه
وګړي له مسيحي اروپا څخه بيت المقدس ته د زيارت لپاره تلل او پقه دې الر
كي هيڅ خنډ او ځنډ نه وو.
پققه دې توګققه د دې اوږدو جګققړو اصققلي الملونققه او محركققات د ارروپققايي
سراښو طاغوتيانو ،بد طينت او جګړه مار خصلت ،د مقادي ګټقو خونقدي كقول
او د ال زيققاتو ګټققو ترالسققه كققول ،د اسققالم د سققيېڅلي ديققن او مسققلمانانو سققره
تعصب او دښمني پالل ،اروپاته د اسقالم د رسقېدلو څخقه مخنيقوى او د عقامو
عېسويانو ناپوهي او مذهبي جنون ګڼل كيږي.
پاپ دوهم اوربانوس او پطرس:
کله چي سلجوقيانو د بيزنتين منظمو پوځونو ته سخته ماتقه ورکقړه لوېقديزه
نړۍ اريانه ورته پاته سوه .نو هغه وو چي پقه 1074ع.کقال د بيقزنتين امپراتقور
(قيصر) اووم ميخايل په غوښتنه اووم ګريګوري د مسلمانانو پر ضد د مقذهبي
جګققړې پيلولققو پرېکققړه وکققړه .خققو هغققه د روم د امپراتققور سققره پققه اخققتالف او
سققتونزو اختققه سققو او پققاى ومققړ .تققر هغققه وروسققته درېققيم وکټققور او بيققا پققه
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1088ع.کققال دوهققم اوربققانوس پققاپ سققو .دغققه پققاپ صققليبي جګققړه پققه الره
واچول.
د دغققه جنققګ پققه تبليغولققو کققي پطققرس ډېققره سققتره ونققډه واخيسققته .د دغققه
فرانسوي کشي

شخصيت دونه مهقم نقه وو .د هغقه مقخ تقر اړتيقا زيقات اوږد

وواو هغي غاتري ته ورته وو چي دى پر سپرېدى .ږېره يې تر نامه رسقېدلې وه
او د سر ورېښتان يې پر اوږو پراته وه .ده غسل نه کقاوه ،ډوډۍ او غوښقي يقې
نه خوړلې .شراب به يې د څه اوبو او د کبانو د څه غوښو سقره خقوړل .دى پقه
لڅو پښو او خيرنو کالو پر غاتره سپور سقو او پقه ايټاليقا او فرانسقه کقي يقې پقه
تبليغ کولو سره عېسويان جګړې ته وهڅول.
ځينققي تاريخونققه وايققي چققي هغققه پققه دېققرش کلنققۍ کققي بيققت المقققدس تققه د
عسققيى÷ د سققپېڅلي زيققارت پققه نيققت وخوځېققد .پققر الري هغققه ډېققر شققمېر
عېسويان وليدل چي له زيارته منع سوي او بېرتقه ګرځقول سقوي دي .همقداراز
هغه په مسيحي ښارونو کي ډېر مسيحي کډوال وليقدل چقي لقه بيقت المققدس
څخه شړل سوي وه .ده ته وويل سقول چقي پخقوا عربقو د عېسقويانو سقره ښقه
وضع کول ،خو اوس چي ترکان پر عربو غالب سوي دي د مسقيحيانو سقره بقد
چلند کوي .بيا هغه د بيت المقدس پرالر ونيول سو او د ترکانو لخوا ترلوټېدو
وروسته خوشي سو .چي په ډېر تکليف يقې ځقان روم تقه ورسقاوه او هقوډ يقې
وکړ چي له پاپ څخه به غوښتنه وکړي چي ټول مسيحيان د بيقت المققدس د
آزادۍ لپاره چمتو کړي .خو دغه خبري ځينو غير مستندو تقاريخونو کقړي دي
او واقعيت نه لري .معتبر تاريخونه ټول وايي چي د پطرس دغه ټولي خبري لقه
واقعيته ليري او د مسلمانانو د ډېرو شتمنيو په ليدو سره د حسد له مخي وې.
په لومړۍ جګړه کي ګډون کوونکي نامتو جګړه ماران:
په دې جګړه کي دغو نامتو او ځواکمنو واکمنقانو ،شقهزاده ګقانو ،اشقرافو او
سردارانو د خپلو پوځيانو او اړوندو کسانو سره ګډون وکړ:
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د سققققهيلي فرانسققققې د سققققينن ګليققققز ( )Saint Gillesحققققاکم ريمونققققډ
( .)Raymondچي ابن اثير يې په الکامل کي ريمند بن صنجيل او يقا صقنجيل
بولي .دا د مخه هم په اندلس کي د مسلمانانو سره جنګېدلى وو.

د شمالي فرانسې د بولون ( )Bouillonحقاکم ګقوډ فقروى ( )Godfreyچقي

ابقققن اثيقققر يقققې كنقققدفري بقققولي،او د هغقققه دوه وروڼقققه يوسقققټيس او د فلينقققدر

(Flanders؛ اټلي حاکم) بالډوين ( )Baldwinوو .چقي ابقن اثيقر يقې بغقدوين
بولي.

د ايټاليې د نارمن قوم مشر رابرټ ټينکرډ ( )Tankardاو د هغه اکقا رابقرټ

ګسکارډ او د ګسکارډ زوى بوهيمنډ ( )Bohemondچقي ابقن اثيقر يقې بيمنقت
بولي.

د فرانسقققې د پاچقققا لقققومړي فليقققپ ورور هقققاګ ( .)Hughاو اِټقققين ډوبلقققوا

()Etienne de Blois
د انګلستان د پاچا ورور ګيوم.
د سهيلي ايټاليې او سيسلي سردار وليم.
پر دغو کسانو سربېره د اروپا نورو کوچنيو سردارانو هم په دې لښکر کښقي
کي برخه درلوده .البته په نورو جګړو کي د دغقو کسقانو زامنقو او لمسقيانو او د
اروپا پاچهانو برخه درلوده.
د صلیبي جګړو په الر اچولو سره د اروپایانو جنایتونه
د صليبي جګړو په هکله پر پورتنيو ويلو سوو ټكو سربېره د تاريخ د كتابونو
له مطالعې څخه دغه الندي واقيتونه په ګوته كيږي:
 -1په منځنيو پېړيو كي اروپا يو وروسته پاته ،سپېره ملك وو؛ عېسويت يقو
وړوكى دين وو ،چي په لوېديزه او سهيلي اروپقا كقي د خپلقو دښقمنانو د

ګواښ سره مخامخ وو؛ عام اروپايان په ډېره ناوړه بې وزلي اختقه وه او
له دې امله لوټمقاري او يقو پقر بقل تېقرى د هغقو طبيعقت ګرځېقدلى وو.
بالمقابل مسلمانان د اقتصادي او فرهنګي پلوه تر اروپايانو ډېر وړانقدي
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وه .دا هسي بې بنسټه خبره نه ده ،بلکي په دې هکلقه د دغقه مهقال ټقول
تاريخونه شاهدي وركوي.
لوېديزيانو په ډېرو برخو كي ځانونه د اسالم د علومو او فنونو تر پور الندي
ليدل او خپل فقر او د مسلمانانو ډېرو شتو يې د سراښقۍ حقس را پقارولى وو.
ځکه نو هر اروپايي د دغو علمي او مادي شتمنيو د غصبولو او ترالسه كولو او
د اسالم له برالسۍ څخه د ځان ژغورلو لپاره د اسقالم او كفقر د دښقمنۍ يقا د
ختيځ او لوېديځ د اوږدو تاريخي جګړو په ادامه ختيځ ته د جګقړې تللقو لپقاره
مازي پلمه لټول.
 -2د اروپا د مځکوالو د خپلو مځکو په حاصالتو او خپلو بزګرو په زبېښاك
ګققزاره نققه كېققده او د هغققه مهققال شققرايطو او د دوى خصققلت دې تققه
اړايستلي وه چي نوري ډېري مځکي السته راوړي او نور بزګران يې هقم
په خدمت كقي وي .دوى لقه اروپقايي سقوداګرو څخقه د ختقيځ د زښقتو
زياتو شتو په هکله ډېر څه اورېدلي وه ،نو په دې هيله وه چي پقه ختقيځ
كي هم مځکي او بزګر ولري.
 -3بله خبره داده چي عېسويان له لويه سره د اسالم سره دښمني لري .دوى
تل د اسالم له پرمختګ څخه په بېره كي وي او كله چي موققع پقه الس
ورغلققې ده د مسققلمانانو د سياسققي قققوت د مققاتولو څخققه يققې ډډه نقه ده
كړې .لکه چي د اسالم او کفر د دښمنيو په تقاريخونو کقي يقې يقادوني
سوي دي دوى ترصليبي جګړو دمخقه هقم پقر مسقلمانانو پقه وارو وارو
ځناورانه بريدونه كړي چي هر ځل د مسلمانانو لخوا په بري سره پر شقا
تمبول سوي دي.
دغو ټولوالملونو السونه سره وركړل څو اروپايان په تېره د هغو واكمني ډلي
د اسالم پر ضد صليبي جګقړو تقه وهڅقوي او سقر لقه 1096ع .كالقه لقه اروپقا
څخه بهر د صليبي جګړو تر عنقوان النقدي لقومړۍ ښقکېالكي تجربقه تقر سقره
كړي.
پاپ دوهم اوربانوس چي فرانسقوى وو ،پقه 1095ع.كقال د فرانسقې د يقوه

سققهيلي ښققار اُورْنققي د كليرمققون ( )Clermontپققه نامقه كليسققا كققي يققوې سققتري
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غونډي ( )Council of Clermontته د يوې تاريخي وينا په ترم كي وويل« :پقه
دې جګققړه كققي بققه ډېققري ولجققې الس تققه راوړئ .پرېققږدئ هغققوى چققي د مخققه
لوټمار وه اوس جګړه مار سي .هغه چي دلته اللهانده او الس تنګقي دي ،هلتقه
سوكاله او شتمن سي .دغه جهاد چي نن پسي روانېږئ يوازي د بيقت المققدس
د فتح كولو لپاره نه دى ،بلکي بايد د آسيا له شتمنيو ډكه سيمه او د هغې ټقولي
پرېمانه او بې حسابه خزانې تر السه كړئ ...كه په دې جګقړه كقي بقرى ترالسقه
كړئ د ختيځ ټول هيوادونه به ستاسي سي».
د اوربانوس د وينا دغه ټكي د پورتنيو خبرو روڼ ثبوت دى.
 -4دغو دوه سوه كلنو تپل سوو صليبي جګړو اوبيا هقم تقر اوسقه پقوري پقه
بېلققو بېلققو بڼققو د هغققو دوام او پققر اسققالمي هيوادونققو بانققدي د مغولققو
تاړاكونو ،مسقلمانان پقه اقتصقادي ق اجتمقاعي او نقورو ډېقرو برخقو كقي
پېړۍ پېړۍ وروسته وغورځول.
اوس راځئ د دغقو لوټمقارو او ښکېالكققګرو اروپايقانو تقاريخي جنايتونقه او
توري څېرې د عېسويت د ننګي په پلمه د دغو جګقړو د لقومړي پقړاو (لقومړۍ
صليبي جګړې) په بهير كي د بېلګي په توګه وګورو:
لومړۍ صلیبي جګړه (له 1095ع .تر 1099ع.کال پوري)
د كليرمققون پققه غونققډه كققي د پققاپ دوهققم اوربققانوس د وينققا سققره سققم پققه
حاضققرينو كققي د مققذهبي لېونتققوب يققو ډول ځققانګړى حالققت رامنځتققه سققو ،د
مسلمانانو سره د جګړې په تكقل كقي سقول او نقارې يقې كقړې چقي «دا د لقوى
څښتن خوښه ده» .بيا هر يوه چي به په جګړه كقي برخقه اخيسقته د سقره ټقوكره
صليب به يې پر ټتر يا پر ښى اوږه ګنډى .ورپسې د جګړنو د راغونقډولو لپقاره

پاپ او د پاپ دوه ګومقارلي كسقان پطقرس او آډمقار ډومقونټي ( Adhemar de

 )Monteilپه ټوله اروپا وګرځېدل ،خلک يې جګړې ته وهڅول او ضمناً پقاپ
ټولو اسقفانو ته ليکونقه ولېقږل او ويقې هڅقول چقي د صقليب د جګقړې لپقاره
وعظونه وکړي او نور هم وعظ ته وهڅوي او پر نورو خبرو سقربېره يقې وعقده
ورکړه چي هر څوک پقه دې لښکرکښقۍ کقي برخقه واخلقي ټقول ګنهونقه بقه يقې
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وبخښل سي او تر څو چي جنګ پاى ته نه وي رسېدلى ښځه اوالدونقه او ټولقه
شته به يې د کليسا لخوا خوندي کيږي .نقو هغقه وو چقي دوى د خپلقو واکمنقو
په مالتړ تكړه جنګي وګړي را ټول كړل ...چي د ناروي او سقويډن د سقمندري
غلو لمسيان هم پکښېکي وه( .جنګهاى صليبي 9مخ).
د پطققرس ډېققر ملګققري بزګققران وه .يققو شققمېر هققم بېققړۍ نيققوونكي ،غلققه او
الروهونكي وه چي په آسانه د ولجو د ترالسه كولو په موخه په هغه پسې سقوي
وه( .جناهاى صليبي 11مخ).
د طاغوتقققانو او پقققاپ د تکقققل سقققره سقققم جګقققړې تقققه د روانېقققدو ورم د
1095ع.کال د اګسن 15مه اعالن سوه ،او وپتېيل سوه چي صقليبي لښقکري
پر څلورو برخو ووېشل سي ،هر لښکر دي بېله الر واخلي او بقاالخره دي ټقول
قسطنطنيې ته نژدې سره يقو ځقاى سقي .د تقاريخونو د اټکقل سقره سقم د دغقو
لښکرو شمېره چي پر پوځيانو او ايله جارى لښکرو (عامو وګړو) مشتمل وه او
د ځينو اروپايي هيوادونو حاکمانو او شهزاده ګقانو يقې مشقري کقول درو سقوو
زرو تنو ته رسېده.
د ايله جاري لښکرو مشري پطرس کول .دغه صليبيان چقي بقه هقر ځقاى تقه
رسېدل لوټ به يې كاوه او ډول ډول ظلمونه يې كول( .د البرماله تقاريخ ققرون
وسطى  221مخ).

كله چي د صليبيانو له ډلي څخه د پطقرس د ملګقري والټقر ( Walter Sans
 )Savoirافراد د هنګري د سملين ښار ته ورسېدل ،ځينو د كښتونو چورولو تقه
مال وتړل .ځينو غالوي وكړې .نورو كوښقښ وكقړ چقي د بقازار مغقازې لقوټ
كړي .پر مغازو باندي بريد د بقازار د جګقړې بڼقه خپلقه كقړه او څقو تنقه پکښقي
ووژل سول .هنګريان بېرېدل چي كه د پطرس ډېره غټه ډله ورورسقيږي تقر دې
به ال بدي پېښي وسقي .كلقه چقي د پطقرس پيقروان سقملين تقه ورسقېدل وضقع
كړكېچنه سوه .د ښار د امنيې قوماندان صقليبيان ښقار تقه لقه ننوتلقو څخقه منقع
كړل او د دوى او ښاريانو تر منځ د ناوړو پېښو د مخنيقوي لپقاره يقې ځقانګړي
مقررات وضع كړل .تر دوو ورځو وروسته د يوه صليبي او يوه ښاري تر منځ د
يوې جوړې څپليو د بيي پر سر شخړه رامنځته سوه .څو شقېبې وروسقته سقتره
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بلوا وسوه .بيا تر سقختي جګقړې وروسقته صقليبيانو د قومانقدان مقاڼۍ ونيقول.
څلور زره هنګريان يې ووژل او ډېر شته او خواړه يې چور كړه.
بيا صقليبيان بلګقراد تقه چقي هغقه مهقال د بيقزنتين د امپراتقورۍ مربقوط وو
ورسېدل .د بلګراد خلك له ښاره وتښتېدل او په غرونو كي پن سول .صليبيانو
له سيند څخه د پوري وتو پقر مهقال پقر بېزنتينقي سقرتېرو حملقه وكقړه ،د هغقو
بېړۍ يې ډوبي كړې ،خپله دوى يقې اسقير كقړل او ويقې وژل ،د بلګقراد خقالي
ښار يې په بشپړه توګقه لقوټ كقړ او بيقا يقې اور ورواچقاوه( .جنګهقاى صقليبي
13مققققخ ،صلللل ينگ ں للللي 2۵مققققخ او تققققاريخ جنګهققققاى صققققليبي1۶۶ /1او
177مخونه).
صليبيانو ګڼل چي كه د نورو مذهبونو پيروان ووژنقو او شقته يقې لقوټ کقړو
خداى ته به نژدې سو او ثواب به وګټو ،په اصطالح هم به خداى هم به خرمقا
وي .خققو پېښققه داوه چققي دوى پققر خپلققو ځققانونو شققيطان مسققلط كققړى وو او د
ابليس لښکري سوي وه .دوى تر ټولو دمخه په جرمني کقي زښقت زيقات يهقود
قتل عام کړل او شته يې ځني لوټ کړل .دوى د دې صليبي سفر په نقورو بېلقو
بېلو پړاوونو كي هم په ډېقرو ځقايونو كقي زښقت زيقات يهقود د دوى د شقتو د
لوټولو لپاره ووژل .د دوى يوې ډلي په هنګري كي هم دغسي وكړه .د هنګقري

د  Bavariaپه سيمه كي يې زښت زيقات يهقود ووژل .چقي بيقا د هنګقري پقوم
دغه ويني چيښونكي بې وسقلې كقړل او بيقايې ټقول لقه منځقه يقووړل .بقاالخره
څنګه چي د هنګري پاچا له صليبيانو څخه په عذاب سو ،د خپقل هيقواد پقولي
يې د هغو پر مخ وتړلې( .صليبى جنايں 22ق 2۴مخونه).
كله چي د پطرس پيروان «ني » ته ورسېدل ،هلته يوه بېزنتيني چقارواكي د
هغو د لوټ څخه د مخنيوي لپاره كلك امنيتي تقدابير ونيقول ،د دې سقره سقره
څو تنو المانيانو د ښار د بانقدي څقو كورونقو تقه اور واچقاوه او جګقړه ونښقته.
بېزنتينيانوچي سخت خښقمېدلي وه ډېقر صقليبيان قتقل عقام كقړل .ډېقر نارينقه،
ښځي او كوچنيان ونيول سول چقي پاتقه عمقر يقې د نقې

پقه شقاوخوا كقي پقه

اسارت كي تېر كړ .په دې اخ و ډب كي د پطقرس د پيسقو صقندخ ورك سقو .د
پطرس د اوباشانو ډله تيت او پرك سوه او وتښتېده .پطرس او  500تنو پيروانو
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يې په يوه ځنګله كي خورا ستومانه شپه تېره كړه .څو ورځي وروسقته د پطقرس
اووه زره ورك كسققان بيققا سققره راټققول سققول .د پطققرس لپققاره د نققي

جګققړه يققو

نققاورين وو .د ده د سققړيو يققوه څلورمققه ووژل سققول يققا ورك سققول .ټققول هغققه
وسايل او پيسې يې چي په فرانسه او المان كي يې په الس ورغلي وې له السقه
وركړې .صليبيان په خواري او سپکاوي له نقي

څخقه ووتقل .بېزنتينقي سقپرو

هغوى په مخه كړي او د رمې غوندي يې شړل .تر درو ورځو پوري د تقم كېقدو
او هوسايى لپاره هيڅ اجازه ورنه كړه سوه( .جناهاى صليبي 1۶ق17مخونه او
تاريخ جناهاى صليبي 1۶9مخ).
كله چي قسطنطنيې تقه ورسقېدل د بيقزانس امپراتقور الکسقيوس سقره د دې
چي د هغو له لوټ او وژنو څخه خبر وو د هغو مؤدبانقه او پقه هوښقياري سقره
هركلى وكړ ،خو د پطرس د لوغوړنو او نيم وسله والقو اوباشقانو څخقه يقې بقد
راغله .هغه وپوهېدى چقي مسقلمانان بقه هرومقرو هغقوى پقه ډېقره آسقاني سقره
څيري كړي .ځکه نو هغه پطرس تقه وويقل چقي څقه مهقال د نقورو سقرتېرو تقر
رارسېدو پوري په قسطنطنيه كي پاته سي او آرام وكړي .خو څقه مقوده وروسقته
يې خپلي خبري بدلي كړې .د پطرس ملګرو خپل هماغه پخقواني كارونقه پسقي
راواخيسققتل .د دوى لوټمققاريو پققاى نققه درلققود .هققره ورم بققه دوى وه او شققر،
شخړي او لوټ .د ښځو د تښتولو هڅي به يې كولې .د ښار د شاوخوا ماڼۍ به
يې پرله پسې لوټولې .ان د كليساګانو د بامونو د سقرپو لقه غالكولقو څخقه يقې
هم مخ نه اړاوه .پاى امپراتور ځني په عذاب سو او يوه اوونۍ وروسته يې آسيا
تققه ولېققږل( .جناهققاى صققليبى 17قق 18مققخ ،صققليبى جناققيں 2۵قق 2۶مخونققه
اوتاريخ جناهاى صليبى 170مخ).
كله چي د پطرس صليبيان آسيا (اناطوليې) ته ورسېدل ،په هر ځاى كقي بقه
يې هر څه له كورونو څخه نيقولې تقر كليسقاوو لوټقول .دغقه سقيمه لقه سقاحلي
تراډي پرته د تركانو تر ولکه الندي وه او خلقك يقې زيقاتره مسقيحيان وه .دوى
په بشپړه آزادي كي ډېر آرام ژونقد درلقود او د خپقل دود سقره سقم يقې عبقادت
كاوه او هيڅکله يې هم له اروپايانو څخه څه كومقك نقه وو غوښقتى .كلقه چقي
هغو وليدل چي د دوى خپل مسيحيان داسي بده وضع ورسره كوي اريقان پاتقه
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سول .صليبيان ګردسقره د داړه مقارانو پقه ډلقو اوښقتي وه او د پطقرس لقه واكقه
ووتل( .جناهاى صليبي 18مخ او صليبى جنايں 2۶مخ).
كله چي تر «مرمره» سيند واوښتل په خپلو كي ډېقر سقخت سقره ونښقتل او
المانيققانو او ايټالويققانو نققور د پطققرس لققه فرمققان څخققه سققر وغققړاوه ،د رينالققډ

( )Rainaldپه نامه يو ايټالوى يې خپل مشر كړ او په سيوټوټ ( )Civtotنومي
ځاى كي يې بېل كمپ جوړ كړ ،چي له دغه ځايه يې پر شاوخوا سيمو يرغلونه
او ظلمونه پيل كړل .د مسلمانانو او يوناني عېسقويانو كلقي او بانقډې يقې لقوټ
كړې( .جناهقاى صقليبى 18مقخ ،صقليبى جناقيں 27مقخ اوتقاريخ جناهقاى
صليبى 171مخ).

كله چي «نيقيه »Niceae ،نومي ځاى ته كوم چي د سلطان قلو ارسقالن بقن

سليمان سلجوقي پالزمېنه وه ،ورسېدل يو د بل په سيالي يې په ډېره نامردي په
لوټ او تاالن او ورانيو الس پوري كړ .خلك يې په اور كي وسوځول او نور هر
ډول ظلمونققه يققې وكققړل .سققټيفن رانسققيمان چققي يققو متعصققب عېسققوى دى او
صققليبي جنګونققه سققتايي او مسققلمانان كققافران بققولي ال اړ سققوى دى چققي لققه
واقعيتونو سترګي پټقي نه كړي او په خپل تاريخ كي ووايقي چقي« :صقليبيانو پقه
نيقيه كي عېسويان په ډېره بده بې رحمۍ ووژل او ډېر يې شکنجه كړل .ان چي
پر تي رودونكو ماشومانو يې رحم ونه كړ .هغقوى بقه يقې پقه سقيخونو پېيقل او
پراور به يې كبابول»( .تاريخ جناهاى صليبى 172 /1مخ).
بيا لوټمارانو چي كشيشان او اسقفان هم پکقي ليقدل كېقدل د «خريګقوردن،

ځينققي يققې زريګققوردن ليکلققي »Xerigordon ،كققال ونيققول .دا د سققلجوقيانو د
سلطان د زښتو زياتو وسقلو او نقورو وسقايلو د سقاتلو ځقاى وو .خقو كلقه چقي
سلجوقيانو كالبند كړل او اوبه يې پر بندي كړې اتمه ورم اړ سول چي تسقليم
سي .تركانو هغه مسيحيان چي مسلمانېدل ژونقدي پرېښقوول او نقور يقې وژل.
رينالډ او د هغه ډېر وګړي مسلمان سول .تركانو دوى د حلب او انطاكيې او ان
د خراسان بازارونو ته بوتله او د مريانو په بازارونوكي يې خرڅ كړل( .جناهاى
صليبي20مخ ،صليبى جنايں28مخ ،تاريخ جناهاى صليبي173مخ).
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وروسته قلو ارسالن د خپلقو خلکقو پقر الس آوازې واچقولې چقي صقليبيانو
نيقيه نيولې ده او ډېقري ولجقې پقه الس ورغلقي دي .كلقه چقي نقورو فرانسقوي
صليبيانو دغقه آوازې واورېقدې ،د لقوټ پقه تمقه د نيقيقې پقر لقور و خوځېقدل.
تقريباً يوويشتو زرو تنو په لوى الس د قلقو ارسقالن د چلقول جقال تقه ځانونقه
واچول ،د «دراكون» په سيمه كي د هغه د پوځيانو سره مخامخ سول او يو هقم
ژوندى پاته نه سو .د ژئوفري بورل په نامه يو لوى قوماندان يې په نامردي سره
وتښتېد .په ده پسي ټول صليبيان په تېښته سول .مسلمانان پسقي ځغاسقتل او د
مني د پاڼو غوندي يې رژول او ښځي او كوچنيقان يقې مينځقي او مريقان كقړل.
(جناهاى صليبي 21مخ او صليبى جنايں 28مخ).
بيا بله ډله صليبيان د ګقوډ فقرى پقه مشقري قسقطنطنيې تقه ورسقېده .د هغقه
افرادو هم د ښار شاوخوا لوټ كړه .بيا يې د مسيحيانو د اختر په ورځو كي پقر
دغه ښار بريد وكړ ،خو د بېزنتين ځواكونه ورسره وجنګېدل ،بيا الکسقيوس تقر
خپل ځان تېر كړه او د هغو له شره يې ځان وژغورى.
دا لړۍ همدغسي روانه وه .قسقطنطنيې تقه د صقليبيانو هقري نقوي رسقېدلي
ډلي به نوي ستونزي رامنځته كولې.
د فرانسې د سقهيل صقليبيانو د ريمونقډ پقه مشقري د «روسقا» بېزنتينقي ښقار
لوټ كړ او بيا يې اور ورواچاوه .الکسيوس سم نه پوهېقدى چقي صقليبيان د ده
دوستان دي كه دښمنان؟
كله چي دغو صليبيانو د نيقيې ښار كالبند كړ او ډېر مسلمانان يې شهيدان
كړل ،نو هغوى تسليمېدو ته چمتو سقول .خقو دغقه مهقال صقليبيانو د شقهيدو
سوو مسلمانانو سرونه پرې كړل او د كقال دننقه يقې ور وغورځقول .څنګقه چقي
مسلمانان پوه سول چي دوى ډېقرو حشقيان خلقك دي نقو د دې پقر ځقاى چقي
دوى ته تسليم سي د بېزنتينيانو سره يې اړيکي ټينګقي كقړې او هغقو تقه تسقليم
سول.يوه ورم وروسته سهار چي صليبيان له خوبقه راپاڅېقدل پقه اريانتيقا سقره
يې وليدل چي د نيقيې د كال له پاسه د بېزنتينيقانو بيرغونقه رپيقږي .د امپراتقور
سرتيري د شپې په ښار ننوتلي وه .څنګه چي صقليبيانو وليقدل چقي دغقه سقتره
ولجه يې له السه وتلې ده سخت په قهر سول او د امپراتور پر خيانت تر پخقوا
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ال زيات بد ګومانه سول .امپراتور كوښښ وكړ چي دوى د مسلمانانو لقه لقوټ
سوو شتو څخه په زياته برخه وركولو سره خوشاله كړي ،خو چي ډېر ګران بيقه
توكي يې وركقړل دوى ال پقه غوسقه سقول .ځکقه دوى د مسقلمانانو څخقه ټقول
ولجه سوي شته د ځان ګڼل( .جناهاى صليبي 2۵ق 28مخ او صقليبى جناقيں
3۴مخ).
د صلیبیانو لومړۍ واکمني:
د بيت المقدس په الر كي په 1098ع.کقال د يقوې ډلقي صقليبيانو پقر مشقر
بالډوين نومي باندي د «ايډيسا يا الرها» د كوچنۍ ،خو مهمي پاچهۍ مسقيحي
ارمنيان پېښ سول او د كومك غوښتنه يې ځني وكړه .د دوى هيقواد څقه مقوده
د مخه له مسلمانانو څخه د روم واكمن نيولى وو او دغه مهال يې د هغه لخقوا

توروس ( )Thorosنومي عېسوى واکمن وو .باالخره ارمنيانو هغه ليقري کقړ او
د پاچهۍ تاج يې د بالډوين پر سر كښېښود .بيا يوه مياشت وروسته توروس د
يوې الي ګولي په ترم کي په داسي حقال کقي چقي تښقتېدى ونيقول سقو او ټوټقه
ټوټه سو .په دې توګه بالقډوين لقومړى صقليبي وو چقي تقاج يقې تقر السقه كقړ.
(جناهاى صليبي 30مخ او صليبى جنايں  ۴0ق۴1مخونه).
دغه مهال صليبيان انطاكيې ته هم رسېدلي وه .هغو د انطاکيې پر محاصره
زښت زيات کړاوونه وګالقل او ډېقر سقرتېري يقې پقر ووژل سقول .ابقن اثيقر پقه
الکامل کي او ابو الفداء په المختصقر فقي اخبقار البشقر کقي ليکقي چقي تقر نهقو
مياشتو وروسته صليبيانو د کال يوه ارمني ساتونکي زراد نومي ته چي په روزبقه
مشققهور وو بققډي ورکققړې او هغققه د شققپې لخققوا کققال تققه پرېښققوول .کلققه چققي د
()1

انطاکيې حاکم باغي سقيان بقن محمقد بقن القب ارسقالن تركمقاني لقه خوبقه
راويښ سو .وهم واخيستى او د دېرشو تنو مريانو سره پقه هماغقه شقپه لقه کقال
څخه ووتى او مخامخ ځغاسقتى .بيقا چقي د هغقه نايقب خبقر سقو چقي واکمقن
تښتېدلى دى ،هغه هم پسي وغورځېدى او په دې ډول بې همتقۍ يقې انطاکيقه

