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 ددـشـدم تـع   او    ددـشـت

 يزهـسوله ي  او     والهـځـځ

 
  تشدد او عدم تشدد د عربي ژبې دوه دود شوي غونډلي دي، چې د 

ې د کړو وړو د دوه متضادو خويونو او انسان په شخصي ژوندانه ک

 خصلتونو پېژندګلوي کوي.

ه دا څو ټکي ولرو: په پښتو ژبه کې کولی شو، تشدد ت

او عدم تشدد ته هم کولی شو. ځاځنه،ځځواله،ځځښت او ځاځنيزه، 

 ه او مينه وره چال چلند ووايو.سوله ييزه،وروګلويز

يمه ايزه او نړ  دغه دواړه د تشدد او عدم تشدد غونډلی په ننني س

واله ژوندانه کې د رسنيو له خوا، دا چې د هر چا په خولو او ذهنونو کې 

او هر څو  د هغه په هکله هر څه چې ډېر زيات الندې باندې کېږي، 

وائې هغه په ورځنيو روانو حاالتو پورې د تړلي دريځ د ښکارندويه په 

ه ليکنيزه اړخ کې د دلی او پېدودواله توګه يتوګه په ټولنه کې، يا په نړ

د نن ورځې، ال د  غونډلو ېدلېمنښت وړ ګرځېدلی دو، دغې دود

" "ځځوالېپرونيو ورځو څخه نه دي دود شوي، بلکې د تشدد که د 

کړنه د سوله ييز او مينه ناکه ژوند د ړنګوونکي په توګه د هغې ورځې 

نه د انسان په کړو وړو کې ځاو نيولی چې انسان خپله پښه پر ځمکې 

باندې ايښې او ځمکه يې د ژوند د غورځو پرځو او د خپل ځوځات د 

خپرېدو ډګر ګرځولې ده. يعنې د انسان په فطرت کې دوه خصوصيتونو 

او بل يې ځځواله غبرګون  بسياينېځاو لرلی دو: يو يې سوله ييزې 

دو، چې ځځوالي ته د عربي ژبې تشدد او سوله ييزه کړنې ته د عدم 

لی شو. خو موږ تر هر څه دمخه دغه دريځونه د تشدد نومونه اېښود

 تشدد او عدم تشدد په نومونو پېژنو.
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داسې د انسان د ژوندانه په شمول په نړ  کې هره پديده د دوو 

متضادو حالتونو لرونکې او هر څه د خپل سيال د چاپېريال لرونکي 

شته والي سره شتون لرلی دو. لکه: د ښېګڼو سره سيال بدګڼې، د رڼا 

، د ره سيال تياره، د شپې سره سيال ورځ، د مينې سره سيال کرکهس

ال مړينه، دودانۍ سره سيال وراني او داسې د پنځښت په يژوند سره س

هر اړخ کې د سيالو پديدو شته والی شتون لرلی او هرې پديدې ال د 

 نوزمنو بدلونوېوند او مړينې په غورځو پرځو کې د ژوندانه د اغژخپل 

 ل الس کې اخيستی دو.نوښت په خپ

د دغو پديدو په منځ کې يواځې مينه او کرکه ده چې په سما سمه توګه 

تشدد پورې تړلی حالتونه ګڼل دانه کې په تشدد او عدم ند انسان په ژو

اينې حالت او کرکه د سيسوله ييزه ب همينه د عدم تشدد پ، يعنې کېږي

لرلی او دغه  ځځښت او ځځوالي د تاوتريخوالي په حالت پورې تړاو

تړاو کوالو شو په ټولنه کې د وګړو په کړو وړو کې په څرګنده توګه 

د، يعنې ليدلی چې مينې سوله او کرکې تشد مهووينو، او دا مو

ځځواله زېږولې ده، مينې کې ژوند دو، خوښی ده، خندا ده او 

و او تباهي په  ده، وير دي، ژړا ده غوړېدنه، خو په کرکې کې ځاځنه

او په ژوند کې مينه، که مينه نه واو ژوند به  کېږيژوند پيل مينه کې 

 هم نه وو.

ينه د مينې خواږه توکي دي دغه توکي بسياه او ئينسوله، روغه الور

او دا ژوند دو چې دغو توکيو ته د  يښبدي چې ژوندانه ته پايښت 

 لومړ  ورځې څخه تر هر څه د مخه اړتيا ښودلی.

کلي، ښارونه، هېوادونه او نړ  په مينه کې کورنۍ نېکمرغه وي، 

وچتولی ااينې د غوړېدا او پرمختيا ګامونه يسوله کې د خوښۍ او بس

 شي، په مينه کې دنيا ومنۍ خواږه پراته دي.

په ټوله کې د نړ  د سولې د  ښارونو، هېوادونو، او چې د کورنيو کليو

پايښت ساتنه کوي، مينه کوالو شو د ژوند روح وګڼو او روح هغه 
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 ي.سمهال غمجن او مړوړېدلی شي چې کرکه پرې و بلو

 داسې خو مينه او کرکه د انسان د ژوند ملګري دي.

مګر په دې توپير چې مينه د ژوند پيل ګڼل کېږي او کرکه د ژوند پاو، 

د پيل او د پاو د واټن ترمنځ چې څومره خواږه او تراخه حالتونه 

ونونه هر کله د چاپېريال د رامينځته کېږي، هغه ته بدلون وايه شي. بدل

سيمه ييزه او مهاليزه څپو د اغيز الندې وي، خو دا په خپله انسان دو 

ال د بدليدونکو حالتونو د اغيز له امله په خپل ځان کې يرچې د چاپې

 .بدلون راولي يعنې خندا په ژړا او ژړا په خندا بدله کړي

د ادبي الو، انساني ټولنه کې د ښېګڼو، نېکمرغيو، او ښک همينه پ

اړخ ته الپسې نېکمرغۍ، ښکال او سپې لتيا بښي. د ښکال، 

دلی شو او داسې هم د ننېکمرغۍ او سپې لتيا توکي په ژوند کې مي

ژوند د نېکمرغۍ، شکال او سپې لتيا توکي په مينه کې، د مينې 

 .، نېکمرغۍ او ښکال په لورې غزېدلېاره د سولې، سپې لتيايل

وتريخوالي، شخړو، ستونزو، النجو، ژوبلوونو اره د تايخو د کرکې ل

په لوري درومي، په ژوندانه کې نورو بدمرغيو  او وژلو او داسې ډېرو

څو  څه کوي؟ او په کومه الره ځي؟ د مينې الره غوره کوي که د 

يعنې خپله الره د ښېګڼو او نېکمرغيو په لوري چې مينه ده  کرکې؟

 کرکه ده چې سموي، که د بدمرغيو او شخړو په لوري

وي؟ د بدلون غوره کولو وا  په خپله د انسان په وا  کې ځورغ

" آيت او د ١١دو. په دې هکله لوو خداو د قرآن کريم د الرعد سورة په "

بې توګه الرښوونه کړې ده چې؛  هآيت کې په روښان" ١٩ال سورة "نفاال

 شکه لوو خداو نه بدلوي حالت د هيڅ يو قوم چې عافيت او نعمت دو

تر هغه پورې چې بدل کړو دوو هغه ښه حالت چې په نفسونو د دوو 

 کې دو.

 داوه ددې دواړو آيتونو لنډه او کره ژباړه.

 پورې تړاو لري. ددې دواړو آيتونو روحيه په "قدريه" چارو
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"قدريه" هغو چارو ته وائې چې د "کونيه" چارو يعنې د پنځېدلو 

ژوندانه کې د ښوو او بدو "خلقت" د چارو نه ورورسته انسان ته په 

 چارو د کولو او نه کولو تر منځه وا  او اختيار په مخه کې پروت وي.

که ئې ښې چارې غوره کړلې د ښوو مکافاتو او که يې بدې چارې 

 غوره کړلې د بدو مجازاتو وړ وګرځي.

دا رنګه انسان په فطرت کې سپې لی او سوله ييز پنځېدلی، که په 

ه په ورځنيو چارو کې په فطري توګه سپې لتيا هماغه توګه د ژوندان

غوره کړي، د هغه په حالت کې بدلون نه رامينځته کېږي، او که چېرې 

يې د اصلي سپې لي حالت نه ځان کوږ کړ او په بدو چارو بوخت شو 

چې بدلون ګڼل کېږي د بدو مجازاتو په توګه د هغه په حالت کې ارو 

 مرو بدلون راتلونکی دو.

د مجازاتو په توګه يو فطري غبرګون دو چې انسان يې د دا بدلون 

: انسان هيد هم وويني، دا ځکچې باخپلو کړو وړو په نتيجه کې ويني، 

 خو په فطري حالت کې د مينې څخه ډ  يو سوله ييز شخصيت دو.

کله چې هغه له خپل دغه حالت نه واوړي او د ځځوالي په کږو سر 

 شي.شي، دلته ده چې د کرکې ښکار سم 

کرکه ده چې انسان په ستونزو، النجو او ربړونو کې لتاړ  ااو بيا د

رامينځته کړي، څو په دې توګه د انسان د ژوندانه په بهير کې بدلون 

 شي.

لکه چې په همدې توګه د لوو خداو په سپې لي کالم کې ورته 

په خپلو کړنو کې په څرګنده  اشاره شوې او د هغه المل يې هم د انسان

 ښودلی دي.توګه 

آيت کې چې د البقرې " ١٢١ددې خبرې په مالتړ د البقرې سورة په "

 سورة وروستنۍ آيت دو، د دعايې په توګه داسې غوښتنه شوې ده.

نه کوي اهلل تکليف په هيڅ نفس باندې، مګر په کچه دطاقت او 

هغه عمل چې کړو يې دو. او ددو" دې نفس لره"ثواب" وسې دده، "
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 د هغه عمل چې کړو يې دو.بال" شته پرده باندې "و

 د اندازې "کچې" نه زيات هيچا ته تکليف نه ورکول کېږي. ېوس د

ژباړن دغه ژباړه ښايې بشپړه ژباړه نه وي، دا د دا وه د آيت ژباړه: 

د ژوندانه ټولو ځکه چې په "آيت" کې هغه څه ته اشاره شوې چې 

ه دو چې انسان پورې تړاو نيسي، يعنې يواځې ثواب او وبال ناړخونو 

انسان يې د کړنو، بلکې هر هغه څه چې يې د خپلو کړنو له امله خپلوي، 

 لوستلو، ليدلو، اوريدنو او سوچ کولو له الرې تر السه کوي.

که په هغه کې د انسان ګټه وي که تاوان. غم وي که خوښي، دوستي 

وي که دښمني، وراني وي که وداني او په لنډه توګه ويلی شو چې د 

لَهَا َما َكَسبَْت "ه مينه وي که د بدګڼو د نامه نه کرکه، دا ټول د نګڼو د نامه ېښ

 د آيت په روحيه کې نغښتې ښکاري.  "َوعَلَْْيَا َما اْكتََسبَْت 

ال نفدا د الهي قانون دو چې په پورته توګه د البقرې، الرعد او اال

ورڅخه په سورتونو کې ورته اشارې شوې او ما هم د مثال په توګه 

 يادونه وکړه.

د سولې،روغې، جوړې، ښېګڼو او شکال وو مور مينه، د 

کرکه، د انسان د ژوند ملګري تاوتريخوالي،کړکيچونو او النجو مور 

دي، لکه څنګه چې په پورته پړاوونو کې ورته ګوته ونيوله شوه، مينه 

 .ل شوو توکی دوښد ژوند سره اخ

، خو کرکه هغه توکی چې ژوند ته وده، ښکال او غوړاوو وربښي

چې؛ ژوند د بغاوت، تباهي، او هالکت په لوري بيايي، د مثال په  ود

 او هابيل توګه دلته غواړم د ادم عليه السالم د ځامنو هر يو: قابيل

آيت کې راغلي د  "١٢قيصه چې د قرآن کريم د المائدې سورة په "

 کرکې او ځځوالې لومړنيو نښو په توګه وړاند کړم.

ولوله او محمد" آيت د متن ژباړه؛ ١١دې سورة د "د المائ
ص
پر دغو  

بني اسرايلو يا پر قوم خپل خبر د دواړو ځامنو د ادم چې؛ هابيل او 

قرباني او غنمو د دو کړه دواړو پسه يږقابيل وو، په حقه سره کله چې ن
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، نو قبول کړ شو پسه له يوه ددې دواړو نه چې هابيل و، او ستر  اهلل ته

چې قابيل و، وويل قابيل چې خامخا  بلهه شوه د غنمو ستر  له قبوله ن

وويل هابيل قابيل ته چې بې وبه وژنم تا هرومرو خامخا او هابيله! 

 شکه هم دا خبره ده چې قبلوي اهلل قرباني له پرهيزګارانو.

آيت متن ژباړه؛ قسم دو خامخا که دې " ١٢د المائدې سورة " -١

ه الس خپل د پاره ددې چې ته ووژني ما نونه راوغځاوه تا او قابيله مات

يم زه غځوونکی د الس خپل تاته چې ووژنم تابې شکه زه ويريږم له اهلل 

 چې رب پالوونکی د ګردو عالميانو دو.

نو ښايسته کړ دغه " آيت د متن ژباړه؛ ٩۱د المائدې سورة " -٩

ل يه قاببيا وواژ وو دده چې هابيل ردده وژل د ورو ه نفسرقابيل ته اما

د  لل په دنيا او عقبی کې په سبب د قتيدغه هابيل نو وګرځيد قاب

 هابيل له زيان کارانو"

د پورتنيو آيتونو د ژباړې نه وروسته مفسر داسې تفسير ليکلی 

دو؛ پيغمبر بني اسرايلو ته د ادم عليه السالم ددوه و وصلبي ځامنو، 

 قيصه او واقعي حال واوراوه.قابيل او هابيل 

ذکر دو چې د خپل بل  ورورچې په دې قيصې کې د هغه يوه  ځکه

ليظ غحسد رخه او کينه کړې وه او په هم دې  تقووورور پر مقبوليت او 

قهر سره يې هغه په ناحقه سره وواژه او د ناحقې وينې د عواقبو بيان په 

 کې کړو شوو دو.