 -1سلطان ملک شاه سلجوقي په 479هق کال د انطاکيې حاکم وټاکى.
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صليبيانو ته پرېښوول .که يې داسي نه واى کړي او يو څه غيرت يقې کقړى واى
ممکن صليبيان نه واى پر بريالي سوي.
په دغو تاريخونو کي زياتوي :کله چي پقر بقاغي سقيان سقهار سقو عققل يقې
سرته ورغى او خپلو ملګرو ته يې وويل چي زه چيري يم؟ هغو ورته وويقل تقه
له انطاکيې څخه څلور فرسخه ليري تللى يې .نو بيا پر خپلو دغو کړو پښېمانه
سو او افسوس يې کاوه چي کاشکي مي خپله مېرمن ،اوالدونه او مسقلمانان نقه
واى پرې ايښي او د دې کفارو سره مي جنګ کړى واى ،په هغه صورت کي بقه
مې يا دوى له ملکه شړلي واى او يا به مي ځان په شهيد کړى واى .دغقه مهقال
له ډېري خواشينۍ له آسه ولوېدى او هيڅ خوږ نه وو ،خقو تقر مرګقه ورسقېدى.
نو هغه وو چي ملګرو يې هلته پرېښاوه او ځني والړل .بيقا يقو ارمنقى سقړى پقر
پېښ سو او په داسي حال کي چي وروستۍ سلګي يې وې ويې واژه او سر يقې
پر انطاکيه باندي مسلطو سوو پرنګيانو ته ولېږى.
موږ د مسلمانانو د ځينو مشرانو له ناپاميو څخه ګيله کوو ،خو دې ته نقه يقو
متوجه چي د مسلمانانو مشران زيقاتره دغسقي بېعقلقه ډارنقان دي چقي د خپلقي
ناپوهيۍ او بزدلۍله امله نه په خپل خير وشر پوهيږي نه د مسلمانانو په خير او
شر .او د دوى له السه اتل او غيرتمن مسلمانان د کفارو تقر ډول ډول مظقالمو
الندي د وير او بخولو ډکي شپې تېروي.
د صلیبیانو دوهمه واکمني:
کله چي صليبيان د انطاکيې ښار ته ننوتل د دغه ښقار ښقکال تقه اريقان پاتقه
سول .د دې ښار دېوالونه څو ميله اوږده وه او څلور سقوه برجقه يقې درلقوده .د
شتمنيو ،كانونو او اوږده تاريخ درلقودونكي دې ښقار تقه پقاريس او د صقليبيانو
نور ښارونه د كلو غوندي ايسېدل .په دې ښار كي مسلمانان او مسقيحيان يقو د
بل تر څنګ اوسېدل او بېله دې چي يو د بل په چارو كي مداخله وكړي هر چقا
د خپل دود سره سم عبادت كاوه .خو د صقليبيانو پقه نظقر داسقي ورتلقه چقي د
انطاكيې عېسويان د شيطان سره جوړ راغلي وي.
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صليبيانو د دې ښار په محاصره كولو سقره هقم پقر خپلقو ځقانو او هقم د دې
ځاى پر مسلمانانو او عېسويانو ستر كړاوونه وتپل .ډېقر صقليبيان تېښقتي تقه اړ
سول .پطرس هم د تېښتي په حال كي ونيول سقو .بيقا يقې د دې ښقار پقه نيولقو
سره ستر ناورين رامنځته كړ .يو مسلمان يې ژوندى پرې نه ښود ان چي ځينقي
عېسويان يې ال ووژل .ډېر مهال د مسلمانانو سره پقه شقخړو او جګقړو بوخقت
سول او ډېر مسلمانان يې شهيدان كړل .بيا د دې ښقار د واك پقر سقر پقه خپلقو
كي په شخړو اخته سول .ورپسې په مسيحيانو ډېقره نقاوړه وبقا ګقډه سقوه او پقه
زرګونو صليبيان مړه سول.
كله چي نور صليبيان له دې ښاره د بيت المقدس په لور ووتل بوهيمونقډ د
ښار ورونه وتړل او خپل ځان يې د انطاكيې امير وباله .په دې توګه د صليبيانو
لخوا دوهمه مسقيحي پقاچهي ټينګقه سقوه( .جناهقاى صقليبي 31قق 35مقخ او
صلماب جنگمں  43ق45مخونه).
د معرة النعمان نیول او د زرګونو مسلمامانو عام وژنه:
بيا دغو صليبيانو په همدغه 1098ع.کال پر معرة النعمان باندي کوم چقي د
نامتو شاعر او د «رسالة الغفقران» او يقو شقمېر نقورو ادبقي آثقارو د ليکقوال ابقو
العال المعري ټاټوبى وو او څلوېښت کاله دمخه په 1058ع.کال پکښي وفقات
سوى وو ،بريد وكړ .ابن اثير چي د صقليبي جګقړو د مهقال نقامتو مقورخ دى د
الکامل په  362 /4مخ كي ليکي« :صقليبيانو د دغقه ښقار تقر نيولقو وروسقته تقر
درو ورځو پوري ،تر يو لك زيات مسلمانان شهيدان كړل او زيات شمېر نارينه
او ښځي يې پقه اسقارت ونيقولې» .دغقه خبقره د االعقالم والتبيقين ليکقوال ابقن
حريري هم کوي( .علل وآثار جنګهاى صليبي214مخ).
بيا د دې ښار د خپلولو پر سر د جګړه مارو د دوو مشرانو د رقابقت لقه املقه
ډېققر وګققړي ووژل سققول .پققه ښققار كققي د خققوړو د وركېققدو لققه املققه لوټمققارو د
مسلمانانو ځوانان وژل او بيا به يې په اوبو کي ايشول او خوړل به يې .دغه راز
هغو د مسلمانانو ماشومان په سيخونو پېيل او تر کبابېدو وروسقته يقې خقوړل.
كرار كرار څرګندېده چي له دې سپېڅلي جګړې څخه موخقه د بيقت المققدس
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آزادول نه ،بلکي مقصد صرف د مسلمانانو عامه وژنه وه( .صدلماب جنگدمں 47
مخ ،مسل حكومتوں كے عا ت انگم حىالت  69مخ او مغربي يلغار  58مخ د
فرانسوي پېښي ليکونکي  Rudolph of Kainپه حواله).
د پطرس مرګ:
بيت المقدس ته د وړاندي تګ په الر كي د ټريپقولي اميقر د صقليبيانو مشقر
ريمونډ ته څه تحفې ولېږلې او هغوى يې ور وبلل څو يو له بله د مرسقتو ژمنقه
سره وكړي .پخپله يقې هقم پتېيلقې وه چقي عېسقوي ديقن ومنقي .خقو كلقه چقي
صليبيانو هلته په ننوتلو سقره د هغقه ځقاى ډول ډول شقته وليقدل د دوسقتۍ پقر
ژمنليك باندي د السقليك پقر ځقاى يقې پقر هغقو شقيانو بانقدي الس تېرولقو او
حملې ته ترجيح وركړه .صليبيان پر دغو مالونو د پطقرس پقه ټونقګ يقو لقه بلقه
الس او ګرېققوان سققول .لققه دې املققه ځينققو صققليبيانو اعققالن وكققړ چققي پطققرس
لومړۍ درجه درواغجن او بې ايمانه سړى دى .پطرس په غوسه سقو او اعقالن
يې وكړ چي دى د خپلي رشتينولۍ د جوتولو لپاره د اور تر لمبقه ځقان تېقروي.
ناراضو صليبيانو سمدستي اور ورته بقل كقړ .پطقرس اور تقه ور ودانګقل او هقا
خواته ځني وغورځېد .د دغي صقحنې ليقدونكي وايقي چقي څقو تنقو نقامعلومو
كسانو هغه بيرته اور ته ور ټېل واهه .په دې توګه دغه شيطان صفته موجود تقر
دوولققس ورځنققۍ سققختي نققاروغۍ وروسققته ومققړ( .صققليبى جناققيں  ۴8او ۴9
مخونه).
پققاى دغققه ځنققاور صققفته صققليبيان تققر درې كالققه پرلققه پسققې مققرګ ژوبلققو،
لوټماريو ،تلفاتو ،اسقارتونو او اللهانقديو وروسقته ،چقي ډېقرى يقې پقه الر كقي
ووژل سققوي وه او د تققاريخونو پققه وينققا يققوازي څلوېښققت زره تنققه پاتققه وه ،د
1099ع.کال د جون پر 6مه بيت المقدس ته ورسېدل.
د لومړۍ صلیبي جګړې بریالیتوب او تا ریخي جنایتونه:
د بيت المقدس ښار صليبيانو څه له پاسه څلوېښت ورځقي كالبنقد كقړ او د
492هق د برات (شعبان) پر ديارلسمه چقي د 1099ع.كقال د جقوالى د ()15
مي سره سمون خوري د جمعې له لمانځه څخه څقه مهقال تېرسقوى وو چقي د
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هغققه پققر نيولققو بريققالي سققول او پققه دې ډول يققې د نققړۍ پققه تققاريخ كققي د زړه
بوږنوونكو جنايتونو په ترسره كولو سره د انسانانو ترمنځ د اوږدو او تل تر تلقه
خونړيو دښمنيو بنسن كښېښود.
صليبيان په ښار كي د لېونقو لېوانقو غونقدي ځغاسقتل؛ نارينقه يقې ليقدى كقه
ښځه وژل يې؛ هر څه چي يې په مخقه ورتلقه غالكقول يقې .عزتونقه يقې لقوټ
كړل ،امن او آرام يې له منځه يووړ .د مسلمانانو او يهودو عبادت ځايونوته يې
اورونه واچول .په كورونو به ننوتقل او د هغقو اوسقېدونكي يقې وژل .هقر څقوك
چي به دمخه كور ته ننوتى او خوښ به يې سو كور به د هغه وو .كه نقه شقته او
سامانو نه به يې ځيني ايستل او كور ته به يې اور اچاوه .دا عقام وژنقه تقر هغقو
روانققه وه چققي ژونققدى انسققان پققه مخققه ورتققى .ټققول ښققار د اور لمبققو پققر سققر
واخيست .وروسته ډېر شمېر پاته مسلمانانو ته د صقليبيانو مشقر ټينكقرډ نقومي
اجازه وركړه چي په مسجد اقصٰى او قبة الصخره كي پناه واخلي .خقو بلقه ورم
صليبيان مسجد اقصٰى ته ننوتل او ټقول نارينقه ،ښقځي او كوچنيقان يقې حقالل
كړل .په هغو كي داسي ستر ستر عالمان او فاضقالن هقم وه چقي ان د جګقړې
سره يې له ليري هم اړيکه نه درلوده .نقور يقې ټقول فققرا ،زاهقدان او د متبركقو
ځايو مجاوران او عابدان وه چي د ژوند څه پاته شپې يې په دغقو ځقايونو كقي
تر مرګه رسولې .تاريخونه ليکي چي دغه مسجد د مسلمانانو پقه وينقو غقرق او
لژند سو.
دغه راز يهودو هم په خپل عبادتځي كقي پنقاه اخيسقتې وه .صقليبيانو د دغقه
عبققادتځي ودانققۍ تققه اور ورتققه كققړ او ټققول پنققاه اخيسققتونكي يهققود يققې پکښققي
وسوځل.
بيا لويه ستونزه د مړو د لښونو وه چي په كوڅو او نورو كي يو پر بل سربېره
پراتققه وه .لققه بققد بققوى څخققه سققا ايسققتل مشققکل سققوي وه .حکققم وسققو چققي د
مسلمانانو لښونه دي له ښقار د بانقدي وغورځقول سقي .مسقلمانو هلکقانو دغقه
لښققونه پققه كشققولو سققره د ښققار د بانققدي وړل .پققه دې توګققه د ښققار د بانققدي د
مسلمانانو له مړو څخه غونډۍ جوړي سوې.
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تر اوسه دغسي عام وژنه هيچا نقه ليقدلې اونقه يقې اورېقدلې وه .دې كشقتار
داسي تاريخي تاو تريخوالى او كركه رامنځته كقړه چقي پېقړۍ پېقړۍ بقه پقه يقاد
وي.
په االعالم والتبيين في خروج الفقرنو المالعقين علقى ديقار المسقلمين كقي،
ليکي :صليبيانو پقه حقرم كقي د يولکقو پقه شقاوخواكي مسقلمانان ووژل( .علقل
وآثار جنګهاى صليبي216مخ) .ابن اثير چقي د صقليبي جګقړو د مهقال تقاريخ
ليکونكى دى ،په دغه عام وژنه كي د مسلمانو شهيدانو شمېر تر اويا زرو زيقات
نقلوي( .الکامل360 /4 :مخ).
د لوټ او غالوو په هکله ابن اثير ليکقي :پرنګيقانو لقه قبقة الصقخره څخقه د
سپينو زرو څه له پاسه څلوېښت قنديلقه ،چقي د هقر يقوه وزن درې زره او شقپږ
سوه مصري درهمه وو ،يوه د سپينو زرو ډېوه ،چقي وزن يقې څلوېښقت شقامي
رطله وو 125 ،د سپينو زرو کوچني قنديلونه او د سقرو زرو څقه لقه پاسقه شقل
کقوچني قنديلونقه واخيسققتل .پقردې سققربېره يقې نقور تققر حسقاب تېققر شقته هققم
يووړل( .الکامل360 /4 :مخ او صليبي جنايں  10مخ).
خپله مسيحي سر چينې او اسناد د د ې لقوټ او جنقايتونو ښقه ښقکارندويي

كوي .د صليبيانو يوه ستر قومانقدان ګقوډ فقروى ( )Godfreyپقاپ تقه وليکقل:
«كه غواړئ چي وپوهېږئ چي د هغو دښمنانو سره چي پقه بيقت المققدس كقي
زموږ په الس راغله څه وسوه ،دغونه پوه سئ چقي زمقوږ كسقان د سقليمان÷
په ماڼقۍ او معبد كي په داسي حال كي د هغو په ژوبله بوخت وه چي ويني يقې
د اسونو تر ځنګنونو پوري رسېدلې» .ټول روايتونه پر ستره عقام وژنقه شقهادت
وركوي« :تقريبا لس زره مسلمانان په معبد كي په عامه توګه ووژل سول او هر
څوك چي هلته ګرځېدى ويني يې تر بجلکو رسېدلې .»...تقر كشقتار وروسقته د
لوټ وار وو« :زموږ كسقان چقي لقه وينقو تويولقو څخقه مقاړه سقول كورونقو تقه
ولوېدل او هر څه چي يې په الس ورتله لوټ يې كړل .هر څقوك (مقوړ وو كقه
مسکين) هر ځاى چي په الس ورتقى هغقه يقې خپقل ملکيقت بالقه ...او دا دود
داسي عملي كېدى چي تابه ويل دا داسي قانون دى چي بايد ټكي په ټكقي پلقى
سي( .»...تاريخ قرون وسطى 22۶مخ).
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يو بل صليبي قوماندان ريمونډ دغه ظالمانه پېښي داسي بيانوي« :انځورونقه
د ليدني وړ وه .زموږ ځينو افرادو د خپلو دښمنانو سقرونه د هغقو لقه تنقو څخقه
جال كول .دا ال زړه سوى وو .ځينو به په غشو هغوى غلبېل غلبېقل كقړل او بيقا
به يې له يوه لوړه مناره څخه الندي وغورځول .ځينو به دښمنان د اور پقه لمبقو
كي سوځول .د ښار په كوڅو كي د انسانانو د سرونو ،السونو او پښو خقرې تقر
سترګو كېدې .په كوڅو كي د الري مونقدلو لپقاره د انسقانانو او اسقانو د لښقونو
ايسته كولو ته اړتيا وه .خو دغه پېښي د حضرت سليمان÷ د معبد د پېښو پقه
پرتله معمولي وې .د دغه معبد په دهلېز كي دوني ويني بهېدې چقي د انسقانانو
او اسانو تر ځنګنو پوري رسېدلې»( .صليبى جناجو  13مخ).
د ژوندو سره چي څه وسول هغه خو وسول ،د مړو سره داسي کانې وسقوې
چي ان د هغو تصور هم د شرم وړ دى .دغو عېسوي ارذالو د مړو لښونه څيرل
چققي ګونققدي د سققرو زرو سققکې ځنققي راووزي .دغققه راز فلچققر نققومى تققاريخ
ليکونکى ليکي« :ښځو به سکې په خپلو شرمځايونو کي پټولې او دغو ارذالو به
د هغو شقرمځايونه پلټقل»( ..اسقالم ،پيغمبقر اسقالم  133مقخ) .يقو بقل عينقي
شاهد ليکي« :دغو ځناورو مور روي ماشومان د مندو له غېږو کشول يا بقه يقې
له دېوالونو هاخوا ته غورځول او يا به يې سرونه ورپرېکول»( .شعر الجهاد في
الحروب الصليبية  40مخ).
لنققډه دا چققي د دې كشققتار پققه هکلققه چققي يققوه اوونققۍ يققې دوام درلققود ډېققرو
مسلمانو او غير مسلمانو تقاريخ ليکونكقو ډېقري زړه بوږنقوونكي كيسقې ليکلقي
دي .وروسته عېسويانو مسجد اقصٰى په كليسا بدل كړ .پر قبقة الصقخره بانقدي
يې صليب نصب كړ او د مسجد اقصٰى پقه برنقډو كقي يقې د اسقانو اصقطبيلونه
جوړ كړل( .فضيلت بيت المقدس 50مخ).
د دې جګړې پایلي:
د دې جګړو او جنايتونو پايلي دا سوې چي په ختقيځ کقي التينقه امپراتقوري
ټينګققه سققوه .لققه ډېققرو ليققرو سققيمو څخققه راغلققي قاتققل ،غاصققب او د خققداى او
انسانيت دښمن عېسويان حاکم سول او د اسالمي اورشقوګانو اصقلي څښقتنان
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مګر د پيل په غوږ کي بيده ،لن ،سرناخالصه او يو بل نه منونکي او بې اتفاققه
مسلمانان محکقوم سقول او پقه بيقت المققدس ،انطاكيقه ،طقرابلس ،الرهقا او د
لبنان او فلسطين په مهمو بندرونو ،يعنقي عقراق ،لبنقان ،فلسقطين او د شقام پقه
يوڅه برخه (د شام په لوېديځ) کي له حلقب او دمشقق پرتقه د عېسقوي واکمنقو
حکومتونه جوړ سول.
د دې سره سم د بيت المقدس پر شاوخوا ملکونو د كفقر ،نقا امنيقو ،لقوټ،
جنګ جګقړو ،وژنقو ،زور زيقاتيو ،فحشقاوو او ډېقرو نقورو نقاوړو چقارو تقوري
لوخړي راخپرې سوې .صقليبيانو د مسقلمانانو نقور ډېقر ښقارونه ،مسقجدونه او
متبرکه اماکن هم ونړول او د دغو ښقارونو ډېقر مسقلمان اوسقېدونكي يقې قتقل
عام كړل .بزګران په نيمه مريانو واوښتل او ډول ډول ماليې پر حواله سوې.
تاريخ ليکونکقو او سياسقت پوهقانو ويلقي دي چقي پقر مسقلمانانو بانقدي د
عېسققويانو د دې بريققو او د مسققلمانانو د دې خواريققو او بققدي ورځققي علتونققه او
عوامل د دوى سستي او ټنبلي ،يو له بله مخالفتونه او د صقليبيانو سقره پقه بېلقه
بېله توګه د مسلمانو واکمنانو جنګېده ګڼلي دي .دغه مهال په مسقلمانو واکمنقو
کي داسي کسان هقم وه چقي پقر نقورو مسقلمانو واکمنقو بانقدي د صقليبيانو لقه
بريدونو څخه خوشاله کېدل او يا به پټه خوله نندارچيان جوړ سقوي وه .چقي د
دوى دغققو رويققو صققليبيان زړه ور او زورور کققړل او بققاالخره يققې دوى تققه هققم
سختي ستونزي جوړي کړې .خو کله چي مسلمانانو پر سر وخوړل ،نو يې قهر
او غوسه راوپارېده ،بې اتفاقه واكمنان په اتفاق سول او هره خقوا يقې د جهقاد
او غزاوو رپي اوچت كړل.
دوهمه صلیبي جګړه
زيات تاريخ ليکونکي صليبي جګړې اته ګڼي .خو حقيققت دادى چقي دغقه
جګړې تر اتو زياتي دي او داسي هم نه ده چي همدغه به يې مهمي وي ،بلکقي
صققليبي طواغيتولققه دغققو اتققو جګققړو پرتققه نققوري ورانققوونکي جګققړې هققم پققر
مسلمانانو تپلقي دي .پقه هقر صقورت د مورخينقو د ليکنقو سقره سقم د دوهمقي
صليبي جګړې پېښي په دې ډول دي:

صليبي جګړې

359

په شام او فلسطين کي د التيني صقليبي حکومتونقو د ټينګښقت او د هغقو د
ظلمونو په زغملقو سقره د مسقلمانانو لخقوا د هغقو پقه وړانقدي شقديد غبرګقون
وښوول سو .ترډېرو خواريو ،جنګ جګړو او هلو ځلو وروسته په 1127ع.کال
په موصل کي سلطان عماد الدين اتابک زنګي وځلېدى .هغه د بيقت المققدس
تر سقوط پنځه څلوېښت کاله وروسته په 1144ع.کال د اديسې (الرهقا) يعنقي
هغه ځاى کوم چي تر ټولو دمخه صليبيانو واکمني پقر ټينګقه کقړې وه ،پقه فقتح
کولو او بېرته ګټلو سره د صليبيانو د ماتو بنسن کښېښود .دې خبر د مسلمانانو
حوصلې لوړي کړې او پر لوېديځو طاغوتيانو يې اوربل کړ او د دوهمي صليبي
جګړې المل سو.
زنګي د جعبر د کال د کالبندۍ پر مهقال د 541هقق کقال د لقومړۍ خقور پقر
پنځمه چي د 1146ع،کال د جون سره سمون خوري په داسي حال کي چقي د
شپې بيده وو د ده د مريانو د يوې ډلي لخوا شهيد سو .بيا د ده پر ځاى د هغقه
زوى نورالدين محمود زنګي ( 511ق 569هق) واکمن سو .هغه تقر عمادالقدين
ال ښه سړى وختقى .ابقن اثيقر ليکقي« :مقا چقي اسقالمي تقاريخ لوسقتى دى .تقر
راشده خليفه ګانوش او عمر بن عبدالعزيز /وروسته مي په عدل او مړانه کقي
تر ده بل ښه الرښود نه دى ليدلى» (الکامل  124 / 5مقخ) .د ده د دې ښقېګڼو
ستر المل داوو چي هغه له اسالم څخه ښه خبر وو ،بلکي ستر اسالمي عالم او
فقيه وو .د ده شعار وو «جهاد او اتحاد».
د عمادالدين تر وفات وروسته الرهقا بېرتقه صقليبيانو ونيقول .خقو نورالقدين
بېرته ځني وژغورل.

هلته پاپ اوجيون ( )Eugeniusسمدستي د دوهمي صليبي جګقړې اعقالن

وکققړ ،خققو چققايې هققر کلققى ونققه کققړ .د فرانسققې پاچققا اووم لققويي د کرسققمس د
لمانځلو پر مهال د خپلقو چقارواکو او مقذهبي شخصقيتونو سقره پقه دې هکلقه
خبققري وکققړې ،خققو چققا غققوږ پققر ونققه نيققوى .يققوازي د فرانسققې د سيسټرسققيان

( )Cistercianد رهبانانو د ډلي مشر سقينن برنقارډ ()Bernard de Clairvaux

په فرانسه کي د وزيلقې ( )Vezelayپقه غونقډه کقي د 1146ع.کقال د مقار پقر
31مه دې جګړې ته خلقک وهڅقول .هغقه خلقک پقر اخقروي ثقواب سقربېره د
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دنيوي ګټو په تمه هم کړل او ورته ويې ويل« :که تاسي ښقه سقوداګر ياسقت او
د پيسققو ټولولققو هنققر مققو زده وي ،نققو پققه مققا پسققي راسققئ ،زه بققه تاسققي داسققي
کاروباري مرکزونو ته ورسوم چي زښتي زياتي ګټي پکښې وي .دا طاليې موکه
له السه مه ورکوئ .په ما پسي روان سئ ،بېړه وکړئ .دلته ګټي دي ،وخت کقم
دى».
په پايله کي د آلمان امپراتقور دريقم کنقراډ او د فرانسقې اووم لقويي او د هغقه
ورور جګړې ته چمتو سول.
جګړې ته د الماني صلیبیانو خوځېدنه:
لققومړى د دغققه 1146ع.کققال پققه دسققمبر کققي د آلمققان امپراتققور جګققړې تققه
وخوځېققد .ورپسققې فرانسققويان پسققي وخوځېققدل .کلققه چققي آلمققاني صققليبيان د
بېزنتين د واکمنۍ اورشو ته ورسېدل د عېسويانو په يوه ښار کي د يوه جادوګر
پر سر د ښاريانو سره په شخړه اخته سول او ښار ته يې تر لوټمقار وروسقته اور
واچاوه .بيقا پقه نقورو ځقايونو کقي هقم د جګقړو او کرکقو سقره مخقامخ سقول.
قسطنطنيې ته نژدې يې يوې کليسا ته اور واچاوه او د هغې راهبقان يقې ووژل.
د قسطنطنيې نوي واکمن مينويل هغوى تر خپلي اورشو تېر کړل .نېقيې تقه پقه
رسېدو سره کنراډ پوم پر دوو برخو ووېشى يوه برخه پوځيان يقې د سقاحل پقر
غاړو وړاندي ولېږل او خپله د دوهمي برخي سره د انطاکيې پر لقور وخوځېقد.
په الرکي د ترکانو پوځونو پر دوهمه برخه بريد پر وکړ .تر لږ جنګ وروسقته پقه
صليبيانو سخته ماته ګډه سوه .د پوم لسمه برخقه پاتقه سقوه او کنقراډ تقر ډېقرو
کړاوونو ګاللو وروسته نېقيې ته په رسېدو بريالى سو.
د فرانسوي صلیبیانو پوځونه:
کلققه چققي د فرانسققوي صققليبيانو پوځونققه د اووم لققويي پققه مشققرۍ د بېققزنتين
اورشو ته ورسېدل داسي يې احساس کړه لکه د دښقمن سقيمي تقه چقي ننقوتلي
وي .د دغه ځاى د عېسويان د آلمانيانو د بدو عملونو لقه املقه لقه دغقو صقليبي
ځواکونو څخقه تقر پقزي راغلقي وه .ځکقه نقو هغقو خپقل ښقارونه او بازارونقه د
فرانسوي صليبيانو پر مخ وتړل .چي له امله يې دوى د خوړو او نورو اړتياوو د
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ترالسه کولو لپاره د سختو سقتونزو سقره مخقامخ سقول او نقژدې وو چقي دغقه
پوځونه پر قسطنطنيه ور ودانګي ،خو لويي منع کړل.
کله چي فرانسويان نېقيې ته ورسېدل دواړو پاچهقانو سالمشقوره وکقړه او د
آلمان د کنراډ پاته پوځيان د فرانسې د پوم سره يوځقاى سقول .اووم لقويي هقم
ساحلي الر واخيسته .دغقه مهقال کنقراډ بېرتقه ځنقي بېقل سقو او قسقطنطنيې تقه
ستون سو .د ده د فرانسويانو متکبرانه رويه خوښه نه سوه .امپراتقور مينويقل پقه
1148ع.کال کنراډ ته پوځيان ور کړل او فلسطين ته يې ولېږى.
فرانسوي پوځونه د انطاکيې په الر کقي د سقختو سقتونزو او د مسقلمانانو د
بريدونو سره مخقامخ سقول .يقوه پقال مسقلمانان د لقويي د صقليبيانو پقه خېمقو
ورننوتل .لويي وني ته وخوت او خپل ځان يې پن کړ او په دې چقل وژغقورل
سققو .کلققه چققي صققليبيان د کققوچنۍ آسققيا د سققهيلي څنققډو يققوه ښققار اطققاليې تققه
ورسېدل د مسلمانانو له زياتو بريدونو څخه زيات په تنګ سول .ځکه نو لقويي
وپتېيل چي د سمندر له الري وخوځي .خو د بېړيو کرايې چي په بېزنتينيانو يې
اړه درلوده ،ډېري جګي وې .پقاى لقويي د خپلقو سقامانونو او د کقورنۍ د غقړو
سره په بېړيو کي سپور سو او پوم پلقى پسقې وخوځېقد چقي پقه الر کقي ډېقري
بدي ورځي پر راغلې او تر انطاکيې پوري يې تر نيمي زيات پوځيقان لقه منځقه
والړل.
انطاکیې ته رسېدل:
د انطاکيې واکمن ريمونډ د لويي هرکلى وکقړ ،خقو وروسقته سقره مخقالف
سول .ټيري جونز او الين اريرا ليکي :د دغه اختالف يو ستر المقل داوو چقي د
لويي د ځواني ،ښکلي او زړه وړونکي مېرمني سره ريمونډ اړيکقي ټينګقي کقړي
وې .کله چي لويي وغوښتل چي بيت المققدس تقه وخقوځي مېرمنقي يقې ورتقه
وويل چي بيت المقدس ته مه ځه او په انطاکيه کي د شقاوخوا سقيمو پقه نيولقو
کي د ريمونډ سره مرسته وکړه .خو چي لويي ونه منل هغقې د طقالق غوښقتنه
ځني وکړه .لويي اړ سو چي خپله مېرمن وتښتوي .هغه يې په بېړۍ کي واچول
او پوم يې د عکا پر لور وخوځاوه( .صليبي جنګيں  87مخ او نور).
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پر دمشق برید:
د 1148ع.کال د مى پر 25مه آلمقاني ،فرانسقوي او نقورو صقليبيانو وپتېيقل
چي پر دمشق بريد وکړي .خو مسلمانان د تېري کوونکو په وړاندي غلې سوي
وه ،دا بريققد يققې پققه مړانققه پققر شققاوتمباوه .د صققليبيانو د سققتنېدو پققه الر کققي
مسلمانانو پرله پسې بريدونه پر کول .کنراډ په خښم سو او خپل وطن ته سقتون
سو .لويي څه نور مهال هم هلته پاته سو او بيا هغه هم ناکامه ستون سو.
د صليبيانو دې حملې مسلمانان نور هم متحد کقړل او د دوى نقوي او سقتر
الرښود نور الدين د بيت المقدس د ژغورلو نخشې طرح کړې.
د دې جګړې پایلي:
لکه چي وليدل سول دې جګړې صليبيانو ته هيڅ ګته ونه کړه ،بلکي د دوى
په غوڅه ناکامي تمامه سوه .نورالدين زنګي بريالى سقو چقي د دمشقق د چقارو
واګي په خپل الس کي ونيسي او د صليبيانو د سوريې تر څنګ اسالمي سوريه
ايجاد کړي.
د صلیبي جګړو د ناکامیو پیل
د سلطان اتابک زنګي ځاى ناستى نورالدين زنګي د واکمن کېدو له هماغي
لومړۍ ورځي څخه د توري په زور له اسقالمي اورشقوګانو څخقه د صقليبيانو د
شړلو په تکل کي سقو .د ده پقه زمانقه کقي د بيقت المققدس صقليبي واکمقن پقه
1163ع.کال پر مصر باندي د ولکې ټينګولو لپاره هلي ځلي پيل کړې .سلطان
نورالدين پر مصر باندي د صليبيانو د فشقار د کمولقو پقه موخقه پقر انطاکيقه او
ټريپولي بريدونه وکړه .خو دغه کال يې لکه څنګه چي ښايېدل هغسي بقرى تقر
السه نه کړ .په مصر کي د صليبيانو د کاميابۍ د مخنيوي لپاره هغه خپقل سقپه
ساالر اسد الدين شيرکوه د صالح الدين ايوبي سره هلته ولېږى .په تقاريخ کقي
د صليبي جګړو د ستر اتل صالح الدين ايقوبي يادونقه د لقومړي ځقل لپقاره لقه
همدغه ځايه را پيل سوې ده .شيرکوه پقه دغقه کقال پقه مصقر کقي څقه کاميقابي

صليبي جګړې

363

ترالسه نه کړه .خقو سقلطان نورالقدين پقه انطاکيقه کقي د صقليبيانو سقلطنت پقه
1164ع.کال پوپنا کړ.
کلققه چققي پققه مصققر کققي صققليبيانو د دوهققم ځققل لپققاره مداخلققه وکققړه نققو پققه
1167ع.کال يوځل بيا شيرکوه او صقالح القدين مصقر تقه ورغلقه .دا ځقل يقې
صليبي پوځونو ته داسي ماته ورکړه چي له قاهرې څخه وتلو ته يقې اړ ايسقتل.
د مصر د فاطمي خالفت وزير شاور نقومي مصقر تقه د فقاطمي خليفقه العاضقد
سره د مخالفت له امله صليبي پوځونه ورغوښتي وه .لقه دې املقه شقاور ووژل
سو او شير کوه د العاضد وزير وټاکل سقو .خقو دوې مياشقتي او پنځقه ورځقي
وروسته شيرکوه وفات سو او العاضد د هغه پرځاى صالح القدين ايقوبي خپقل
وزير وټاکى .بيا صالح الدين ايوبي په 567هق 1171/ع.کال د العاضد پر نامه
د جمعې خطبه بنده کقړه او د عباسقي خليفقه المستضقئي پرنامقه پقه مصقر کقي
خطبه ويل پيل سوه او العاضد هم څو ورځي وروسته ومړ.
بيا چي سلطان نورالدين زنګي په 569هق 1174 /ع.کال وفات سو سقلطان
صالح الدين ( 532ق 589هق) د هغه پر ځاى واکمن سو.
د صلیبي جګړو په بهیر کي د بېزنتین بیا سر راپورته کول:
د مالذګرد د جګړې په ډګر کي د بېزنتين تر ماتي وروسته د صليبيانو حملو
بېزنتين واکمنۍ ته يوځل بيا د ځواکونو د سمبالېدو موققع ورکقړه .د نورالقدين
زنګي د واکمنۍ په وروسقتيو وختونقو کقي بېقزنتين ټولقواکمني دونقه ځواکمنقه
سوې وه چي پر کوچنۍ آسيا ،مصر ،شام ،سربيا او هنګري يقې بريدونقه کقول.
په 1176ع.کال يې له کوچنۍ آسيا څخه د ترکانو د ايستلو په موخقه د سقلطان
قلو ارسالن پر پالزمېنه قونيه باندي بريد وکړ .سلطان قلو ارسقالن د مقاير يقو

سيفالون ( )Myrio Cipalonپه جګړه کي بېزنتين ټولقواکمن مينويقل تقه داسقي
ماته ورکړه ،لکه الپ ارسالن سلجوقي چي د هغه مشرانو ته يوه پېړۍ دمخه په
مالذګرد کي ورکړې وه .په دې جګړه کي د ټولواکمن ګرد پوم شو پقه شقو سقو
او خپله ټولواکمن د امان په اخيستلو سره د خورا سختو کړاوونو او بقې وزلقۍ
او نهيلۍ په زغملو سره قسطنطنيې ته ورسېد.
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که څه هم د مالذګرد د جګړې له امله صليبي توپقان پقر څپقو راغقى ،خقو د
ماير يو سيفالون جګړې د صليبيانو د ماتي پيغام وروړ .د بېقزنتين ځواکونقو لقه
برکته صليبي واکمنۍ خونقدي وې ،خقو د دې ځقواک پقه ماتقه سقره د صقليبي
واکمنيو عمر پاى ته ورسېد.
د بیت المقدس بیرته ژغورنه
له يوې خوا سلطان صالح الدين ايوبي تر 1183ع.کال پوري د مسلمانانو
د داخلي تربګنيو په له منځه وړلو او د مصر او شام په متحد کولو اخته وو ،لقه
بلي خوا اسالم دښمنو صليبيانو پر مسلمانانو باندي د ظلم او لوټمار بقازار تقود
کققړى وو .ان چققي د مققدينې تققر شققاوخوا پققوري د دوى داړه مققاران ورسققېدل.او

رينالډ ( )Rainaldنومي د کرک عېسوي واکمقن پتېيلقې وه چقي (العياذباللقه) د
حضرت رسول مقبول ج مبقارک جسقد لقه قبقره را وکقاږي او ويقې سقوځوي.
حقاالت تققر دې پققولي ترينګلققي او بدخونقده سققول چققي د مسققلمانانو ځانونققه او
مالونه خو پرېږده عزت او آبرو يې په خطر کي سوه .له دې امله صقالح القدين
ايوبي د دې ارذالو جګړې ته په مړانه ورودانګل .په 1187ع.کال يې د حطقين
په مشهوره جګړه کي صليبي ځواکونه پاش پقاش کقړل .د بيقت المققدس پاچقا

ګققوى دولوزينيققان ( )guy de lusignanاوپسققت او کثيققف رينالققډ او ډېققر نققور
جنايتکار صليبيان يې ونيول او د رينالډ سر يې په خپله توره ورپرې کړ .تر دې
بريو وروسته سلطان ايوبي طبريه ،عکا ،يافا ،عسققالن ،بيقروت او نورښقارونه
هم آزاد کړل .په دې توګقه صقليبيانو يقو پقه بقل پسقې مقاتي خقوړلې .ټقول مهقم
ښارونه بيرته د مسلمانانو الس ته ورغله .د فلسطين ټول ملک يې ونيو.
بيا صالح الدين ايوبي د دغه 1187ع.کال د ستمبر پر شلمه بيت المقدس
کالبند کړ .بيت المقدس له صليبي پوځونو ډک وو .سخت جنګ ونښت .خو
پاى صليبيانو خپله خواري د سر په سترګو وليدل .ځکه يې نقو امقان وغوښقت.
د ښار د ساتونکو مشر بالين ( )Balianنومي له صالح القدين څخقه د سقولي د
تړون هيله وکړه .باالخره موافقه وسوه چي صليبيان دي د خپلو شقتو او اوالدو
سره ،بېله وسلو او جنګي اسانو له ښاره ووزي .په دې شرط چي د هر نارينه پر
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سر لس ديناره ،د هري ښځي پر سر پنځه ديناره او د هر هلک او نجلۍ پر سقر
څلور ديناره او د هرکوچني پر سر يو دينار فديه ورکړي او څوک چي دغه مبلقغ
نه سي ورکوالى مريى دي سي .البته له عېسويانو څخه چقي هقر يقو وغقواړي د
جزيې په ورکولو په بيت المقدس کي پاتېدالى سي .بقاالخره د 583هقق کقال د
خداى تعالى (رجقب) پقر 27مقه د جمعقې پقه ورم (د معقراج پقه شقپه) چقي د
1187ع.کال د اکتوبر د دوهمي سره سمون خقوري سقلطان صقالح القدين/
دې متبققرک ښققار تققه ننققووت او هغققه يققې د صققليبي داړه مققارانو لققه ( )91کلققن
اسارت څخه وژغوره( .االعالم والتبيين ،چقي د علقل وآثقار جنګهقاى صقليبي
کتاب په وروستۍ برخه کي چاپ سوى دى214،مخ) .په داسي حال كقي چقي
هيڅوك ونه وژل سو او يو كور هم لوټ نه سو.
بالين ژمنه کړې وه چقي د اوو زروتنقو بقې وزلقو لخقوا بقه دېقرش زره دينقاره
خپله ورکوي ،خو هغه يې ټول نه کړاى سول .د صليبيانو ستر پادري مسلمانان
هک اريان کړل .هغه د خپل ځان لخوا لس ديناره ورکړل او د پيسو ډکقه تقوبره
يې واخيستل ،ووت او د خپل هيڅ بې وزلي وطنوال مرسته يې ونه کقړه .پقاى
العادل له خپل ورور سلطان صالح القدين څخقه د لسقو زرو مريقانو آزادول پقه
تحفه کي وغوښتل چي سقلطان ومنقل او دغقه شقمېر وګقري سمدسقتي خوشقي
سوه .ستر پادري هيڅ ونه شرمېدى ،بلکي د دوو سوو مريانو د آزادولو غوښتنه
يې وکړه چي ومنل سوه .بيا د باليان د پنځو سوو تنو د آزادولقو غوښقتنه ومنقل
سوه .وروسته سلطان ټول زاړه او بوډۍ ښځي وبخښلې او د آزادو ښځو بنقدي
مړونه يې هم خوشي کړل .بيا يې ډېرو عېسوي كونډو او يتيمانو تقه سقوغاتونه
هم وركړل .د رمله نومي ځاى حاکم هم اسير سوى وو .هغقه هقم د اتلسقو زرو
درهمو په مقابل خوشي سو( .صقليبى جناقيں  120مقخ ،االعقالم والتبيقين او
نور ګرده تاريخونه).
درېیمه صلیبي جګړه
د بيت المقدس د ژغورني له امله په لوېديځ کي سخت شورماشور جوړ سو
او دا سقوط د درېيمي صليبي جګړې المل سو .د آلمان امپراتور فريدريك چي
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پققه باربققاروزا (سققور ږېققرى) مشققهور وو ،د فرانسققې پاچققا فيليققپ اګوسققت او د
انګلستان پاچا ريچارډ په 586هقق1190/ع .کقال د خپلقو خپلقو لښقکرو سقره د
اسالم په جنګ راووتل .په االعالم والتبيين في خقروج الفقرنو المالعقين علقى
ديار المسلمين کقي ليکقي چقي پقه دې لښقکرو کقي د قسقطنطنيې د ټاپوګقانو او
بندرونو ،روميې ،ژنيو ،حرنوا ،پيزا ،موريققا ،روډس ،ونيقز ،کقرت او قبقرس او
سيسيل صليبيان غونقډ سقوي وه .خقو لکقه چقي تاريخونقه وايقي فريقدريک پقه
اوبوکي غرق سو ،له لسو زرو پوځيانو څخه يې ډېر تيت او پقرک سقول ،ډېقرى
يقې مسقلمانانو ووژل او لقږ يققې د عکقا بنقدر تقه ورسققېدل .فيليقپ اګوسقت لققه
جګړې الس واخيست او بيرته فرانسې ته والړ .اما ريچارډ دوه کاله وجنګېقدى
او خپققل ځنققاورتوب يققې وښققود ،خققو بيققا يققې هققم ونققه سققوه کققوالى چققي بيققت
المقدس ونيسي .پاى د 1192ع.کال د اکتوبر پقر نهمقه د ده او صقالح القدين
تر منځ سقوله وسقوه او ريچقارډ انګلسقتان تقه سقتون سقو .کلقه چقي اتقري

تقه

ورسېد د نيوني له بېري يې جامي بدلي کړې .خو په ويانا کي په يوه سقراى کقي
د اوسېدو پر مهال وپېژل سو او ليوپولډ ونيو او کوته قلفقه يقې کقى .پقر ده تقور
ووچي يو يې د اتري

بير ته سقپکاوى کقړى دى او بقل کنقراډ د ده پقه ټونقګ

وژل سوى دى .دى يې شپږم هنري ته وسپاره .هغه بندي کړ ،خقو تقر يقوه کقال
بند وروسته د ستري جرمانې په ورکولو سره خوشي سو.
په دې توګه د صقليبي ځنقاورو واک يقوازي پقر پخوانۍفنيقيقه او د هغقې پقر
پالزمېنه عکا منحصر سو .دغه ښار تر نورو سلو کالو ،يعنقي تقر 1291ع.کقال
پوري د نصاراوو په ولکه کي پاته سو.
څلورمه صلیبي جګړه
دا جګړه د اسالم سره نه ،بلکي د صليبيانو د رقابتونو او سراښقيو لقه املقه د
ماديققاتو او واک پققر سققر او د شققتو د لوټولققو پققه موخققه د صققليبيانو تققر مققنځ وه.
(1199ع ).پققاپ دريققم انوسققينن او نققورو کليسققاوالو د دې جګققړي د پققه الره
اچولو لپاره د جهاد فتوا ورکړه او تبليغات يې ورتقه وکقړل .د فرانسقې او وينقز

( )Veniceطاغوتققان د دې جګققړې د لګښققتونو او د جګققړې پققه پايلققه کققي د
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لوټېققدونکو مققالونو او غصققبېدونکو ملکونققو او واکمنيققو د وېشققلو پققر سققره تققر
ناغېړيو او نيم بندو جوړ جاړيو وروسقته پقه 1204ع.کقال د بېقزنتين پالزمېنقي
قسطنطنيې ته ورسېدل ،هغه يقې لقوټ او تصقرف کقړه ،هلتقه يقې د بېقزنتين د
امپراتورۍ پر ځاى التيني امپراتوري قايمه کړه .د دغي امپراتورۍ سيمي يې پقه
خپلو منځو کي ووېشلې .د فالنډر والي بوډوئن يې امپراتقور وټقاکى .بونيفقاس
ډومون فرا يې د سالونيکا او مقدونيې پاچا کړ .سراښو صليبيانو پقه قسقطنطنيه
کي داسي ستر ي تقاريخي لوټمقارۍ ،ظلمونقه ،پقه زور زنقاوي او جنايتونقه يقې
وكړل چي په تاريخ کي يې چا سارى نه وو ليدلى .هغو په نړۍ كي د هغه مهال
دغه تر ټولو شتمن ښار داسي چور كقړ چقي لوټمقارانو د سقرو او سقپينو زرو ،د
جققواهرو د لوښققو ،د اتلققس ،ورېښققمينو او نققورو ګرانبيققو جققامو او سققامانو او د
کليساګانو د متبرکو توکو حساب ورك كړ.
بېزنتينيققانو تققر ډول ډول خونړيققو کشمکشققونو ،وژنققو ،ورانيققو او د واک تققر
ادلون بدلون وروسته په نيقيه کي خپله اپراتوري له سره قايمه کړه ،چقي پقه دې
توګه د دې مادي پالو کفقارو تقر مقنځ سقخت اختالفقات رامقنځ تقه سقول .دې
چاري مسلمانانو ته ګټه ورسول او کفارو ته يې ډېري بدي پايلي لرلې .ځکقه د
دوى ځواکونه سره وپاشل سول .سلجوقيانو ته فرصقت پقه الس ورغقى چقي د
خپلو متصرفاتو ترمنځ ارتباطات ټينګ کړي او د دې سره سم سلجوقي دولقت
ته د مديتراني د واکمنيو سره د سوداګرۍ امکانات برابر سول او په پايله کقي د
سلجوقيانو واکمني ودانه او مخ پر ترقي روانقه سقوه .د بقودوئن پقر امپراتقورۍ
بلغاريايانو د شمال له لوري بريقد وکقړ .بقودوئن تقه يقې ماتقه ورکقړه او بيقا يقې
وواژه .د بېزنتين يوناني کورنۍ هم چي خپله پالزمېنه يې نيقيې تقه لېږدولقې وه
په 1261ع.کال بيرته قسطنطنيه ونيول او التيني امپراتوري يې را وپرځول .پقه
دې ډول په نهايت کي د دغي پېړۍ تر پايه پوري لوېديزيان له بيت المقدس او
قسطنطنيې څخه وشړل سول( .صليبي جنګيں  149او ورپسې مخونه او نور)
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پنځمه صلیبي جګړه
د قسققطنطنيې لققه نيولققو او لوټولققو څخققه پققه ښققه توګققه څرګنققده سققوه چققي د
لوېديزو واکمنو او کليساوالو د صليبي جګړو لقه پقه الر اچولقو څخقه موخقه د
مادياتو په الس راوړل وه ،نه بل څه .دوى د هماغه خپقل تحريقف سقوى ديقن
تعليمات پقه څقو ډولقه تقر پښقو النقدي کقړل؛ پقه دې معنقا چقي يقو يقې د هغقه
مسالمت او سوله خوښونه له پامه وغورځول ،او بقل يقې د خپلقو عېسقويانو او
مقدساتو سره هغه څه وکړه چي په يقادولو يقې تاريخونقه شقرميږي .بيقا هقم د
دوى سراښۍ او سرکښۍ جنقګ جګقړو تقه هڅقول او د مقادي ګټقو لپقاره يقې د
مسلمانانو ويني تويولو ته ادامه ورکړه ،خقو پقه هقره جګقړه کقي ماتقه د دوى پقه
برخه کېدل.
په پنځمه جګړه کي ( 1221 - 1217ع ).چي اتل صالح القدين ايقوبي/
له دې نړۍ څخه سقترګي پټقي کقړي وې کليسقاوالو او د مجارسقتان او اتقري
پاچهانو د بيت المقدس د بيا نيولو په موخه پر مصقر پوځونقه ور مقارش کقړل،
خو دا پوځونه په سختو کړاوونو اخته سول .د صالح الدين ورور ملک العقادل
د دې پوځونو سره چي خورا مجهز او د ټولو اروپايي قومونو څخه جقوړ وه ،د
جګړې او تېښتي او ځنډمن او ستړي کوونکي جنګ کړنالر غقوره کقړه .چقي دا
چل د اروپايانو په ستړي کېدو او نهيلۍ کقي تقر ډېقره بريقده بريقالى وو .ځکقه د
دوى سره چټکو جګړو مرسته کول .کله چي لوېديزيانو د نيقل پقر څنقده پقروت
«دمياط» نومى ښار ونيو العادل له ډېقري خواشقينۍ څخقه وفقات سقو .د ده پقر
ځاې د ده زوى ملقک الکامقل د ټقول ايقوبي سقلطنت واکمقن سقو .دغقه مهقال
صليبيانو ته له فرانسې ،انګلستان ،اسپانيې او ايټقاليې څخقه کومقک ورسقېدى.
الکامل لوديزيانو ته وړانديز وکړ چي دمياط بيرته مسقلمانانو تقه پرېقږدي ،دوى
به بيت المقدس او د هغقه ټقول اړونقد ځايونقه ،د اردن او عسققالن پقه شقمول
لوېديزيانو ته ورخوشي کقړي ،خقو مغقرورو او مقادي پقالو لوېقديزيانو ،پقه تېقره
کليسا والو دا خبر ونه منل .هغو ته بيت المقدس دونه مهم نقه وو ،بلکقي هغقو
پر مصر واکمن کېدل او د هغه شتمني لوټول او د هغه د بندرونو تجقارتي ګټقي
او امتيازات تر السه کول غوښتل.
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خو مسلمانان اړ سول چي له مړاني او مققابلې څخقه کقار واخلقي ،پقاى يقې
کفار کالبند کړل او څنګه چي د نيل د سيند اوبه زياتي سوي وې ،هغه يې پقر
ور خوشي کړې او په دې توګه يې سقخته ماتقه ورواړول .چقي پقه دې چقل يقې
«دمياط» له عېسويانو څخه بيرته ونيو او پايله دا سقوه چقي لوېقديزيان بېلقه څقه
السته راوړني په شا تلو ته اړ سول.
له دې جګړې څخه د دې مادي پالو موخي ډېري ښې په ډاګقه سقوې .ځکقه
هغو خو دا ټول شر او جنجال د بيت المقدس د نيولو لپاره په الره اچقولى وو،
نو بيا ولي هغو بيت المقدس نه غوښقت او د مصقر واک او شقتمنيو تقه لېوالقه
وه؟
شپږمه صلیبي جګړه
پاپ دوهم هونوريوس پقه 1223ع.کقال د طاغوتيقانو او کليسقاوالو غونقډه
راوغوښته څو بله صليبي جګړه په الر واچوي .تصميم دا سو چقي دې جګقړې
تققه دي د جرمنققي امپرات قور دوهققم فريققدريک ور ودانګققي .ځکققه چققي هغققه پققه
1215ع.کال کله چقي يقې د پقاچهۍ تقاج پقر سقر ايښقووى ژمنقه کقړې وه چقي
صليبي جګړې ته به وردانګي .په دې موخه په دې غونډه کي وويل سول چي د
بيت المقدس د واکمن جان برين لور دي فريدريک په نکقاح کقړي .فريقدريک
په غونډه کي لوړه وکړه او ويې ويل چي په 1225ع.کقال بقه د بيقت المققدس
پر لور پوځونه ور وخوځوي .خو دى اصال د جګړې سقړى نقه وو .لقه دې املقه
يې جنګ تر ډېره مهاله وځنډاوه .باالخره يې د پاپ د فشار له امله ژمنقه وکقړه
چي د 1227ع.کال د اګست پر 25مه بقه هرومقرو جګقړې تقه خقوځي .پقه دې
ترم کي پاپ هونوريوس ومړ او ځاى يې نهم ګريګوري ونيو .په هر صورت په
دغه نېټه د فريډريک پوځونه د بيت المقدس پر لقور وخوځېقدل او څقو ورځقي
وروسته فريډريک هم پسي روان سو .خو په الر کي ناروغه سو او په اټلقي کقي
تم سو.
څنګه چي ده د ملک الکامل سره د دوستۍ تودې اړيکي درلودې او لقه بلقي
خوا هغه مهال د پاچهانو لپاره ليک لوست يو ناوړه کار وو ،خقو فريقډريک پقه
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څو ژبو پوهېدى؛ عربقي يقې ښقه زده وه؛ ققرآن کقريم يقې هقم مطالعقه کقاوه؛ د
ساينس او فلسفي علومو سره يې هم مينه درلوده؛په خپله مېرمن به يې حجاب
کققاوه او هققم يققې د عېسققويت د ديققن ضققد دهققري ډولققه افکققار درلققودل ،او د
مسلمانانو سره په جنګ کي يې هم ځنډ راوستى ،نو ځکه پاپ ګريګقوري هغقه
له دين څخه وايست (تکفير يې کړ) .په مقابل کي فريډريک هغه دروغجقن او
ډېر خطرناک سړى وباله.
د صليبي جنګيں کتاب په (174مخ) کي د دغو خبرو په ترم کي او د شعر
الجهاد في الحروب الصليبية په  52مخ کقي ليکقي :کلقه چقي العقادل مقړ سقو د
واک پققر سققر د ده د درو زامنققو ،الکامققل ،المعظققم او االشققرف تققر مققنځ سققختي
شخړي وپاڅېدلې .الکامل د دوهم فريډريک څخه د خپل ورور معظم پر ضقد
چي د دمشق واکمن وو مرسته وغوښته او هغه ته يې د مرستي د غوښتلو لپاره
ليک واستاوه او د مرستي په بدل کي يې د بيت المقدس ،او نورو ټولو ساحلي
سيمو کومي چي د ده اکا اتل صالح الدين ايوبي لقه صقليبيانو ژغقورلي وې ،د
بېرته ورکولو وعده ورکړه .له دې امله فريډريک له دې طاليقي چقانس څخقه د
ګټي اوچتولو په موخه پر خوځښت راغى.
ډرامه یي جګړه او بیت المقدس:
کله چي فريډريک عکا ته ورسېد حاالتو بدلون موندلى وو .المعظقم وفقات
سوى وو .الکامل د فريډريک مرستي ته اړتيا نه درلقوده .فريقډريک الکامقل تقه
وويل« :زه ستا دوست يم .ستا د خبري له مخي دلته راغلى يم .پاپ او د اروپا
خلک زما د دې سفر په موخه خبر دي .که زه خالي الس ستون سم ،ډېر به بې
عزته سم .نو خداى ته وګوره بيت المقدس ما ته وسقپاره .څقو زه لقه دې املقه
سر لوړى سم».
د الکامل هم جګړې ته زړه نه کېدى ،ځکه دغه مهال د تاتاريانو د تقاړاکونو
او دغه لور ته د هغو د وړاندي تګ آوازې ور رسېدلي وې او په دوو جبهو کقي
جنګ ورته ستونزمن وو .ده هغه ته وويقل« :سقتا غونقدي زه هقم اړ يقم چقي د
خپلو خلکو خيال وساتم .که زه بيت المقدس تا ته درکړم ،زما ژوند سقتونزمن
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کيږي او د اسالم عالمقان مقا لقه واکقه را پرځقوي» .بقاالخره يقې فريقډريک تقه
مشوره ورکړه چي ته په يو ډول مصنوعي جګړه تظاهر وکړه .زه به خپلو خلکقو
ته ووايم چي د وينو بهېدو د مخنيوي په خاطر مي له مجبوريته بيقت المققدس
عېسويانو ته خوشي کړ .هغه وو چي د 1228ع .کال په نومبر کقي فريقډريک د
خپلو درو زرو تنو پوځيانو سره د جګقړې ډګقر تقه ووت .الکامقل د خبقرو اتقرو
ډرامه په الر واچول او مسلمانانو ته يې امر وکقړ چقي لقه بيقت المققدس څخقه
ووزي .د دې خبري په اورېدو سره د مسلمانانو د اعتراضقونو ږغونقه د سقاندو
او ژړاوو سققره پورتققه سققول .پققه دغسققي ناخوښققه او ترينګلققي حالققت کققي د
1229ع.کال د فرورۍ پر 18مه بيت المقدس فرنګيانو ته وسپارل سو .د لسو
کالو لپاره تړون السليک سو .د دې تړون له مخي بيت اللحقم ،بيقت المققدس
او څو ساحلي سيمي عېسويانو ته ورکړل سوې .قبة الصخره او مسجد االقصى
د مسلمانانو سره پاته سوه او د عيسى÷ زيارت هم عېسويانو ته ورکړه سو.
فريډريک د بيت المقدس ښار تقه ننقووت او پقر وګرځېقد .د نقابلس قاضقي
شمس الدين هم ورسره ملګرى وو .په دې ترم کي فريډ ريک يو کشي

وليقد

چي انجيل يې په الس کي وو او مسجد االقصى ته يې د ننوتلو کوښښ کقاوه،
خو فريډريک خوشکه ورته وکړه او منع يې کړ .په دې بل سهار يې له نوموړي
قاضي څخه پوښتنه وکړه چي قاضي صاحب! څه خبره ده چقي پقه ښقار کقي د
اذانونققو آواز نققه اورېققدل کيققږي؟ قاضققي ورتققه وويققل« :صققاحبه! ستاسققي مريققي
ستاسي د تعظيم لپاره مؤذن له اذان کولو څخه منع کړى دى» .ټولقواکمن ورتقه
وويل« :تاسي تېر وتلي ياست قاضي صاحب! په بيت المقدس کي زما د شقپې
تېرولققو تققر ټولققو لققوى سققبب دا وو چققي د اذان زړه راکښققونکى آواز واورم».
(السلوك لمعرفة دول الملوك 72/ 1 ،مخ).
بيا فريډريک په بيت المقدس کقي د تقاج ايښقوولو مراسقم تقر سقره کقړل او
ويې ويل« :وګورئ نن د ژغورني ورم ده .زه ستاسي او خداى تقر مقنځ اړيکقي
ټينګوونکى يم» .بيا يې وويل« :وړاند وينه سوې وه چي يو «وروستى ټولواک»
بيت المقدس ته له مرييتوب څخه نجات ورکوي او ختيځ او لوېديځ به يې تقا
بع کيږي .ما دغه وړاند وينه رشتيا کړه».
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خو بله ورم له عکا څخقه د سقتر پقادري لخقوا پيغقام ورسقېد چقي پقه بيقت
المقققدس کققي هققر ډول مققذهبي مراسققم او عبادتونققه منققع دي او فريققډريک
«وروستى ټولواک» نه ،بلکي «خردجال» دى .ټيمپلرانو او هاسقپټلرانو ،پقاپ او
ستر پادري ويل چي دا څنګه صقليبي جګقړه وه چقي د مسقلمانانو يقو څقاڅکى
وينه پکښي توى نه سوه؟ له صليبي جګړې څخه خقو موخقه د مسقلمانانو سقره
خبري اتري نه دي ،بلکي مطلب د دوى وژل دي.
ټيري جونز او الين اريرا وايي چي لقه دې څخقه څرګنقده سقوه چقي د روم د
پاپ اصلي موخه ويني تويول او عام وژنه وه ،نه د بيت المقدس تر السه کول.
يوه عېسوى په دې اړه څه ښه ليکي دي چي« :عېسوي مذهبي ټيکه داران خپل
واک د درواغو ،تېر ايستلو ،تشدد ،لوټمارۍاو نورو هرډول ټګيو څخقه پقه کقار
اخيستنه ټينګوي».
د مسلمانانو اعتراضونه:
له بله لوري مسلمانان الکامل ته پورته سول .د آذان وخت نه وو ،خو د هغه
د حرمسراى مخ ته يې اذانونه وکړل .اما الکامل ډېره بده وضع ورسره وکړه او
ورته ويې ويل چي ځئ الس مو خالص!! له دې امله په هرځاى کي مسلمانانو
له الکامل څخه کرکي څرګندي کړې .پقه دې هکلقه ابقن تغقري بقردي د النجقوم
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة په206 /2مخ کي ليکي :کله چي فريقډريک تقه
د بيت المقدس د سپارلو خبر خپور سو مسلمانانو د قيامت ورم جوړه کقړه او
شورماشور جوړ سو .له دې امله فريډريک له بيت المقدس څخه تقر دوو شقپو
تېرولو وروسته ووت او يافا ته والړ.
د دمشق واکمن الملک الناصر داود بن معظم د خپل اکا الملک الکامقل پقر
ضد مسلمانان نور هم تحريک کړل .د دمشق په جامع جومات کي بقې شقمېره
خلک د اعتراض په دود راغونډ سول او د خپل غم او غوسې څرګندونه يې پقه
ژړاوو او د الکامل پر ضد په چيغو او نارو و کړه .حافظ شمس الدين سبط ابن
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الجقوزي 581( /ق  654هقق)( )1پقه دې هکلقه خپلقه وينقا او يقوه اوږده قصقيده
واورول( .السلوك لمعرفة دول الملوك 72/ 1 ،مخ).
بيا پاپ او فريډريک سره ښکر په ښقکر سقول او د دوى د پوځونقو تقر مقنځ
سخته جګړه ونښته .چي د پاپ د ځواکونو په ماته پاى ته ورسېده.
له اروپا څخه د نورو ځواکونو رسېدل:
په 1239ع.کال چي مغولو مسلمانان تر فشار الندي راوستي وه ،يو ځل بيا
له اروپا څخه د لويو لويو ځواکونو پوځونه د بيت المققدس او نقورو ځقايونو د
بشپړ نيولو او د ټول شام تر کنټرول الندي راوستلو په موخه راوخوځېقدل .کلقه
چي دا پوځونه عکا ته ورسېدل او بيا د عسقالن د نيولو په موخه وخوځېدل په
الر کي د غزې مسلمانانو هغو ته داسي ماته ورکړه چي ډېقر يقې ووژل سقول او
يا بنديان سول او لږ يې اروپاته په تېښته بريالي سول.
د بیت المقدس الس پر الس کېدل:
پققه 642هققق کققال د الکققرک حققاکم الملققك الناصققر داود ابققن الملققك المعظققم
عيسى چي له ايوبي کورنۍ څخه وو پر بيت المقدس بريد وکقړ او هغقه يقې لقه
عېسويانو څخه ونيوى( .مغربي يلغار  105مخ) وروسته ناصرداود الکقرک تقه
والړ او بيت المقدس د دمشق حاکم الصقالح اسقماعيل بقن نورالقدين تقه پاتقه
سو .بيا د الصالح اسقماعيل او د ده د وراره ملقک الصقالح نجقم القدين ايقوب
چققي د مصققر واکمققن وو تققر مققنځ شققخړه او جګققړه رامققنځ تققه سققوه .الصققالح
اسماعيل د صليبيانو ملګرى سو .د نجم الدين صالح پر ضد يقې کومقک ځنقي
وغوښققت .پققه همدغققه 642هققق کققال يققې بيققت المقققدس ،طبريققه او عسقققالن
وروسپارل او پر دې سربېره يې صليبانو ته اجازه ورکړه چقي د دمشقق ښقار تقه
ننوزي ،سالوي او نور د اړتيا وړ شقيان رانيسقي( .د النجقوم الزاهقرة فقي ملقوك
مصر والقاهرة په 279 /2مخ کي وايقي چقي د دغقه اسقماعيل صقالح د مغولقو
سره هم الس پن وو) .په دې خيانت مسلمانان او اسالمي عالمقان سقخت پقه
 -1نامتو عالم ابي الفرج بن الجوزي /يې د مور لخوا نيکه کېدى.
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غوسه سول .نامتو عقالم عقز القدين بقن عبقد السقالم /فتقوى ورکقړه چقي پقر
صليبيانو باندي د وسلو خرڅول حرام دي .هغه د جمعې پقه ورم د دمشقق پقه
اموي جامع جومات کي منبر ته وخوت او دغه فتوى يقې اعقالن کقړه او د دغقه
واکمن دغه عمل يې سخت وغندى ،په خطبه کي يې هغه تقه د دعقا پقر ځقاى
ښراوي وکړې چي په جامع کي را غونډو سوو خلکو د ژړاوو په حال کي آمقين
پر وايه .بيا دغه واکمن شيخ عزالدين او په دې کار کي د هغه ملګرى ابوعمرو
جمال الدين الحاجب /بنديان کړل بيايې څه موده وروسته بېرته خوشي کړل
او په کورونو کي تر نظربندۍ او نورو کړاوونقو زغملقو وروسقته يقې لقه دمشقق
څخه تبعيد کړل .چي له دې امله مهاجرت ته اړ سول .عز بقن عبقد السقالم/
مصر ته والړ او د هغه ځاى د واکمن ملک صالح ايقوب لخقوايې تقود هرکلقى
وسو او د عمرو د جامع جومات د خطابت دنده يې وروسپارل.
په641هق  1243( /ع.کال کله چي خوارزميقانو پقه خقوارزم او نقورو سقيمو
کي د مغولو څخه ماته وخوړه نو هري خوا ته تيت او پرک سول .له هغو څخه
څو زره تنه شام ته ورسقېدل ،د بيقت المققدس پقه ښقار ننوتقل .ډېقر خلقک يقې
ووژل ،ښار يې لقوټ کقړ او بيقا ځنقي ووتقل .وروسقته د مصقر د واکمقن ملقک
الصالح نجم الدين ايوب پوځونو د بيبرس البندقداري الصالحي پقه مشقرى پقه
642هق1344 /ع .کال د صليبيانو او د هغو د مسلمانو انډيواالنو سقره پقه غقزه
او نورو ځايونو کي سقختي جګقړې وکقړې ،هغقو تقه يقې تقاريخي او عبرتناکقه
ماته ورکړه او بيت المقدس ،بيت اللحم ،اردن ،دمشقق او ډېقري نقوري سقيمي
يې د تل لپاره ځني آزادي کړې.
په دې ډول بيقت المققدس بېرتقه د مسقلمانانو الس تقه ورغقى او نقژدې اوه
سوه کاله (تر 1917ع.کال پوري) د دوى په الس کي پاته سو.
اوومه صلیبي جګړه
کله چي فريډريک د بيت المقدس له نيولو څخه خبر سو نو د بلقي صقليبي
جګړې لپاره يې تيارۍ پيل کړې .خو راهبانو يقې مخالفقت وکقړ .پقه دې توګقه
دوى په خپلو منځو کي په شخړو اخته سول.