 وو؛ کله چې بني اسرايلو ته داو په وړومبني رکوع کې راښودل شو

حکم ورکړ شو چې له ظالمانو او جابرانو سره قتال وکړئ، نو دوو 

ووېرېدل او ترې وتښتېدل. اوس د هابيل او د "قابيل"  قيصه اورول 

ې لپاره تمهيد دو چې د متقيانو او مقبولو بندګانو قتل له رددې خب

ډېرو شديدو جرائمو څخه دو او له هغه ځنې خلق په ډېر بې انتها 

 شوو دي.تهديد سره منع 

تيار په نظر راځي؟  وا ملعونان څرنګه تل مستعد انو د هغه لپاره د
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نه هم دوو ډېر انبيا وژلي وو او اوس هم د اهلل تعالی د ډېر ېپخوا له د

لوو رسول 
ص
په خالف د بغض او حسد له الرې راز راز پلمې او حيلې  

 جوړوي.

تل او د ګواکې د ظالمانو او شريرانو د مقابلې څخه ځانونه رايس

تل او قګانو وژل او د هغوو پر خالف د ه معصومو او بې ګناهو بند

بندي کولو سازشونه او پلمې "منصوبې" جوړول ددې قوم دود 

 "رواج" او دستور دو.

د پورتني تقرير سره سم مفسر د هابيل او قابيل په هکله داسې 

سره  "هابيل"وايي: ادم عليه السالم د خپل دستور سره سم د خپل زوو 

" چې د هغه غوښتونکی و، "قابيلنکاح وتړله   "اقليما"د خپلې لور 

" او "هابيلدغه نکاح ونه منله. اخر د ادم عليه السالم په اشاره 

" د لوو خداو په وړاندې خپلې نذرانې وړاندې کړلې، څو دغه "قابيل

 جينۍ د هغه چا شي چې نذر يې د لوو خداو له لوري ومنل شي.

" "هابيلم ته داسې يقين پيدا شوو و، چې هم دا د ادم عليه السال

نذر به ومنل شي، لکه چې همداسې هم وشول او اسماني اور ښکاره 

" نذر يې يووړ او همدا په هغه وخت کې د قبول عند اهلل "هابيلشو او د 

قرينه او عالمه وه. يعنې قابيل ددې مقبوليت له ليدلو ځنې د حسد او 

او ددې پر ځاو چې د مقبوليت وسايل ځانته رخې په اور کې وسوځېد 

غوره کړي، له ډېر غيظه او غضبه يې پخپل حقيقي ورور باندې د وژلو 

 " وويل چې په دې کې زما څه قصور دو؟"هابيلتور برېښ وکړ. يعنې 

د اهلل تعالی په دربار کې د هيچا زور او قوت نه چلېږي او يواځې 

ذرانه چې مقبوله شوه، د هغې هلته تقوو پکارېږي، ګواکې زما هغه ن

سبب تقوو ده، که ته هم ځانته تقوو غوره کړي نو اهلل تعالی له تا سره 

 ".څه مخالفت نه لري

دا وه د اوه ويشتم آيت تفسير. اوس به د اته ويشتم آيت په هکله د 

 :ومفسر تفسير ولول
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قابيل ته هابيل وايي: بېشکه زه وېرېږم له اهلل چې پروردګار د جهان 

دو. يعنې زه له تا څخه نه وېرېږم، بلکې له اهلل تعالی څخه وېرېږم او 

د خپل ورور په وينو خپل غواړم تر هغه پورې چې شرعاً امکان وي، 

 ".السونه ونه لړم

( آيت په هکله داسې تفسير وړاندې شوو: يه ١٣د مفسر له خوا د )

ځاو کړه. ستا د قابيله! زما د قتل ګناه هم له خپلو نورو ګناهونو سره يو 

ګرد عمر ګناهونه ستا پر غاړه ثابت دي او زما د وينې ګناه به هم ال پرې 

 زياته شي او د مظلوميت له امله به زما ټول ګناهونه را معاف شي.

يعنې: د هابيل د وينا حاصل دادو چې: که تا هم داسې نيت کړو 

راده کړې وي، چې زما د وژلو وبال پر خپله غاړه واخلې، نو ما داسې ا

ده چې د خپل ځان هېڅ مدافعه له خپله لوري ونه کړم، تر څو چې د 

 ".عزيمت د تر  خبره هم پر ما باندې رانه شي

په تفسير کې داسې ليکلي دي: دنيوي خسران  مفسر د دېرشم آيت

خو دادو چې داسې يو ښه ورور يې له السه واېست چې دده مټ او 

 .مالتړ و او پخپله لېونی او مړ شو

" دا دواړه داسې "قطع الرحمظلم او  په حديث شريف کې راغلي دي:

ګناهونه دي چې له اخرته پخوا په همدې دنيا کې د هغو سزا ورکوله 

کېږي او اخروي خسران يې دادو چې: په دنيا کې د ظلم، قطع الرحم، 

" د هغو ګردو "قابيلو له خالصولو څخه نقتل عمد او د بد امنۍ د ورو

ونو د سزا مستوجب هم کېږي چې وروسته له دېنه له دې " ګناه"ټولو

نوعې ګناهونو ځنې په دنيا کې وکړو شي او دو به په هغو ګردو کې د 

 ".باني کېدلو له وجې شريک ګاڼه شي

( آيت په تفسير کې هم داسې ليکلي: کله چې پخوا له ٩١مفسر د )

" "هابيل " پس له وژلو د"قابيلدېنه بل کوم انسان نه و مړ؛ نو ځکه 

څخه نه پوهېده چې دو د خپل ورور له مړي سره څه وکړي؟ تر څو چې 

يې يو کارغه وليد چې په ځمکه کې کنده کني او د بل کوم کارغه مړو 
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" سر ته څه عقل ورغی او "قابيلپکې پټوي. نو د هغه له ليدلو ځنې د 

له خپله ځانه سره يې وويل، چې : ښايي زه هم د خپل ورور مړو په 

او ده ته ارمان او افسوس هم ورغی چې: ". که کې هم داسې خښ کړمځم

زه په پوهه، عقل او فهم او له ورور سره په خواخوږ  او همدرد  کې 

ښايي چې حق تعالی ددې له امله د يوه ". له دې کارغه څخه هم ښکته يم

" ته داسې تنبيه ورکړه چې "قابيل" په وسيله "ذي روح" "ساکښادنی 

ه وحشته او حماقته لږ څه وشرمېږي او متاثر شي په هغه له خپل

" کې د کارغه دا حقيقت دو چې دو د خپل ورور "ذي روحوساکښانو 

نو ". د مړي په ښکاره پاتې کېدو باندې ډېر زيات شور ماشور کوي

له پښېماني کوونکو " سره "هابيل" په دې قتل د "قابيلوګرځېد 

چې ګناه ځنې معذرت او څخه، هغه افسوس او ارمان ښه نافع دو 

" افسوس "قابيلانکسار او فکر او تدار  هم وي. په دې موقع کې د 

او ارمان کول د اهلل تعالی په عصيان او نافرماني نه و، بلکې پخپلې 

" له وژلو څخه "هابيلهغې بدحالۍ باندې و چې د خپل هغه ورور 

 ."هو ېوروسته ور رسېدل

ې پېښې په هکله داسې ( آيت کې دد٩١د المائدې سورت په )

" موږ پر "حکم کړو ويراغلي دي: ژباړه: په سبب ددې قتل ليکلي وو 

" چې بېشکه شان دادو: هر څو  چې "اوالده د يعقوببني اسرائيلو 

" يا بې له فساده په "بل نفس نه" د ، بدل"عوضووژني يو نفس بې له 

دي " نو ګواکې وژلي يې کړو ويځمکه کې چې په ملک کې يې فساد 

"يو نفس چې سبب شي د خلق ټول او هر چا چې ژوندو کړو دغه 

 "." نو ګواکې ژوندي کړي يې دي خلق ټولژوندون يې

دا وه د قرآني  آيتونو په رڼا کې د ځاځمنو او سوله منو انسانانو د 

" نه پيل شوي او ال تر اوسه "هابيل" او "قابيلحالتونو په هکله چې د 

ني ټولنه کې د ژوند مينه د کرکې نه په پرله پسې توګه په انسا

ځورېدلې، چې دغه لړ  به ال هم څو چې د ځمکې پر مخ ژوند شته والی 
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 ولري خپل شته والی وساتي.

" په هکله د پښتو اريانا دائرة "قابيلد ادم عليه السالم د زوو 

 ( مخ کې داسې راغلي دي:١٣١)المعارف د اووم ټو  په 

په " ورور، "هابيلو د حوا زوو او د قابيل؛ د ادم عليه السالم ا

" حامله کېدله، "حوارواياتو کې راغلي دي چې هر وار چې ديني 

خداو تعالی به يو زوو او يوه لور ورکوله او ادم به د خداو
)ج(
په فرمان  

" د "قابيلد يوه نس نجلۍ د بل نس هلک ته په مړوښې ورکوله، چې 

" "ليودا" د "هابيلدې وروسته " سره له يوه نسه وزېږېدل او تر "اقليما

سره جهان ته راغی او ټول د بلوغ حد ته ورسېدل. نو ادم عليه السالم 

" ته ور "قابيل" يې "ليودا" ته په مړوښې ورکړه او "هابيل" "اقليما

" مړوښي ته غاړه نه کېښودله او ويې "ليودا" د "قابيلماندېينه کړه. 

څخه چې په ښکال او حسن  ""اقليماويل چې زه به خپلې همزولې خور 

 ".کې سارو نه لري، هې کله بېل نه شم او په دې الره کې به زيار باسم

په پاو کې ادم عليه السالم قابيل او هابيل ته وويل چې: تاسې 

". " به د هغه وي"اقليماقرباني وکړئ، د هر يوه قرباني چې ومنله شوه، 

او خشم ال وتوراوه قابيل قرباني ونه منله شوه او دې خبرې دده "د 

وويل: خداو" "هابيل" يې په وژلو تهديد کړ. "هابيل
)ج(
د پرهېزګارانو  

قرباني مني او که ته زما په وژلو الس پورې کړې، زه به خپل الس 

" "هابيل" هماغه شان په "قابيل" او وساتم؛ ځکه له لويه خدايه وېرېږم

ه يې د ډبرې په پسې و، څو چې هغه يې پر يوه غره بيده ومونده او هغ

بيا يې د هغه مړو واخيست هاخوا دېخوا ته يې اللهانده ضربه وواژه. 

او سرګردانه ګرځاوه او نه پوهېده چې څه پرې وکړي؟ ناڅاپه دوه 

کارګان دده په وړاندې په جګړه بوخت شول، يو يې ووژل شو او هغه بل 

کې  ه مړو يې په خاوروغپه مښوکه کنده وکيندله او د وژل شوي کار

" چې هغه حالت وليد، نو ځنې زده يې کړ او خپل ورور "قابيلپټ کړ، 

 ".يې ښخ کړ
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" او "قابيلدا و د پښتو اريانا دائرة المعارف کټ مټ متن چې د 

 " په هکله ليکل شوو و."هابيل

په رښتيا چې د ځاځمن قابيل او د سوله من هابيل کړه وړه د انسان 

سې توګه پېښې شوې او دا لړ  ال هم په راتلونکو نسلونو کې په پرله پ

يزه او سوله ييزه خاصيتونه لکه ځنځاپه ټول شور او زور سره روانه ده. 

څنګه چې په فطرت کې د انسان د خټې سره اخښل شوې د انسان د 

ژوند په بهير کې هم په توپيريزه توګه بدلونونه رامنځته کړي دي. 

د ځمکې  ی شو ونوموو،ددغو خاصيتونو چې په مينه او کرکه هم  کول

پر مخ لومړني ممثلين هم يواځې او يواځې همدا دوه تنه د ادم عليه 

السالم زامن دي، چې د قابيل او هابيل په نومونو ياد شوي دي. د دوو 

په پله باندې چې چا تر ننه پورې تګ کړو، د هغوو د ښېګڼو ګټې او د 

برخه کې ور بدګڼو تاوان هم په سيده توګه د همدغو دوه تنو په 

زياتېږي. چا چې ښه وکړل ښه ويني او چا چې بد وکړل بد ويني، لکه 

 ."خپل عمل د الرې مل"چې د پښتو د متل په څېر چې وايي: 

دا چې زموږ موخه د تشدد او عدم تشدد يا په پښتو ژبه ځاځنيزه او 

ي، نو ښه به وي چې بېرته خپلو خبرو څرخسوله ييزه کړو وړو په هکله 

 و:ته وګرځ

د قابيل ځاځمنه او د هابيل سوله منه غبرګون د هغوو نه وروسته د 

هر انسان ژوند او ژوا  اغېزمن کړ، دغه لړ  تر دې پورې پرمختګ 

وکړ چې د ځاځمنه کړو وړو پلويانو پر سوله منو وګړو ځمکه تنګه کړه 

او په دې توګه د سوله ييزه او مينه ناکه ژوند پلويانو خپل سنګرونه 

. ځاځمنه ډله واکمنه شوله، ځځواله ځبېښا  د ځمکې پر مخ د وبايلل

څخه د لوو خداو لمانځنه هم هېره کړله. چا د اوسېدونکو انسانانو 

خداو نوم نه پېژانده، مزدکونه له منځه الړل، د کرکې زور، پر مينې او 

د ظلم زور، پر نياو او انصاف برو وموند. په انساني ټولنه کې هر څه د 

ه الس کې وو. بېوزله او بېوسه انسانان لکه د څارويو په څېر زورورو پ
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ګڼل کېدل، په داسې زور او ظلم نه ډ  تورتم کې د لوو خداو له لوري 

حضرت نوح عليه السالم وګومارل شو.
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 دويمه برخه

 حضرت نوح عليه السالم

عليه السالم خلکو ته د سولې، روغې، مينې او انصاف لياره  حنو

نوح عليه السالم تر  و خداو د لمانځنې په لوري يې بلل.ښودله او د لو

نهه نيم سوه کلونو پورې خپل رسالت ادا کړ، خو چا يې خبره وانه 

ورېدله. د ظلم، تېري، کرکې او ځاځنې ځوا  له خپلې غښتلتيا څخه 

غره شو، غرورو، تکبر او بې الرېتوب دغې ځوا  لرونکې ډلې ته دا 

مونو وځوروي او په هر وم په هر رنګه نوس ورکړ چې نوح عليه السال

رنګه رنګونو يې سپک کړي. مګر نوح عليه السالم په ټول عمر کې 

هې کله هم د ځاځمن ځوا  په غبرګون کې ځاځنيزه ځواب ونه وايه. تل 

به يې د سولې، روغې، مينې او نياو لمنه ټينګه پخپل الس کې ساتله، 

" په څېر د عدم تشدد دويم ل"هابيچې په دې توګه نوح عليه السالم د 

سمبول ګڼل شوو دو. ددې سمبول په هکله به ښه وي، چې د قرآن کريم 

( ٩١( آيته او د همدې سورت د )٩٩( آيت نه تر )١١د هود سورت د )

( آيتونو متن ته مراجعه وکړو او ولولو چې څه ١١( او )٩١آيت نه تر )

 وايي:

ې راغلي دي: وَلقَد ( آيتونو کې داس١١( او )١د هود سورت په )

اَرسَلناَ نُوحاً... تر اخره. ژباړه: او هرومرو په تحقيق لېږلی و موږ نوح قوم 

دده ته حال دا چې ويونکی و، بېشکه زه تاسې ته يم وېروونکی له 

اهلل. بېشکه زه  لهجحيمه ښکاره چې مه کوئ تاسې عبادت د بلچا، بې 

 ".قيامته څخهوېرېږم پر تاسې له عذابه د ورځې دردناکې د 

تفسير: يعنې په نهايت وضاحت سره زه هغه شيان درښييم چې د 

هغو په ارتکاب سره د مهلک عذاب د نازلېدلو اندېښنه ده، يا د هغه 

َ "رايع دي. ذعذاب د محفوظيت  مه کوئ عبادت د بلچا بې  "َاْن َّلا تَْعُبُدْوْٓا ِاَّلا الّلٰ
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او نسر چې ذکر يې د نوح  قيعو او غوث"ود او سواع او يله اهلل. يعنې د 

عليه السالم په سورت کې راځي عبادت پرېږدئ او د واحد احد اهلل 

ئ، که نه د غير اهلل له عبادت څخه د تعالی په عبادت کې مشغول ش

بېرته نه ګرځېدلو په صورت کې د سخت عذاب د راتللو خوف دو. له 

و او درد پيدا دردناکې ورځې څخه هغه ورځ مراد ده چې په کې المناک

ورځ يا هغه ورځ چې په کې د کوونکو حوادثو وقوع وي. مثالً د قيامت 

 نوح عليه السالم قوم ډوب او مغروق شو.

يَْن َكَفُرْوا ِمْن قَْوِمٖه َما نَٰرىَك ِاَّلا  :( آيت کې داسې لولو١١د هود سورت په ) ِ فََقاَل الَْمََلُ اَّلا

ثْلَنَا َوَما نَٰرىَك  ا ِمّ ْاِي ۚ َوَما نَٰري لَُُكْ عَلَْينَا ِمْن فَْضلٍۢ بَْل نَُظنُُُّكْ بَََشً يَْن ُُهْ َاَراِذلُـنَا ََبِدَي الرا ِ اَبَعَك ِاَّلا اَّلا َ  ات ْْ ِب ِِ   72 ٰك

نو وويل هغو مشرانو چې کافران شوي وو له قومه ددغه نوح ژباړه: 

په شان زموږ، چې نه وينو موږ تا يه نوحه! په هېڅ صفت، مګر د يو بشر 

بل څه مزيت نه لرې او نه وينو موږ تا چې متابعت کړو ستا هېچا، مګر 

" زموږ دي. په ظاهره اول فکر بال "ښکتههغو کسانو چې دوو د الندې 

تامل او نه وينو موږ تاسې لره پر موږ باندې هېڅ بهتري، بلکې ګومان 

 ".کوو موږ پر تاسې د دروغجنانو

قوم په مقابل کې د کومې  ل د ګردتفسير: يعنې ښايي چې رسو

ښکاره نښې او امتياز لرونکی وي. لېکن موږ ګورو چې ته هم زموږ په 

شان د بشر له جنسه يې او د اسمان پرښته نه يې، چې د هغې په مقابل 

کې خامخا انسان خپل سر ښکته کړي. بيا په بشريت کې هم ته داسې يو 

ي پر موږ باندې وي. مثالً سړو يې چې په تا کې کوم خاص تفوق او لوي

لوو دولتمن يا د شان او شوکت خاوند، يا د حکومت او قوت مالک 

اوسې. هغه کسان چې ستا پيروان او تابعان شوي دي، هغوو هم ګرد 

سره داسې خواران او غريبان او مفلسان او رذيالن دي چې له هغوو 

ګ بولو. ټان خپل مالقات او خبرې کول شرم او ننغسره موږ شرفاء او 

" انسانانو کې هم دا ته پيدا شوو يې چې د اهلل "ټولونو آيا په ګردو 

حال دا چې موږ دتا " او اليق وې. ستحق"متعالی د رسالت د منصب وړ 
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"د ښه په نسبت په حسب او نسب، مال او دولت، خلق پيدايښت، خُلق 

يو. نو " او په نورو شيانو کې له هېڅ پلوه له تا څخه کم نه خوو او عادت

ولې زموږ له منځه بل څو  پر دغه منصب د رسالت باندې منتخب او 

غوره نه شو؟ يا لږ تر لږه ستاسې تابعين او پيروان ښايي چې کوم معزز 

او لوو سړي خو وي؟ او څرنګه د صداقت دليل جوړېدو شي؟ د داسې 

سطحي او سپکو او ټيټو خلکو چې د هغو سپکوالی او رذالت بېخي 

يان دو. بې له فکره او اندېښنې او بې له غور او تامل په ښکاره او ع

ظاهر او سرسري ډول سره ايمان راوړل ستاسې له کماالتو څخه نه 

حسابېږي، بلکې زموږ خيال خو داسې دو چې ته سره د ملګرو دې 

دروغجنان يئ، تاسې يوه خبره جوړه کړې ده او څو بې وقوفانو ستاسې 

له بل سره مو خبره يوه کړې ده، څو په دې  " کړې او يو"هو" سره "هوله 

وسيلې سره يو نوو تحريک جوړ کړئ چې په دغه صورت سره يو 

 امتياز او لويي او مشرتيا حاصله کړئ.

دا د هغو ملعونانو د تقرير ماحصل و. نوح عليه السالم کوم ځواب 

 چې دوو ته ورکړو دو دادو:

َيْت عَلَْيُُكْ ۭ  قَاَل يَٰقْوِم َاَرءَ ( آيت: ١٢د هود سورت ) ْن ِعْنِدٖه فَُعّمِ ًة ِمّ ْ َوٰاٰتىِِنْ َرْْحَ ّّبِ ْن را نٍَة ِمّ ِّ يُُْتْ ِاْن ُكْنُت عَٰٰل بَي

  72َانُلْزُِمُُكُْوَها َوَانُُْتْ لَهَا ٰكرُِهْوَن   
آيا وينئ خبر راکړئ "وويل نوح عليه السالم: يه قومه زما! ژباړه: 

" له ربه "واضح برهان ښکاره حجتره تاسې ماته که يم زه پر سمه ال

خپله او راکړو يې ماته رحمت له نزده خپله، نو پټ کړو شوو دو د 

حقيقت ددې دليل پر سترګو دتاسې، آيا مجبور کولی شو موږ تاسې په 

" لره بد "برهانقبول د هغو سره، بلکې نه شو. حال دا چې تاسې دغه 

 ".کوونکي يئګڼونکي انکار 

ښتونکي يئ نه يئ او پرې خپه کېږئ. هو! دا خبره يعنې غوتفسير: 

صحيحه ده چې نبي له عامو انسانانو ځنې ښايي بېخي ممتاز وي. 

لېکن هغه امتياز په مال، دولت، حکومت او نورو دنيوي شان او 
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شوکت کې نه وي، بلکې په اعلی اخالقو، ډېرو ښو ملکاتو، تقوو، د 

سره دردمني او خواخوږي او د اهلل تعالی وېره، حق خوښول، له خاليقو 

صريحو او ښکاره وو آيتونو او نښو له وړاندې کولو څخه ورته امتياز 

حاصل وي، چې حق تعالی د برهان او د حجت د اتمام او د نعمت د 

اکمال په ډول په هغو کې قايموي، يا د هغو په وسيله يې ښکاروي. نبي 

يلو او براهينو په رڼا کې عليه السالم د اهلل تعالی د وحې او د رباني دال

پر صافه سمه الره درومي او شپه او ورځ د اهلل تعالی خصوصي 

" اوري. نوح عليه السالم يقيناً موجود "وريارحمتونه پرې لکه باران 

هم دو، لېکن همغسې چې ړوند د لمر رڼا نه شي ليدلی، نو که ستاسې 

په  ي نو آيا زه سترګې هم د اهلل تعالی ددې نور له ليدلو څخه قاصر و

زور سره تاسې ته هغه نور او رحمت درښودلی شم؟ يا يې بالجبر پر 

تاسې اقرار کولی شم؟ حال دا چې تاسې له هغه څخه دومره نفور او بې 

يې غواړئ چې ويې  زاره يئ چې خپلې سترګې ورته نه غړوئ او نه

 ".ګورئ

نظر خالصه يې داسې شوه چې زما لويي او برتري چې ستاسې په 

کې نه راځي ددغه سبب دادو چې ستاسې د زړونو سترګې ړندې يا 

 ".تړلی شوې دي

يَْن ( آيت: ١٣د هود سورت ) ِ ِ َوَمآْ َاََن ِبَطاِرِد اَّلا َويَٰقْوِم ََّلْٓ َاْسَٔــــلُُُكْ عَلَْيِه َماًَّل  ۭ ِاْن َاْجرَِي ِاَّلا عََٰل الّلٰ

ٰلُقْوا َربِِّ  ُْم مُّ َهَلُْوَن      ٰاَمنُْوا  ۭ  ِاَّنا ْٓ َاٰرُُُكْ قَْوًما َْجْ ْ  72ْم َوٰلِنِّنِ

" "څه مالاو يه قومه زما! نه غواړم زه له تاسې په دغه تبليغ  ژباړه:

" زما مګر په اهلل باندې او نه يم زه "مزدوري" نه دو اجر "مزدوري

"په دنيا دتاسو، ځکه شړونکی د هغو کسانو چې ايمان يې راوړو دو 

"پس جګړه به دوو مالقات کوونکي دي له رب خپل سره. " بېشکه چې

" و ليکن زه ګورم تاسې داسې قوم چې شړمسره که دوو و وکړي له ما

 "."له عاقبته خپله او له شرف ددغو مؤمنانوجاهالن يئ 

ه او يعنې زه د تبليغ په مقابل کې له تاسې څخه څه تنخوا تفسير:
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ښنه تاسې ته پيدا شي، زه طلب نه غواړم، چې د مالي خود غرضو اندې

" نو بيا به زه څرنګه نه ستاسې د مال طالب يم ا نه ورته ضرورت لرم

" در "ميالنفقراء او مساکين پرېږدم او تاسې ته به خپل تمايل 

ښکاروم؟ که تاسې زما اتباع تش د هغوو د افالس يا عادي کارونو له 

و کسانو څخه نه ، نو ښه وپوهېږئ! زه به له هغسببه حقير او ذليل ګڼئ

" لرونکو ته د دوو د ظاهري "سرمايهيم چې د ايمان د دولت پنګې 

" له امله په سپکه وګورم يا هغوو لکه "کمزور پرېشانۍ او بېوزلۍ 

د حيواناتو په شان ټېل وهم او له خپله ځانه يې لرې وشړم. دوو به يوه 

ده په ه دبورځ د خپل پا  اهلل په حضور کې مشرفېږي او زما شکايت 

دربار کې کوي، چې ستاسې رسول د متکبرانو، دنيادارانو په خاطر 

موږ وفاداران غريبان يې له خپله حضوره لرې کړي وو. زه د ظاهري 

وضعيت په خالف به څرنګه پوهېدو شم چې د هغوو ايمان يواځې 

ظاهري او سطحي دو. د زړونو څيرول او د هغو ليدل زما کار نه دو او 

الع او پته يواځې پا  اهلل سره ده او هغه ښه پوهېږي ددغو امورو اط

" او "وَال کنني اراکم قوماً تجهلونچې د دوو د زړونو احوال څه دو؟ 

لېکن زه ګورم تاسې داسې قوم چې جاهالن يئ له عاقبته خپله او له 

شرف ددغو مؤمنانو يعنې د جهل او حماقت له امله د دوو پاو او 

ځې د دوو ظاهري پرېشاني، مسکنت ته ګورئ انجام ته نه ګورئ او يوا

او حقير او خوار يې ګڼئ او داسې مهمله او چټي بېکاره غوښتنه کوئ 

چې دوو له خپله ځانه لرې کړه چې موږ تاته راشو. آيا غربت او حالل 

کسب څه عيب او نقصان لري؟ همداسې شيان خو له سره د حق له 

اً د دولت او د جاه نشې او قبولولو په الره کې نه مزاحم کېږي. عموم

" په حديث "هرقلمستي انسان د حق له قبوله بې برخې کوي. ځکه د 

کې راغلي دي چې د انبياوو متبعين ضعفاء وي. په هر حال تاسې نه 

پوهېږئ چې ګرد سره د اهلل تعالی په حضور کې ټولېږئ او د هغه په 

، غرور د لوو دربار کې به دا ښکارېږي چې دغه ستاسې تکبر، لويي
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هغوو په مقابل کې خوشې چټي، بېکاره يو د جاهليت فخر او غرور 