صليبي جګړې

375

د فرانسې امپراتور نهم لويي يو راهب طبيعته سړى وو او تل به ناروغقه وو.
په 1244ع.کال د ناروغۍ له امله بې سده سو .کله چقي پقر سقد سقو .نقذر يقې
کښېښود چي په دې آخر عمر کي د ثواب ګټلو په موخه يوې صليبي جګړې ته
وخوځي( .د بې ګناه مسلمانو انسانانو مرګ ژوبلي او د هغو د ملکونقو ورانولقو
او د شتو لوټولو ته والړ سي او ثواب وګټي؟!).
درې کاله يې د دې کار لپاره تبليغات وکړل او هر اړخيز ترتيبقات يقې ورتقه
ونيول .په 1247ع.کال پاپ څلورم انوسينن په دې لټه کي سو چقي مغقول پقر
مسلمانانو باندي له شمال څخه بريدونه وکړي او نهم لويي له سهيل څخه .نو
هغه وو چي نهم لويي د پاپ په غوښتنه پقه 1248ع.کقال پقه 1800بېړيقو کقي
شل زره سپاره او څلوېښقت زره پلقي پوځيقان د ډول ډول سقامانونو ،آذوغقو او
اسانو سره د مديترانې پر لور وخوځول .کله چي قبرص ته ورسقېدل لقه موصقل
څخه د مغولو سفير ور ورسېد .لويي د مغولو دربار تقه ډېقر سقوغاتونه ولېقږل.
بيا د لويي پوځونه د مصر پر لور وخوځېدل .پر الري د قبرس او مصقر تقرمنځ
د توپان له امله د لويي بېړۍ غرقي سوې او ډېر لږ نفر يې دمياط تقه ورسقېدل.
(جون 1249ع.کال).
د مسلمانانو دولتي چارواکو د سلطان الصالح نجم الدين ايوب د خبرتيا او
مشورې پرته دمياط بېله جګړې خوشي کړ .صليبيانو چي بېله کقومي جګقړې او
تلفاتو ښار ونيقو نقو د لوټمقار ،عياشقۍ او فحاشقۍ بقازار يقې تقود کقړ .سقلطان
الصالح نجم الدين ايوب لقه مصقر څخقه د درملنقي لپقاره دمشقق تقه تللقى وو.
نامتو عالم امقام عزالقدين بقن عبدالسقالم /سمدسقتي د جهقاد فتقوى ورکقړه.
سلطان د ناروغۍ په حال کي مصقر تقه راغقى او د نقاروغۍ پقه حقال کقي يقې د
يرغلګرو پر ضد درنه جګړه په الر واچول .خو په دې منځ کي هغه په647هقق /
1249ع .کال وفات سو .د هغه ملکې شجرة الدر د هغه مړينه پټه وسقاتل .امقا
څه مهال وروسته خلک په پوه سول.
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د منصورې جګړه او د صلیبیانو سخته ماته:
د سلطان د مړيني په اورېدو سره صليبيانو د قاهرې پقر لقور حرکقت وکقړ او
منصورې ته نقژدې يقې واړول .مسقلمانانو ډول ډول بريدونقه پقر پيقل کقړل .پقه
1250ع.کال صليبيان د منصورې بازار ته ننوتل او هلته توده جګړه ونښته .پقه
پايله کي صليبيانو ته درانه تلفات واوښتل او باالخره جګړه تقن پقه تقن سقوه او
څه مهال وروسته په صليبيانو ماته ګډه او په تښتېدو سوه،
په دې وخت کي يوې بلي ډلقي صقليبيانو وکقوالى سقول چقي نقاببره د پاچقا
ماڼۍ ته ننوزي .له دې امله په دننه ماڼۍ کي خونړۍ جګړه پيل سوه.
دغه مهال د افغانستان د غزني د يوه تن اتلولۍ د لوى څښتنأ په فضل او

مرحمت پاچايي حرم له خطره وژغورى(.)1

هغه د صليبيانو د دغو پوځيانو مشر وواژه او بيا يقې د بيبقرس او نقورو اتلقو

جګړه مارو په ملګرتيا ماڼۍ د صليبيانو په مړو ډکه کړه(.)2

 -1دغه اتل محمود قطز بن ممدود وو چي له پاچايي کورنۍ څخه او د سلطان جالل
الدين بن خوارزم شاه خوريى وو .سلطان جالل الدين د چنګېز سره په جګړو کي تر
ماتي وروسته د اسالمي هيوادونو له واکمنو څخه د مرستي غوښتنه وکړه  ،خو څنګه

چي د هغو لخوا څه مرسته ورونه رسېده ،بلکي د خالط د واکمن ملک اشرف لخوا
ناوړه جواب ورکړه سوى وو ،د هغه پر واکمني يې بريد وکړ .تر ډېرو مرګ ژوبلو
وروسته يې دغه خوريى او لور جهاد نومې د کردي غلو لخوا وتښتول سول او بيا چي

دى د هغو په لټه هلته تر ډېره پاته سو ،دى هم د دغو کردي غلو په الس کښېووت

اوويې واژه .غلو د محمود نوم «قطز» کښېښود او د جهاد نوم يې «ګلنار» کښېښود او
بيا يې د شام د مريانو پر سوداګر خرڅ کړل .دغه سوداګر بيا دوى د حلب په بازار کي
پر يوه دمشقي شيخ غانم مقدسي وپلورل .بيا محمود قطز د دمشق يوه مخور ابن زعيم
رانيوى او بيا پر سلطان الصالح نجم الدين ايوب وپلورل سو او د هغه په ځانګړو

ساتونکو کي شامل سو .وروسته يې پر مصر او شام باندي د تاتاريانو د يرغلونو په
درشل کي د چارو واګي په الس ګښېوتي او د ملک مظفر په لقب د مصر واکمن سو.
 -2تاريخونه وايي چي دغه مهال ملکه شجرة الدر د ماڼۍ په برنډه کي والړه وه .د هغې
سره جهاد يا ګلنار نومې چي اوس په دغه ماڼۍ کي د مينځي په توګه اوسېدل هم والړه

وه کومه چي اصال د جالل الدين بن خوارزم شاه لور وه او غلو د محمود قطز سره
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بيا هغه وو چي پاته صليبيان خپل مرکز ته سقتانه سقول .مسقلمانانو تعقيقب
کړل ،بېړۍ ،وسلې ،مالونه او سرتېري يې په اوبو ورالهو کړل او د رسقد الري
يې پر بندي کړې .بيا بيبرس د صليبيانو پر مرکز بريد وکړ ،تر ډېقرو زيقانونو ور
اړولو وروسته يقې کالبنقد کقړل .دغقه مهقال پقه صقليبيانو کقي نقاروغۍ خپقرې
سوې .خپله نهم لويي او نور غټان يې سخت ناروغه سول .لويي چي د نس په
ناسته (اسهال) اخته وو او پتلون يې مردار ګقړى وو د تېښقتي پقه حقال کقي پقر
مځکه ولوېقد .بيقا يقې يقوه کقور تقه يقووړ .بيقا مسقلمانانو هغقه ژونقدى ونيقو او
اسکندريې ته يې بوت هغه يې پر اوښ پړمخي سپور کړ ،په ښار يې وګرځقاوه
او بيايې تر يوې مياشتي د قاضي فخرالدين ابراهيم ابن لقمان په کور کي بندي
کړ.
په دې جګړه کي تر دېرش زره زيات عېسويان ووژل سول او نقژدې يقو لقک
تنقه ژونققدي ونيققول سققول .څققوک چقي نققه مسققلمانېدل وژل کېققدل او نققور يققې د
قاهرې د مريانو د خرڅولو بازار ته بوتله .بيا شقجرة القدر نهقم لقويي او د هغقه
بنديان ملګري د څلورو لکو دينارو فديې (چي تقريباً د  500000بونقډو سقره
برابر وه او د جګړې د تاوان ورکولو په بدل کي خوشقي کقړل .د لقويي ملګقري،
په داسي حال کي چي هر څه يې له السه ورکړي وه ،ت

السونه

فرانسې ته ستانه سول .خو لويي له شرمه فرانسقې تقه نقه والړى.څلقور کالقه
يې په عکا او يافا کي تېر کقړل .پقاى پقه 1254ع.کقال فرانسقې تقه سقتون سقو.
(مغربي يلغار  105ق 107مخ او نور).

يوځاى تښتولې وه او بيا يې د هغه سره د دمشق په بازار کي پلورلې وه او تر دې ځايه
رسېدلې وه .کله چي به پر محمود قطز غزنوي دښمن توره پورته کړه نو ګلنار به خپل
السونه پر سر کښېښوول او سترګي به يې پټي کړې ،خو کله چي به هغه حمله کول نو
دواړه السونه به يې پر مال کښېښوول .وروسته د مصر ملکې شجرة الدر ګلنار قطز ته

وبخښل او هغه واده ورسره وکړ چي بيا د عين جالوت په غزا کي د خپل خاوند تر
څنګ د تاتاريانو سره په مخامخ جګړه کي شهيده سوه (وا اسالماه بېالبېل مخونه).
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اتمه صلیبي جګړه
دا جګړه په 9قق 668هقق 1269/ع .کقال پقه افريققا (تقونس) کقي د حفصقي
دولت د را پرځولو په موخه پر ختيځ باندي د مغولو د بريدونو سره سم په الره
واچول سوه.
په لوېديځه افريقا (د مغرب په واليتونو) او اندلس کي د موحدينو د دولقت
په له منځه تلو سره هغه پر څلورو دولتونو ووېشل سقو .چقي مهقم يقې د شقيخ
ابو محمد عبدالواحد حفصي د زامنو لخوا رامنځ ته سقو .تقر شقيخ عبدالواحقد
وروسته د هغه لمسي سلطان ابو عبد الله محمد المستنصر بالله بن االمير ابقي
زكريا يحيى بن الشيخ ابي محمد عبد الواحقد بقن الشقيخ ابقي حفق

عمقر د

مکې له امير څخه د المستنصر بالله لقب ترالسقه کقړ او د مغقرب او انقدلس او
مصر او شام ټولو واکمنو د هغه سره بيعت وکړ او د ده څلور لسيزي حکومت
د اسالمي تمدن له ځالندو دورو څخه وو.
دې دولت د عېسوي او مسلمانو دولتونو سره ښې اړيکي ټينګي کړي وې او
د دې کورنۍ ( )25تنقو ( )378کالقه پقه مقوروثي توګقه تقر 981هقق کقال پقوري
حکومت وکړ .چي پاى په دغه کال تونس د عثمقاني واکمنقۍ تقر ولکقه النقدي
راغى.
څنګه چي نهم لويي پر عېسويانو او مغوالنو بانقدي د اتقل بيبقرس لقه سقترو
بريو څخه خبر سو ،نو يوځل بيا د جګړې فکر ورسره پيدا سو .نو هغه وو چي
د پاپ څلورم اوربان په مرسته د پوځيانو د راغونډېدو په لټه کي سو.
د دې جګړې د الملونو او پايلو په هکله بېالبېل نظريات ورکړه سوي دي.
د اتمي صلیبي جګړې الملونه:
عېسوي مادي پالو طاغوتيانو خو د بيت المققدس د آزادولقو شقعار ورکقړى
وو ،نولويي خو بايد د عېسويانو د دغه شعار سره سم بيا هقم د بيقت المققدس
د ژغورلو په موخه مصر يا فلسطين ته خوځېدلى واى .نو ده تونس څه کاوه؟
په دې هکله چي څه داليل ويل سوي دي په دې ډول دي:
 -1د فرانسوي سوداګرو ټونګ:
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ځيني تاريخونه وايي چي پر ابو العباس احمد اللياني نومي چقي د مستنصقر
د دربار د مالي چارو مسؤوليت يې پر غقاړه درلقود او بيقا د مستنصقر لخقوا پقه
674هق کال ووژل سو ،فرانسوي سوداګرو د  300دينارو پقور بقې سقنده دعقوه
کول ،خو مستنصر نه ورکول .ځکه نو هغو لويي تقه شقکايت وکقړ او د تقونس
جګړې ته يې وهڅاوه .چي دا لويي ته يوه پلمه سوه.
 -2په اسالمي نړۍ کي د تونس نوى مقام او پقه مصقر کقي د لقويي د مقاتي
غ اخيستل او د مستنصر لخوا د لويي د سپکاوي جواب:
د لويي بله پلمه دا وه چي يوه ډله ترک سرتېري د مستنصر مخي ته تېرېدل،
هغه وويل :دا هغه کسان دي چي د فرانسې طقاغوت يقې بنقدي کقړى وو .دغقه
خبره لويي ته رسېدلې وه ،ځکقه نقو ده پقر تقونس د بريقد تصقميم ونيقو .څقو د
مصر ماته په تونس کي جبران کړي .ځکه تونس ته د اسقالمي نقړى پقام اوښقتى
وو او ځان يې د اسالم د خالفقت رشقتيانى وارث جقوت کقړى وو .بلقه اصقلي
خبره دا وه چي صليبيان د مصر او تونس له نژدې کېدو څخه په بېقره کقي وه او
دغه خبر پر تونس باندي د هغو د بريد المل وو .نه د لويي سپکاوى.
 -3د تونس د عېسوي کېدو هيله:
لکه چي پوهيږو صليبي دولتونه پرله پسې کوښښ کوي چي اسالمي دولتونه
يا بېخي عېسوي کړي او يا يې په يو ډول نه يو ډول د عېسويت تابع کړي .هغه
مهال نهم لويي د دې کار لپاره ډېر تالښ کاوه .تقونس د دې سياسقت لقه ډېقرو
فعالو حوزو څخه بالقه سقو .هغقه مهقال پقه تقونس کقي د راهبقانو ډېقري ډلقي د
عېسققويت پققه تبليققغ بققوختي وې .دغققو راهبققانولويي تققه راپققور ورکققړى وو چققي
مستنصر او د تونس نور ډېر عالمان د عېسويت منلو تقه چمتقو سقوي دي .خقو
ځيني څېړونکقي دا خبقر دونقه د پقام او بقاور وړ نقه ګڼقي .ځکقه د دغقو راهبقانو
فعاليتونه لقه همقاغو لومړيقو څخقه د تقونس د مسقلمانانو د کلقک مقاومقت او
دښمنۍ سقره مخقامخ سقوي وه .د عېسقويانو يقو ډېقر سرسقخت او نقامتو مبلقغ
ريمون لول نومى څو واره د تونس په څو ښارونو کي وترټل سو او يوځل هم د
بجابه د ښار قاضي بندي کړ او بيا له تونس څخه وشړل سو .خقو چقي نقه منقع
کېدى او بيا په تونس کي وليدل سو ،خلکو په بجابه کي وواژه.
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په هر حال لويي د مستنصر د عېسويت د منلو له خبري څخقه جګقړې تقه د
عېسوي راهبانو ،واکمنانو او عامو خلکو د جذبولو لپاره ګټه تر السه کول.
 -4اقتصادي ګټي:
ځيني وايي څنګقه چقي افريققا د سقوډان د سقرو زرو د بقازار پقر ډېقره مهمقه
تجارتي الر پرته وه او اروپايانو د دې الري په خپلولو سره ډېري ګټي تقر السقه
کوالى سوې ،ځکه نو لويي او نورو اروپايي طاغوتيانو د تقونس د نيولقو هڅقه
وکړه
 -5د سيسيل د پاچا دُسه:
د تونس جګړې ته د لويي د هڅوني بل المل د لويي د ورور«شارل ډانجو»
پراختيققا غوښققتنه او ځققاني مققوخي او تجققارتي او اقتصققادي ګټققي وې .هغققه لققه
666هق1268 /ع .کال څخه د سيسيل (صقليې) واکمن سقوى وو او غوښقتل
يې د مديترانې په سيمه کي يو پراخ حکومت جوړ کړي .بل هم حفصي دولقت
د ابو زکريا له وختو څخه سيسيل ته کلنى باج ورکاوه ،خو مستنصقر د هغقه لقه
ورکولققو څخققه سققر وغققړاوه .ځکققه نققو د سيسققيل پاچققا خپققل ورور نهققم لققويي
وهڅاوه چي پر تونس بريد وکړي ،څو تونس اړ سي چي خپل کلنى باج بيقا ور
کړي.
بل هم کله چي پر سيسيل د هوهنشټافن کورنۍ واکمنقه وه ،حفصقي دولقت
ښې اړيکي ورسره درلودې .دغه کورنۍ د نهم لويي ،د ده د ورور او پاپ کلقک
دښمنان وه .صليبيانو سيسيل د عېسوي نړۍ په سترګو کي يو ډول اغزى بالقه.
هغو د سيسيل د نيولقو او د هوهنشقټافن د کقونۍ د پرځولقو لپقاره ډېقري هڅقي
وکړې .پاى هغو په سيسيل کي د لويي ورور واکمن کړ.
له دې سره سم د لويي د ورور مخالفان او د پخوانيقو واکمنقانو پلقوي ډلقي
تونس ته والړې او هلته په راټولېدو سقره چمتقو کېقدلې چقي پقر سيسقيل بريقد
وکړي .ځکه نو صليبيانو وپتېيل چي ختيځ ته تر تلو دمخه پر تونس باندي چي
د دوى مخالفانو ته يې پناه ورکړې وه ،ور ودانګي.
بل دا چي صليبيانو دا نه سواى زغمالى چي په اسالمي نړۍ کقي داسقي يقو
دولت پياوړى سي چي نور اسقالمي دولتونقه سقره يقو کقړي .او کقه دې دولقت
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اسالمي هيوادونه سره يو کړي واى په مديترانه او اندلس کي د عېسقويانو ګټقي
په خطر کي لوېدې او د دوى د فعاليتونو د دوام په الر کي ستر خنډ جوړېقدى.
پر دې بنسن کېقداى سقي پقه تقونس کقي د يقوه پيقاوړي اسقالمي زبرځقواک لقه
رامنځ ته کېدو څخه د صليبيانو وهم پر تونس باندي د لقويي د بريقد لقه مهمقو
الملونو څخه وګڼل سي.
د دې جګړې وروستيو پېښو هم جوتقه کقړه چقي پقه دې جګقړه کقي د لقويي
ماته عېسوي نړۍ ته ستره بخوله او د لوېديځ له لوري د مسلمانانو د بې غمقۍ
او خوښۍ المل سوه.
رانسيمان ليکي« :کله چي د دې ماتي خبقر لوېقديځ تقه ورسقېد مسقلمانانو د
هوسايۍ سا واخيسته او پر مسيحيانو د غم ورم سوه».
د اتمي صلیبي جګړې پوځونه:
لويي دغه د فرانسې پر واک او باطلو مين طاغوت پاپ څلورم کليمون ته د
خپلو شومو موخو په څرګندولو سره له عېسقوي طاغيقانو څخقه اووه پاچهقان د
صليبي لښکرو غونډولو ته وبلقل .بقاالخره د دغقو لښقکرو پقه ترکيقب کقي دغقه
کسان او ځواکونه شامل سوه:
نهم لويي د خپلقو درو زامنقو فليقپ ،پطقرس او جقان ټريسقان سقره .د هغقه
ورور الفونس .د لويي لور ايزابل او زوم ټيبو د ناوار کنقن .د شقمپانيا کنقن .د
پاپ استازى روډولف ډالبانو .د انګلستان پاچقا .د ورسقلونا پاچقا .د انقدلس د
غټانو يوه ډله او زيات شمېر رهبانان.
ابن خلدون د خپل پالر له خولې چي د دې جګړې عيني شقاهد وو ،ليکقي:
شپږ زره سپاره او دېرش زره پلي پوځيان او درې سوه لقويي او کقوچنۍ بېړيقۍ
او اووه ستر اوګوټونه تونس ته ننوتل( .تاريخ ابن خلدون 668/5مخ).
د صلیبي پوځونو خوځېدنه او پشپړتیا:
د فرانسققې د سققهيل پققه ايققق مققورټ ( )Aigue - morteنققومي بنققدر کققي د
صليبيانو د راغونډېدو پر چارو ډېقر وخقت ولګېقد .د 668هقق کقال د ميقانۍ پقه
مياشت کي چي د 1270ع،کال د جوالى د مياشتي د لومړۍ نېټې سره سقمون
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خوري صليبي بېړۍ د سردانيې د ټاپو د کاغلياري ( )Cagliariد بنقدر پقر لقور
وخوځېدې .په دغه ځاى کي نور صليبي ځواکونه هم ور سره يوځقاى سقول او
تر لږ تم کېدو وروسته د تونس پر لور وخوځېدل ،چي د دغه کال د جقوالى پقر
18مه تونس ته ورسېدل او د قرطاج (قرطاجنقه کاتقاژ) د زاړه ښقار پقه خرابقو
کي يې واړول .څلور مياشتي په دغه ځاى کي د سيسلي د پاچا شقارل ډنجقو د
کومکونو په ور رسېدو سره ،پر تونس باندي بريد ته چمتو پراته وه.
د مستنصر لخوا د جهاد اعالن:
مستنصر د صليبي تېري کوونکو سره د جهقاد اعقالن وکقړ .هغقه د هقر ډول
پوځي تېري په وړاندي د ډغري وهلو وس درلود .د ګاونډيو سيمو او هيوادونو
مالتړ هم ورسره وو .څنګقه چقي د مصقر مملقوک واکمقن بيبقرس پقر تقونس د
صليبيانو له بريد څخه خبر سو ،سمدستي يې مستنصر ته ليقک ولېقږى او خبقر
يې ورکړ چي د برقة او نورو ځايونه عرب يې مرستي ته ور استوي .مستنصر د
مغرب او اندلس عالمانو او لويانو ته هم ليکونه واستول.
د صلیبیانو کالبندي:
د جهققاد د اعققالن سققره سققم بققې شققمېره عققام وګققړي ،نظققامي قومانققدانان او
لوړپوړي چارواکي له بېلو بېلو ملکونو او هيوادونوڅخه تقونس تقه ورسقېدل .د
موحدينو د شيوخو په قومانداني اووه لښکره جوړ سقول .دغقه مهقال عربقو څقو
واره د صليبيانو پر ځواکونو د سمندر له الري شواخون ور وړ .چي په پايله کي
صليبيان کالبند سول .مسلمانانو سخت او پرله پسې بريدونه پقر پيقل کړل.کلقه
چي د 669هقق کقال د حسقن حسقين د مياشقتي پقه نيمقايي کقي پنځقه سقوه تنقه
صليبيان ووژل سول ،طاغوتي ځواکونو روحيه له السقه ورکقړه .نقور مسقلمانان
هم پرله پسې تونس ته رسېدل.
مستنصر لويي ته اخطار ورکړ چي د تقونس لقه خقاوري ووزي .کقه نقه د يقو
لک اسالمي پوم سره به مخامخ سي .خو لويي غوږ پر ونه نيو.
پققه دې سققپېڅلي جهققاد کققي ډېققرو زاهققدانو او سققترو صققوفيانو د مجاهققدينو
مشري پر غاړه واخيسته .ځيني د مقاومت په ډګر کي تر وروستيو شقېبو پقوري
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وجنګېدل او د شهات لوړ مقام تقه ورسقېدل .چقي قبرونقه يقې اوس پقه هماغقه
ځققاى کققي عققام زيارتونققه دي .پققه هغققو کققي د مجاهققدينو د يققوه نققامتو الرښققود
«سيدى عمار »/زيارت ډېر مشهور دى .د مجاهقدينو دې ولولقو د جګقړې د
ادبياتو يوه غوره مجموعه هم رامنځ ته کړه.
د دې جګړې پر مهال مجاهدينو او عامو وګقړو د دمشقق د واکمقن د نايقب
جمال الدين ابن مطروح ډېر مشهور سوي اشعار چي د اوومي صقليبي جګقړې
پر مهال يې د لويي په هجو او د دمياط د سوبي پقه هکلقه ويلقي وه او د احمقد
بن الزيات تونسي اشعار د جګړې په ډګر کي او په الرو کوڅو کي زمزمه کول.
وايي کله چي مستنصر پر تونس باندي د لويي د بريد له تققکله خبقر سقو پقه
667هققق 1269/ع .کققال يققې يققو پققالوى د يققو زيققات مقققدار سققرو زرو سققره ور
واستاوه ،څو د تونس او فرانسې د سواداګرو تر منځ ربړه اواره سقي او د خبقرو
اترو له الري د هغه د بريد مخه ونيول سي او هم د جګړې په هکله د صليبيانو
حال احوال معلوم کړي .لويي سره زر واخيستل او استازو ته يې بيا هقم وويقل
چي پر خپل هيواد بانقدي زمقا د بريقد انتظقار وباسقئ .پقه همقدې ناسقته کقي د
مستنصر يوه استازي د لويي په هجو کي د ابن مطروح مشهوره قصيده وويقل.
د دې قصيدې څو شعرونه په دې ډول دي:
قاااااااااس للفرنسااااااااايس اذا عئ َتاااااااااه

مقاااال صاااد عااان قاااوول فصااايح

آعااااااارك اّلل عاااااااىل ماااااااا عااااااار

ماااان قتااااس عباااااَ يسااااو اْلساااايح

أتياااااات مرصااااااا تبتغاااااا ملكهااااااا

حتسااااا أن الزمااااار بالطباااااس رياااااح

فسااااااااااقك احلاااااااااني إىل اَهااااااااام

ضااااا هباااام يف ناَريااااك الفساااايح

وكااااااااس أصااااااااحابك أوَعااااااااتهم

بساااااو تااااادبيك بطااااان الرضااااايح

ساااااابعون ألفااااااا ل ياااااار ماااااانهم

ال قتياااااااااس أو أساااااااااي عاااااااااريح

وفقاااااااااااااااااك اّلل لمثاهلااااااااااااااااااا

لعلنااااااا ماااااان رشكاااااام نسااااااْتيح

فقااااااس هلاااااام ان اضاااااامروا عااااااوَة

لخااااااذ ثااااااار أو لقصااااااد قباااااايح

َار ابااااااان لقاااااااامن عاااااااىل حاهلاااااااا

و القيااااد بااااا والطواشاااا صاااابيح
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(السلوك لمعرفة دول الملوك 119/ 1 ،مخ او ابن خلدون .)361 /5
ژباړه )1( :کله چي فرنسيس (د فرانسې پاچا نهم لويي) ته ور سقې .د هغقه
خوږ ژبي وينا کوونکي (شاعر) پيغام ور ورسوه )2( .تا ته دي پر هغه څه چي
ستا د تېري له امله دلته تېر سول او د يسوع مسيح پالونکي پکښي ووژل سول،
لوى څښتن مکافات در کقړي )3( .تقه د مصقر د نيولقو پقه تمقه راغلقى وې .او
داسي دي ګڼل چي مقازي د ډولونقو پقه وهلقو سقره بقه بقې غيرتقه خلقک د څقه
ورهڼي سي )4( .ستا د مړيني مهال په داسي تياره بنقدي خانقه کقي را ورسقېد.
چي تا ته دا پراخه نړۍ هم تنګه پکښي ښکاره سوه )5( .تا په خپلقه نقاپوهي او
ناوړه تدبير خپل ټول ملګري په قبرونو کي ښخ کړل )6( .هغقوى اويقا زره تنقه
وه ،خو ټول يا ووژل سول يا ټپيان سول او يقا ونيقول سقول )7( .لقوى څښقتن
دي تا ته نور هم پر داسي چارو توفيق درکړي .څو موږ ستاسي له شره (د ټولو
صليبيانو په وژلو سره) وژغورل سو )8( .دغو پرنګيانو ته ووايه چي کقه بيقا پقه
زړه کي در وګرځوئ چي مصر ته د غ اخيستلو يا کومي بلقي نقاوړي مقوخي د
تر سره کولو لپاره راسئ )9( .نو پوه سئ چي د ابن لقمان کور (چي نهم لقويي
پکښي بنقدي وو) او د صقليبيانو ښقکار کقوونکي او پقر نهقم لقويي بانقدي پيقره
کوونکى صبيح نومى خصي مريي اوس هم سته.
وايي چي استازي دغه قصيده ال تر پايه نه وه ويلې چي د لقويي قهقر يقې را
وپاڅاوه او ويې ويل چي پر تونس به هرو مرو بريد کوم.
بيا د جګړې پر مهال يوه اديب پر نهم لويي باندي د ټوکو پقه ډول ،هغقه تقه
په خطاب کي وويل:
ياااااا فرنسااااايس هاااااذ اخااااات مرصااااا

فتهياااااااااااص ْلاااااااااااا الياااااااااااه تصاااااااااااي

لااااااك فيهااااااا َار اباااااان لقااااااامن قااااااب ًا

وطواشااااااااااايك منكااااااااااار ونكاااااااااااي

ژباړه :اې فرنسيسه! دا د تونس مځکه د مصر خور ده .نو هغه څقه تقه چقي
ته ور ته راغلى يې او ستا په برخه کېدونکي دي ځان ټينګ کړه .پقه دې مځکقه
کي تا ته د ابن لقمان کور قبر ټاکل سوى دى چي پقه هغقه کقي بقه د صقبيح پقر
ځاى پر تا والړ پيره کوونکي نکير او منکر وي.
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د نهم لویي د ماتي الملونه:
د جهاد اعالن او هغه ته د ډلو ډلو خلکو حاضرېدلو ،د دښقمن پقه کالبنقدي
کي د مديترانې د سمندرګي له مهم موقعيت څخه مناسبي ګټي اخيستني او لقه
ښو وسلو څخه کار اخيستلو د صقليبيانو ماتقه قطعقي کقړه .يقو ډول منجنيقونقو
چي پر دښمن به يې له اور او ايرو څخه ډکي ګقولۍ اورولقې پقه دې جګقړه کقي
مهمه ونډه درلوده .دې ګوليقو بقه د دښقمن د پوځيقانو پقر مخونقو او غقاړو ډېقر
دردناک ټپونه را منځ تقه کقول .بقاد بقه دغقه دوړي او ايقرې د دوى پقه خولقو او
سږمو ننه ايستلې چي له امله به يې د نفس تنګقۍ او نقوري نقاروغۍ ځنقي پيقدا
کېدلې .اوبه به هم په دې دوړو او ايرو ککړېدلې چي د هغو د چيښلو له املقه د
دښمن په ټول پوم د تبي او نس ناسقتي وبقا ګقده سقوه .چقي ډېقر دښقمنان يقې
ووژل .د لويي کشر زوى د 1270ع،کال د اګسن پر 3مه ومړ .ورپسې د پقاپ
استازى کارډينال روډلف ډابانو د اګسن پر اوومه ومقړ .پقاى لقويي هقم نارغقه
سو .د ناروغۍ پر بستر يې داسي دعا کول« :لويه څښتنه! پر خپلو دې بنده ګانو
دي ورحمېږه او هغوى په سالمتيا خپلو کورونو ته ورسوه» .څه مهال پټه خوله
سو او بيا يې وويل« :آه اورشليمه! اورشقليمه!» .او د دې سقره يقې سقا ورکقړه.
(جناهاى صليبي 95مخ).
ځيني خلک وايي چي لويي هم پقه همدغقه وبقا مړسقو ،خقو ځينقي وايقي د
جګړې په ډګر کي د يوه مجاهد غشى پر ولګېد او د هغه لقه ټپقه مقړ سقو او پقه
همدغه قرطاج کي يې ښخ کړ چي اوس هغه ځاى ته «سنت لوئى» وايقي( .پقه
1965ع.کال د دغه لويي د سر د جمجمې پر پاتي شونو باندي څېړنو څرګنقده
کړه چي هغه د سر پر ښي خوا باندي د غشي د نښتلو له امله وژل سوى دى).