 ".و

كاُرْوَن          کې داسې لولو: ( آيت٩۱په ) َِ َ ُْم  ۭ َافَََل ت ِ ِاْن َطَرْدُّتُّ ِِنْ ِمَن الّلٰ اْنُُصُ َويَٰقْوِم َمْن ي

03 

ژباړه: او يه قومه زما! څو  به مرسته وکړي له ما سره چې ما 

تي له عذاب د اهلل که وشړم زه دوو، بلکې هې و  يې نه شي وسا

 ".کولی. آيا فکر نه کوئ؟ نو پند نه اخلئ تاسې

يعنې زه ستاسې له کبره او غروره او جهالته متاثر شوو تفسير: 

څرنګه خپل نقصان وکړم؟ که ستاسې په رعايت زه د اهلل تعالی مخلصو 

هغه د سزا او له پوښتنې څخه  بنده ګانو ته څه ووايم يا يې وشړم؟ نو د

 به مې څو  وژغورلی شي؟

ْٓ ( ايت کې داسې لولو: ٩١په ) ََّل ْ َمََلٌ وا ِ َوََّلْٓ َاعََْلُ الَْغْيَب َوََّلْٓ َاقُْوُل ِاّّنِ ُن الّلٰ
ِٕ
َوََّلْٓ َاقُْوُل لَُُكْ ِعْنِدْي َخَزاُۗ

ُّْؤِتَْيُمُ  يَْن تَْزَدِرْيْٓ َاْعُينُُُكْ لَْن ي ِ َ        َاقُْوُل لَِّلا ْْ ِلِم اِمَن الّظٰ ْٓ ِاًذا ل ْ ْٓ َانُْفِسِهْم ښ ِاّّنِ ُ َاْعََلُ ِبَما ِفْ ا  ۭ َالّلٰ ُ َخْْيً   03الّلٰ

ژباړه: او نه وايم زه تاسو ته چې ما څخه خزانې د اهلل دي. دا چې 

پوهېږم په غيب باندې په علم اليقين سره او نه وايم چې بېشکه زه 

زه په حق د هغو فقيرانو مؤمنانو چې سپک ورته  پرښته يم او نه وايم

ګوري سترګې ستاسې چې له سره به ور نه کړي دوو ته اهلل هېڅ خير، 

اهلل ښه عالم دو په هغه  اخالص چې په نفسونو د دوو کې دو. که زه 

 ".دغه ووايم، نو زه په دغه وخت کې خامخا له ظالمانو څخه به يم

خو زموږ په شان  ته ويلي وو: چې ته تفسير: کفارو نوح عليه السالم 

يو بشر يې، د قوت، قدرت، دولت او اموال او رجال په اعتبار هم پر 

موږ څه امتياز نه لرې، نو نوح عليه السالم ددې خبرې جواب په ډېر 

متانت او انصاف سره ورکړ، چې بېشکه هغه امتياز چې تاسو يې ليدل 

پرښته نه يم. نه خو يو بشر يم،  زه يې مدعي نه يم بال شبهه زهغواړئ، 

اهلل تعالی خپلې ګردې خزانې زما په تصرف او اختيار کې ايښې دي او 

" خبرو مطلع کړو يم. لېکن سره ددغو خبرو "ټولويې د غيب پر ګردو  نه



21                                                                                                                              د انسانيت په لمنه کېعدم تشدد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

د اعتراف سره زه ستاسې په شان له سره داسې نه شم ويلی چې هغه خلق 

، يعنې زه او زما ملګري، چې ستاسې په نظر کې معيوب او حقير دي

هغوو ته به له سره پا  اهلل هې کله څه خير او ښېګڼه، فايده نه شي 

ورکولی. مثالً له هغو څخه يې ځينو ته نبوت او حکمت عطا فرمايلی 

دو او نور يې د ايمان او عرفان په دولت سره ګټور کړي دي. ښه 

او کيفياتو ښه وپوهېږئ چې اهلل تعالی د دوو د زړونو پر استعدادونو 

پوهېږي او هر يوه ته دده له استعداده سره مناسب فيض ور رسوي او د 

حوالو او کيفياتو سره موافق معامله ورسره کوي. پا  ادوو له باطني 

اهلل هغه خاصه مهرباني چې له ما سره يا زما له ملګرو سره يې فرمايلې 

م چې هغه ده، هغه ستاسې له سترګو ځنې پټه ده. که زه داسې وواي

اهراً تاسو ته حقير، فقير، ذليل او ګوډ او مات ښکاري. ظکسان چې 

اهلل تعالی هم چې د بواطنو او پټو احوال ځنې ښه عالم او پوه او ښه 

خبردار دو هغوو ته هېڅ يو عزت او شرف نه دو وربښلی، نو دغه به 

 ".نهايت د بې اصولۍ او نا انصافۍ خبره وي

َ       لو: ( آيت کې داسې لو٩١په ) ْْ ِدِق َت ِجَدالَنَا فَْاتِنَا ِبَما تَِعُدََنْٓ ِاْن ُكْنَت ِمَن الّصٰ قَالُْوا يٰنُْوُح قَْد ٰجَدلَْتنَا فَاَْكََثْ

07 
په تحقيق جګړه دې وکړه له موږ سره  وويل کفارو: يه نوحه!"ژباړه: 

پس ډېره دې کړه جګړه زموږ، نو راوړه موږ ته هغه عذاب چې وعده يې 

وې ته له موږ سره، که يې ته له صادقانو، رښتيا ويونکو په دې وعيد ک

 ".خپل کې

تفسير: حضرت نوح عليه السالم پخوا له طوفانه نهه سوه او 

پنځوس کاله په دوو کې شپه او ورځ په پټه او ښکاره هغو ته پند او 

، د تبليغ، تفهم، نصيحت کاوه او د هرې شبهې ځواب يې ورکاوه

خبرو اترو سلسله جاري وه. په دغو جګړو کې په  بحث، مناظرې،

سلهاوو کلونه تېر شول. کفار د نوح عليه السالم ددغو حقاني مباحثو 

" "تنګاو د شپې او د ورځې ممانعت او مزاحمت څخه عاجز او پکو 
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شول او ګردو سره وويل چې اوس دغه سلسله را بنده کړه، که په رښتيا 

اب ژر را نازل کړه! چې موږ د عذاب له سره ته رښتيا وايې، نو هغه عذ

نزول څخه تل وېرېوې، څو دغه د هرې ورځې جګړې بېخي پاو ته 

 ".ورسېږي او دا مناقشه بالکل ختمه شي

ْٓ َانُُْتْ ِبُمْعِجزِيَْن       ( آيت کې داسې لولو: ٩٩په ) ُ ِاْن َشاَۗء َوَما تِْيُُكْ ِبِه الّلٰ اَما ََيْ   00قَاَل ِان

ره ده چې را به ولي تاسې ته دا نو وويل نوح بېشکه همدا خب"ژباړه: 

عذاب خاص اهلل، نه بل څو . که اراده وفرمايي د راوستلو يې اوس يا 

وروسته. حال دا چې نه يئ تاسې عاجز کوونکي د اهلل په دفع د عذاب 

 ".په زور يا تېښتې سره

ال يعنې ددغه عذاب نزول زما په قبضه کې نه دو څه مه"تفسير: 

چې پا  اهلل سم له خپله حکمته سره اراده وفرمايي نو عذاب نازلوي. 

زما فرض يواځې خبرول دي، پاتې شو عذاب، هغه خو داسې هولنا  

او عظيم الشان شی دو چې د هغه راوړل، يا يې مخه بېرته اړول، دواړه 

له بشري قوې څخه خارج دي. کله چې اهلل تعالی مشيت وفرمايي نو 

شي تښتېدلی، او نه ترې چېرې پټېدو شي. داسې څو   څو  ترې نه

دو چې معاذاهلل پا  اهلل ستړو او ستومان کړي او ځان ترې 

 ".وژغوري؟

ُّْغِويَُُكْ  ۭ ( آيت کې داسې لولو: ٩١په ) ُ يُرِيُْد َاْن ي َوََّل يَْنَفُعُُكْ نُْصِحْيْٓ ِاْن َاَرْدتُّ َاْن َانَْصَح لَُُكْ ِاْن ََكَن الّلٰ

ُُُّكْ  ۣ َوِالَْيِه تُْرَجُعْوَن        ُهوَ   ۭ 03َرب

"او نه نفع در رسوي تاسې ته نصيحت زما که اراده وکړم زه ژباړه: 

چې نصيحت وکړم تاسې ته که وي اهلل چې اراده ولري ددې چې ګمراه 

هم دو دو رب ستاسې، هر څه چې غواړي هغه ستاسې وفرمايي تاسې. 

بېرته بيولی کېږئ پس له مرګه په  سره کوالو شي او خاص هم ده ته

 ".قيامت کې

ګۍ، تفسير: يعنې پر کفارو باندې دومره اصرار، ضد، سپين ستر

انتهايي شوخۍ او د عذاب د نزول په استدعا کولو څخه دغه خبره 
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راڅرګندېږي چې د اهلل اراده پر همدغه تللې ده چې تاسې په همدغې 

  کړو شئ. پس که ستاسې ګمراهۍ کې پراته اوسئ او باالخره به هال

ددې بد کردار له المله د اهلل تعالی اراده پر همدې تللې وي، نو که زه 

هومره نصيحت او خير غوښتنه مو وکړم او تاسې ته ګټه، فايده در 

رسونه وغواړم، له سره به هغه نافع او مؤثره نه لوېږي. ستاسې رب 

دو. له هر چا  هماغه ذات دو چې د هغه په ملکيت او تصرف کې هر شی

سره چې هره معامله وفرمايي هې و  يې مخه نه شي نيولی. د ګردو 

رجوع او ورتګ د هم ده په لوري دو. هماغه د ګردو اعمالو جزا او سزا 

 ".ورکوونکی دو

ُّْؤِمَن ِمْن قَْوِمَك ِاَّلا َمْن قَْد ٰاَمَن فَََل  ( آيت متن:٩١د ) اٗه لَْن ي ْْ ِبَما ََكنُْوا يَْفَعلُْوَن      َوُاْوِِحَ ِاٰٰل نُْوحٍ َان
ِٕ
 تَبََْى

 ښ03

"او وحې کړو شوې وه نوح ته چې بېشکه شان دادو چې له ژباړه: 

سره به ايمان رانه وړي له قومه دتا مګر هغه چې په تحقيق ايمان يې 

و تکذيب چې نو مه غمجن کېږه په هغه ايذا اراوړو دو پخوا له دې نه. 

 ".او رسولي يې درته وو، دوو چې کول به يې

کله چې د قوم ايذاوې او ربړونه، تکليفونه له حده تېر "تفسير: 

شول، نوح عليه السالم د سلهاوو کلونو ربړ او تکليف تېرولو او جور 

او جفا ليدلو څخه وروسته د پا  اهلل په دربار کې شکوه وفرمايله چې: 

م ته له دوو نه بدل " زه مغلوب او ضعيف ي"اِنِيْ مَغْلُوب فانتَصِرُوْا

واخله. ارشاد وشو چې د هغو څو شمېرليو غورو خلقو په قسمت کې 

چې ايمان ليکلی شوو و، هغوو خو ګردو ايمان راووړ، وروسته له دې 

نه د دوو له منځه بل هې و  نه مسلمانېږي، نو ځکه اوس تاسې د 

دوو له عداوت او تکذيب او ايذا رسولو څخه زيات مه غمجن کېږئ. 

نقريب د اهلل تعالی د انتقام توره راوځي او د دوو دغو ګردو ع

 ".شرارتونو ته سره له دغو شريرانو خاتمه ورکوي

ْغَرقُْوَن       : ( آيت متن٩١د ) ُْم مُّ يَْن َظلَُمْوا  ۚ ِاَّنا ِ ْعُيِننَا َوَوْحِينَا َوََّل ُُتَاِطْبِِنْ ِف اَّلا   02َواْصنَعِ الُْفَْلَ َِبَ
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و جوړه کړه ته بېړ  په اعين يعنې په حضور او حفاظت "اژباړه: 

زموږ او په حکم زموږ او مه کوه خبرې ما سره په دفع د عذاب، په حق د 

بېشکه په دوو باندې حکم هغو کسانو چې ظالمان، کافران شوي دي. 