Claude Cahen, Cahier de l’Occident Musulman, 1965
د صلیبیانو پر شا کېدل:
څنګه چي پر صليبيانو د محاصرې کړۍ ډېره تنګه سوه ،نو هغوى لقه خپلقو
بريو څخه ګردسره نهيلي سول .ناروغۍ ډېر وځپل .د څلورو مياشقتو لقوږي او
د جګړې ستړياوو او کړاوونوخورا په تنګ کړل ،نو هغه وو چقي مسقلمانانو تقه
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يې د سولي وړانديز وکړ .مستنصر سوله پقه دې شقرط ومنقل چقي صقليبيان بقه
سمدسققتي د تققونس خققاوره خوشققي کققوي .بيققا د سققولي تققر تققړون دوې ورځققي
وروسته صليبيانو اتيقا منجنيققه او نقور ډېقر شقيان پرېښقوول او پقه ډېقره بېقړه د
1270ع.کال د نومبر پر 18مه له تونس څخه پر شا سول.
د سولي په منلو کي اختالف:
ټول تاريخونه وايقي چقي پقه دې جګقړه کقي د مستنصقر ځواکونقو د شقمېر،
وسلو ،او ولسي مالتړ له مخي د دښقمن پقر پوځونقو تفقوق درلقود او صقليبيانو
عمال ماته خوړلې وه .خو د دې سره سره مستنصر د ماتو صليبيانو سره سقولي
او د درنو جنګي تاوانونو ورکولو ته غاړه کښېښوده.
د 669هق کال په لومړۍ خور کي يوې ډلي فقهاوو پقه يقوه ناسقته کقي سقوله
مشروع وګڼل .د بني توجينو امير ابو زيان محمد بن عبدالقوي د مسقلمانانو او
صليبيانو په منځ کي د سولي منځګړى وو.
د دې سولي پر سر د فقهاوو ،لويانو او د حفصي دولقت د چقارواکو تقرمنځ
ستر اختالف رامنځ ته سو .تر دې چي په يوه غونډه کي مستنصر په قهر سقو او
غونډه يې وځنډول .ځينو سترو عالمانو ،لکه قاضي القضات ابن خباز او فقيقه
ابققن عجققالن او نققورو د سققولي د غونققډي لققه ګققډون او د سققولي د تققړون لققه
السليکولو څخه ډډه وکړه.
د سولي تړون د 669هق کال د دوهمي خور پر پنځمقه د فرانسقې د پاچقا پقه
(.)1

نامه السليک سو

د سولي د تقړون عمقده ټکقى مسقيحيانو تقه د سقوداګرۍ او فرهنګقي آزادۍ
ورکول او ځيني متقابلي ژمني وې ،په دې ډول:

 -1دغه ژمن ليک د نولسمي پېړۍ په اواسطو کي د فرانسې د بهرنيو چارو په وزارت کي
ليدل سوى دى .چي د قاضي ابن زيتون په ليک په عربي ليکل سوى وو( .المکتبة

الشاملة ،االصدار الثاني ،مجلة التاريخ العربي ،د «حملة لويس التاسع على تونس» تر
سرليک الندي ،د دكتور محمد الباجي بن مامي ليکنه.
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 -1پققه جګققړه کققي د ګققډون کوونکققو دولتونققو سققره د سققولي ټينګښققت .د
1270کال د نومبر له لومړۍ څخه تر پنځلسو کالو پوري.
 -2د اسيرانو آزادول.
 -3د سوداګرو او مسافرو متقابل امنيت ساتل.
 -4مخالفانو ته پناه نه ورکول.
 -5په تونس کي د کليساګانو جوړول او راهبانو ته د تبليغ آزادي ورکول.
 -6د حفصي واکمن لخوا د جګړې د تاوان ورکول.
 -7د حفصي دولت لخوا سيسلي ته د کلني باج ورکولو ادامه.
 -8د حفصي دولت لخوا په پنځلسو کقالو کقي لقس زره او دوه سقوه اوقيقه
سره زر صليبيانو ته په کښتونو ورکول.
صليبيانو ته د جګړې د تاوانونو ورکولو د مستنصر د واکمنۍ د ټينګولو ،او
د عاموخلکو د بې وزلۍ موجبات برابرول .په دې سوله سره يوازي د مستنصقر
دولت ثبات او بقا تر السه کقړه .څقو مياشقتي وروسقته دولقت د ټولقو مسقيحي
دولتونو سره له سره دوستانه روابط ټينقګ کقړل .بيقا لکقه چقي تاريخونقه وايقي
حفصققيانو د دې دوسققتانه اړيکققو د دوام لپققاره د دغققي سققولي د تققړون مققوده پققه
1285ع.کال د نورو پنځه ويشتو کالو لپاره وغځول.
کله چي د مصر مملوک واکمن سلطان بيبرس تقه لقه دې سقولي څخقه خبقر
ورسېد ،د يوه تند ليک په استولو سره يې مستنصقر مالمقت کقړ .او هغقه يقې د
بې کفايتۍ له املقه د مسقلمانانو د خالفقت وړ ونقه بالقه .لقه بقده مرغقه د عقامو
مسلمانانو د زړه ورتيا په خالف د مسقلمانانو واکمنقان زيقاتره ډېقر ډارن خلقک
وي او د مسققلمانانو د خققوارۍ او بققې واکققۍ المققل هققم همدغققه بققې کفايتققه او
بېرندوکي واکمنان جوړ سوي دي .فکر کيږي چي همدغه مستنصر هم دغسي
يو واکمن وو.
تاريخونه ليکي چي مستنصر په بغداد کي د تاتاريانو د عام وژني په اورېقدو
سره له ډېري بېري څو ورځي ناروغه سو؟!
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د دې جګړې پایلي:
لکه چي د دې جګړې هممهالى ستر مؤرخ (ابن خلدون) ليکي :دې جګړې
پر صليبي پوځونو ستره ټکه پرې ايسته .د صليبيانو دغه ماتقه د عېسقوي تېقرى
کوونکو دولتونو په وړاندي د نورو مسلمانو دولتونو د مقاومت لپاره يوه غقوره
بېلګه سوه .او ويې ښوول چي د مسلمانانو نيم بنده او مقوقتي يقووالي ال څونقه
کار ورکړ .د دې مقاومت ريښقې د ډارنقو واکمنقو پقه شقتون کقي نقه ،بلکقي پقه
خلکو او د هغو د ديني عالمانو ،شيوخو او اهل تصوفو پقه مشقري او همقت او
مړانه کي وې .کقه د دغقو مسقلمانانو اتلقولي نقه واى ،او ټقول مستنصقر غونقدي
ساکښان واى د لويي لښکري هقرو مقرو د تقونس پقه النقدي کولقو کقي بريقالۍ
کېدلې .په هغه صقورت کقي بقه لقويي او د هغقه ورور پقر ټولقه مديترانقه بانقدي
مطلق حاکميت ټينګ کقړى واى او د نقړۍ پقه ختقيځ او لوېقديځ کقي بقه يقې د
مغولو او عېسويانو د يووالي کړۍ ټينګه کقړې واى .د دې اتحقاد لقومړنۍ ثمقره
به داواى چي بيت المقدس به د تقل لپقاره يقو مسقيحي ښقار ګرځېقدلى واى او
اسالم به د تل لپاره د نړۍ له لوېديځ څخه خپله کمبله ټوله کړې واى.
کله چي صليبيانو بېرته خپل بقار وبنقه وتقړل او بېرتقه د خپقل وطقن پقر لقور
ستانه سول .يوه ورم وروسته د هغو بېړۍ توپان وځپلې او يوه دريمقه پوځيقان
په اوبو کي غرق سول .د پاته بېړيو په سقپرو وبقا ګقډه سقوه او چقي تقر فرانسقې
رسېدل ټول مړه سول .کله چي د خپل هيواد په بندر کي پلي سول او خپل مړي
يې وشمېرل ،په هغو کي د نهم لويي لور ايزابل او د هغې مېړه او د ناوار پاچقا
مړه سوي وه .او پاته کسان هم د مرګ په حال کي وه.
تر دې وروسته هيڅ لښکر د بيت المققدس پقه نيقت ونقه خوځېقد .د مغولقو
ستر خان په دمشق کي له خپلي اردوګاه څخقه پقاپ تقه ليقک ولېقږى چقي کقه د
عېسويانو يو لښکر د مصر د مسلمانانو سره په جګقړه د ده پقه مرسقته ورولېقږل
سي دى به په بدل کي د بيت المقدس واکمني وروسپاري .دوه کاله تېقر سقول،
خو د دې ليک جواب ور ونه رسېد.خان بيا ليقک ور واسقتاوه او دغقه وړانقديز
يې تکرار کړ ،خو بيا هم جواب ور ونه رسېد .له دې سره سم خقان او مغقوالن
يې خپلو دښتو ته ستانه سول( .جنګهاى صليبي 96مخ).
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بيققا هققم د صققليبيانولوټماريو او جنققګ جګققړو تققر 1291ع.كققال پققوري دوام
وكړ .خو د دغه كال د مى په مياشت كقي مسقلمانانو د مملقوک واکمقن الملقك
االشققرف صققالح الققدين خليققل بققن المنصققور قققالوون پققه مشققري د صققليبيانو
وروستى غونډ ځي «عكا» هم بېرته ونيول .ورپسقې يقې صقور او صقيدا او ډېقر
نور ځايونه فتح کړل .په دې توګه كله چي د دې ځايونو د فتحي خبر خپور سقو
په ځينو نورو كالګقانو كقي څقه پاتقه عېسقويان وتښقتېدل .خقو ځينقي چقي ونقه
تښتېدل د اسالمي حکومقت اطاعقت يقې ومانقه .پقه دې ډول تركقابو دوو سقوو
كالو وروسته د اروپايانو د ښکېالک يوه کړۍ د دوى پقه ناكقامۍ اونهيلقۍ ،بقې
نتيجققې ماتققه سققوه او دې نققاورين تققه د مسققلمانانو پققه بققري سققره د پققاى ټكققى
كښېښوول سو.
د صلیبي جګړو په بهیر کي د مرګ ژوبلي بله څپه،لوېدیځ او مغول
په ديارلسمه عېسقوي پېقړۍ کقي چقي پقر صقليبي واکمنيقو بانقدي د زکنقدن
حالت راغلقى وو ،پقر اسقالمي نقړۍ د وحشقي مغولقو تاړاکونقه پيقل سقول .پقه
1221ع،کققال پققاپ تققه د صققليبيانو د يققوه مشققر د رپققوټ لققه مخققي لوېققديځو
طاغوتيانو ته هيله پيدا سوه چي د مغولو د تاړاکونو په پايله کي به اسالمي نړۍ
دونه بې واکه سي چي لوېديځ تقه بقه پقر هغقو بانقدي بريدونقه آسقانه سقي چقي
باالخره به پوپنا سقي .لوېقديځوال پقوه سقوي وه چقي مغقول د مسقلمانانو سقره
دښمني لري او د عېسوي نسطوريت سره مرسقته کقوي .لقه دې املقه عېسقويانو
وپتېيل چي مغول واکمن عېسويت تقه وروبقولي او د دوى پقه عېسقوي کولقو او
ملګري کولو سره خپلي موخي په الس راوړي .پر دې بنسن د مسلمانانو وژلقو
او د هغو د ملکونو ورانولو ته د مغولو د هڅولقو پقه بقاب هغقو ډول ډول الري
چاري وپلټلقې او مغولقو تقه يقې ليکونقه لېقږل ،د پقالوو او نقازک انقدامو ښقځو
اسققتول ،تماسققونه ورسققره ټينګققول او د راهبققانو او نققورو پققه جققامو کققي نظققامي
جنراالن وراستول پيل سول.
ټيري جونز او الين اريرا ليکي :د قسطنطنيې وروستى پقاپ چقي پقه ختيځقه

کليسقا پققوري يققې اړه درلقوده او نسققطوريس ( )Nestoriusنومېققدى د څلققورمي
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صليبي جګړې پقه تقرم کقي پقر قسقطنطنيه بانقدي د وينزيقانو او نقورو تقر بريقد
وروسته له هغه ځايه وايستل سو .بيا هغه خپل مرکقز عقراق تقه ولېقږداوه او پقه
هند ،ترکستان او چين کي يې د عېسويت د تبلپغ کار پيل کړ .د هغه پقه عقيقده
حضرت عيسى÷د خداىأ زوى نه ،بلکقي يقو عقام انسقان وو ،چقي د لقوى
څښققتن پيغمبققر وو .د مغولققو سققره د دغققه پققاپ پيققروه نسققطوري عېسققويان هققم
ملګري وه( .صليبي جنګيں 177مخ).

په 1221ع.کال پاپ د آر بشپ آف ټراير ( )Trierپه نامقه داسقي وليکقل:

«محترم ورور پلچيئس بشپ آف الپانو موږ ته خبر راکرى دى چي کينګ ډېوډ
(چنګېزخان) چي ناپوهان يې پرسټرجان بولي ،چي يقو کاتوليقک او لقه خدايقه
بېرېدونکى (عېسوى) دى فارس ته د يوه پياوړي پوم سقره ننقوتلى دى .هغقه د
فارس سلطان ته په يوه درنه جګقړه کقي ماتقه ورکقړې ده .هغقه د شقلو ورځقو د
واټن په اندازه د هغه هيواد ته ننوتلى دى او هغه يې تقر ولکقه النقدي راوسقتلى
دى .اوس ډېر ښارونه او کالوي د هغه تر ولکه الندي دي .اوس د هغه پوم له
بغداد څخه صرف د لسو ورځو په واټن ليري دى .دغه ښقار د خليفقه پالزمېنقه
ده چي مسلمانان يې خپل روحاني الرښقود بقولي .د دې پېښقو هيبقت د حلقب
سلطان اړ کړى دى چي د خپل ځواک مخه چي د دميقاط پقر عېسقوي پوځونقو
يې حمله کول ،د کينګ ډېقوډ لقور تقه واړوي .زمقوږ نايقب او سقفير د جارجيقا
اوسېدونکو ته چي پخپله هم کاتوليکان او تورزنان دي ،د يقوه پيغقام پقه ذريعقه
بلنه ورکړې ده چي هغوى له خپله لوري د مسلمانانو سره جګقړه را پيقل کقړي.
په دې ډول زموږ هيله ده چي که زموږ پوم ته په دمياط کقي کومقک ورسقيږي،
کوم چي د سږ کال په دوبي کي يې هيله کيږي ،نقو مقوږ بقه د لقوى څښقتن پقه
مرسته په آسانۍ سره پر مصر ولکه ټينګه کړو .ځکه اسالمي پوځونقه بقه چقي د
مصر د دفاع لپاره له څلورو خواوو پر را ګرځېقدلي دي د خپلقي سقيمي د دفقاع
په موخه به سرحدونو ته خپاره سي».
دې ته ورته يو ليک يوه صليبي هم د جګړې له ډګر څخقه ليکلقى دى او پقه
هغه کي دا ټکي زيات سوي دي« :د کينګ ډېوډ پوځونه څلور لکه دى چقي لقه
هغو څخه يو لک او دوه ويشت زره يې عېسويان دي»( .اسالم ،پيغمبر اسقالم
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137مقخ د ;Raymond Lull, Opera Latina, quoted by R.W. Southern
 Western Views of Islam in the Middle Ages,p.4-6په حواله).
د مسلمانانو سره د مغولو د جګړو او د هغو د لوټ او ورانيو په بهير کي پقه
1245ع.کققال پققاپ څلققورم انوسققينن د جققان آف پلينققو کققارپينو پققه مشققري يققو
پقالوي مغولققو تقه ورولېققږى چقي دوه کالققه پققه هغقو کققي واوسقېدى .د جققان تققر
راستنېدو وروسته بل پالوى د سايمن آف ټورناى په مشقري د مغولقو دربقار تقه
واستول سو .په دې دوران کي د مغولو پالوى نهم لويي ته ورغى .بيقا د مغولقو
د تققاړاکونو د تنققدولو او زيققاتولو پققه موخققه سققينن لققويي خپققل اسققتازي پققه کققار
واچول .په 1252ع.کال د وليم آف روبرک په مشرۍ يو پقالوى د مغولقو خقان
اعظم ته ولېږل سو چي هغه يې د مسلمانانو ځپلو ته وهڅاوه چي پايله يقې پقه
656هق1258 /ع .کال د بغداد د تباهۍ په بڼه څرګنده سوه .نقور تاريخونقه هقم
وايي چي د هالکو او نورو سترو مغولي جنايتکارانو په الس د بغقداد ورانقي او
د مسلمانانو عام وژنه او د هغو د ملکونو لوټېده او وراني د عېسويانو په ټونقګ
وه .وګورئ تاريخ مفصقل اسقالم  860مقخ) .داخبقره جوتقه سقوې ده چقي پقه
صليبي جګړو کي ماتو سوو اروپايانو او د روم ستر پقاپ هالکقو تقه پرلقه پسقې
کومکونه برابرول او د بغداد د سقوط پر مهال عېسوي پوځيان د تاتاريانو سقره
اوږه پققه اوږه د مسققلمانانو پققه عققام وژنققه او لققوټ او تققاالن کققي شققريک وه.
(استعمارى تاريخ کے سياه اوراق  55مخ).
بيققا پققه 1253ع.کققال د لققويي اسققتازى د مغولققو دربققار تققه واسققتول سققو .پققه
1260ع.کال پاپ هالکقو خقان تقه ليقک واسقتاوه .پقه دې ليقک کقي يقې هغقه
وستايه او کاتوليک مذهب ته يې د هغه له تمايل څخه خوښي څرګنده کړه.
د 1255ع.کال د جنورۍ پر 28مه د هالکقو خقان د ليقک پقه جقواب کقي د
انګلستان واکمن لومړي اډورډ هالکو ته داسي ليک ولېږى« :داود ورور زمقوږ
دربار ته حاضر سو .کوم ليکونه چي تاسي د سياسي استازو پقه ذريعقه روحقاني
پقالر او د لوېققديځ نقورو واکمنققو تققه لېږلقي وه ،هغققه يققې وړانقدي کققړل .پققه دې
ليکونو کي موږ دې ټکي ته متوجه سوو چي تاسي دکاتوليک مذهب سره مينقه
پيدا کړې ده او په پام کي لرئ چقي زمقوږ سقپېڅلې مځکقه (بيقت المققدس) د
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مسيح د مذهب د دښمنانو (مسلمانانو) له ولکقې وباسقئ .مقوږ دعقا کقوو چقي
تاسي توفيق پيدا کړئ چي دغه عالي مقصد او ستره موخه تر سقره کقړئ .مقوږ
نققه سققو کققوالى دا ګققړى سققپېڅلي مځکققي تققه زمققوږ د ورتلققو او د مسققيحيانو د
حرکت مهال په قطعي توګه درته ووايو ،ځکه تر اوسه د ستر پاپ لخقوا پقه دې
هکله نېټه نه ده ټاکل سوې».
بيا په 1286ع.کال مغول واکمن د پاپ خدمت ته حاضر سو.
په 1302ع.کال د بېزنتين اندرو نيکوس غازان خان مغولي ته پالوى ولېږى
او وړانديز يې ورته وکړ چي د يونان له لوبتکو غوندي شهزاده ګيو څخه يقوه د
خپلي ملکې په توګه ومني .د غقازان او عېسقويانو دوسقتانه اړيکقي المقل سقوې
چي د انګلستان واکمن لقومړى اډورډ ،خپقل سقفيران جقوفري ډ .النقک لقي او
دوه تنه نور د ډول ډول ډېر بيو سوغاتونو او يوه پړانګ سره د غقازان دربقار تقه
ولېږي( .تاريخ مفصل اسالم  880مخ).
د پالوو لېږل د ديارلسمي عېسوي پېړۍ تر پايه دوام درلود .د دې بهيقر بلقه
کړۍ نامتو سيالني مارکوپولو وو چي له  1271څخقه تقر 1295ع.کقال پقوري
يې سياحت وکړ.که څقه هقم د مقارکوپولو د سقياحت موخقه پقه ظقاهره سقيل،
سققوداګري او ځققاني ګټققه ګڼققل سققوې ده ،خققو د ده سققياحت نققوري مققوخي هققم
درلقودې .ده د پققاپ پيغققام مغقول واکمققن خققان کبيققر ققبالى خققان تققه ورسققاوه.
(اسققالم ،پيغمبراسققالم136ققق 137مخونققه او تققاريخ مفصققل اسققالم  873او
ورپسې مخونه).
له دې تلقو راتلقو او مقراودو ،پقه تېقره د انګلسقتان د واکمقن لقه ليقک څخقه
څرګنديږي چي عېسويانو لقه مغولقو څخقه غوښقتي وه چقي پقر بغقداد چپقاو ور
وړي ،بيت المقدس ونيسي او دوى تقه يقې وسقپاري او مغولقو هغقو تقه وعقده
ورکړې وه چي تاسي بيت المقدس ته راسئ ،موږ به د بيت المقدس پقه نيولقو
کي کومک درسره وکړو .خو عېسويانو دا جرأت نه سقو کقوالى او جقواب يقې
ورکړ چي ته زموږ په دين سه او دغه ځاى هم موږ ته ونيسه څو ستر پاپ هغه
ځاى ته د عېسويانو د حرکت هدايت ورکړي.

صليبي جګړې

393

د دې خبرو تاييد د تاريخونو دا شاهدي هم کوي چي کله مغولو پقه عقروس
البالد بغداد کقي د لقوټ ،مقرګ ژوبلقي او وحشقت بقازار تقود ګقړ ،پقر پوځيقانو
سربېره يې اتيا زره نارينه ،ښځي او واړه تر تېغ تېر کړل ،خو عېسقويانو تقه يقې
هيڅ نه ويل( .مغربي يلغار 113مخ).
پر دې سقربېره د دې خبقرو تاييقد دا خبقره هقم کقوي چقي پقه 1289ع.کقال
عېسوي پاچهانو د ارغون خان مغولي واکمن سره تماسقونه ونيقول او ورڅخقه
ويې غوښقتل چقي بيقت المققدس لقه مسقلمانانو څخقه ونيسقي او دوى تقه يقې
تسليم کړي .ارغون د دوى سره جوړ راغقى خقو پقه 1291ع.کقال د عکقا پقه را
پرځېدو سره د عېسويانو ظلمونه او تقوطئې پقاى تقه ورسقېدې او د مغولقو سقره
دوستۍ څه ګټه ور ونه رسول.
د دې چارو تر څنګ لوېديزو طاغوتانو مغولو واکمنقو تقه د ګقل وريقن بقدن
لرونکي نجوني هم ورلېږلې او په دې وسيله يې هغوى عېسوي مذهب منلقو او
د مسلمانانو جګړې ته هڅول .د هالکو مېرمن دوقوزخاتون چي يوه نسقطوري
عېسوۍ وه پر هالکو باندي يو ډول عجيب اغېز درلود .د دې د خوشالۍ لپاره
بققه هالکققو د عېسققويانو ننګققه کققول او هغققو تققه بققه يققې مهمققي دنققدي سققپارلې.
تاريخونه څرګندوي چي هالکو د عمر په وروستيو کي د ختيز روم له امپراتقور
ميخايل پائو لوګوس څخه وغوښقتل چقي لقه خپلقو لوڼقو څخقه يقوه ده تقه واده
کړي .د روم امپراتور هم د دغه مغول مهاجم په واکمني کي د نفوذ په خاطر په
دې ازدواج قققانع سققو او خپلققه مققريم نققومې لققور يققې د څققو تنققو او يققو مقققدار
سوغاتونو سره له قسطنطنيې څخه ايران ته ولېږل .کله چي نقاوې او سقوغاتونه
د اناطوليې قلياريه نومي ځاى ته ورسېدل د هالکو د مړينقي خبقر يقې واورېقد.
څنګه چي قسطنطنيې ته بېرته ګرځېدل ستونزمن کقار وو .نقو ايقران تقه ورغلقه.
کله چي اباقاخان د پالر پر ځاى د واک پر ګدۍ کښېنستى دغه ناوې يې خپقل
ځققان تققه واده کققړه او د هغققې نققوم يققې پقه مغققولي دسققپيبا کښېښققود .ده د دغققي
مسيحۍ په غوښتنه چي د هغې حسن او جمال يې زړه وړى وو د تعميد غسقل
وکړ ،د مسيحيت آداب يقې تقر سقره کقړل او عېسقوي ديقن يقې ومانقه( .تقاريخ
مفصل اسالم 860او  872او  875مخونه).
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د هالکو لخوا د بغداد تر خقونړي نقاورين وروسقته پقه 658هقق کقال د دغقه
سفاک ساکښ پوځونقه دمشقق تقه ورسقېدل .دغقه مهقال ملقک المظفقر سقيف
الدين محمقود قطقز غزنقوى پقر مصقر واکمقن وو .هغقه د الظقاهر البيبقرس پقه
ملګرتيا د هغه د مخنيوي په موخه پوځونه ور وخوځول .دغو پوځونو پقه عقين
الجالوت نومي ځاى کقي تاتاريقانو تقه سقخته تقاريخي ماتقه ورکقړه ،بېخقي ډېقر
مغولي پوځيقان يقې ووژل او د هالکقو زوى کتبغقا يقې هقم وواژه .د ا د مغولقو
داسي ستره ماته وه چي په نړۍ کي يقې د تقوپ غونقدي آواز پورتقه سقو .د دې
ماتي سره سم مغول او د هغو مسلمان ګوډاګيان له دمشق او نورو سيمو څخقه
ووتل او د تل لپاره يې دغه سيمي له شره وژغولي سقوې .د صقليبيانو هيلقي او
دُسي يقې هقم ګقډي وډي کقړې او مسقلمانان ډېقر پقه خوشقاله سقول( .السقلوك
لمعرفة دول الملوك).
ابن تغري بردي د النجوم الزاهرة في ملقوك مصقر والققاهرة پقه 271 /2مقخ
کي وايي چي د دمشق عېسويانو ته هالکو خان داسقي فرمقان ورکقړى وو چقي
هغو د مسلمانانو سره د هغه له مخي زور زياتى کاوه ،هغوى يې د خپل ديقن د
مناسکو تر سره کولو ته نه پرېښوول ،خپل صليبونه به يې لوړ کړي وه او د ښار
دکانداران به يې اړ ايستل چي د دوى صليب ته د درناوي په دود ودريقږي .پقر
دې سققربېره بققه عېسققويانو پققر مسققلمانانو بانققدي ان د جومققاتونو پققه دروازو کققي
شراب شيندل .د مغربي يلغار نومي کتاب په  113مخ کي وايي چي عېسقويانو
د مسلمانانو جوماتونه يا ونړول او يا يې په کليساوو بقدل کقړل .نقو کلقه چقي د
تاتاريققانو د مققاتي خبققر هققره خققوا خپققور سققو مسققلمانانو د عېسققويانو کورونققه او
کليساګاني ور ونړولې او شته يې ور چوړ کړل او يو شمېر يې هم ووژل.
تاريخونه ليکي چي ملک المظفر قطز ډېر ښه،اتل او شجاع واکمن وو ،خو
له بده مرغه چي د ده او بيبرس او نورو امراوو تر منځ لقه پخقوا څخقه هقم څقه
مخالفتونه او نيت بدۍ وې او دغه مهال هقم څقه نقور زړه بقداوى پقر ورزيقات
سو ،دا زړه بداوى پر دې وو چقي المظفقر د بيبقرس سقره ژمنقه کقړې وه چقي د
مغولو په جګړه کي تر برياليتوب وروسته به د حلب واليقت ورکقوي ،خقو هغقه
يې ورنه کړ .چي له امله يې ملک المظفر د يوې کودتا په ترم کي وواژه.
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بيا ملک الظاهر البيبرس البندقدار الصقالحي پقه همدغقه (658هقق) کقال د
مصر واکمن سو .هغه لومړى مريى وو چي بيا د خپلي مړاني لقه املقه واکمنقۍ
ته ورسېد .دغه اتل واکمن په مصر کي عباسي خالفت له سره ژوندى کړ.
ملک ظاهر بيبرس د مصر د چارو تر سمون وروسته .د صليبيانو مقابلې تقه
مخه کړه .له 662هق څخه تر 664هق کال پوري په شام کي وجنګېدى .يقو ښقار
يې له هغو څخه وژغورى .بيا يې ارمينيقه فقتح کقړه ،انطقوليې تقه ورسقېدى ،د
هالکو زوى ريګا خان ته يې سخته ماته ورکړه .په 666هق کال يقې د فلسقطين
پر صليبيانو بريد وکړ .له هغه ځايه وخوځېد ،تر انطاکيقه ورتېقر سقو تقر مرقيقې
پوري سيمي يې فتح کړې .بيا بغقداد تقه والړ .پقه 670هقق کقال يقې د باطنيقانو
(حسن صباح) کالوي فتح کړې او ټول باطنيان يې تقر تېقغ تېقر کقړل ،چقي لقه
دې سره دا ډله ګردسره ختمه سوه.
دلته يوه بله خبره هم د يادولو وړ ده او هغه داده چي د مغولو تاريخ جوتوي
چي د دوى د ځينو واکمنو لخوا د عېسويت تر منلو وروسقته ،کلقه چقي دوى د
اسالم او مسلمانانو سره له نژدې په اړيکو کي سول د اسالم حقانيقت اغېقز پقر
واچاوه او يو شمېر واکمن ،په لکونو تنه پوځيقان او ډېقر عقام مغقول پقه اسقالم
مشققرف سققول .د دوى وحشققيانه او رذيلققه خققواص يققې پققه نرمښققت او فاضققله
ځانګړنو او ښېګڼو واړول .بيايې اسالم ته ستر خدمتونه وکړل ،د شقرقي اروپقا
ډېر ملکونه يې د اسالم تر ولکه النقدي راوسقتل .د اسقالم د تقرويو کوښښقونه
يې وکړل .په بېلو بېلو اسالمي سيمو کي يې مدارس او مساجد ودان کړل .بيقا
د مغولو يوه مسلمان واکمن برکا خان چي روس او د ختيزي اروپا ډېري برخي
يې د اسالم تر ولکه الندي راوستلي وې د خپل اکقا د زوى هالکقو خقان سقره
جګړې ته مقال وتقړل ،ويقې ويقل« :هالکقو د مسقلمانانو ښقارونه وران کقړل ،د
اسالم پاچا يې له واکه راوپرځاوه او د مسلمانانو خليفه يې بې ګنقاه وواژه او د
دوست او دښمن توپير يې ونه کړ ،نو زه به هم که لوى څښتن کول د دغو ټولو
بې ګناه مسلمانانو قصاص ځني واخلم» .بيا يې سقر لقه 660هقق کالقه د هالکقو
سره ډېري جګړې وکړې د هالکوخان ډېر قوماندانان او پوځيقان يقې ور ووژل
او سختي ماتي يې ورواړولې.
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په دې حال کي هالکو په 663هق 1265/ع .کال ومړ او ورپسقې پقه 664هقق
1266/ع.کال د هالکو عېسوۍ ملکه دوفوزخاتون هم مړه سوه .برکا خان هقم
په 665هق1267/ع.کال وفات سو .د هالکو او د هغه د ملکې پقر مړينقه ټقولي
عېسوي نړۍ د وير مراسم تر سره کړل .سټيفن ارفلن ليکي:
«د نړۍ ټولواکمن او د عېسويانو اسره (هالکو خقان) پقه 1265ع.کقال مقړ
سو او وروسته د هغه مېرمن دوقوزخاتون هم مړه سول .دغو دواړو ته چقاالکو
مسلمانانو زهر ورکړل .يسوع مسيح ته ښه معلومه ده چي په نېکيو کقي د دوى
مرتبه تر قسطنطين او د هغه د مور هيلن تر مرتبې کمه نه ده».
دغه راز بارهبريس ليکي« :د عېسوي مذهب د دغقو دوو سقاتونکو د مړينقي
له امله ګردي عېسوي نړۍ ته ستره صدمه ورسېده» (مغربي يلغار 115مخ).
بيا اباقاخان د هالکو زوى د واک پر ګدۍ کښېنسقتى .لکقه چقي مخکقي مقو
وويل اباقاخان د ده د پالر لپاره ور لېږل سوې ناوې خپل ځقان تقه واده کقړه او
عېسوي دين يې ومانه .بيا هغه تر اتمي صليبي جګړې څو مياشتي دمخقه نهقم
لويي ته د يوه ليک په لېږلو سره د خپلي دوستۍ مراتب څرګنقد کقړل او ور تقه
ويې ويل که لويي پر فلسطين بريد وکړي د مغولو له نظقامي او مقالي کومکونقو
څخه به برخمن سي( .تاريخ الحروب الصليبيه ،د سټيفن رانسميان ليکنه او د
السيد الباز العرينى ،ژباړه  569 /3مخ).
دغه راز هغه د انګلستان د پاچا اډورډ سره هقم اړيکقي ونيقولې څقو صقليبي
جګړې له سره پيل کړي( .مغربقي يلغقار  116مقخ) .هغقه پقه 675هقق کقال پقه
ابلستين کي پوځونه راغونډ کړي وه .په دغو پوځونو کي لکه د النجقوم الزاهقرة
في ملوك مصر والقاهرة په294 /2مخ کي چي وايي رومي پوځونه هم وه .دغه
راز د تاريخ مفصل اسالم په  870مخ کي ليکي چي د اباقاخان سره پقه جګقړه
کي د انګلستان د پاچا اډورډ لخوا يو نظامي افسر د راهب په جامو کي ملګرى
وو .سققتر مجاهققد الظققاهر بيبققرس مقققابلې تققه ور ودانګققل .لققه دواړو خققواوو پققه
زرګونو تنه ووژل سول .برى د بيبرس پقه برخقه سقو او تاتاريقان وتښقتېدل .بيقا
ملک ظاهر بيبرس قيساريه د صقليبيانو لقه ولکقې وژغقورل او پقه سقتر پقرتم ور
ننووت .بيا دمشق ته ورسېد .هغه د ډېرو جګړو لقه املقه دونقه سقتړى سقو چقي
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نارو سو او پاى په 676هق کال وفات سو او په دمشق کي خاورو تقه وسقپارل
سو( .تاريخ ملت 642 /2مخ)
بيا د ملک منصور قالوون په وختو کي اباقاخان د خپقل ورور منجقو تيمقور
په ملګرتيقا د شقام پقر لقور پوځونقه ور وخوځقول .د ملقک منصقور پوځونقو پقه
حم