 ".ته"نجات يې نشکړو شوو د غرقېدلو 

ما په اعين حق تعالی نوح عليه السالم ته وفرمايل چې: ز"تفسير: 

يعنې زموږ په حضور، زموږ په حفاظت او نګراني کې او زموږ د حکم، 

تعليم، الهام او پيغام سره سم يوه بېړ  تياره کړه؛ ځکه چې عنقريب د 

اوبو يو ډېر سخت توپان، څپان راتلونکې دو چې په هغه کې دغه ګرد 

او ظالمان او مکذبين باليقين ډوبېږي او د دوو په حق کې دغه حکم 

فيصله حتماً او جزماً منطبقه کېدونکې ده، ته د هېڅ يوه ظالم او نورو 

سپارش مه کوه او د دوو د شفاعت دپاره ماته مخ مه ګرځوه، ځکه چې 

راتلونکی عذاب له سره منع کېدونکی نه دو، بلکې بېخي قطعي او 

 ".حتمي دو

ُرْوا ِمنُْه  ۭقَاَل ِاْن تَْسَخُرْوا ِمناا فَِاَنا نَْسَخُر  َويَْصنَُع الُْفَْلَ     ۣ َوُُكاَما َمرا ( آيت متن: ٩٢)د  ْن قَْوِمٖه ََسِ عَلَْيِه َمََلٌ ِمّ

 02ِۭمنُُْكْ مََكَ تَْسَخُرْوَن      

"او جوړوله نوح بېړ ، حال دا هر کله چې تېرېدله به پر دغه ژباړه: 

ې کولې په نوح ډله د مشرکانو يا مشرانو له قومه د نوح نو مسخرې به ي

، نو وويل نوح که مسخرې کوئ تاسې پر موږ، نو دغه نوح پورې

بېشکه موږ به هم مسخرې وکړو پر تاسې پورې. لکه چې اوس مسخرې 

 ".کوئ تاسې پر موږ پورې

وايي چې دغه بېړ  د څو کلونو په موده کې تياره شوه او "تفسير: 

و بېلې بېلې بېړ  نه وه، بلکې يو لوو جهاز و، چې په کې څو طبقې ا

درجې وې، مفسرين ددې په تفاصيلو کې ډېر اغراق او مبالغې او 

عجيب او غريب روايات بيان کړي دي چې له هغو ځنې علی االکثر 

ورسېد. کله اسرائيليات هم دي چې وګورئ له نبوته دده کار ترکاڼي ته 

" ليدله، نو له نوح عليه السالم څخه "بېړ به يې چې دغه عجيب شی 
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پوښتنه کوله چې ته دغه څه جوړوې؟ دوو به ويل چې: يو داسې  به يې

کور جوړوم چې د اوبو پر سر درومي او له ډوبېدلو څخه به مو بچ کوي. 

کفارو ددې خبرې له اورېدلو ځنې له خندا شنه او په مسخرو کې به سره 

لګيا کېدل او په خپلو منځونو کې به يې ويلې چې دغه سپين ږيري ته 

ه اوبو څخه لرې په وچه لوړه، اوچته ځمکه کې له اوبو وګورئ چې ل

څخه د نجات په فکر کې ډوب تللی دو. نوح عليه السالم به په ځواب 

را پورې کې ويلې: نن تاسې پر ما باندې د ناپوه او احمق خيال کوئ او 

خاندئ، لېکن هغه زمانه نژدې ده چې د هغه په ځواب کې ستاسې دغه 

به موږ ته هم موقع په الس راشي چې موږ به هم حماقت او سفاهت پورې 

پر تاسې باندې وخاندو، کله چې تاسې د خپلو جرايمو په بدل کې په 

 ".سزا ورسېږئ

ِ َوَاْهََلَ ِاَّلا مَ جه ( آيت متن: ١۱د ) ْْ ِ اثْنَ ْْ ْل ِفْْيَا ِمْن ُكٍّ َزْوَج َبَق عَلَْيِه ِاَذا َجاَۗء َاْمُرََن َوفَاَر التانُّْوُر ۙ قُلْنَا اْْحِ ْن س َ

 33الَْقْوُل َوَمْن ٰاَمَن  ۭ َوَمآْ ٰاَمَن َمَعٗهْٓ ِاَّلا قَِلْيٌل      

تر هغه پورې کله چې راغی امر، حکم د عذاب زموږ او "ژباړه: 

راوخوټېده تنور، يعنې اوبه له تناره بيا چې عذاب سر راوړو، نو وويل 

ې نوعې نافعې د حيواناتو موږ نوح ته: سواره کړه په دې بېړ  کې له هر

څخه جوړه دوه، دوه نر او ښځه او اهل خپل د بيت دې هم سواره کړه. 

مګر مه سوروه هغه چې ړومبی شوې ده پر ده وينا او حکم د ډوبېدلو او 

هغه هم سواره کړه، چې ايمان يې راوړو دو او نه وو ايمان راوړو سره 

 ".له دغه نوح مګر خو لږو خلکو

نوح عليه السالم تر هغه وخته پورې د بېړ  په يعنې "تفسير: 

جوړولو کې مشغول و، چې د اهلل تعالی له وعدې سره موافق ګردو 

ورېځو ته حکم ورسېد چې ټولې سره ور اوورېږئ او ځمکې ته وويل 

شول چې خپلې ګردې اوبه وخوټوه او پرښتو ته وويل شول چې تاسې د 

راوړلو کې متوجه شئ.  خپل تعذيب او نورو منصبي فرايضو پر ځاو

باالخره له پاسه سخت بې درېغه باران وورېده، له ښکته د ځمکې له 
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سطحې د زورورو او سختو خوټېدونکو چينو او تندوبي په شانې په 

جوش وهلو او خوټېدلو باندې شروع وکړه، تر دې چې د ډود  پخولو 

بيا چې له تنورونو څخه هم چې له اور ځنې ډ  پک وو هم اوبه راووتې. 

عذاب سر راووړ، نو وويل موږ نوح ته چې سپاره کړه په دې بېړ  کې 

له هرې نوعې نافعې د حيواناتو څخه جوړه دوه دوه، نر او ښځه. يعنې 

له هغو سا کښانو زنده سرو چې ضرورت ورته پېښېږي او د هغوو 

نسل پاتې کېدل مقدر دي، يوه يوه جوړه نر او ښځه دواړه واخله او په 

کې يې سواره کړه او اهل بيت خپل هم سواره کړه، په دې بېړ  بېړ  

کې، مګر مه سوروه هغه چې ړومبی شوې ده په ده وينا او حکم د 

ډوبېدلو. يعنې دغه مقدره او مقرره شوې ده چې هغه د ظالمانو په زمره 

کې د داخلېدلو له سببه غرق شي. د نوح عليه السالم له کورنۍ ځنې يو 

" "واعلهمور چې ومېده او لقب يې کنعان او د هغه " ن"يامزوو چې 

نومېده د ډوبېدونکيو په ډله کې راغلل چې په توپان کې ډوب شول. د 

بېړ  د اراکينو په هکله ډېر اقوال دي، مګر دا اخري خبره ده چې وايي: 

په بېړ  کې يو په خپله نوح عليه السالم و او يوه يې مسلمانه ښځه او 

: سام، حام او يافت او درې د دوو مېرمنې وې چې درې يې زامن هر يو

( ٢۱( ښځې چې دا ټول سره )٩١( نارينه او )٩١اته شو. نور له قومه يې )

 ".تنه کېږي، سپاره شوي وو

ِحْيٌ ( آيت متن: ١١د ) ْ لََغُفْوٌر را هىَا ۭ  ِانا َرّّبِ ِ َمْجََٖر۩هىَا َوُمْرس ٰ  33        َوقَاَل اْرَكُبْوا ِفْْيَا بِْسِم الّلٰ

"او ويل نوح چې سپاره شئ پر دغې بېړ  او ووايئ په نامه د ژباړه: 

بېشکه چې رب زما اهلل دي روانېدل ددې بېړ  او درېدل ددې بېړ . 

خامخا ښه بښونکی او مغفرت کوونکی د خطياتو، ډېر رحم واال دو په 

 ".اکرام د اجر او ثواب سره

لو ملګرو ته وويل چې د پا  نوح عليه السالم خپ"تفسير: د مفسر 

اهلل په نامه پر بېړ  سواره شئ او هېڅ فکر او اندېښنه مه کوئ. ددغې 

بېړ  روانېدل او درېدل، دواړه د اهلل په نامه او اذن او حکم او دده د 
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پا  نامه په برکت سره دي او ددې د ډوبېدلو هېڅ اندېښنه نه شته. 

بې حده مهربان دو. دو به  زموږ رب د مؤمنو قصور معافوي او پر دوو

په خپل فضل او کرم او مهرباني سره موږ روغ رمټ او صحيح او 

سالمت راکوزوي. له دې آيت څخه دغه خبره استخراجېږي چې په بېړ  

"بسم او نورو نقليه وسايلو باندې د سورېدلو په وخت کې ښايي چې 

 "." وويلی شياهلل

مْ   ( آيت متن:١١د ) رِْي ِبِ َع  َوِِهَ َْجْ َعنَا َوََّل تَُنْن ما ّٰبَُِنا اْرَكْب ما ِفْ َمْوجٍ ََكلِْجَباِل  ۣ َوََنٰدي نُْوُحُۨ ابْنَٗه َوََكَن ِفْ َمْعزٍِل ي

 37الْٰنِفرِيَْن         

" کې په شان د "څپو د اوبوپه موجونو  او دې بېړ  به وړل"ژباړه: 

ته حال دا چې و هغه غرونو او نارې کړې نوح له ډېره شفقته، زوو خپل 

په کنارو له پالره، يا له ايمانه، يا له بېړ  نه، يه بچوړيه زما! راځه 

سور شه! په بېړ  کې له موږ سره او مه کېږه له کافرانو سره چې غرق 

 ".شي

يعنې بېړ  به د غرونو غوندې موجونه او څپې "د مفسر تفسير: 

رې به پرې طخوفه او خڅيرولې او په خپل ټکر سره به يې وهلې او بې له 

" کنعان "يامروانه وه. وروسته له سورېدلو نوح عليه السالم خپل زوو 

ته ورغږ کړ چې له خپله پالره او وروڼو او نورې کورنۍ څخه بېل او د 

کفارو سره اېل او غېل و، چې ددغو بدبختانو کفارو ملګرتوب 

 پرېږده، له موږ سره راشه! څو له دغه لوو مصيبت څخه نجات

 ".وموندلی شې

ِ ِاَّلا َمْن راحِ ( آيت متن: ١٩)د  اْعِصُمِِنْ ِمَن الَْماِۗء  ۭ قَاَل ََّل عَاِِصَ الَْيْوَم ِمْن َاْمِر الّلٰ اَل قَاَل َسٰاِوْيْٓ ِاٰٰل َجَبٍل ي ََ َم  ۚ َو

 َ ْْ  30    بَيََْنَُما الَْمْوُج فَََكَن ِمَن الُْمْغَرِق

، چې ژر به الړ شم ځاو به ونيسم پر وويل کنعان زوو د نوح"ژباړه: 

سر د کوم غره باندې چې وساتي مې له اوبو نه، وويل نوح چې نه شته 

ساتونکی نن ورځ له امره، حکمه او له عذابه! او پرده شوه د دوو 

وګرځېد کنعان له جمله د غرق دواړو په منځ کې موج، څپه د اوبو، نو 
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 ".کړيو شويو

ل ااوته اوس هم داسې خيدهل اوعجل د مفسر تفسير، کنعان له خپ

"په اوقاتو کې "څپاند عادي اومعمولي سيالب کاوه، لکه چې سړو

م پر کومې هخيږي او خپل ځان ژغوري، نوزه به  اوچته پر کومه لوړه

لوړې،اوچتې څوکې دغره وخېږم او خپل ژوندون به وساتم، نو وويل 

امره او حکم او له  له سره نه شته ساتونکی نن ورځ لهنوح عليه السالم 

د اهلل څخه، ولېکن هغه څو  چې رحم وکړي اهلل پرې او وئي  عذابه

،نونجات مومي،يعنې ته په کوم خبط او خطا کې ساتي له عذابه

لويدلی يې؟ دغه عظيم توپان خو کوم معمولي سيالب نه، بلکې د اهلل 

 "تعالی دعذاب توپان دو.

نن هيڅ يو شی د دو؟ لوړو اوچتو غرونو حقيقت او ماهيت څه د 

پا  اهلل له عذابه نجات نه شي موندلی، هو!د همهغه چاپه برخه کې 

او کرم پرې وي، مګر په دغه  نجات کېداو شي چې دپا  اهلل فضل

و څه رحم نه پر غټو مجرمابه هنګامه اوانتقام په مقام کې بلويه او مهي

اترو دغه  په منځ کې ال دخبرو اواو شفقت کېداو شي؟ د پالر او ځوو 

سلسله پاو ته نه وه رسېدلې چې د اوبو يوه څپه او موج د دوو ترمنځ 

چې د  هسره بيل کړل، بياهر کل حايله شوه او دوو دواړه يې د تل لپاره

او کفار غرق شول، نو د پا  اهلل داسې  توپان واقعه نهايت ته ورسېده

 "امر صادر شو.

ْرُض ابْلَعِ  :"آيت متن١١"د َ ْي َماَۗءِك َويَٰسَماُۗء َاقِْلِعْي َوِغْيَض الَْماُۗء َوقُِِضَ اَّْلَْمُر َواْسـَتَوْت عََٰل الُْجْوِدّيِ َوِقْيَل َوِقْيَل َٰيْٓ

        َ ْْ ِلِم  33بُْعًدا لِّلَْقْوِم الّظٰ

ه ځمکې جذب کړه، بېرته ښکته و نغړه اوبه يژباړه: او وويل شو چې 

پلې او کمې کړو شوې اوبه له بندي کړه اوبه خ ه اسمانه!ياو  خپلې!

 داشرارو او انجام د  کړشو هغه حکم د هال مخې د ځمکې او پوره

  لريوالی دو ده بېړ  پر غره د جودي،او وويل شو هالېرارو،او ودربا

 "مه قوم د ظالمانو کافرانو ته.حوي له ر
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پورې دومره زياتې اوبه له اسمانه  ېتر يوې مود ;د مفسر تفسير

ې ګواکې د اسمان ګردورخونه او بندونه سره پرانيستل راتويي شوي چ

او بېرته شوي دي، او د ځمکې ګردو پولې او پردو سره شليدلې،

ترونو، او لوړو وچتو غرونو پورې هم اوبه وختلې او هغه شوي وي، 

 "ګرد په کې ډوب او پټ شول.