کي سخته ماته ورکړه .منجو تيمور تر تېغ تېقر سقو .اباقاخقان پقه تېښقته

بريالى سقو .پقاى پقه 680هقق کقال ومقړ .ځينقي تاريخونقه وايقي چقي د ده ورور
نقکودار په زهقرو وواژه .تقر ده وروسقته نققکودار پقاچهۍ تقه ورسقېد .ده دمخقه
مسيحي دين منلى وو ،خوڅنګه چقي يقې لقه دغقه مسقخ سقوي ديقن څخقه بقد
راغلي وه د خپلي مسلمانۍ اعالن يې وکړ او خپل نوم يې احمد کښېښود او د
مصري پوځونو سره يې مرسته وکړه.
په دې ډول د مغولو او صليبيانو تر دې ګډو يرغلونو وروسته د اسالمي نړۍ
پايښت تر يوې معجزې کم نه بلل کيږي.
***
تر اتمي عېسقوي پېقړۍ پقوري چقي کقومي سقيمي د اسقالم پقه رڼقا روښقاني
سوې ،تر پنځلسمي عېسوي پېړۍ پوري په هغو کي کقوم ځقانګړى بقدلون ونقه
ليدل سو .څه پولي په موقتي توګه الندي باندي کېدلې ،خو پقه مجمقوعي توګقه
په نخشه کي کوم مستقل بدلون رانه غى .په پنځلسقمه عېسقوي پېقړۍ کقي چقي
عېسويانو اسپانيه بېرته د کفر په تيارو تياره کړه ،د هغې پر ځاى څو برابره لويقه
اورشو په ختيزه اروپا کي د اسالم په نور روښانه سوه.
په دې توګه لوېديزه ټولنه تر لقږ وزيقات زرو کقالو پقوري د اسقالمي نقړى پقه
محاصره کي وه .په دې بهير کي لوېديزه ټولنه نه يوازي په سياسي لحا  ،بلکي
په اقتصادي ،اجتماعي او مذهبي لحا هم تر فشار الندي وه.
طبيعي ده چي په دغسي حاالتو کي پر غالب او مغلقوب دواړو بانقدي يقو د
بل اغېزې لويږي .خو دا هم منلې ده چي پر مغلوبو ولسونو باندي د غالب قوم
اغېزې نسبتاً ډېري وي .پر دې بنسن مسلمانانو ډېرڅه له مغلوبو ولسونو څخه
خپل کړل ،خو متقابال په مغلوبو ولسونو کي ډېر تحرکقات او تحقوالت رامقنځ
ته سول .د اسالم د مقدس دين ډېرو او په هره برخه کي روښقانو او معقولقو او
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منلو حقايقو او د انسان د آزادۍ ،ښېګڼي او ديني او دنيوي غورو ارزښقتونو پقه
عېسوي نړۍ کي ستر تحوالت رامنځ ته کقړل .ډېقر عېسقويان او د نقورو اديقانو
پيروان د اسالم منونکي او پلويان سول .عېسوي مقذهبي ډلقو د خپقل تحريقف
سوي دين نيمګړتياوي درک کقړې ،د هغقو د سقمون او اصقالح لپقاره يقې ډول
ډول اقدامات وکړل .دغه راز څنګه چي مادي پالو ،شهوت پالو او قدرت پقالو
واکمنو او شتمنو درک کړه چي نور عېسويت په بشپړه توګه د دوى ګټي نه سي
خوندي کوالى او د اسالم د رشتياني ديقن پقه وړانقدي د هغقو د ګټقو د سقاتني
جوګه نه دى ،او د اسالم سره د مقابلې لپاره د نوو الرو چقارو لټقول ورتقه الزم
دي .نققو يققې د دې وضققعي پققه ليققدو او پققه پرلققه پسققې څېړنققه او ارزونققه سققره د
«رنسانس» (نوي رغښت) نهضت د اسالم له فرهنګقي نفقوذ څخقه د ژغقورني
لپاره په الر واچاوه او د خپقل اسقتکباري او ښقکېالکي واک د برقرارولقو لپقاره
يې کار ځني واخيست .بيايې پر اسالم باندي لقه قهقره ډكقي نيقوكي او بريدونقه
پيل كړل او په ډېر خښم او قهر به يې لوېديزيان د مسلمانانو او عربو په نسقبت
له ستاينو او مننو څخه منع كول.
په دغسي احوالو کي چي د اسالمي نړۍ ،په ځانګړې توګه د منځنقي ختقيځ
اقتصادي وضعيت د اسالم د ځينقو الرښقوونكو د ناپقاميو او نقورو ظلمونقو ،د
لوېديزيانو د تېريو او د مغولو د تاړاكونو او نا امنيقو لقه املقه ويجقاړ سقوى وو،
لوېديځ وپتېيل چي د اسالم په وړاندي د تودې جګړې تقر څنقګ پقه تقل ترتلقه
توګه هغه جګړه او تېرى په الر واچوي چي وسله يې علم او فرهنګ وي .هغقه
علم او فرهنګ چي د مسلمانانو د بري ټول وسايل او امکانات يې برابقر كقړي
وه .بيا چي ناپليون د اروپا د ختيقز هنقد پقه شقركتونو پسقي د اسقالم دروازو تقه
ودرېد او ورپسې لوېديز ښکېالك پسي راورسېد او ورسره ورسقره د مسقلمانانو
د ويښتيا پېر پيل سو ،د لوېديزيانو د څرګندو ښقکېالكي هلقو ځلقو تقر څنقګ د
هغو نامرئي نفوذ ته هم هلي ځلي چټكي سوې چي په دې وروستيو پېړيقو كقي
يوې نوي او نامرئي صليبي پراخي كلتقوري جګقړې اسقالمي پقولي د امريکقا او
لوېديځ د خونړي امپرياليزم تر هر اړخيز يرغل الندي راوستي دي.
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لکه چي دمخه مو وويل پخقوا د روم ،بېقزنتين ځواک،لوېقديځ او د لوېقديځ
ځيني نور ځواکونه د اسالم سقره مخقامخ وه ،خقو اوس د روم يقو بقل ښقاخ او
څانګه چي له لوېديځوالو څخه پقه دې وروسقتيو پېړيقو کقي جقوړه سقوې ده او
اوس د نړۍ يوازنى زبرځواک باله سي ،يعني امريکا د نوري لوېقديزي نقړۍ پقه
مشققري او کققالخوايي د ترهګققرۍ سققره د مبققارزې او هغققه او دې پققه نومونققو د
اسالم سره دښمنۍ ته درېدلې ده .كه څه هم د دې ځواک د تفوق وسله پقه دې
دښمني او پرله پسې تېريو كي بيا هم هماغه علم او فرهنګ دى ،خقو لقه نقورو
چلونو څخه يې كار اخيستنه هم له پامه نه ده غورځولې .لکه چي دا ځل يې پر
هماغه بيت المقدس باندي د اسرائيلو په نامه دولت رامنځته كړ كقوم چقي بيقا
دا ډېر عمر د فلسطين بې دفاع مسلمانان او نقور عقرب وژنقي او خپقل ټقاټوبى
يې ورپوري سور اور كړى دى .پر دې سربېره يې دادى پقر عقراق او افغانسقتان
او په دې وروستيو کي امريکا پخپلقه او د خپلقو مقزدورو پاکسقتاني واکمنقو پقه
واسطه پر پښتونخوا باندي په لڅ لغړ وسله وال تېري سره د اسالم پر ضقد هقر
اړخيزه او په ډېرو مډرنو وسلو فعاله توده جګړه هم پيل كقړې او پقه الر اچقولې
ده .سياست ،دپلوماسي ،غولوني ،معقاملې ،دروا  ،د ملګقرو ملتونقو پقه نامقه د
سترو كفري ځواكونو له ګومارلو عناصرو څخه جوړه موسسه ،او نور دېته ورته
ډېر سازمانونه ،د اسالم ډارن رهبران او ماديات پال پوهان ،چل ول ،زور ،ډالر
او يورو ،د ډله ييزو رسنيو د تبليغاتو بهير ،د جاسوسۍ تنستې او خپل ګومارلي
او ګوډاګيان او پخواني خلقي دفاعيان او توپکيان او د دوى نوي راپورته سوي
اوالدونه ټول يې په خورا زور او زوږ په الر او كار اچولي دي.
همدا راز دغوطاغوتيانو د باطلو؛ عېسويت ،يهوديت او نقورو مفکقورو ډول
ډول ډلي ان په اسالم کي ځيني باطل پالي ډلي رامنځ ته کړلې ،چقي پرلقه پسقې
وده او پرورښت ورته ورکړه سو .البته دا داسي ډلقي دي چقي پقه ماهيقت کقي د
ټولو موخه يوه ده او هغه د دوى د بېالبېلو مادي او تنظيمقي ګټقو خونقدي کقول
او اساساً د نړيوال استکبار او استعمار په خقدمت کولقو او حمايقه کولقو سقره د
هغه حاکم ساتل او د دغه استکبار د ګټو خوندي کول او د هغقه پقه وړانقدي د
مزاحمو ځواکونو ځپل دي .د مودو په تېرېدو او د تجربو په السقته راوړو سقره
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استکباري او استعماري قوتونو د خپلقو ګټقو او پلويقانو د سقاتلو او حمقايې پقه
موخه نور ډول ډول نظامي ،جاسوسي ،تبليغاتي ،د پرګنو د تحميقق او غولقوني
او ډېر نور قسم قسم سازمانونه هقم را مقنځ تقه کقړه ان پقه لطقايف الحيقل او د
ډول ډول د سيسققو پققه الر اچولققو او پلققي کولققو سققره پققه دې وتوانېققدل چققي پققه
اسالمي هيوادونو کي د مسلمانو پرګنو د غلي کولواو بيده ساتلو او په هغو کقي
د سر پورته کوونکو د سر ټکولو لپاره خپل ګقوډاګي حکومتونقه حقاکم کقړي او
خپل جواسيس او ګماشته ګان او مزدوري ډلي ټپلي د واک پر ګدۍ کښېنوي.

پانګوالي نظامونه
دغه باطل نظامونه د حق سره د باطلو د جګړې په وروسقتيو کقي د امريکقا،
اروپا او نورو وچو د او سمهالو مادي پقالو ،طقاغوتي ،اسقتکباري او ښقکېالکي
نققړۍ خققورو حاکمققه ځواکونققو لخققوا د دوى د ګټققو د سققاتلو او الزياتېققدو او
مليارډرکېدو او د نړۍ د بې وزلو پرګنو په هغو کي د اسقالمي امقت د مقادي او
معنوي شتمنيو د لوټولو او د دوى د ښکېالکي ولکو د ټينګېدو او د جګړو د په
الر اچولو او د ملتونو د ځپلو لپاره د تر ټولو ستري وسيلې پقه توګقه د مقادي او
کفري سياسي فلسفې پقر بنسقن تشقکيل او ټينقګ سقوي دي .دغقه نظامونقه د
اسالمي عالمانو په اتفاق د اسالم د مبارک دين سره په تضاد کي دي ،بلکقي د
هغه د نفوذ د مخنيوي ،د هغه سره دښمنۍ پاللو او د اسالم او اسالمي امقت د
له منځه وړلو په موخه رامنځ ته سوي او وده ورکړه سوې ده .له دغو پانګه پالو
نظامونو څخه نړيوالو ته ډېري نه جبيره کېدونکي بدمرغۍ او سقتري بقې وزلقۍ
په برخه سوي دي او همدا اوس هم د دغو نظامونو سقردمدارانو پقر مسقلمانانو
او د نړۍ پر نورو بقې وزلقو ولسقونو بانقدي ډول ډول بقدمرغۍ تپلقي او روانقي
سققاتلي دي .لنققډه دا چققي دغققه پققانګوال نظققام پققه نققړۍ کققي د ټولققو نققاخوالو او
مصايبو زڼۍ او مورينه باله سي او په اوسمهال کي د اسقالم سقره د مقادي پقالو
ډېره اغېزمنه وسيله جوته سوې ده.
له تاريخي پلوه دغه نظام د روم له امپراتقورۍ څخقه ريښقه اخيسقتې ده او د
روم پر لرغونې فلسقفه اتکقا لقري .پقه دې توګقه دغقه نظامونقه خلقک د ديقن او
اخالقي قوانينو سره مققابلې تقه بقولي او پقه مسقتقيمه او غيقر مسقتقيمه توګقه د
اسرايلو د غاصب رژيم مالتړ هم کوي.
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سیکولریزم
سيکولريزم يو ستر ،اساسي او خطرناك جريان دى چي د امريکقا او لوېقديځ
پانګوال ،مادي پال استکبار او نړۍ خور اسقتعمار يقې د پقوم او ډالقرو پقه زور
پر مخ بيايي او ګټه ځيني او چتوي.
سيکولريزم او د بې دينۍ د دغه مسقلك پلقي كوونكقو او د هغقو شقعوري او
بې شعوره السپوڅو اسالمي نړۍ د ستر ګواښ سقره مخقامخ كقړې ده .د دغقه
شوم مذهب اثرات او اغېزي اوس د اسالمي نړۍ په كابو هر كور ،هقر ښقار او
هره سيمه ،تعليمي ،تحصيلي او فرهنګي موسسو ،علمي او مدني اډانو ،فكري
او اخالقي ساحو ،ادبي او ژبنيو مسايلو ،قوانينو او دولتي ادارو ،پقوم ،پوليسقو
او محاكمو ،جنسي مسايلو ،طبي اورشوګانو ،اقتصقادي او سقوداګريزو چقارو،
خوښيو ،مېلو ،جشنونو ،ودونو ،مېلمستياوو لنډه دا چي د ژوندانقه او ټقولني پقه
ټولو اړخونو كي په څرګنده او له ورايه ښکاري.
دغه مذهب د پايلو په اعتبار دونه خطرنقاك دى چقي اوس مقوږ تقه پقر هغقه
باندي له سره غقور او څېړنقه كقول ،د هغقه لقه نقاوړو عواقبقو او تقاوانونو څخقه
خبرېدل او د خپل ټول ځواك په را غونډولو سره د دغه شقوم بهيقر پقه وړانقدي
درېدل زښته زياته اړينه چاره ګڼل كيږي.

د سققيکولريزم ( )Secularismتعريققف يققې پققه انسققايکلوپېډيا بريټانيکققا كققي

داسي كړى دىIndifference to or rejection or exclusion of religion and :
 .religious considerationsيعني :سيکولريزم د دين يا ديني تفكر څخه آزادۍ
يا د دين د نه منلو يا د مذهب او مذهبي اندونو له قيده وتلو ته وايي.
په نيو تهرډ ورلډ ډكشقينري كقي يقې د سقيکولريزم د تعريفولقو پقه تقرم كقي
څرګنده كړې ده چي :د ژوند يا د ژوند د ځانګړو چارو پقه اړه هغقه چلنقد چقي
بنسن يې پر دې خبره والړ وي چي په دين يا ديني چارو كي بايد حکومت څه
دخل ونه لري .يا د حکومت نظام بايد له ديني چارو څخه قصداً ليري وسقاتل
سي ،چي موخه ځني د حکومت خال

ال ديني سياست دى .له آره (پقه اصقل

كي) دا د اخالقو يو ټولنيز نظام دى چي بنسن يې پقر دې نقطقۀ نظقر والړ دى
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چي اوسنى ژوند او ټولنيز يو والى پر داسي كړنه او اخالقي ارزښقتونو والړ وي
چي دين څه دخل پکښي ونه لري.
په عربي كي سيکولريزم ته «العلمانيقة» وايقي او د «الموسقوعة الميسقرة فقي
االديان و المذاهب المعاصرة» په ( )367مخ كي وايي« :د سيکولريزم صحيح
ژبققاړه ده :بققې دينققي يققا لققه دينققه پرتققه دنيققوي چققارو تققه پاملرنققه ،پققه دې توګققه د
سيکولريزم معنا بېله دين څخه د ژوند تر سره كولو تقه دعقوت او بلنقه ده او پقه
سياست كي بې دينه حکومت ته ويل كيږي».
په دې توګه د سيکولريزم معنا په پښتو بې ديني ده.
دغققه راز د «الموسققوعة الميسققرة فققي االديققان و المققذاهب المعاصققرة» پققه
( )367مققخ كققي ليکققي :دغققه دعققوت پققه اروپققا كققي رامنځتققه سققو او دپققانګوالي
ښکېالك ،د عېسوي تبليغ د تحريك او كمونيزم په مرسته د نړۍ په ګوټ ګوټ
كي خپور سو .د 1789م .كال د فرانسې تر ستر اوښقتون (انققالب) د مخقه او
وروسته ډېرو چارو او مسايلو د دې مسلك په ډېر پراخ خپرېدو كي او د هغقه د
الرو او افكارو په ډېرو غځېدو او غوړېدو كي اغېز درلود»..
سیکولریزم د پانګوالۍ او ښکېالک په چوپړ کي:
الرډ كرومر چي د مصر واى سراى (نايقب السقلطنه) وو ،پقه 1908ع.كقال
يققې د خپلققي پاليسققۍ د بيققانولو پققه تققرم كققي وويققل« :انګلسققتان د خپلققو ټولققو
مستعمرو خپلواكۍ وركولو ته چمتو دى ،خو چي د پوهانو او سياست والو يقو
داسي توكم رامنځته سي چي انګرېزي ښووني يې په مغزوكي ځاى نيقولى وي،
د انګرېزي كلتور نمونه وي او د حکومت د ترالسه كولقو لپقاره چمتقو وي .خقو
انګرېز حکومت په هيڅ ګون د يوې شېبې لپقاره هقم آزاد اسقالمي حکومقت نقه
سي زغمالى».
خو اوس د افغان توكمي امريکايي زلمقي خليقل زاد يهقودۍ مېرمنقي چريقل

بنارډ ( )Cheryl Benardچي په كاليفورنيا كي د  Rand Corporationپه نامقه د
يوې څېړنيزي موسسې د ملي امنيت د څقانګي څېړونكقې ده ،د دغقې ادارې لقه

آدرسه د «متمدن دموكراتيك اسالم :ملګري ،سرچينې او جنګي تدابير» ( Civil
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 )Democratic Islam: Partners, Resources, end Strategiesتققر سققرليك
الندي يو څېړنيز سياسي رپوټ ډوله كتاب خپور كړى دى .د دې رپوټ ځينقي
برخي په الندي ډول را اخلو:
«پققه قققرآن كققي د يهققودو او عېسققويانو پققه هکلققه لققه مخالفتققه ډك او غوسققه
پاروونكي احکام موجود دي .خو د دې تر څنګ د هغقه پقه ځينقو برخقو كقي د
هغو په هکله نرم احکام هم سته .په تاريخ كي اسالمي ټولنه د دغو قومونو سره
د جګړې په حال كي پاته سوې ده.
موږ بايد تر ټولو د مخه نوي خوښوونكي مشقران را منځتقه كقړو ،د مشقرانو
لپاره رول ماډل جوړولو ته اړتيا ده.
په دوهم پړاو كي بايد موږ پقه اسقالمي نقړۍ كقي د مقدني ټقولني د ودي پقه
هکله د اقداماتو لپاره هلي ځلقي وكقړو .د دې مقصقد لپقاره بايقد سقيمه ييقز نقا
دولتي تنظيمونه (انجوګاني) او نوري مدني ټولني را منځته كقړو .ځکقه چقي پقه
بحراني حقاالتو كقي لقه دغسقي تنظيمونقو او ټولنقو څخقه دمقوكرات مشقران را
منځته كېداى سي .موږ ته ښايي چي امريکايي ،جرمني او لوېديز اسالم ته وده
وركړو .د دې موخي او هدف لپاره افهام او تفهقيم تقه اړتيقا ليقدل كيقږي .مقوږ
بايد بنسن پال تخريقب كقړو او پقه دې توګقه يقې مخقه پقه كلکقه ونيسقو .د دې
چاري لپاره موږ بايد عقرب ژورناليسقتان وهڅقوو څقو هغقوى د بنسقن پقالو د
فسادونو اوشخصي ژوندانه او عادتونو په هکله راپورونه برابقر كقړي او هغقوى
بربنډ او رسوا كړي .د دغو بنسن پالو ويني تويوونكي څېري بايد بر بنډي سي.
موږ بايد د يوه منځالري او ښکلي اسالم په هکله تبليغ وكقړو او پقه دې هکلقه
بايققد هققر هيققواد ،سققيمه او ډلققه چققي د دې مقصققد لپققاره مرسققتي تققه چمتققو وي
وهڅوو.
د ښوونځيو په تعليمي نصاب كي بايد د دموكراتيك اسالم پيغام په څرګنقده
شامل كړو .بنسن پالي په اسالمي هيوادونو كي د زده كړي پر موسسو باندي د
خپلي ولکې د ټينګولو لپاره زياتي هلي ځلي كوي .موږ ته ښايي په دغو ځايونو
كي ريښې وغځوو او ښووني او روزنقي او نقوو ځوانقانو تقه بايقد زياتقه پاملرنقه
وكړو .موږ بايد د بنسن پالو تضادونه را سربېره كړو او نوي خوښي عناصقر را
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پورته كړو .موږ بايد د ډېرو پياوړو سيکولر عناصرو بشپړ مالتړ وكړو او بنسن
پالي بايد د يوه دښمن په توګه معرفي كړو.
موږ بايد د دې خبقري مالتقړ وكقړو چقي پقه اسقالم كقي مقذهب او سياسقت
اړيکي نه سره لري او دا يو له بله بېل دي او د دې خبري په منلو سره پقه ايمقان
كي څه خلل نه پېښيږي» .ماخذwww.rand.org :

(.)1

اوس نققو آيققا لققه دغققو اقتباسققونو څخققه دا خبققره نققه څرګنققديږي چققي د نققوي
خوښوني ،منځالرۍاو نوي موډ او فېشن تر ښکلو سقرليکونو النقدي د فكقري،
علمي او عملي كاركوونكو ښاغلو ،ټولنقو ،تنظيمونقو او خپرونقو د كقار او كقړو
وړو فكري سر چينې او اغراض او مقاصد څه دي؟ او دا ټقولي منقډي تقرړي د
پانګوالي ښکېالک د ټينګښت او د سکولريزم د پرمختيا او د هغه د دودېقدو او
خپرېدو او پر اسالمي اورشوګانو باندي د امريکا او نورو لوېديزيانو د تل تر تله
ولکې ټينګولو لپاره نه دي؟
موږ د نوي توب ،پر مختګ اومنځالرۍ هيڅ مخالف نه يقو .دا هقم اسقالم
منلي او غواړي يې او هم يې موږ پلويان او د زړه له كومي غوښتونكي يو ،خقو
له دغو او داسي نورو ښکلو مقولو او عنوانونو څخه بده استفاده او د اسقالم او
وطن پر ضد او د پردو په ګټه دكانونه پر را ايستل ډېر ټين او كرغېړن كار دى.
لذت ،مادیت او عیاشي د سیکولریزم ستر مظاهر دي:
حقيقت دادى چي نفس پالنقه د سقيکولريزم ډېقر مهقم مظهقر دى .بلکقي لقه
سيکولريزم څخقه د هقر غقذا تقر السقه كقوونكي ذهقن ژونقد د دې پقر شقاوخوا
چورلي .دا ټكقى د سقيکولريزم بنسقن هقم دى .پقه دې معنقا چقي لقوى څښقتن
پرېږده ،ماديات هر څه وبوله .له بده مرغه دغه ماديات دي چي د نفقس پقالني
المل ګرځېدلي دي .د اوسني نوي پېر د عي

اسباب د دغي نفس پقالني لقوازم

دي .د نققوي پېققر تهققذيب چققي هماغققه د بققې دينققۍ او سققيکولر تهققذيب دى د

 -1د يادوني وړ ده چي خليل زاد له دغي ښځي څخه دوه زامن لري چي يو يې
الکزاندر ) (Alexanderاو بل يې مکسيميليان ) (Maximilianنوميږي.
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خوندونو او مادياتو پر شاوخوا راګرځي .پر دې بنسن ښقځه پقه دې بقازار كقي
تر ټولو ارزانه توكى دى او د عي

سامان ګواكي د ژوند اصلي موخه او مقصد

دى العياذ بالله .اوسنى برالسى كلتور چي له مسلمانانو څخقه څقه غقواړي هغقه
دا خبره ده چي په لومړي پړاو كي د دوى په عقايدو غرض نقه كقوي ،بلکقي پقه
عملي ډګر كي يې په اخالقي مسايلو كي د ځانو ملګقري او همفكقره كقوي .دا
ځکه چي دوى پوهيږي چي بيا دوهم پړاو څه ستونزمن نه دى .خبره داده چقي
په اسالم كي د درز اچولو لپاره تر دې آسانه الر نسته .د سندرو د توپان ،د ډول
ډول ټلوېزيونونققو ،كېبلققي شققبکو ،لڅققو فلمونققو او سققريالونو ،فح ق

خپرونققو،

لوېديز ډوله مېلو ،محفلونو او غونډو له الري د نوو ځوانانو په لوېقديزه طريققه
روزنه او داسي نوري الري چاري ټقولي د دغقه حکمقت عملقي ښقکارندي دي.
اوس اسالمي امت پقه دې برخقه كقي پقه بشقپړ بحرانقي كيفيقت او د پرلقه پسقې
جګړې په حال كي دى .خو افسوس چي دغه جګړه په يو طرفقه توګقه روانقه ده
او دې پلو ته دفاع كوونكى لږ تر سترګو كيږي.
موږ دلته خپلو هغو وروڼو ته چي په غير شعوري توګه مازي د امريکايي او
لوېديزو او د هغو په پيسو چلېدونكو رسنيو او د هغو د ټيټو او سپين سترګو
مزدورانو د تبليغاتو تر اغېزي الندي راغلي دي او د كفري او صليبي يرغل تر
اغېزي الندي يې خپل اخالقي ارزښتونه پرې ايښي دي ،وايو چي د امريکا او
لوېديځ د نړۍ خور او ويني بهوونکي امپرياليزم او سيکولريزم منل او د پردو
چوپړ او پيروي ستاسي او ستاسي د هيواد ،ستاسي د اصالت او ستاسي د
وياړلو دودونو او تاريخ وركېده ،ستاسي خوارېده او د پردو مرييتوب دى ﴿ َو َما
َ َ ٓ َّ ۡ َ ل
عل ۡي َنا إِل ٱِلَلَٰغ﴾.
ښه ،د حق او باطل يا په بله وينا د اسقالم سقره د ډول ډول کفقارو او مقادي
پالو دښمنۍ خو موږ تر دې ځايقه وڅېړلقې او د هغقو پقه تقرم کقي مقو ډېقر څقه
څرګند کړل .البته موږ په دې څېړنه کي له لنډونه کار واخيست او د اسالم سره
په دې دښمني کي مو د اوسقنيو کفقارو او مقادي پقالو لکقه د يهقودو ،هنقودو او
نورو اسالم ضد ځواکونو نور ډېر سياسي او ښکېالکي اهقداف او وسقايل بيقان
نه کړل .دا ځکه چقي يقو خقو د هغقو وسقايل لکقه استشقراق (ختقيځ پېژندنقه)،
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تنصير او داسي ډېر نور ځان ته بېل بح
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زموږ موخه داده چي موږ خپل مسلمان وروڼه وپوهووو چي اصال خبره څقه ده
او د امريکايققانو او نققورو کفققارو پققه اصققطالح د تروريققزم سققره مبققارزه واقع قاً د
تروريزم سره مبازه ده که د اسالم او حق سقره د کفقارو او مقادي پقالو د اوږدې
دښققمنۍ پققه دوام د روم د اوسققني ښققاخ ،يعنققي امريکققا لخققوا پققه اوسققمهال کققي
دښمني پالل دي؟ موږ خقو چقي وينقو دغقه امريکقا او لوېقديځ دا سقوونه کلونقه
لګيادي د نړۍ په ګوت ګوت کي يې پقر مسقلمانانو بقده ورم راوسقتې ده ،لکقه
چي په دې لړ کي همدا اوس پقه افغانسقتان ،عقراق ،فلسقطين ،چيچنيقا ،هنقد،
چين ،برما او نورو ځايونو کي مسلمانان قتل عام کيقږي ،پقه ډول ډول زورونقو
زورول کيققږي او حقققوق يققې ځنققي غصققب کيققږي او دا لققړي د نققورو خطرنققاکو
ابعادو په موندلو سره نوره هم پرمختيقا مقومي او پراخقه کيقږي .نقو څنګقه چقي
مخکنۍ پاڼي دغه موضوع په ډېره ښه توګه واضح کوي او موږ تقه د دوى سقره
په مبارزه کي خپله الر او ليکه ډېره ښه راښيي ،ځکه مو نو له نقور بحق

څخقه

ډډه وکړه او پر همدومره مو بسنه وکړه.
دلته يوه خبره د يقادولو وړ ده او هغقه داده چقي اوس داسقي ښقکاري چقي د
امريکا امپرياليستي زبرځواک د مسلمانانو سره په جګړه کي د هغقو تېروتنقو لقه
امله چي ځني تر سره سقوي دي او د نقړۍ د مسقلمانانو د ويښقتيا او د امريکقا،
لوېديځ او نوري کفري نړۍ پر ضد د ټينګقار او پاڅېقدني لقه املقه مقخ پقر ماتقه
روان دى .اقتصققاد يققې دړي وړي سققوى دى .پققه نققړۍ کققي يققې څېققره تققوره او
کرغېړنه جوته سوې او ډېر بد نوم يې خپل کړى دى .له دې امله له عراق څخه
د پوځونو ايستلو ته اړ سوى دى .لکه چي د 2009م.کال د جون پر دېرشمه له
بغداد او نورو عراقي ښارونو څخه امريکقايي تېقرى کقوونکي پوځيقان ووتقل .د
عراق خلکو د خوښۍ جشنونه جوړ کړل او د دغه هيقواد ګقوډاګى حکومقت اړ
سو چي دغه ورم عمومي رخصتي او د هيواد د خپلواکي ورم اعالن کړي .پقر

 -1د ټولو ولسونو ،په تېره د مسلمانو ملتونو ژوند او ټول شؤونات لوېديز کول.
 -2نصرانيت په ټولو ولسونو ،په تېره په مسلمانانو کي خپرول او واکمن کول.
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دې بنسن ټينګه هيله پيدا سوې ده چي که په افغانسقتان او سقيمه کقي اسقالمي
ځواکونه او تحريکونه په سمه توګه او په اتحاد او يوموټي توب کي د امريکا او
لوېديځ پر ضد هلي ځلي وکړي کېداى سي په ډېر لنډ وخت کي دې زبرځواک
ته غوڅه او عبرتناکه ماته ورکړي او ان د شوروي غوندي يقې دړي وړي کقړي.
داسي فکقر کيقږي چقي د لقوى څښقتنأ لخقوا دا کقار مققدر سقوى دى او کقه
خداى کول د دې نړۍ خور ځواک د دړي وړي کېدو وياړ به هقم د افغانقانو پقه
برخه وي
إنشاء الله.
َ
َّ
َ
َ َ ٗ
ل َ
نك َر ۡ َ
﴿ َر َّب َنا ٓ َءات َ
َح ٗة َو َهي ۡ
ئ َلَا م ِۡن أ ۡم ِرنا َرشدا .﴾١٠
ل
ِن
م
ا
ِن
ِ

«اى پروردګاره! موږ په خپل ځانګړي رحمت سره سر لوړي كقړه او زمقوږ چقاره

سمه كړه».
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 -27تاريخ قرون وسطى ،آلبرمالِه او ژول ايزاك ،د ميرزا عبدالحسين خقان
هژبر ژباړه ،تهران :دنياى كتاب او نشر علم ،دوهم جاپ13۶۶ ،ل.
 -28تققاريخ مدينققه منققوره ،شققعبۀ تحقيققق وتققاليف دارالسققالم ،نظرثققاني د
موالنا صفي الرحمن مبارکپوري لخوا،الهقور :دارالسقالم ،د چقاپ کقال
يې نه دى پر ليکلى.
 -29تققاريخ معققالم المدينققة المنققورة ،عالمققه سققيد احمققد ياسققين احمققد
الخياري ،جدة :دار العلم ،څلورم چاپ1414 ،س.
 -30تقاريخ مفصقل اسققالم ،حسقين عمقاد زاده ،ايققران ،انتشقارات اسققالم،
1367ل.
 -31تاريخ المکة المکرمه ،محمد عبدالمعبود ،الهقور :مکتبقۀ رحمانيقه ،د
چاب کال نه دى پر ليکلى.
 -32تاريخ ملت ،مفتي زين العابدين سقجاد ميرټهقي او مفتقي انتظقام اللقه
شهابي اكبر آبادي ،كراچي :داراالشاعت 2002ع.
 -33تفسير اضواء البيان ،محمد االمين بن محمد المختار ،المکتبة
 -34تفسير اللباب ،ابن عادل ،المکتبة الشاملة.
 -35الجامع الحکام القرآن (تفسقير القرطبقي) ،ابقي عبقد اللقه محمقد بقن
أحمد االنصاري القرطبي المکتبة الشاملة.
 -36تفهيم القرآن ،سقيد ابقواالعلى مقودودي ،دقيقام القدين کشقاف ژبقاړه،
پېښور :ادارۀ احياء العلوم1405 ،س.
 -37جناهاى صليبى ،ايران.
 -38داستانهاى پيامبران در قرآن ،عفيف عبدالفتاح طبقاره ،ابقوبکر حسقن
زاده ژباړه ،کابل :ادارۀ دار النشر1383 ،ل.
 -39د اسالم تاريخ ،موالنا اکبرشاه نجيب آبادي ،د سيد فضل موال لټقون
ژباړه ،پېښور :پيغام خپرندوى مرکز1425 ،س.
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 -40دولت عثمانى از اقتدار تا انحقالل ،اسقماعيل احمقد يقاقى ،د رسقول
جعفريان ژباړه ،قم1379 :ل.
 -41رحلة ابن فضالن ،احمد بن فضالن ،المکتبة الشاملة.
 -42الرحيققق المختققوم ،الشققيخ صققفي الققرحمن المبققارکفوري ،قققاهره :دار
الريان1408 ،س.
 -43ردالمحتققار ،عالمققه ،سققيد محمققد امققين ابققن عابققدين ،ترکيققه :مکتبققۀ
عثمانيه1324 ،س.
 -44روبققه زوال امققريکن امپققائر ،حامققد کمققال الققدين ،الهققور :مطبوعققات
ايقا 1428 ،س .زاد المعاد في هدى خير العباد ،محمقد بقن أبقي بکقر
بن أيوب ،المکتبة الشاملة.
 -45زموږ د قبلې تاريخ ،عبدالمالک همت ،کندهار :خپروونکقى ليکقوال،
دوهم چاپ1327 ،س.
 -46سبل الهدى والرشاد فقي سقيرة خيقر العبقاد ،امقام محمقد بقن يوسقف
الصالحي الشامي ،المکتبة الشاملة.
 -47سلسققلة االحاديق

الصققحيحة ،محمققد ناصققر الققدين البققاني ،بيققروت:

المکتب االسالمي ،څلورم چاپ1405 ،س.
 -48سلسققلة االحادي ق

الضققعيفة ،محمققد ناصققر الققدين البققاني ،بيققروت:

المکتب االسالمي ،پنځم چاپ1405 ،س.
 -49السلوك لمعرفة دول الملوك ،مقريزي ،المکتبة الشاملة
 -50سققيد جمققال الققدين افغققاني انققد او ژونققد ،شققاهد حسققين رزاقققي ،د
عبدالمالک همت ژباړه ،کوټه :صحاف نشراتي موسسه2003 ،ع.
 -51سققيرة النبققي ج ،ابققي محمققد عبققدالملک بققن هشققام ،مصققر :مکتبققة
الجمهورية ،د چاپ کال يې نه دى پر ليکلى.
 -52شعر الجهاد في الحروب الصليبية ،دکتور محمد على الهرفى ،مصر:
دارالنصر1979 ،ع.
 -53صحيح الجامع الصغير وزيادته ،محمد ناصر القدين البقاني ،بيقروت:
المکتب االسالمي ،دريم چاپ1406 ،س.
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 -54صليبى جناجو ،هارون يحيٰى ،د منظر غني چوهدري ژبقاړه ،الهقور:
خزينۀ علم وادب2003 ،ع.
 -55صللىب ج گي ل ں ،ټيققدي جققونز او الققين ايققرا ،د ډاكټققر امققان اللققه قريشققي
ژباړه ،الهور200۴ :ع.
 -56ضعيف الجامع الصغير وزيادته ،محمد ناصر الدين البقاني ،بيقروت:
المکتب االسالمي ،دريم چاپ1410 ،س.
 -57طبقققات سققالطين اسققالم ،اسققتانلي لققين پققول ،د عبققاس اقبققال ژبققاړه،
تهران :دنياى کتاب1363 ،ل.
 -58طبقققات ناصققري ،منهققاج الققدين جوزجققاني ،کابققل :انجمققن تققاريخ
افغانستان1343 ،ل.
 -59عالم اسالم كى اخالقى صورت حال ،اسرار عالم ،الهور :دارالنقوادر،
200۴ع.
 -60العرب في صقلية ،إحسان عباس ،المکتبة الشاملة.
 -61علل وآثار جناهاى صليبى ،عبدالله ناصر طاهرى ،تهران :دفتقر نشقر
فرهنگ اسالمى1373 ،ل.
 -62عيسقققائيت كقققا پقققس منظقققر ،موالنقققا محمقققد سقققرفرازخان صقققفدر،
گوجرانواله :مکتبۀ صفدريه ،شپږم چاپ2007 ،ع.
 -63عيسائيت کياهے ،موالنا محمد تقى عثمانى ،کراچقي :داراالشقاعت،
1392س.
 -64غققزوات پيققامبر اکققرم ج ،عبققدالقادر الشققيخ ابققراهيم ،د رقيققه نعيمققي
ژباړه ،تربت جام :احمد جام1379،ل.
 -65فتح الباري شقرح صقحيح البخقاري ،امقام احمقد بقن علقي بقن حجقر
العسقالني ،رياض :دارالسالم1421 ،س.
 -66فتوح الشام ،محمد بن عمر واقدي ،د محمد صادق حسين صقديقي
ژباړه ،الهور :مکتبة القري 1994،ع.
 -67فضققيلت بيققت المقققدس اور فلسققطين وشققام ،حققافظ محمققد اس قخىق
زاهد ،الهور :دارالسالم2002 ،ع.
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 -68فقه السيرة ،محمد غزالقي المصقري ،د محمقد طقاهر حسقينى ژبقاړه،
کابل :ادارۀ دار النشر ،دوهم چاپ1383 ،ل.
 -69في ظالل القرآن ،سيد قطب ،المکتبة الشاملة.
 -70قن للا اوك ارللار اللے ں للار ي  ،موالنققا محمققد ارسققالن بققن اختققر،
كراچي :مکتبۀ ارسالن200۴ ،ع.
 -71قديم آبائگ بزرگ و اننياء کے سوانح ںيات ،ايلن.جي.هوائين ،الهور،
دى اورينټل وا مين پبلشنګ هاوس1962،ع.
 -72قص

االنبياء ،ابوالفدا عماد الدين ابن کثير ،المکتبة الشاملة.

 -73قصه هاى قرآن ،محمد جاد المولى او نور ،د مصقطفى زمقانى ژبقاړه،
قم :انتشارات پژواک ،دريم چاپ1382 ،ل.
 -74الکامل في التاريخ ،ابن اثير ،المکتبة الشاملة.
 -75كريستف كلمب ،آرمسټرانګ اسپرى ،د مجيد روشنګر ژباړه ،تهقران:
مؤسسۀ انتشارات امير كبير ،درېيم چاپ13۵1 ،ل.
 -76لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير خازن) ،أبو الحسقن علقي بقن
محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي الخازن ،المکتبة الشاملة.
 -77مختصر تاريخ خالفت اسالميه ،موالنا عبدالقدوس هاشمي ،الهقور:
دارالتذكير1997 ،ع.
 -78مدارج النبوت ،شيخ عبدالحق محدث دهلوي ،الهور :نوريه رضقويه
پبلشنګ ،دوهم چاپو 1997ع.
 -79مرقاة المفاتيح ،مال علي القاري ،كوټه :مکتبۀ رشيديه.
 -80مژده براى عصر جديد (انجيل) ،الهور :پاکسقتان بايبقل سوسقايټ ،
1982ع.
 -81المستدرك على الصحيحين،الحاكم أبو عبد الله محمد بقن عبقد اللقه
بن محمد ،المکتبة الشاملة.
 -82س م ںكو توں اے عنرت ان يز ںاالت ،موالنا سعيد احمد ،كراچقي:
مکتبة االسالم100۴ ،ع.
 -83مشکٰوة المصابيح ،خطيب عمري تبريزي ،مطبع نظامي ،ډيلى.
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 -84معالم التنزيل ،إمام أبي محمد الحسقين بقن مسقعود الفقراء ،البغقوي،
المکتبة الشاملة.
 -85مغازي ،محمد بن عمر واقدي،د دکټر محمود مهدوي دامغاني ژباړه،
تهران :مرکز نشر دانشګاهي1362 ،ل.
 -86مغربى يلغار ،ډاکټر رياض احمد ،الهور :تخليقات2004 ،ع.
 -87الموسوعة الميسرة في االديان و المذاهب المعاصرة ،ريقاض :النقدوة
العقالمية للشباب االسالمي1۴09 ،سپوږميز.
 -88النبوة واالنبياء ،محمدعلي الصابوني ،مکة المکرمة1400 :س.
 -89النجوم الزاهرة في ملوك مصقر والققاهرة ،ابقن تغقري بقردي ،المکتبقة
الشاملة.
 -90نشققانات ارض القققرآن ،شققاه مصققباح الققدين شققکيل ،کراچققي :فضققلي
سنز2005،ع.
 -91وااسالماه ،علي احمد باکثير ،د عبدالحق عتيد ژبقاړه ،پېښقور :اتحقاد
اسالمي افغانستان1370 ،ل.
 -92يهققودى پروټوکققولز ،وکټققراى مارسققډن ،د محمققد يحيققى خققان ژبققاړه،
الهور :نګارشات2004 ،ع.
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د دې کتاب د ځینو امالیي بڼو په هکله څرګندوني
اسات َْهدَ َ َو َما ْن
عربي پوهان د تاليف او تصنيف په اړه واييَ « :ما ْن َصان َ
َّف َف َقادْ ْ

ف َف َقدْ ْاس َت ْق َذ » .يعني څوک چي کتقاب وليکقي د خلکقو د ډول ډول خبقرو او
َأ َّل َ
غندنو هدف وګرځي .که يې ښه کتاب ليکلى وو د ځينقو نيتونقه پقر بقد سقي او
غيبت يې کوي او که يې په کتاب کي څه ناسمه خبره راغلې وه ،نو د ښقکنځلو
او بد ويلو د غشو وارونه پر پيل سي .رشتيا هم چا چي د ليکقوالۍ ډګقر تقه نقه
وي وردانګلي د خلکو له خولو پقه امقان وي ،خقو چقي پقه دې اورشقو کقي پقل
کښېږدي د ډول ډول خبرو سره مخامخ سي ،په تېره د جهقل او جاهقل د پقالر
او نيکه دښمن وګرځي .له دې امله دى چي ځيني پوهان له کتاب ليکلقو څخقه
ډډه کوي .خو زمقا پقه انقد کقه څقوک پقوهيږي چقي ګټقور ،کقره او معيقاري څقه
ليکالى سي ،نو د کتاب ليکلو له الري د اسقالم ،هيقواد او خلکقو خقدمت ډېقر
غوره کار دى .په دې اړه دي د حاسدانو او جاهالنو د خبرو پروا نه کوي ،بلکي
د کار ګټو ته دي ګوري.
زما په هکله الحمد لله تر اوسه داسي خبري ډېري نقه دي ليقدل سقوي .خقو
داسي ښکاري چي ځيني دوستان زما په ليکنو کي دځينو اماليقي بڼقو پقه هکلقه
څه تأمالت لري .نو د دې لپاره چي ځينو دغسي تقأمالتو تقه مقي جقواب ويلقى
وي اړ سوم چي دلته الندي څه وليکم.
تاسي دروند لوستونکى به پوهيږئ چي زه د لوى کندهار په فرهنګي اورشقو
کي زېږېدلى يم او دلته اوسقېږم .لکقه چقي څرګنقده ده اوس د لقوى کنقدهار (د
کندهار او شاوخوا واليتونو او کوټي او د هغې شاوخوا) لوسقتې طبققه د هغقو
ليکنو او کتابونو سره زياته لېوالتيا ښقيي چقي پقه کنقدهارۍ لهجقه ليکقل سقوي
وي .له دې امله ځيني کسان هغه پښقتو کتابونقه چقي پقه پېښقورۍ لهجقه ليکقل
سوي وي کندهارۍ لهجې ته را اړوي او له سره يې خپروي .نقو څنګقه چقي زه
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هم د کندهار يم او هم مي لهجه کندهارۍ ده ،او هم زما کتابونه زيقاتره د لقوى
کندهار خلک لولي زه اړ يم او له بله پلوه د دې سره مينه لرم چقي خپلقه لهجقه
وکاروم .له دې امله اوس زما د ليکنو همدغسي دود چي تاسو يې زما په ليکنقو
کي لولئ زما ځانګړې ليکالر ګرځېدلې ده .البته دا کار يوازي زه نه کقوم ،بلکقي
ډېر پياوړي پښتانه پوهان خپلي ليکني په همدې کندهارۍ لهجه ليکقي .کقه يقې
څه هم چا ما مخي ته څه ډبري مبري هم ور غورځولي دي خقو څنګقه چقي پقه
تول درنې نه وې څه اغېز يې نه دى کړى.
له بده مرغه زموږ په ګران هيواد کي د بشقپړي سقر شقمېړني اخيسقتلو لپقاره
موکه نه برابريږي .له دې املقه نقه د پښقتو او نقورو ژبقو د ويونکقو سقمه شقمېره
معلومه ده او نه دا معلومه ده چي د کندهارۍ لهجي ويونکي ډېر دي که د نورو
لهجو .له دې امله د هيواد کورنيو او بهرنيو دښمنانو د هيواد د ستر پښقتانه ټبقر
سره ډول ډول جفاوي کړي او اوس يې هم کوي .پر دې بنسن دى چقي پښقتو
ژبي د غير رسمي او دوهمي ژبي حيثيت غوره کړى دى او هر کقس او نقاکس
په بې شرمۍ سره غورځى پر کقوي .هسقي خقو دا د نخښقو نښقانو ،تقاريخي او
نورو منلو سووحقايقو او ځينو اخيستلو سوو شمېرو له مخي او د ځينو بهرنيقو
او کورنيو سرچينو په حواله جوت حقيقت دى چقي زمقوږ پقه هيقواد والقو کقي
پښتانه مطلق اکثريت جوړوي او دا هم ويل کيږي چي د پښتو کندهارۍ لهجه
ډېرکققۍ (اکثريتققي) لهجققه ده .نققو د دې خبققرو پققر بنسققن بايققد پښققتو پققه ټققول
افغانستان کي سرترسري رسمي ملي او دفتري ژبه سي او که د پښتو د معيقاري
کېدو خبره وي نو بايد کنقدهارۍ لهجقه معيقار وګرځقول سقي .ځکقه چقي دا د
پښتنو اکثريتي لهجه ده او لکه چي پوهيږو په ويلو کي ډېقره نرمقه اوخقوږه هقم
ده او د ليکني بڼه يې د وينګ سره سمه يا ډېره ورنقژدې ده ،او سقمه خبقره هقم
داده چي ډېر پښتانه چي څه کلمې او لغتونه پقه خولقه وايقي ،لقه ځينقو څرګنقدو
غلطيو پرته هغه پښتو ده او بايد هغسي وهم ليکل سي .ليکنۍ معياري ژبه بايد
هغه وي چي د ولس اکثريت خبري په کوي .نه داسي چي ولس يقو ډول پښقتو
وايي او ليکلنۍ پښتو بل ډول وي.
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البته که داسي نه کيږي او د پوهانو بله رايه وي ،نو بايد د پښتو ژبي معياري
کېدو ته لکه څنګه چي الزم وي او کار پوهان يې وړ ګڼقي هغسقي کقار وسقي،
خو د کندهارۍ او ننګرهارۍ لهجو ويونکو ته حق ورکقړل سقي چقي هقر يقو د
خپل ليکدود ځيني بڼي د خپلي لهجې سره سمي وليکقي .مقثال د لقوى کنقدهار
اوسېدونکي دي «چي ،کي ،مي او داسي نور» په معروفه (ي) او د خپلي لهجې
سره سم ليکي او نور دې دغسي الفقا د «چقې ،کقې ،مقې» پقه بڼقه پقه مجهولقه
(ې) ليکي .په دې صورت کي به زموږ ټولقو هغقه موخقه چقي د پښقتو معيقاري
کېدل ،پرمخ تلل او پراخېدل او د نورو ژبو سره سيالېدل دي د ټولقو د خوښقي
سره سم تر سره سي( .لوى څښتنأ دي دغسي ورم زمقوږ پقه ژونقدوني او د
پردو غليمانو تر هرڅه ژر ماتي وروسته په موږ وويني .آمقين) .زه فکقر نقه کقوم
چي په دې صورت کي به هيڅ پښتانه ته څه ستونزه پېښه سي او نه پښقتو ژبقي
ته څه خطره متوجقه کيقږي .بلکقي پقه دې توګقه بقه دا واړه واړه اختالفقات هقم
ليري سي او پښتو به ال نوره هم مخ پر ډېره وده او غوړېدو روانه سي.
اوس ښايي زما په ليکنو کي ځيني کسان د ځينو نومونو يا لغتونو پر بڼو څقه
نيوکي ولري .نو زه د بېلګي په توګه دلته له دغسي الفاظو څخقه د «مځکقي» يقا
«وو» او «وه» الفا را اخلم او خبري پر کوم.
لومړى مځکه:
لکه چي څرګنده ده مځکه او ځمکه يا زمکه د «زمين» په معنا دي .خقو زمقا
په اند مځکه سوچه پښتو لغت دى ،اما ځمکه يا زمکه کېداى سي«زمقين» تقه د
څه نژدې والي له امله د مځکي مقلوب شکل ګرځېدلى وي .البته دا چي ځينقي
پوهققان مځکققه د ځمکققي مقلققوب ګڼققي دا بققې سققنده خبققر ده .ځکققه څنګققه چققي
مقلوبات په پېښورۍ لهجه کي زيات ليدل کيږي .نو کېداى سي مځکه له دغي
خوا په اوښتې بڼه ځمکه سوې وي .بل دا چي موږ د مځکي بڼه له دې امله هقم
کاروو چقي دا د هيقواد د ډېرکقۍ کنقدهارۍ لهجقې سقره سقمون خقوري .يعنقي
ويونکي يې زيات دي او تاريخي لرغونتوب يې هم زيات دى .که څقوک دا نقه
مني او د ځمکي دا زيات بولي د منلو وړ سند دي وښيي.
بل هم د «وو» او «وه» په هکله:
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د «بود» په معنا د «و» يا « » او د «بودند» پقه معنقا د «وو»ليکقل ناسقم دي.
سم يې د «بود» لپاره «وو» او د «بودند» لپاره «وه» باله سي .په دې هکلقه بايقد
ووايم چي له ډېر پخوا څخه زموږ ډېرو ليکوالو،ان ښاغلي ډاكټر مجاور احمقد
زيار دغه تقوري ناسقم كقارول او اوس هقم زيقات ليکقوال او ژورناليسقتان هغقه
ناسم كاروي .ډېرى داسي ليکي( :په خونه كي لس تنه ناست وو) .او يقا ليکقي:
(پالنى په خونه كي ناست و) .مګر زه پوهېدم چي داسي ليکل ناسم دي .زه لقه
پخوا څخه تر اوسه دغه جملې داسي ليکم( :په خونه كي لقس تنقه ناسقت وه).
او( :پالنى په خونه كي ناست وو) .له ښه مرغقه پقه دې وروسقتيو كقي د ډاكټقر
مجاور احمد زيار پام د نورو او خپلي دغي تېروتني تقه اوښقتى دى او پقه خپقل
كتاب «د نوي ژبپوهني په رڼا كي ليکالرښود» كقي يقې د دې تېروتنقو پقه هکلقه
څرګندوني كړي او ويلي يې دي چي ما دمخقه دغقه تېروتنقي د پښقتو ټقولني پقه
پيروي كولې او اوس يې په دغه كتاب او ټقول افغقان ويقب پاڼقه كقي پقه ټينګقار
سره ويلي دي چي[« :و] (بود) ناسم دى او سم يې [وو] دى او [وو] (بودند)
ناسم دى او سم يې [وه] يا [ول] دى».
البته د «ول» په هکله په ټينګار سره وايم چي دا هم تېروتنه ده .دا ځقاى يقې
نخښه چي زيار صاحب يا بل څوک به يو وخت دغه تېر وتنه هقم ومنقي .ځکقه
«ول» نه په کندهارۍ لهجقه کقي او نقه پقه ننګرهقارۍ لهجقه کقي مسقتعمل دى،
بلکي دا په ځينو هغو لهجو کي کارول کيږي چي ويونکي يې لږکي بالقه سقي او
لرغونوالى هم نه لري .له دې امله د معياري کېدو وړتيا نه لري او کارولو ته يې
هيڅ اړتيا نسته.
دا چي په 1337ل.کال د پښتو ټولني د پرېکړي سره سم د مځکي پقر ځقاى
د ځمکي بڼه منل سوې ده .زه د پښتو او فرهنګ لپاره د خپلو ويقاړلو پوهقانو د
خدمتونو قدر کوم او په درنه سترګه ورته ګورم .خو لکه چي څرګنقده ده پقه دې
هکلققه پرېکققړي هغققه مهققال د ژبپققوهني د آرونققو سققره سققمي نققه ،بلکققي د رايققي
اخيستني او داسي نورو پر بنسن کېدلې ،او هغه مهقال پقه دې پرېکقړه کوونکقو
کي د کندهارۍ لهجې استازي لږ وه .بل لکه چي پقوهيږو دا پرېکقړي پنځقوس
کاله دمخه سوي دي .هغه مهقال دغقه پرېکقړي د زړو ژبنيقو بنسقټونو لقه مخقي
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سوي دي چي د نوي ژبپوهني له مخي د منلو نه دي .له دې امله هغه مهال هقم
دغو پرېکړو ته ډېرو پوهقانو دونقه ارزښقت نقه ورکقاوه او اوس هقم ډېقر پوهقان
ورسره موافق نه دي .بل هم زموږ په ژبه او هم په ژبپوهنه کقي زيقات بدلونونقه
راغلي دي چي په اوسنيو شرايطو کي زموږ د ژبي د ډېرو چارو په هکله د نقوو
ژبنيو اصولو له مخي له سره غور او نووڅېړنقو او پرېکقړو تقه اړتيقا ده .البتقه پقه
اوس مهال کي چي پښتانه د خپلو ځانو او خپل خواږه هيواد هيڅ واک اختيقار
نه لري او د هيواد د بشپړي خپلواکۍ لپاره او د دغو او ډېرو نورو ناخوالو د لقه
منځه وړلو لپاره د پاڅون کوونکو لخوا پراخه اوهر اړخيزه وطنقي جګقړه روانقه
ده ،دا کار ناشونى برېښي .بل دا چي دا د ژبپوهني د يو څو اجقاره دارانقو يقا پقه
ژبنيو مسايلو د ناخبرو کسانوکار نه دى .په دې هکلقه کلقه چقي شقرايط مسقاعد
سي بايد يوه مستقله او با صالحيته ټولنه چي له څانګوالو او پوهو ژبپوهقانو او
باتجربه عالمانو څخه جوړه وي تشکيل سي او د پښتو د معياري کېدو په بقاب
د نققوي ژبپققوهني د اصققولو سققره سققم تققر الزمققو بحثونققو او څېړنققو او ګروېږنققو
وروسته وړ پرېکړي وکړي .وروسته هم بايد دغه ټولنه د تل لپقاره د دولقت پقه
مرسته او لګښت ځانته مرکزي اداره ولري او په پرله پسې توګقه پقه دې اړه کقار
او الرښووني وکړي .په دې صورت کي به د پښقتو معيقاري کېقدل پقه بشقپړه او
هر اړخيزه توګه ممکن سي.
له دې پرته چي زموږ پوهان په اوسنيو شرايطو کي د دې کار وس نقه لقري،
نو سمدستي دي د په کار بوختو ليکوالو د کار مخه په وړو ،بې ګټو او بې ځايو
نيوکو نه نيسي .ليکوالو ته دي موکه ورکړي چقي ترخپلقه وسقه خپقل کقار تقه پقه
همدې توګه ادامه ورکړي .د ليکوالو علمي او فرهنګقي خدمتونقه ډېقر اړيقن دي
خو په دې کوچنيو کوچنيقو خبقرو بوختېقده د وخقت ضقياع بالقه سقي .دا دونقه
مهمي خبري نه دي ،ځکه هر لوستى پښتون هم په کندهارۍ لهجه پوهيږي هم
په پېښورۍ يا بله لهجه او زه ډاډ ورکوم چي په دې کي پښتو تقه هقيڅ زيقان نقه
رسيږي .ناحقي زړونه مه خورئ .بلکي کوښښ وکړئ چي زموږ خوږه پښقتو د
کافرانو د ژبقو د لغقاتو او اصقطالحاتو پقه ورګقډولو بقې خونقده او د نقه جبيقره
کېدونکي تاوان سره مخامخ نه کړئ.
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رابه سو د پښتو د کره کولو او معياري کولو د ځينو مدعيانو د رايي اسقتبداد
ته .زه له مخکي څخه ال پوهېږم چي زما دغه خبقري پقر هغقو او د هغقو پقر الر
روانو کسانو ښې نه لګيږي او ښقايي زمقا پقر دې خبقرو بانقدي اوتقي بقوتي هقم
وويل سي ،خو زه له دې امله تر حق او حقيقت ويلو نه تېرېږم .خبره دا ده چي
د پښتو ژبي د معياري کولو ځينقي اورنقي مقدعيان چقي لقه پښقتو او پښقتونولۍ
څخه ليري ،زموږ د دښمنانو په ټاټوبو کي؛ په داسي ځايونو کي چي د پښتو او
د پښتنو د دې روانو بخولو بوى ال نه ځني نښلي خپل ځانونه په خپله د خوږې
پښتو ژبي د معياري کولو ټېکه داران ګڼقي .دوى په خپله ادعا کوي چي د پښقتو
معياري کولو تقه يقې ډېقر سقتر خدمتونقه کقړي دي او پقه دې هکلقه ډېقره اوږده
سابقه لري.
داچققي د دوى دا ادعققاوي تققر کومققه حقيقققت لققري او دا چققي دوى پښققتو تققه
تاوان رسولى دى که ګټه يا يې ډېره ګټه ور رسولې ده که لږ دا بېلقي خبقري دي.
زه خپله د عالمانو ،په تېره د پښقتو او هيقواد د خقدمت کوونکقو هيوادوالقو ډېقر
قدر کوم ،خو متاسفانه چي له دوى څخه ځيني په خپله لقه کفقارو څخقه پقه تقر
السه کړې پوهه ډېر نازيږي او له دې امله يقې هقم پقه رايقه کقي اسقتبداد زيقات
ليدل کيږي .دوى د ځان د سم او ناسم په کره او معياري ګڼلو سقره ،خپلقه رايقه
پر نورو باندي اکونک تپي .خو د نورو هرڅه ناسم بولي او په ماليي يقې لېکقه
کوي .څنګه چقي د دوى عربقي نقه ده زده او عربقي اسقالمي علقوم يقې نقه دي
لوستي ،نو د ځان د دې تشي د پټولو لپقاره د عربقي ژبقي پقه هکلقه يقو ډول لقه
ملنډو ډكي خبقري كقوي او عربقي اصقطالحاتو تقه «د ماليقي اصقطالحاتو» يقا
«عربيزم» نوم وركوي ،چي البته د قرآن او د حضرت محمد ج د ژبي پقه هکلقه
دغسي خبري ښې نه دي .كه چيري د دوى عربي زده واى تاسي بقه ليقدلي واى
چي څونه به په وياړېدالى.
حقيقت دادى چقي عربقي ژبقي او ډېقرو عربقي اسقالمي علومقو (چقي دغقه
جنابان يي په ملنډو او ريشخندونو ماليي ګڼي) زمقوږ د ژبقي سقره ډېقره سقتره
مرسته کړې ده .که لوى څښقتنأ پقر مقوږ بانقدي عربقي ژبقه او علقوم نقه واى
پېرزو کړي اوس به زموږ ژبه دونه غني نقه واى او تقر دې بقه ال اسقکېرلې واى.
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دين خو مو تقريباً ټول په عربي دى او د هڅوب (فرهنګ) د زېرمي زيات څقه
مو هم عربي جوړوي .همدا اوس هقم تاسقي پقوهېږئ چقي هغقه كسقان چقي د
عربي پرضد خبري كوي ،په بې چاره ګۍ سره د خپلو خبرو په ننګه او د عربقي
په رد كي هم له عربي كلمو او اصطالحاتو څخه په زياته كچه ګټه اخلي.
له دغو جنابقانو څخقه ځينقي كسقان غقواړي چقي زمقوږ پقه ژبقه راګقډ سقوي
اسالمي عربقي لغقات كقوم چقي د ژبپوهقانو پقه اصقطالح مسقتعار لغقات ورتقه
وايي ،زموږ په ژبه كي د دخيلو مغولي ،تركي ،هندي ،فارسي او انګريزي لغقاتو
سره په يوه ليکه كي ودروي او د پښتو ژبي له پانګي څخه يې حذف كړي .چي
دا كققه شققعوري وي سققتر خيانققت او د ښققکېالك پققه ګټققه عمققل دى او كققه غيققر
شعوري وي اشتباه او تېروتنه ده.
دغه عربي لغات زموږ د خداى او اسالم لخوا زموږ پقه برخقه سقوي دي او
اوس زمقوږ مققال او ژبنققي شققته ګرځېقدلي دي .خققو مغققولي ،هنققدي او انګريققزي
زموږ د دين ،پښتو او وطن د دښمنانو د ژبي لغات دي چي كه يې په پښتو كي
معادل نه وي او يا نقه ورتقه پيقدا كيقږي كقارول يقې ښقايي مجقاز وي ،امقا نقور
امريکققايي او اروپققايي لغققات چققي همققدا اوس يققې دغققه کسققان او ځينققي نققور
نوچکيان ځاى بې ځايه په خپلو پښتو ليکنوكي كاروي او په دې توګه يې زمقوږ
ژبه د ستر ګواښ سقره مخقامخ کقړې ده بايقد پښقتو پقه غوڅقه توګقه د هغقو لقه
ناولتيا څخه پاكه سي.
دغه راز دغه ښاغلي څرګندوي چي« :پښتو ليک چي له آره عربقي ليقک دى
او يو څه الس پکي وهل شوى دى ،له نيمګړو ليکونو څخقه ګڼقل کيقږي ....لقه
دې کبله زموږ اوسنى ليک ريفورم ال څه چي بيخي يوه اوښتون تقه اړتيقا لقري.
هغه داچي يې بيخي ابيڅې (الفبې) واوړي او د عربقي تقورو پقر ځقاى نړيوالقه
فققونيميکي الفبققاء رامققنځ تققه سققي» .وه! وه! دغققه ده پققر پښققتو بانققدي لورېينققه او
پېرزوينه! او د پښتو د معياري کېدو لپاره هاند او هڅقه! نقور هرڅقه خقو مقو لقه
هيواده نيولې تر فرهنګه د لوېديزو کفارو تقر يرغلونقو النقدي راغلقي دي ،دغقه
الفبې مو هم تر دې يرغل الندي راولو؟
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زه دغو ښاغلو ته په درنښت وايم چي دا خبري مه کوئ اوس مو هقم ډېقري
تېققر وتنققي کققړي دي چققي دغققه عربققي لوسققتي اسققالمي عالمققان او ستاسققو پققه
اصققطالح ماليققان يققې درسققموي او يققايې تاسققي د ماليققانو پققه ماليققي او پېښققو
سققموئ .د دې ماليققانو تققر سققرجارېږئ .کققه دوى نققه وي ډېققري خبققري بققه مققو
ويجاړي وې ،نه به مو پښتو وي ،نقه پښقتونولي او نقه هيقواد .ان قبقر تقه بقه مقو
همدغسي ناولى او بې اودسه ننباسي.
سمه خبره داده چي پوهه او ادب د هيچا په ټېکه نقه دي .زه زمقوږ لقه ځينقو
پوهانو څخقه پقه ډېقر درنقاوي هيلقه كقوم چقي پقه دې اورشقو كقي يقوازي ځقان
قراردادي ونه بولي .زموږ پر نورو ادب بوختو پر مازي څه غقورځى ونقه كقړي،
بلکي نورو ازموينو او څېړنو ته يې پرېږدي .پر كوچنيو كوچنيو خبرو لفظقي او
ليکنۍ شخړي ښه نتايو نه وركوي.موږ چي هر څه كوو مړانه به مقو داوي چقي
تفاهم ،يووالى او پرمختګ رامنځ ته كړو ،د پردو له ولکې او اړتيا څخه ځانونه
وژغورو او زموږ پر ګران هيواد د ناپوهۍ او بدمرغۍ دغه را خپقرې لقوخړي د
پوهي د پراختيا په رڼا ليري كړوو .دا ښه كار نقه دى چقي زمقوږ ځينقي كسقان د
ژبنيو او فرهنګي يا مذهبي چارو اجاره داران ،ځينقي د سياسقت ټېکقه داران او
ځيني هم د چوكيو او امتيازونو ميراث خقوران واوسقي او ډېركقى لقه دې چقارو
ليري او بې برخي پاته سي.
بله خبره داده چي زموږ ځيني کسقان د پخوانيقو فارسقي ځپلقو ميرزايقانو پقه
پېښو ځيني سوچه پښتو او يا له نورو ژبو څخه ماخوذ (اخيستل سقوي) لغقات
()1