بې د بېړ  له سورو څخه نورو ګرد وکفارو ته چې ددوو په حق کې 

ښيرا کړې وه، غرق شول، په دغه مهال اهلل قدوس ه السالم نوح علي

 جلت عظمته ځمکې ته امر وکړ چې اوس دې خپلې اوبه بېرته درجذبې

 "کړه.

ه يږه، او کړه او مه ورې بسه اسمانه نور ي او درکش يې کړ، او

ال نه ثتحکم اموريځو!لري شي، نو بيا څه مجال و چې د غوګردود هغه 

طلی کړو وي، عې ډيل او محل کې يې د يوې لماو په تعميوي کړو؟ 

او بېړ  د جودي پر غره باندې لکه چې د اوبو وچيده شروع شول، 

کې دو، او د هغه امر اواراده ""موصلد پهزودريده، چې د ځينو په ن

 "چې پا  اهلل د مجرمينو د سزا ورکولو په نسبت فرمايلي وه پوره شو.

چې د پا  اهلل له رحمته د تل د ظالمانو په حق کې د غسې وويل شو 

او د هميشه دپاره د مصيبت او هالکت په غارونو او لپاره لرې شی، 

 "کندو کې پراته اوسي.

َ  "آيت متن:١١"د ْْ اٗه فََقاَل َرّبِ ِانا ابِِْنْ ِمْن َاْهِٰلْ َوِانا َوعَْدَك الَْحقُّ َوَانَْت َاْحَُكُ الْٰحُِكِ ب        َوََنٰدي نُْوٌح را

34" 

يه ربه زما!بېشکه چې  ;ژپاړه او غږ وکړ نوح رب خپل ته. نو وې ويل

ځوو زما له اهله زما څخه دو، او بېشکه چې وعده ستا حقه ده او ته 

وفرمائيل  ;يې ښه عالم،عادل، لوو حاکم له ټولو حکم کوونکو څخه

اهلل يه نوحه!بېشکه چې هغه ځوو نه دو له اهله ستا چې مومنين دي 

 "و خاوند د عمل ناکاره دو.بېشکه د
نو سوال مه کوه له مانه د هغه څيز چې نه وي تاته په هغه څيز کې څه 
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بېشکه زه پند درکوم تاته چې نه شي ته له جاهالنو په دې نا علم پوهه،

 "ل کې.اجائيزه سو

نوح عليه السالم دغه عرض په کوم مهال کې کړو  ;د مفسر تفسير

وروسته دغه دواړه احتماالت شته، دو؟ له ډوبېدلو څخه پخوا که 

وارو د ليدلو په غلط فهمي سره طدوهم د کنعان د منافقې اوضاعو او ا

ښايي هغه به مومن ګڼلی يا به يې کافر پېژندلې وي، او د رب العزت 

 "جل جالله په دربار کې داسې سوال به يې کړي وي.

 له نو مقصود به يې دده د اضطرابي کيفيت اظهارو او د پا  اهلل

دلو څخه ېوبډحضوره د هغه نجات سرشته او انتظام وي، او که له 

ددغې معاملې د حقيقت د  وروسته دغه وينا شوي وي، نو محض

معلوملو په غرض خپل خلجان يا اشکال به يې وروړاندې کړي وي، 

 "تا خو زما دکورنۍ دنجات وعده راسره کړې ده.اله العلمينه! ;يعنې

داخل نو ه المله په استثنا کې ظاهرانه و، او کنعان د مومن توب ل

بال شبه ستا وعده حقه ده، هيچا ته  ا د هغو د ډوبيدلو راز به څه وي؟بي

ې معاذ اهلل وعده خالفي چله سره داسې کوم خيال نه شي پيدا کېدو 

و  ستا د څکړې ده، ته احکم الحاکمين او مطلق شهنشايي که 

په دواړو صورتونو کې هغه ي احکامو په راز وپوهيږي او ونه پوهيږ

نه لري ستا د فيصلې په مقابل کې دم حق حق دو، او هي و  هيڅ 

 "يا تا په وعده خالفي مجبور کړي. ووهلی شي

نه د چا دا منصب دو چې ستا د ناطق حکم په متعلق څه تنقيد 

يواځې د قلبي اطمينان دپاره د استعالم او استغفار په وکړو شي، 

چې  ;از معلومول غواړم، ځواب يې داسې واوريدر قعيتوګه ددغې وا

دو ستا له هغې کورنۍ څخه نه و، چې د دوو د نجات وعده درسره 

َبَق عَلَْيِه الَْقْولُ "بلکې پهشوې وه،   "کې شامل دو."ِاَّلا َمْن س َ

ر نه بځکه چې دهغه عمل خراب دو، ته دده له کفر او شر  څخه خ

ت د فراسته او رڼا، د کفر د يي د تعجب ځاو دو چېې ته سره د نبو
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سره د يوه کافر د احوالو په نسبت پوره صريحو اثارو د موجوديت 

نه لري، او تر اوسه پورې د هغه حال تاته مشتبه دو د هغه معلومات 

اره کې موږ نه بواقعي احوال چې تاته نه وي معلوم، نو د هغه په سړي 

 مه غواړه.!يا دا ډول طريقه او کيفيت داسې نامناسب رعايت 

مقربينو ته وړ او اليق نه دي چې بې له فکره او اندېښنې او وړاندې 

 "رې وکړي.بب ناپېژندونکو جاهالنو په شان خداو وروسته کتلو، د ا

ۭ  َوِاَّلا تَ : "آيت کې داسې لولو١١"په َْ ِٰلْ ِبٖه  ِعَْلٌ ْٓ َاُعْوُذ ِبَك َاْن َاْسَٔــــََلَ َما لَيْ ْ ْغِفْر ِٰلْ قَاَل َرّبِ ِاّّنِ

َن الْٰخِِسِيَْن        ْٓ اَُكْن ّمِ ِِنْ  32َوتَْرَْحْ

وويل نوح يه ربه زما بيشکه زه پناه نيسم په تا پورې له دې ژباړه: 

ز په نسبت چې  نشته ماته د هغه په يچې سوال وکړم له تانه د هغه څ

پر ونه کړي، هکله علم او پوهه، او که مغفرت ونه کړو ته ماته او رحم 

 "يانکارانو.زا، نوشم به زه له م

نَُمتُِّعُهْم ُثا : آيت متن"١٢"د َعَك ۭ َوُاَمٌم س َ ْن ما ما ناا َوبََرٰكٍت عَلَْيَك َوعَٰٰلْٓ ُاَمٍم ِمّ ناا ِقْيَل يٰنُْوُح اْهِبطْ بَِسَٰلٍ ِمّ ُهْم ِمّ  يََمسُّ

اٌب َاِلْيٌ        َِ  32عَ

نه په سالمتي له جانبه  ه نوحه! کوز شه له بېړ يوويل شو  ژباړه:

انبه پر تا او پر څو فرقو له هغه چا نه جزما او سره له برکتونو زموږ له 

 "چې له تاسره دي.

تاسره دې ژر به  او څه نورې فرقې کافرې له اوالدو د هغه چا چې له

له جانبه  ږنفع ورکړو هغوو ته په دې دنيا کې بيا ه ورسېږي دوو ته زمو

د مفسر تفسير يعنې له " ت کې په سبب د کفر.عذاب دردنا  په اخير

"څخه پر ځمکه ښکته شول، جودې"بيا له و"باند"جوديبېړ  څخه په

برکات او سالمتي وروسته له دې نه پر تاسې او پر هغو اقوامو به وي 

 "چې ستاسې له ملګرو څخه پيداکېږي.

اوس چې ځمکه دتوفان له سببه بيخي خرابه او ويجاړه شوې ده، اهلل 

عالی به يې بيا ودانوي او د هغه رونق او سينګار ته به بيا عودت ت

تسلي فرمائيلې ده چې بيا په لفظ ګواکې حق تعالی "المبس"ورکوي، د
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 ويبه پرګردو انساني نو عو پخوا له قيامته داسې عمومي هالکت نه 

 "راتلونکی مګر ځينې فرقي به هالکيږي.

وګورو چې په نورو منابعو وه د قرآني آيتونو څرګندونې اوس به  دا

 "په هکله څه راغلي دي.کې د نوح عليه السالم 

 "مخ کې داسې١۱٣١"پښتو اريانا دايرت المعارف داوم ټو  په

د آدم  نوح عليه السالم ;په رواياتو کې داسې راغلي دي، چې ;وايي

"کاله وروسته زېږېدلی او په پنځوس ١١١١"له مړينې نه  عليه السالم

 "بر شوو دو.کلنۍ کې پيغم

څو کاله يې پرله پسې خپل بې الرې شوي او کافر شوي قوم ته د 

ايمان بلنه ورکړه خو څه فايده او ګټه يې ونه کړه، نو ځکه د خداو له 

 "په جوړولو مامور شو.""بېړ لورې د کښتۍ

درې ينې، اکله چې بېړ  جوړه شوه نو نوح عليه السالم د خپلې م

دوو د ښځو سره په کې کېناستل او هر  او د"سام،حام او يافث;ځامنو

انو نر او ښځې يوه يوه جوړه يې هم له ځانه سره واخيستل، ښډول ساک

 "اني باران وورېد.پوره څلويښت ورځې او شپه توپ

ورځې د اوبو الندې  له اوبو ډکه شوه او يو سلو پنځوس ټوله ځمکه

ښته شوې او ژوي مړه او تباه شول، بيا وروسته اوبه ک وه، ټول ساکښ

او د غرو څوکې راښکاره شوې، د نوح عليه السالم بېړ  د جودي د 

غره پر څوکه او د تورات په روايت دارارات د غره دپاسه وچې ته ووتله 

 "نوح له درې ځامنو انسانان په دوهم ځل پيدا شول.د او 

او همدارنګه د ځينو نورو اطالعاتو له مخې د د پورتنيو څرګندونو 

خپلې څه غوندې نورې کتنې هم سالم په هکله غواړمه،نوح عليه ال

هغه موده کې چې  هپه ټولنوح عليه السالم  ;ورزياتې کړم او هغه دادي

 "د دين او شريعت په خپرولو کې تېره کړې ده.

تر ډېره کچه پورې په خپلو کړو وړو کې عدم تشدد، سوله،روغه او 

السالم د ځوو  انصاف يې ځلولی دو، دغه المل دو چې د ادم عليه
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نه وروسته په دوهمه مرتبه کې د ښېګڼو، روغې،جوړې او د  ""هابيل

نه تاوتريخوالي سمبول ګڼل کېږي، دا ځکه چې د لومړ  مرتبې خاوند 

" دو، هابيل له دې المله د لومړ  مرتبې خاوند ګڼل کېږي چې "هابيل

 ""ته ويلي و."قابيلهغه خپل ورور

  له مخې که مې ته ووژنې هم زه او ې ته زما ورور يې، د ورورچدا 

زما السونه به ستا او د ستا د السونو د کړو په مخه کې خنډ نه شي، 

لکه چې همداسې هم وشول، کله چې قابيل وغوښتل هابيل ووژني، 

او په دې توګه  ددې دښمنانو کړنې مخه ډب نه کړه رهابيل د خپل ورو

 "مخه هم ونه نيوله. يې د خپل ژوند نه د دفاع په خاطر د خپل ورور

او هغه ته "ته د مشر ورور په سترګه وکتل "قابيلهابيل خپل ورور

په  و تهراتلونکو نسلون هس د ساتلو له المله دا خبرايې د ورور  د پ

 "ميراث پرېښودله چې ورور  ته بايد په کومه سترګه وکتل شي.

د او څرنګه د ورورولۍ لوړ او درانه دريځ ته درناوو وشي؟ 

د ښېګڼو او  هکول د ژوندانرولۍ پاس ساتل او هغه ته درناوو ورو

 "دوه توکي دي چې الهي نعمت ګڼل کېږي.خوږو 

"په څېر د خپلو ورونو په وينو تويولو "قابيلې لکه دچخو هغوو 

د ژوندانه ښېګڼې او خواږه په  سره خپلې ينې خړوبوي، او په دې توګه

ي، څرګنده خبره ده چې د تاوتريخوالي، تشدد او تراخه ځځوالي بدلو

انساني ژوند د دښمن په الره درومي، د هغه دښمن په الره چې نوم يې 

 "شيطان دو.

سره لکه  رهر چا چې د شيطان الره غوره کړې، هغه د خپل ورو

"غوندې دښمني کړې او خپل ورور يې وژلی دو، مګر د وژلو "قابيلد

 "سه کړې.نه وروسته پيښمان شوو، خو څه ګټۀ يې نه ده ترال

لومړنی شهادت دو چې د ورورولۍ د پاس د  "شهادتهابيل"د

ساتلو پر بنسټ يې هغه په ژوندانه کې د روغې،جوړې،سولې او 

 چا چې دصميميت لوړ دريځ ته د سمبول په توګه ورخيږولي دي، 
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الره نيولې، هغوو ټول د ريښتيني انسانانو په نامه په هر ""هابيل

خوا ستايل شوې او د درنو او کرامت مهال کې د خپلې ټولنې له 

انسانانو په ډله کې هرکله او په هر ځاو کې د ولسونو  لرونکو

 "الرښوونکي،مشران او سوله غوښتونکي شمېرل شوي دي.

ي ټولنه کې نوح عليه نه وروسته په انسان""هابيلد ;لکه چې

ي او په دې توګه نوح عليه السالم د سولې، روغې او م راځالالس

د لوړ دريځ خاوند د دوهم سمبول د مرتبې لرونکي په توګه انصاف 

 "ګڼلی شو.