اوکلمات چي بيا مفغن سوي دي او د پښتو ژبي مال ګرځېقدلي دي ،پقه لقوى
الس له خپل اصلي يا پښتو سوي حالته اړوي او د فارسي ژبي په پېښو يقې پقه
عربي بڼه ليکي.
د بېلګې په توګه «اريان» چي سوچه او اصلي پښقتو لغقت دى پقه لقوى الس
يې عربي کوي او (حيران) يې ليکي .يا د پښتو الفبې تلفقظ پقه عربقي کقوي او

 -1يعني پښتو سوي دي .مفغن هغه لغت ته وايي چي پښتنو له بلي ژبي څخه اخيستي
وي ،په هغه کي يې تصرف کړى وي او د پښتو لغت په بڼه يې اړولى وي.
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«الفباء» يې وايي او ليکي يې .يا د مثقال پقه ډول د پښقتو «رې» او «زې»«،راء»
او «زاء» وايي او ليکي يي .درسته ده چقي د پښقتو د ليقک تقوري (حقروف) لقه
عربي څخه اخيسقتل سقوي دي ،خقو وينقګ او تلفقظ يقې پښقتو دى .تقورو تقه
اعتبار نسته .ځکه توري صرف يو انځور بالقه سقي .يقا داسقي ډېقر مسقتعار (لقه
نورو ژبو څخه اخيستل سوي يا پور سقوي) کلمقات او لغتونقه دي چقي پښقتانه
يې په خپلو منځو کقي سقم وايقي او يقايې لقه ډېقر پخقوا څخقه د خپلقي ژبقي د
ځانګړنو ،تلفظ او صوتي نظام سره سم مات کړي او اړولي او د هغقو پقه تقورو
کي يې بدلون راوستى دى ،خو اوس يې ځيني کسان په لوى الس په عربقي يقا
فارسي بڼو ليکي .د بېلګې په توګه د کندهار ټقول خلقک« ،ارغنقداو» همدغسقي
تلفظوي ،خو زموږ ځيني ليکونکي يقې «ارغنقداب» ليکقي .دغقه راز د کنقدهار
ټول خلک د ارغنداو «مزره» ،همدغسي «مزره» بولي ،خو زمقوږ ډېقر ليکقواالن
پقققه تېقققره ميرزايقققان يقققې «مزرعقققه» ليکقققي .دغقققه راز «مالجقققات» پقققه «محلقققۀ
نجات»«،روربات» په «روح آباد»«،سپېروان» په «سفيد روان» ليکقي .او داسقي
ډېر نور له خپلي اصلي او صحيح بڼقي څخقه اړوي او پقه لقوى الس يقې ناسقم
ليکي.
په دې هکله چي ماته په عربي ژبه کي معلومات سته هغقه دادي چقي عربقي
ژبي ته چي د ځينو نورو ولسونو ،لکه روميانو ،عبرانيقانو ،سقريانيانو ،نبطيقانو،
قبطيانو ،عمالقه وو ،فارسيانو ،حبشو ،بر برو او نورو له ژبو څخه چي هقر نقوم
او لغت ورغلى دى عربو د هغه توري د خپلي ژبي د ځانګړنو ،تلفظ او صقوتي
نظام سره سم مات کړي او په څه ادلون بدلون سره يې داسي اړولى دى چي په
آساني يې وويالى سقي او تلفقظ يقې کقړاى سقي .بيقا چقي عربقو د نقورو ژبقو د
نومونو دغه اړولي بڼي په خپلو اشعارو او محاورو کي کارولي دي بقاالخره يقې
که څه هم له اصله عربي نه دي ،خو عربي يې ګڼلقي دي او څنګقه چقي يقې پقه
خولو تلفظوي هغسي يې ليکي هم .مثال عرب زموږ کشک نخود د خپلي ژبقي
د دود او تلفققظ د غوښققتنو سققره سققم «الققرخو» بققولي ،ګرمسققير «جققروم» بققولي،
سيستان«سجستان» بولي ،فراه «الفهرج» بولي او د دوى ليکوال يې هم د دوى
د وينګ سره سم په همدغو عربي سوو بڼو ليکي ،نه د هغو په اصلي بڼو.
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په دغه ډول لوى څښتن پخپله ټول هغه نومونه چقي عربقي ژبقي تقه ننقوتلي
دي او دخيل نومونه يا لغات يا په بل عبارت «معربات» (عربي سوي کلمات)
باله سي په هغه ډول تلفظ کړي دي چي عربو تلفظول او بيا په ققرآن کقريم کقي
هم په هغو بڼو ليکل سوي دي چي لوى څښتن او عربو تلفظ کقړي دي .نقه پقه
خپلو اصلي بڼو .په دې هکله مثالونه بېخي زيات دي ،خو مقوږ بقه يقې يقو څقو
وليکو ،مثال:

د موسى÷ نقوم پقه عبقري ژبقه «موشقه» ( )Moshehدى ،لقه اوبقو څخقه د

راکښل سوي په معنا.
د عيسى÷ نوم په عبري «يسوع» يا «ايشع» دى ،د ستر او مبارک پقه معنقا.
همداراز عيسى÷ ته په عبري ژبه «ماشح» هم وايي ،کوم چي د التينقي تلفقظ

 Messiahڅخقه رامققنځ تققه سققوى دى.خققو دغققه لقققب لققوى څښققتنأ او عربققو
«مسيح» کړى دى .چي په دواړو ژبو يې معنا ده :مسقح سقوى ،يقا هغقه څقوک
چي په سپېڅلو غوړو مسح سوى وي.
د عزيققر÷ اصققلي نققوم عققزرا دى .د يحيققى÷ اصققلي نققوم يوحينققا دى .د

الياس÷ اصلي نوم ايلياه ( )Elijahدى .د اليسع÷ اصلي نوم يسعياه دى .د
جالوت اصلي نوم جُلَيَات ياجولِيَت دى .د ققارون اصقلي نقوم ققورح ()Korah
دى .د حواري اصل«هواري» دى.
لوى څښتن د فارسي ژبي «کليد» دجمعقي پقه بڼقه «مقاليقد» بللقي دي( .پقه
عربي کي د «مقاليد» مفرد «اقليد» دى) .مشکو ته لقوى څښقتن پقه ققرآن کقريم
کي «مسک» وايي.
عربو تازه په «طاذج» ،سقاده پقه «سقاذج» ،نمقونې پقه«نمقاذج» او پقالوده پقه
«فالوذج» اړولي او د دوى ليکواالن يې هم په همقدغو معربقو بڼقو ليکقي نقه پقه
اصلي بڼو.
دغه راز عرب زموږ چندڼ ته «صندل» ،ابير (يقو ډول خوشقبويه درملقو) تقه
«عبير» او اپي يا هپي (لوى مار يا اژدها) ته «افعقي» وايقي او د دوى ليکقواالن
يې هم په همدغو معربو بڼو ليکي ،نه د هغو په اصلي بڼو.
د يادوني وړده چي دغه درې سره لغتونه سوچه پښتو دي نه بل څه.
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دغه او دغسي ډېر نور نومونه لقوى څښقتن پقه ققرآن کقريم کقي او عربقو او د
هغو پوهانو په معرب شکل ويلي او ليکلي دي .دغه راز تر کومقه ځايقه چقي زه
معلومات لرم په انګريږي او نورو ژبو کي هم دغه دود سته .صرف په دري ژبه
کي له نورو ژبو څخه اخيستل سوي کلمات زياتره په هماغه اصقلي بڼقه ليکقي.
چي دا يوازي د دې ژبي له ځانګړنو څخه باله سي.
نو چي لوى څښقتن او نقور خلقک دخيقل لغقات او کلمقات د خپلقي ژبقي د
ځانګړنو سره سم اړوي او وايقي يقې او ليکقي يقې نومقوږ د خپلقي ژبقي اصقلي
لغات او کلمات او هغه مفغن سوي لغات چي ډېر خلقک يقې ان د اصقليتوب
او مفغن توب توپير نه سي کوالى ،ولي په لقوى الس پقه عربقي يقا فارسقي بڼقو
ليکو؟
دغه راز زموږ په ژبه کي ځيني عربي کلمې بايد هغسي وليکقل سقي چقي لقه
ډېره مهاله پښتنو ليکوالو د پښتو د ځانګړي دود له مخي ليکلي دي ،نه هغسقي
چي عرب يې ليکي .خو له بده مرغه زموږ ځيني ليکواالن ځيني دغسقي کلمقې
د عربو په پېښو ليکي .مثال :دعوه «دعوٰ» ،معنا «معنٰى» ،معقرا «معقرٰ» ،ادنقا
«ادنققٰى» اسققماعيل «اسققمعيل» ،مققدعا «مققدعٰى» ،محتققوا «محتققوٰ» ،منتهققا
«منتهٰى» ،بلوا «بلوٰ» او تقوا «تقوٰ» ليکلي .البته اعلقٰى ،عيسقٰى او موسقٰى پقه
همدغو خپلو بڼو ليکل کيږي.
بل هم ادعا «ادعاء» ،امضا «امضاء» ،علما «علماء» ،اجرا «اجراء» او داسقي
نور د همزه په زياتوب ليکي .په داسي حال کي چي له عربي څخه پښقتو تقه پقه
هغو دخيلو کلمو کي چي په همزه ختميږي ،همزه نه ليکل کيږي.
همدا شان په هغو عربي لغاتو کي چي د «فاعل»« ،فواعقل» او «فعائقل» پقر
وزن وي په پښقتو او دري کقي د همقزه پقر ځقاى «ى» ليکقل کيقږي .مقثال قائقل
«قايققل» ،سققائل «سققايل» ،جققائز «جققايز» ،جققوائز «جققوايز» فوائققد «فوايققد»،
قبائل«قبايل» ،دالئل«داليل» ،مسائل«مسايل» فضقائل «فضقايل» ليکقل کيقږي.
خو لکه چي ليدل کيږي ډېر ليکواالن دغه خبري په پام کي نه نيسقي ان د ځينقو
رسنيو کارکوونکي زما لخوا سمي ليکلي سوي کلمې ،ورانوي او په ناسم شکل
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يې اړوي او داسي ګومان کوي چي په ليکنه کقي يقې سقمون را وسقتلى دى ،پقه
داسي حال کي چي سم کلمات يې غلط کړى وي.
د ځينو عربي ترکيباتو په هکلقه هقم ځينقي ليکقواالن تېروتنقي کقوي.مثال :ان
شاء الله ،مع ذالک ،مع هذا ،عن قريب ،من جمله ،من بعقد او د دې وو امثقال
په ناسمه بڼه انشاء الله،معذالک ،معهذا ،عنقريب ،منجمله او منبعد ليکي.
په دې هکله نوري ډېري خبري هم سته خقو مقوږ پقر همقدغونو بسقنه کقوو.
والسالم

د دې کتاب د ځینو لغاتو او اصطالحاتو معناوي
آر :اصل ،آرونه :اصول.
اډانه :اداره ،تشکيل ،ډانچه.،چارچوب ،چوکاټ.
اريان ،اريانوونکى ،اريانتيا :آر او اصلي پښتو لغتونه دي ،د دې وو پقر ځقاى
عربي حيران ،حيرانوونکى او حيرانتيا ليکل ناسم باله سي.
اند :د فکر ،تصور او خيال معنا ورکوي .زموږ پښتانه يې له لرغونو مهقالونو
څخه په خپلو خبرو اترو کي کاروي ،لکه چي وايي« :سقتا خبقري د انقد د پاسقه
دى» .او دغه راز وايي« :ستا په اند به دا کار څنګه وي؟».
بيده :هماغه ويده دى .خو زما او د نورو ځينو سيمو خلک يقې بيقده وايقي.
پردې بنسن د «بيده» د ويونکو شمېر ډېر ښکاري .او اصل يې هم ښقايي بيقده
وي او ويده يې عاميانه وي .ځکه په پښتو او دري ژبقو کقي عقام خلقک زيقاتره
«ب».په «و» .تلفظ کوي ،لکه چي «ابتر»«.اوتر»«.بار»«.وار».
«عبقققدل»«.اودل»«.شقققوربا»«.ښقققوروا»«.بقققه بقققه»«.وه وه»«بقققزه» .يقققا «بقققز».
«وزه».تلفظ کوي .په دې هکله نوري دغسي بېلګې ډېري دي .نو «بيقده» ليکقل
غوره باله سي.
بېره :وېره .د بېري په هکله هم پورته خبري صدق کوي.

پاليسي )policy( :سياسي کړنالر ،تلنالر ،تدبير ،حکمت عملي.
پېر :دور ،دوره ،مهال.
توپان :د طوفان مفغن سوې بڼه ده.
تهذيب :د يوې ټولني د ژوند تېرولو دوديزي الري چاري ،مادي پر مختګ،
هڅوب ،کلتور.
ثقافت :هڅوب ،کلتور ،تهذيب او تمدن.
جواب :ځواب ،غبرګون .څنګه چي په پښتنو کي د ځواب په پرتله د جواب
د ويونکو شمېر ډېر ښکاري ځکه نو موږ هم معياري ارزښت ورکړى دى.
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جوړښتون :کارخانه.
څونه :څومره ،څونده.
حدي  :په لغت کي هري نوي خبري او شي ته حدي
په اصطالح حدي

وايقي او د محقدثينو

هغه څه ته وايي چقي د رسقول ج ققول ،فعقل او تقريقر تقه

منسوب سي ،او د تقرير معنا دا ده چي چا د رسقول ج پقه حضقورکي څقه کقار
کړى وي او يا يې څه ويلي وي او د هغه ج علم په رسقېدلى وي او بقد يقې نقه
وي ګڼلى او منع يې نه وي ځني کړې ،بلکي سکوت يې اختيار کړى وي.
ختيځ :نوم دى ،د لمر ختو د ځاى ،شرق ،مشرق پقه معنقا ،لکقه ګهقيځ چقي

نوم دى او د سهار معنا ورکوي .په انګرېزي کي East

ختيز :د ختيځ اړوند .شرقي ،مشرقي ،ختيځ يا شرق ته منسوب په معنا .پقه
پښتو کي په دغسي مواردو کي «ز» د نسبتي «ى» پر ځاى راځي ،لکه په لمريقز
او سپوږميز کي .په اصل کي بايد ختيځيز وليکل سي ،خو څنګه چي د «م» او
«زى» يو ځاى کېده پر ژبقه بانقدي درونقدوالي او ثقالقت راوړي ،ځکقه نقو «م»

خذفيږي .په انګرېزي کي Eastern

دروا  :د درو پققه معنققا .خققو پققام مققو وي چققي درو فارسققي دى او دروا
پښتو.
دونه :دومره .زما د سيمي خلک دومره هيڅ نه وايقي ،بلکقي دونقه يقا دونقي
وايققي ،نققو چ قي داسققي ده زه څلققه د نققژدې خپلوانققو پرځققاى د ليققرو پققه لهجققه
وږغېږم؟
دوهم :هماغه دويم دى .خقو څنګقه چقي يقې ډېقر پښقتانه «دوهقم»وايقي نقو
«دويم» ليکل يې ناسم برېښقي .بقل دا چقي د «دوه» وروسقتى تقورى «ه» ده،نقو
بايد د «دوهم»«،م» د«ه» سره ونښلي نه د «ى» سقره ،لکقه څنګقه چقي د درېقيم
«م» د «ي» سره او د څلورم «م» د «ر» سره نښلي او داسي نور هم.
ربړه :مسئله.
رپۍ :بير .
رجزيه سندري :هغه سندري او شعرونه چي د جګړې پقر مهقال د ويقاړ او د
ځان يا جګړنو د ستايني لپاره ويل کيږي.
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سنت :د سنت لفظي معنقا سقيرت او د غقوره طريققې اختيقارول ده .پقه دې
کتاب کي د سنتو معنا عبقارت ده د رسقول ج لقه ټولقو ققولي او فعلقي احکقامو
څخه.
سو ،سوى :دا او داسي نور د شو ،شوى او داسي نورو سره په معنا کي هقيڅ
فرق نه کوي .څنګه چي د هيواد د ختيزو سيمو له پښتنو پرتقه نقور ټقول سقو او
سي وايي نو د ډېرکي دا درسقت بالقه سقي .اوس ډېقر پښقتانه ليکقوال پقه خپلقو
ليکنو کي سو او سي او داسقي نقور ليکقي ،ان د جهقاد يقوه نقامتو مشقر ښقاغلي
حکمتيار ال هم د سو او سته ليکل خوښ کړي او تاييد کړي دي.
ښوول :ښودل ،ښکاره کول ،څرګندول .زه له پخوا څخه ښوول ،کښېښقوول
او پرېښوول ليکم ،خو ځينو نورو دا معياري نه بلقل او ښقودل او پرېښقودل يقې
کره ګڼل اوس دوي هم ښوول او داسي نور معياري ګڼي.
صندخ :د صندوق پښتو سوې بڼه ده .څنګه چي زيقات پښقتانه صقندوق تقه
صندخ وايي ،نو موږ هم صندخ ليکو ،لکه وقت چي وخت،سحر چي سهار او
وسع چى وس او صلح چي سوله او طمع چي تمه ليکو.
غالب :د قالب پښتو سوې بڼه ده.
فرهنګ :هڅوب ،کلتور.
کابو :نژدې ،وخت.
کړکې  :بحران ،شخړه.
کړنالر :د کار او عمل اليحه او برنامه.
کي :د کي او کښي په هکله چي ماتقه معلومقات سقته ډېقر پښقتانه يقې«کقي»
وايي او ليکي .اوس ډېر لږ ليکوال په خپلو ليکنو کي «کښي» کاروي« .کي» تر
«کښي» آسانه هم دى .ځکه نو زه په خپلو ليکنو کي «کي» ليکم
ګومان :د فارسي «گمان»مفغن شکل دى .چقي پښقتانه ليکقوال يقې د پښقتو
وينګ سره سم ليکي.
لوېديځ :نوم دى د لمر لوېدو د ځاى ،غرب او مغقرب پقه معنقا ،لکقه دريقځ

چي نوم دى او د منبر ،موقف او سټېو معنا ورکوي .په انګرېزي کيWest
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لوېديز :د لوېديځ اړوند .غربي ،مغربي ،يا غرب ته منسوب .په پښتو کي په
دغسي مواردو کي «ز» د نسبتي «ى» پر ځاى راځي ،لکه په لمريقز او سقپوږميز
کي .په اصل کي بايد لوېديځيز وليکل سي ،خو څنګه چقي د «م» او «زى» يقو
ځاى کېده پر ژبه باندي دروندوالي او ثقالت راوړي ،ځکه نو «م» خذفيږي .په

انګرېزي کي Western

مځکه :مځکه او ځمکه يا زمکه د «زمقين» پقه معنقا دي .خقو مځکقه سقوچه
پښتو لغت دى ،اما ځمکه يا زمکه کېداى سي«زمقين» تقه د څقه نقژدې والقي لقه
امله د مځکي مقلوب شکل ګرځېدلى وي.
مساله :د عربي مصالح پښتو سوې بڼه .جمع يې مسالې.
نخشه :د نقشه پښتو سوې بڼه ده .څنګه چي زيقات پښقتانه نقشقه پقه نخشقه
تلفظوي ،نو موږ هم په خپله ژبه کي د «نقشې» پر ځاى د «نخشې» ليکل غوره
بولو ،لکه وقت چي وخت ،سحر چقي سقهار او وسقع چقى وس او صقلح چقي
سوله او طمع چي تمه ليکو.
نژدې :د «نزديک» په معنا چي د «نږدې»په بڼه ليکل يې ناسم باله سي.
نړۍ وال :د نړيوال په بڼه ليکقل يقې ناسقم بالقه سقي،ځکه پقه «نړيقوال» کقي
راغلې «يې» د ښځينه (ۍ) آواز نه ورکوي او پخپلقه دغقه «ۍ» د لفقظ پقه مقنځ
کي راتالى نه سي .يعني «نړۍ» او «وال» يو ځاى نه سي ليکل کېدالى.
ولکه :قبضه ،کنټرول.
وو او وه :د «بود» په معنقا د «و»يقا « » او د «بودنقد»پقه معنقا د «وو» ليکقل
ناسم دي .سم يې د «بود» لپاره «وو» او د «بودند» لپاره «وه» باله سي.
وېسا :اعتماد ،باور.
همږغي :همآ هنګي.
يون :رفتار ،تلل ،سفر.

د مجهولي (ې) او (و) غلطه کارونه
موحد
په داسي حال كي چي (و) يو حقرف دئ نقه كلمقه ،كلمقه لقږ تقر لقږه لقه دوو
حروفو جقوړېږي( ،و) يقا ( ) د يقوې كلمقې پقه توگقه كقارول غلطقي ده ،ځينقي
خلك د مفرد غائب لپاره د (وو) پر ځقاى (و) يقا ( ) راوړي ،اسقتدالل ئقې دا
دئ چي وو د جمعي صيغه ده!! خو دا په بشپړه توگه غلط استدالل دئ ،راشقئ
وگورو چي دا كلمه د ضمير له مخي څو حالته غوره كوي؟ زه وم ،مقوږ وو ،تقه
وې ،تاسققو وئ ،دى وو ،دوى ول ،دا وه ،دوى وې .لکققه چققي گققورئ د جمققع
غائب لپاره د (ول) صيغه راځي ،خو خلك د الم د ثقلت له امله هغه حقذفوي
او پر ځاى ئې (وو) ورته راوړي .همداسي لکقه د شقول پقر ځقاى چقي (شقوو)
وايي ،اوس د دې پر ځاى چي د غائب مفرد لپاره د (وو) اصلي حالقت چقي د
ټولو پښتنو قومونو لهجه تمثيلوي او له قواعقدو سقره سقم دئ وكقاروي يقو واو
ئې حذفوي ،كله (و) ترې جوړ كړي او كله ( ) چي دواړه غلط دي.
همداراز په پښتو كي استمراري ماضي د مصدر په پاى كي د (و) يقا (ه) پقه
زياتولو سره جوړېږي ،له كول كولو ،له ويل ويلقو ،لقه وهقل وهلقو ،او د مؤنق
لپققاره كولققه ،ويلققه ،وهلققه راځققي؛ چققي د مققذكر لپققاره (و) او د مؤنق

لپققاره (ه)

راځي( ،ل) د ثقلت له امله اكثراً حذف كېږي او واو ئې په القف بقدلېږي ،لکقه
كولو -كاوو ،ويلو -وايو ،وهلو  -واهو ...،خو دا كار نه لقه مؤنثقو صقيغو سقره
كېږي او نه له ټولو مذكرو صيغو سره ،ځيني اشقتباه كقوي او د مقذكر لپقاره (ه)
كاروي او ليکي كاوه ،وايه ،واهه ،حال دا چي د (ه) تورى په استمراري ماضي
كي د مؤن

لپاره راځقي ،ده جهقاد كولقو ،ده مبقارزه كولقه ،ده كتقاب ويلقو ،ده

مقاله ليکله ،كه وغواړو چي د كولو او ويلو كلمقات مختصقر كقړو نقو كقاوو او
وايو ترې جوړېږي نه كاوه او وايه ،ځکه د مذكر لپاره د واو پر ځاى هقې راوړل
د قاعققدې خققالف كققار دئ او پققه دې سققره التبققاس رامنځتققه كېققږي او د امققر لققه
صيغې سره شباهت پيدا كوي ،كتاب وايه؛ په حقيقت كي مخاطب تقه د كتقاب

د مجهولي (ې) او (و) غلطه کارونه
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ويلو امر دئ ،يعني ته كتاب وايه ،دا غلط ليکنقه ده چقي وليکقو ده كتقاب وايقه،
صحيح ليکنه ئې دا ده :ده كتاب وايو ،همداراز په نورو مواردو كقي هقم دا كقار
غلط دئ.
د پښتو په اوسني ليکدود كي يوه سقتونزه د (ى) سقتونزه ده چقي بايقد حقل
شي ،بايد دې ته ځواب ومومو چي د پښتو (يې) يوه ده كه پنځه؟ چقي د اوږده
يا مجهوله (ې) ،لنډه يا څرگنده (ي) ،زورواله يا نرمه (ى) ،او زوركقى والقه او
لکۍ واله (ۍ ،ئ) يا لکۍ واله او همزه واله (يې) په نامه يقادېږي .كقه يقوه وي
ولې ئې په پنځه ډوله ليکو؟ كه پنځه وي؛ هره يوه ئې چېري او څناه راځقي؟ د
كومي قاعدې مطابق كقه نقه هسقي د تعامقل او دود لقه مخقي؟ او داسقي چقي د
هققري (ى) اړونققد كلمققات بايققد حفققظ كققړو ،چققي دا يقين قاً گققران كققار دئ ،پققه
ځاناړې توگه هغو خلکو ته چي نوې پښتو زده كوي .كه په پښقتو كقي د (ى) د
كاروني په اړه لږ دقت وكړو راتقه جوتقه كېقږي چقي د (ى) غقږ او ډول د هغقه
توري په حركت پوري تړلى دئ چي تقر (ى) مخکقي راځقي ،كقه دا حقرف زور
ولري ،د (ى) تلفظ يو ډول وي ،كه زېر ولري بل ډول ،كه سقاكن وي يقو ډول
او كه زېركى ولري بل ډول ،د همدې لپاره موږ دې ته اړ شوي يقو چقي د دغقو
بقېال بېلقو تلفظونققو لپقاره د (ى) بېقل بېققل ډولونقه جقوړ كققړو .مجهولقه يقې :پققه
مشرقي ليکدود كي مجهوله يې ډېره او بې ځايه كارول كېږي ،د مثال پقه توگقه
چي ،كي ،مي ،دي ،داسي ،هسي ...،داسي ليکي :چقې ،كقې ،مقې ،دې ،داسقې،
هسې ...حال دا چي په كار ده (دي ،كقي ،چقي ،مقي ،داسقي ،هسقي ...صقحيح
وگڼو او (دې ،كې ،چې ،مې ،نې ،بې ،زې ،تې ،داسې ،هسقې) د دغقو تركيبونقو
مخفف ومنو (دي ئې ،كه ئې ،چي ئې ،مي ئې ،نه ئقې ،بقه ئقې ،زه ئقې ،تقه ئقې،
داسي ئې ،هسي ئې) ،مثالونه ئې :كتاب دې وركقړ؟ يعنقى د ده خپقل كتقاب دي
وركړ؟ او كتاب دي وركقړ؟ يعنقى كقوم كتقاب دي وركقړ؟ كتقاب دي ئقې وركقړ
غلط او د ټولو پښتنو قبيلو د مروج تلفظ خالف دئ.
الله تعالى دې شهادت قبول كړي ،يعنى اللقه تعقالى دي د ده شقهادت قبقول
كړي .دا سمه نه ده چي وليکو :الله تعالى دي ئقې (يقا دې ئقې) شقهادت قبقول
كړي ،د پښتنو هيڅ قبيله داسې نه وايي ،نه پقوهېږو دا د چقا كقوږ بقدعت دئ؟
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كتاب مې وركړ ،يعنى د ده خپل كتاب مي وركړ ،او كتاب مي وركقړ ،يعنقى يقو
كتاب مي وركړ.
كې ځواب وركړى نه وى ،يعنى كه ئې ځواب وركړى نقه وى .دا كتقاب چقې
ليکلو ،يعنى دا كتاب چي ئې ليکلو .نې خبر كړ له خطره ،يعنى نه ئې له خطقره
خبر كړ .چي دښمن بې خپل هېواد كي نه پرېښود :يعنى دښمن به ئې پقه خپقل
هېواد كې نه پرېښود .زې المنم ،يعنى زه ئې المقنم .تقې الزغمقې ،يعنقى تقه ئقې
الزغمې؟ داسې ځواب كړه چي بيا رانقه شقي ،يعنقي داسقي ئقې ځقواب كقړه....
هسې خبر كړ ،يعني هسي ئې خبر كړ .په پښتونخوا كقي د مجهقولي (ې) لپقاره
يوه نوې يې راايستل شوې چي له اردو ئې اخيستې ده ،داسي ئقې ليکقي( :ے)،
اردو ژبه هم د پښتو مجهولي يې ته ورته غږ لري چي همدا (ے) ورته راوړي.
لکه اي ئے.
ښځينه جمع ځيني ادعا كوي چي د ښځينه نومونو جمع بايد په اوږده يې
سره وليکو ،خو دا خبره صحيح او معياري نده او د پښتنو د ټولو قبيلو له عام
تلفظ سره مغايرت لري ،صحيح او معياري خبره دا ده چي هغه ښځينه نومونه
چي په پاى كي ئې هې وي په جمع كي همدا هې په يې بدلېږي ،خو دا يې كله
اوږده او كله لنډه تلفظ كېږي ،كه تر هې مخکي تورى زوركى ولري ،په جمع
كي دا زوركى په زېر بدلېږي او د هې په ځاى څرګنده (ي) راځي ،لکه ښځه
ښځي ،كونډه كونډي ،ژبه ژبي ،او كه تر هې مخکى تورى زور ولري زور ئې په
زوركي بدلېږي او د هې په ځاى اوږده (ې) راځي؛ لکه څپه څپې ،ړنده ړندې،
خوږه خوږې ،شپه شپې .د ښځينه جمع لپاره دا قاعده قبوله كړو چي :ښځه،
كونډه ،لنډه ،تنده ،مرسته ،بېله ،بله ،پېښه (حادثه) ،او دې ته ورته ښځينه
مفرد په ښځي ،كونډي ،لنډي ،تندي ،مرستي ،بېلي ،پېښي او ټول هغه ښځينه
نومونه چي تر يې مخکي تورى ئې زېر ولري په (ي) سره ئې جمعه كړو او
مڼه ،لنده ،اوږده ،پېښه (تقليد) ،څپه او دې ته ورته صيغې په مڼې ،لندې،
اوږدې ،پېښې ،څپې او ټولي هغه صيغې چي تر يې مخکى تورى ئې زېركى
ولري په (ې) سره جمع كړو .اغلباً دا (ې) ډېره او بې ځايه استعمالېږي ،په
هغو ځايونو كي هم كارول كېږي چي د پښتنو د هيڅ قبيلې په تلفظ كي نه

د مجهولي (ې) او (و) غلطه کارونه
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احساس كېږي او په ډېرو مواردو كې نه يوازي له تلفظ سره اړخ نه لإوي بلکي
د التباس باع

گرځي ،د مثال په توگه :د جمع لپاره هم او د ندا لپاره هم

ښځې ليکل ،چې له يوې خوا له عام تلفظ سره مغايرت لري او له بلي خوا
مخاطب په اشتباه كې اچوي ،بايد (ښځي د ښځه جمع او ښځې د اې ښځې
په معنى) وليکو ،په دواړو صورتونو كي ئې د ښځې په توگه ليکل د التباس
باع

گرځي .يا (ورځې) د ورم جمع او له مخاطب نه د تلو په اړه پوښتنه

(ته ورځې؟) سم ئې ورځي (د ورم جمع) او ورځې د پوښتني لپاره.