" يواځې د خپل ورور سره وروري وکوله، "هابيلپه دې توپير چې

او روزنې او پالنې  د خپل قوم د جوړونې کوم چې نوح عليه السالم 

غبرګون سره ددې چې د لومړني انسان ""هابيلدکولې، لپاره هلې ځلې 

 "د په مرتبه کې ګڼل کېږي.وښپه توګه د الر

په ورورولۍ کې دسولې،روغې او انصاف د پلې کېدو مخکښ هم 

د يوې اوږدې مودې لپاره د خو نوح عليه السالم پېژندل شوو دو، 

خپل قام د الرښوونې، جوړونې،روزنې او پالنې په الره کې ډېر ېمنډې 

رزې په د خپلې مباترړې ووهلې، مګر بريالی نه شو، نوح عليه السالم 

اوږدې مودې کې ددې وسه تر السه نه کړاو شوه، څو د خپل قوم نه په 

 "ت"ملسيمه او نړ  کې يو غښتلی ولس يا په سياسي او ديني لحاظ 

 "جوړ کړي.

نوح عليه السالم سوله، روغه، جوړه او مينه خوښولو، خو قوم يې 

ڼو، ، تشدد او کرکه، نوح عليه السالم به خپل قوم د ښېګتاوتريخوالی

او انسان دوستي ته ه ولو، خو قوم به ناوړو، بدګڼو لوريينو 

 ;په پښتو ژبه کې يو متل دو چې وايياودښمنۍ ته مخه کوله، 

 "بدګرځې بد به پرځې.

د يو پلو بدو او ناوړو کارونو له المله د نوح عليه السالم قوم هم د خ

ر  شو، توپان په وسيله تباه او د هميش لپاره د ځمکې له مخې و لوو



35                                                                                                                              د انسانيت په لمنه کېعدم تشدد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

څه شې چې په دې پيښه کې د خواشينۍ وړ بريښي هغه د هغو ټولو 

د قوم په ګناه کې کومه برخه نه ساوالو مړينه ده چې د نوح عليه السالم 

د ځمکې پر مخ د دوهم لرله، ددغې پيښې نه وروسته نوح عليه السالم 

، لکه چې په کتابونو کې راغلي دي ;په نامه يادېږي، دا په دا چې"ادم"

 "سېږي.انسانان کوم چې د ځمکې پر مخ او دغه اوسنی

له پښته دي، دا ځکه چې د توپان له المله د نوح عليه السالم ټول 

او د هغه سره په بېړ  کې د سپرو  پر مخ د نوح عليه السالم ځمکې د

ملګرو نه پرته نور ټول انسانان تباه شول، د انسانانو سره يو ځاو ال ټول 

هي کله هم د خپلې په خپله نوح عليه السالم ، خو و ژوي هم تباه شوي

او  مبارزې په موده کې پر خپل قوم باندې د ځځوالې،تاوتريخوالي

ال چې د تل لپاره يې په خوږه ژبه او ماته غاړه تشدد نه کار وانه خيست 

خپلې الرښوونې اورولې، او چاچې به ورته کنځل، هغه ته به يې له لويه 

 "ڼو غوښتنه کوله.خداي د خير او ښېګ

او خير ښېګڼو نه ډ  انسان نه يواځې دا چې د يينو رد داسې الو

چې د انساني اصيل خوو  په څېر ګڼلی شو،ولنې د دوهم بابا ټاني سان

د پاس نه وروسته د ورورولۍ ""هابيلاو خصلت لرونکي په توګه د

مرتبې لرونکي د سمبول په نامه هم يادولی شو، ساتونکي د دوهمې 

هوډ کړو و،  انساني لوړ خوو او خصلت سره سمبال عليه السالم د نوح

څو خپل قوم لکه د ځان په څېر له ټولو هغو بدو او ناوړو خويونو او 

 "کړنو نه وژغوري، کوم چې د انسانيت ددښمن غوښتنه ده.

هغه غوښتل  ;مګر په دې کار کې پاتې راغی اوماته يې وخوړله، يعنې

څو د تاريخ په کې يو ستر ملت جوړ کړي، د خپل ولس څخه په سيمه 

سترګو کې د سمبول په توګه وبريښي، مګر يواځې دو په خپله خپل 

 "تاريخ ته سمبول وګرځېد او قوم يې نه.

روزنې او پالنې په هکله غوره ګڼم په قرآن کريم کې د ولس د جوړونې،

 ونيسه يه ;ژباړه"خذالعفو تر اخره ;ايت ولولم"١۱۱"عراف سورةد اال



36                                                                                                                              د انسانيت په لمنه کېعدم تشدد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

محمد
!ص
عادت د عفوې کولو او امر حکم وکړه په معروف نيکو  

کارونو سره او مخ وګرځوه په څنګ شه له جاهالنو، ناپوهانو، 

د  هصيت له طرفعه، او که باعث او تيز کړي، تا په مخو څنليونيا

نو پناه وغواړه په اهلل پورې، بېشکه دغه اهلل ښه کومه وسوسه،  نشيطا

 ".اورېدونکی، ښه عالم دو

څو معنا ""خذالعفود ;د مفسر تفسير "ټولو اقوالو په ګردو احوالود 

 "ګانې شوي دي.

ې له سخت ګېر  او تندخويي ځينې پرهيز چد زياترو حاصل دادو 

د مومنانو په مقابل کې څو د قهر او غضب له المله دوو درڅخه وکړه، 

الخالق تار په تار نه شي، اهلل جل جالله په دغه آيت کې چې د مکارم ا

يه محمد صلی اهلل  ;و، خپل پا  رسول ته هدايت وفرمايه، چېجامع د

!د عفوې او له خطاؤ ځينې د تېرېدلو عادت ونيسه او له پند عليه وسلم

او تل خپلې معقولې خبرې کوه! اوله  ;هوروکو څخه خوله مه نيس

د دوو جاهالنه حرکاتو له کبله هره  ;يعنې جاهالنو څخه په څنګ شه

کله چې وخت و سره الس او ګرېوان کېدلو ته ضرورت نه شته، ورځ دو

يې راشي، نو په لږ وخت کې به د دوو ګرد حساب او کتاب پاو ته 

ورسېږي، که کوم وخت د بشريت په مقتضا د دوو پر کوم نااليق حرکت 

 "په قهر شي.

او يقين شيطان وغواړي چې له لرې څخه تاسې داسې يوې معاملې او 

يا ستاسې له او تيار کړي چې له مصلحت نه مخالف وو،  کار ته اماده

نو ته فوراً اهلل تعالی عظيم خلق او حلم او متانت سره اليق او وړ نه وي، 

ستاسې د عصمت او وجاهت په څخه پناه وغواړه له دې وسوسې څخه 

خداو رقدي ;مقابل کې هيڅ يو کېد، مکر او چل نه شي چلېدلی، ځکه
ج
 

برو اورېدونکی او په هر حالت پوهېدونکی دو، د خ ذيعچې د هر مست

 "هم ده ستاسې د صيانت تکفل کړو دو.

د پورتني آيت د الرښوونې پر مخ کولی شو ووايو چې ځځواله او 
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ځځښت لکه څنګه چې انبياو او مرسلينو ترينه ځانونه ژغورلي دي، د 

ژوندانه په اوږدو کې، هر انسان ته هم ښايي چې ځان ترېنه وژغوري، 

او کنه ځځواله د شيطان کاردو او شيطان په دې الره کې د هرې 

کوچنۍ خبرې، کوچنۍ خوځښت او کوچنۍ اشارې څخه ګټه اخلي او 

ن موخه تل همدا وي چې انسان پر اخپله موخه تر السه کوي، د شيط

بوخت، پرناوړو سوچونو اخته او  وناوړوالرو سم، پر ناوړو کارون

کړي، دې موخې ته د رسيدلو په الره کې  ناوړو ستونزو او النجو لتاړ

 ".يې دنوسله ځځواله او د ځځوالې بهاشيطان ته ډېره ښه 

د بهانو پنځوونکی ووسي، شيطان د انسان ته نه ښايي چې د شيطان 

او تل  په دې ه ه کې دو چې دو،  لناوړو کارونو لمسوونکی الم

ولټوي، څو چې ناوړه او تباه کوونکی الملونه او څرنګه؟ چېرته چاته؟ 

رځوي، خو انبيا او مرسلينو بيا د شيطان وکندې ته يې وغد بدمرغيو 

سره د مېرڅۍ په الره کې د تل لپاره ه ه کړې، څو خپل الرويان د نيک 

مرغۍ اوهوساينې سوله ييزې په سيده الرې باندې رهي او روان 

نه وساتي نو په دې دليل د لوو خداو له لوري د نوح عليه السالم 

 "دي. شوي روسته نور انبيا او مرسلين هم استولو

ي په دې هکله لومړو تر هرڅه په قرآن کريم کې د يونس د سورة وښه به 

نِٰت فََما ََكنُْوا  :ند آيت مت"آيت کې ولولو، ١١"په ُثا بََعثْنَا ِمْنْۢ بَْعِدٖه ُرُسًَل ِاٰٰل قَْوِمهِْم فََجاُۗءْوُھْم َِبلَْبّيِ

ِِلَ نَْطَبُع عَٰٰل قُلُْوِب الُْمْعَتِديَْن     ِلُيْؤِمنُْوا بِ  ِٰ بُْوا ِبٖه ِمْن قَْبُل ۭ َك ِا  23َما َك

هود،  ;س له نوح نور رسوالن قوم د هود ته لکهپبيا ليږلی وو موږ ژباړه: 

صالح،ابراهيم،شعيب، نور اوړو وو دغو رسوالنو هغوو ته داليل 

راوړو وي په هغو  ښکاره پس مستعد نه وو دوو، دې ته چې ايمان

 "، اصولو چې تکذيب يې کړو وو.دينيه وو

د هغو اصولو پخوا له بعثت د رسوالنو! همداسې لکه چې مهرمو 

زړونو د تېرېدونکو له پر لګولی و په زړونو د دوو مهر لګوو، موږ 

 "شرعي حدودو.
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د مفسر تفسير: يعنې د نوح عليه السالم څخه وروسته هود، صالح، 

يې د خپلو اقوامو په شعيب او نور انبياء عليه السالم ابراهيم، لوط،

ونښو او د اليلو لېږلي و، ليکن د هغه جهالت او  هلورې سره له ښکار

د بعثت څخه پخوا وو، او کفر په حالت کې چې دغه خلق د خپلو انبياؤ 

د هغو شيانو په سبب چې پخوا له دې نه يې پرله پسې د انبياء تکذيب 

ا توفيق ونه موند چې د نورو انبياو ؛چې د تشريف کړو وو، بيا يې د

او اسالم  يقايقو وپوهېږحراوړلو او د دوو د پوهولو څخه وروسته پر 

ومنی، بلکې د هغو صحيحه و اصولو تکذيب چې پخوا له دې نه قوم د 

 "نوح کړو وو، دوو ګر دوهم د هغو د منلو څخه انکار وکړ.

دخولي څخه وتلې وه، ممکن نه  د ړومبنيوچې يو ځلې ""نهاو همغه يوه

سره بدله شي، دوو هم په ""هوو چې بيا د نورو وروستنيو له خولو په

همغې بې ايمانۍ او تکذيب الحق تر اخيره پورې کلک والړ وو، هغه 

 "رې کړې دي.ېکسان چې د حق په تکذيب او عداوت کې يې ت

ې اول د هغو په زړونو باندې د مهر لګولو هم دغه صورت کېداو شي چ

تکذيب کوي، بيا پر هغه داسې ضد او اقرار کوي، چې محض د 

د دښمنۍ او عناد رويه ځان ته غوره کړې، تر دې ځايه پورې چې د دوو 

زړونو ګردې قواوې ورانيږي، او د حق د قبول استعداد په کې بيخي نه 

 "پاتې کېږي.

نګه چې داوه د قرآني آيت ژباړه او د هغه په هکله د مفسر تفسير، لکه څ

جوړه، سوله، نياو او  "يعنې:"حقمو په پورتنيو کرښو کې ولوستل 

ځځواله او تاوتريخوالی دو، په "هسلوب""سره چې"باطلرښتياتل د

مخه کې ودرېدلې او د انصاف او عدالت پلوو او غوښتنه يې کړې ده، 

د حق د پلويانو لومړنی سمبول د ادم عليه السالم  هاو په دې توګ

وګڼلو، دادو په "نوح عليه السالم مو  دوهم سمبول او""هابيلځوو

 "دې لړ کې د حق دالرې د دريم سمبول پېژند پاڼه هم ولولو.
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 يمه برخهېدر

 راهيم عليه السالمحضرت اب

پر مخ  ه کې د هغه چانه يادونه کېږي چې اوس اوس د ځمکېخپه دې بر

 وادياننکي د هغه او د هغه د ځوځاتو دتر نيمايي پورې اوسېدو

 " "ابراهيمي چې ووايي دڼالرويان دي او دا ځانونو ته وياړ ګ

په هکله د عليه السالم ""ابراهيمد" غړي دي، "ملتدعليه السالم 

"مخ کې داسې ليکل ١١٩"پښتو اريانا دايرت المعارف لومړو ټو  په

 "شوي دي.

ابراهيم بن آذر، بن ناحور، بن ساروغ، ساروخ، بن ارغون، بن قانع، بن 

بن فيتان، بن رامخشد، بن سام، بن نوح چې په تورات کې عامر، 

دو، او  پيغمبرابراهام د تاخ زوو ذکر شوو او د کلدانيانو مشهوره 

جد دو، دا نومونه حضرت محمد صلی اهلل عليه وسلم  پيغمبرد  نږزمو

دي، او ځکه چې ددې عجمي دي له توراته رانقل او لغتاً عبراني 

 "توپير لري.روفو له مخارجو نه غالباً د عبراني د ح جحروفو مخار

کې  دله اصل نه تغير مومي، د حضرت ابراهيم په مول نينو ځکه د عبرا

 "کې دحران په شمال او"اورچې پهاختالف دو، څو  بيا وايي 

داهواز عالقه ده، زېږېدلی دو، څو  بيا وايي  چېکې  "سوس"هپاي

و  يې او څ""کوشڅو  يې په "په بابل کې زېږېدلی دو،چې

 مولد ي ناحيه او د کسکر حدود د حضرتباوکې چې د ز""ورکاپه

او و، يووړ او ته چې د نمرود ځ ""کوشبولي او وايي چې پالر يې، 

کې وزېږېد، او بيا پالر بابل ته راوست  ""حران  بيا وايي چې پهڅو

يو زر او دوه سوه او درې شپيته  "١١١٩"عليه السالم حضرت ابراهيم

تر توپان زېږېدلی دو، پخوانو علماو عموماً ويلي دو ه وروسته کال

" او "اشير"ابن "کوشبن کنعان بن"د"نمروچې حضرت ابراهيم د 
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 ".طبري

ن کوش ويلي بنمرود بن کوش ويلي دي، خو ابن خلدون هغه بن کنعان، 

 "دي.

دو، اهل اخبار وايي چې، نمرود د ضحا  له  په زمانه کې زېږېدلی

نوح و بابل ته دده درابلنې دپاره  حضرتچې  "ځينو ګمان کړو دوخوا

 ".شوو و رمامو

په خپله دو مستقل  ;حاکم و، خو د علماو بلې دلې بيا ويلي دي چې

زرهي بن طهما سغان" و، مګر ابن خلدون، نمرود د پاچا و، او نوم يې"

جرامقه له ملوکو څخه بولي، او نوم يې هاصد بن کوش" ښيي، ځينې 

خپله ضحا  دو، او د ابراهيم عليه السالم پالربت وايي چې نمرود په 

 تراش و."

خا نه يې مقرر کړو و، بتانته مقرب کړو و، او پر ځنو ځکه نمرود آزر

هغه وخت چې د ابراهيم عليه السالم د زېږېدلو، وخت رانيژدې شو، نو 

ين نمرود ته ورغلل او ورته وې ويل چې موږ له خپله علمه مځينې منج

سنه او مياشت کې به په دې  فالنکيکړو ده چې په داسې استنباط 

کلي کې يو هلک "وزېږي چې نوم به يې ابراهيم وي، او ستا دين به 

 پرېږدي او ستاسي بتان به مات کړي."

هر کله چې هغه د منجمينو کښل شوو کال راغی،نو نمرود امر وکړ چې 

ه ې شي، او هرڅونه او الد چې دوو په هغحبسټولې حاملې ښځې دې 

کال او مياشت کې وزېږوي، نو هغه دې واړه ووژل شي، په غير د 

حضرت ابراهيم له مور نه چې د آزر ماينه وه او ځکه چې ځوانه مينځه 

 "وه.

او ددې حمل چاته نه څرګندېده، هغه وخت چې د ابراهيم مور د خپل 

حمل وضع کېدل حس کړل، نو ژرله کوره ويوه غار ته الړه او هلته يې 

او بيايې د غار خوله وتړله، او په خپله کور ته راهيم وزېږاوه، حضرت اب
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او او د خپل زوو احوال به يې اخيست،  هراغله، کله کله به غار ته ورتلل

 ."کتل به يې چې ابراهيم ژوندو او تل خپله بټه ګوته ځبيښي

خداو تعالی به حضرت ابراهيم ته له همغې ګوتې نه رزق روزي 

به په يوه ورځ دونه وده کوله، لکه نور يې چې  ورکاوه،حضرت ابراهيم

په دريو مياشتو کوي، او چې د دريو مياشتو شو، نو د يوه کال په 

 اندازه به لوئيدو."

هغه وخت چې د پنځلسو مياشتو شو، نو يې له مور نه وغوښتل چې له 

. نه دو ماخستن له غار نه راوويست غار نه يې وباسي، مور يې له وېرې

ليه السالم د ځمکې اسمان خلکو ته فکر کاوه، او وې ويل ابراهيم ع

چاچې زه پيدا کړو يم او رزق او روزي يې راکړې، هغه زما خداو  ;چې

دو، او بېله هغه بل خداو وجود نه لري، بيايې اسمان ته وکتل او 

 ؟.نو يې سمدستي وويل چې زما خداو دغه دوستوري يې وليدل، 

سلسل کتل، تر څو چې او هغه ته يې م نظر يې له ستوري نه ايسته کړ

کوم شی چې غروب کوي هغه په ستوري ولوېدل، او بيايې وفرمائيل: 

ې چم بيا سپوږمۍ راوختله او حضرت ابراهيم وسره نه خوښ ۍخداي

نو يې وويل چې دغه زما خداو دو، هغه روڼه او ځلېدونکې وليدله، 

ې سپوږمی هم يې ترېنه تر هغه پورې لرې نه کړ، تر څو چ راو نظ

او حضرت سمدستي وويل چې که ماته خپل خداو هدايت ونه ولوېده، 

نو زه به له ګمراهانو نه شمار شم هغه وخت چې ورځ شوه او لمر کړ، 

راوخوت او حضرت ابراهيم
ع
د هغه عظمت وليد او دده رڼا او ځلېدا يې  

دا تر هرڅه نه ډېره وليده، نو يې وويل چې دغه زما خداو دو، ځکه چې 

ياقوم اني بري تر هرشي نه لوو دو، خو چې لمر ولوېد، نو يې وويل: 

هي الذي فطر السموات واالرض حنيفا اني وجهت وجمما تشرکون."

 "وما انا من المشرکين.
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ورکړ او  ربيا ابراهيم خپل پالر ته راغۍ، او مور يې دده پالرآزرته خب

دو او د ده  ورته معرفي يې کړ چې ابراهيم عليه السالم دده زوو

 خو ازر ډېر متردد شو."يې په غار کې ورته وويل: زېږېدل او لوئيدل

ازر به بتان جوړول او ابراهيم عليه السالم او دده نورو روڼو ته به يې 

ورکول چې په بازار کې يې وپلوري حضرت ابراهيم بتان به ورڅ ه وو، 

 ې هغهپه بازار کې به يې چېغې وهلې چې آيا څو  دا شی رانيسي چ

نورو وروڼو به يې په بازار لري؟  ورتهاو ضرر هم هيڅ ګټه ورته نه لري، 

ه سره له بتانو باو حضرت ابراهيم کې بتان خرڅ کړل او کورته به راغلل 

ته وړي و، بېرته کورته راغی بيا حضرت ابراهيم خپل پالر چې خرڅالو 

 ېروهولې داسې شی ګ !هې ويل چې يه پالريته دعوت ورکړ اوورته و

پالر ورته ځواب چې هغه نه اوري، نه ويني او نه کومه ګټه درته لري؟ 

ـــناَك َواْْهُْرِِنْ َمِليًّا    ;ورکړ چې اْم تَنََِْه ََّلَْرُُجَ ْن ل
ِٕ
بْٰرِهْيُ  ۚ لَى ِ  ."33َا َراِغٌب َانَْت َعْن ٰاِلََهَـِِتْ َٰيْٓ

،آزرپالر يې چې زه تل ستاسې له آلهه څ ه مخه اړوم ;ابراهيم وويل

زموږ دين موږ يوه د اختر ورځ لرو که ته له ماسره هلته الړشې،  ;وويل

، نو ابراهيم هم به تاحيران کاندي، هغه وخت چې د اختر ورځ راغله

ورسره عيدګاه ته الړ، خو په الره کې يې ځان ناروغه واچاوه او بېرته 

و تبر يې د بت ته ورغی او خپل ټول بتان يې مات کړل ا او کورته راغی

او دو ترېنه الړ، هغه وخت چې دده نور يوه لوو بت په الس کې کېښود، 

 "قوم راغی او ټول بتان يې مات او ځپلې ولېدل.

اورېدل به مو چې ابراهيم زموږ  ;نو خورا خواشينی شول او وې ويل

بتانو ته کنځلې کوي او ملنډې پرې وهي، ګمان کاوه شي چې دغه کار 

دا خبره نمرود او د قوم نورو مشرانو ته ورسېده، او  به هم ده کړو وي،

اهُْم يَْشهَُدْوَن    ;وې ويل چې ِ النااِس لََعل ُْ د تا ويل اهل چې په هغه  ."33قَالُْوا فَْاتُْوا ِبٖه عَٰٰلْٓ َاعْ

جمله کې قتاده اوسيدي هم دي وايي چې د حضرت ابراهيم راغوښتل د 

پرده باندې شهادت  ېوه چ يوه جمعيت مخ ته شايد ددې لپاره

 "چې بتان همده مات کړي دي.ورکاندي، 
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ځکه چې دوو نه غوښتل چې دو بې له کوم شاهد نه ونيسي هغه وخت 

تا دا کار زموږ د  !يه ابراهيمه ;چې حضرت ابراهيم نه يې پوښتنه وکړه

بی له شاهد نه  ېچې دنه غوښتل دوو خدايانو په حق کې کړو دو؟ 

مخ ته راوستل شو،  د جمعيت و حضرت ابراهيمچې هغه وخت  ونيسي

نو ټول خلک پر خيل پاچا ))نمرود(( سره راټول شول او له ابراهيم عليه 

ِابْٰرِهْيُ : )السالم نه يې پوښتنه وکړه ٓـْ ِلهَتِنَا يٰ ا َِبٰ َِ ا  37َۭءَانَْت فََعلَْت ٰھ َِ ُُهْ ٰھ ٗٗ ڰ َكِبْْيُ قَاَل بَْل فََعََل ٗ

 آيه. (30فَْســــلُْوُُهْ ِاْن ََكنُْوا يَْنِطُقْوَن  

دا کار زموږ د خدايانو په حق کې کړو دو، ابراهيم تا براهيمه! ايه 

ځواب ورکړ، چې دا لوو بت به دا کار کړو وي، که خبرې کوالو شي، 

نو له هغه څخه پوښتنه وکړئ، ځکه چې لوو بت په دې نسبت چې تاسو 

ر شوو او دوو يې مات کړي دي.(( دوو هنور واړه بتان لمانځئ په ق

چې ده به زموت بتان مات  نو له خپلې دې دعوې نه دا دليل واورېدچې 

 کړي وي."

پرده موږ  ;واوښتل او خپلو نفسونو ته يې رجوع وکړه او وې ويل چې

ظلم وکړ او بې دده له وينا نه ګمان نه کوو چې بل چا به دا کار کړو وي، 

خو بيا هم وپوهېدل، چې بتان فايده يا ضرر نه شي رسولی او ورته وې 

ه خو پوهېږي چې دوو خبرې نه شي کولی، نو ځکه ته وايي ت ;ويل چې

ُثا نُِنُسْوا عَٰٰل ُرُءْوِسهِْم ۚ  لـَـَقْد عَِلْمَت  ;وايي تعالیچې دا عمل به دوو کړو وي، خداو 

ُؤََّلِۗء يَْنِطُقْوَن    هغه وخت چې حضرت ابراهيم له دوو سره  ;يعنې "34َما ٰهَْٓ

 اابراهيم دد د واچول، ځکه چې مجادله وکړه نو دوو سرونه ځوړن

حجت پر دوو غالب شو، نو دوو ومنله چې بتان خبرې نه شي کوالو، 

ََّل  ;هغه وخت نو آن حضرت دوو ته وويل چې ِ َما ََّل يَْنَفُعُُكْ َشـْئَـــًـا وا َافَََْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن الّلٰ

اُُكْ َوِلَما تَْعُبُدْوَن ِمنْ  33ۭيَُُضُُكْ   ِ ۭ َافَََل تَْعِقلُْوَن  ُاّفٍ ل  " 32ُدْوِن الّلٰ
بيا دده قوم احتجاج وکړ چې د دوو خدايان دده تر معبود ښه دي، نو 

نمرود او دده قوم د ابراهيم په سوځولو اتفاق سره وکړ او نمرود امر 

وکړ چې خس،لرګي راغونډ کړي، کله چې خس يې سره راټول کړل، نو 
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ې په کې واچاوه، او د خداو تعالی له خوا يې اور ورته کړ او ابراهيم ي

ابن يا نارو کوني بردا وسالما علی ابراهيم."  ;پر اور غږ وشو چې

عباس وايي چې که د سالما کليمه د بردا په لفظ پسې نه واو نو 

 ابراهيم به له ډېرې يخنۍ نه مړ شوو واو."

م هغه مهال چې د اور لمبې مړې شوې، نمرود وليدل چې حضرت ابراهي

په اور کې روغ رمټ ناست دو، نو يې آن حضرت ته امر ورکړ چې له 

ما چې ستا د  ;اوره راووځي، او هغه هم راووت، نمرود ورته وويل

خداو قدرت او قوت وليد نو زه دده په خوښی څلور زره غوايي 

 قربانوم."

ورته وويل تر هغه پورې چې ته په خپل دين يې اهلل ابراهيم عليه السالم 

هو! مګر زما دين ته راواوړو، نو ی ستا دغه قرباني نه قبلوي، تعال

زه خو خپل ملک او پاچاهي  ;ګوندې قبول شي، نمرود ورته وويل چې

نه شم پرېښودالو، خو بيا هم ده ته قربانې کوم، او هغه و، چې قرباني 

بيا نه يې الس واخيست، يې ورته وکړه او له ابراهيم عليه السالم 

رت ابراهيم ته امر وکړ چې د کلدانيانو له ځمکې خداو تعالی حض

 يعنې بابل نه دې ووځي."

"ملکا" ور دده له ورور او د ناحور له ښځې حنو ځکه د خپل پالر او نا

"او لوط بن هاران او له خپلې ښځې سره سارا چې د اکا لور هارون بنت

د پالر  ده هلته و، اوويو څو محران"ته الړل، يې وه، له بابل نه ووت او"

"کالو په عمر وفات شو، بيا يې له هغه ځاو نه هم هجرت وکړ او ١١۱"

په بيت المقدس کې د کنعانيانو په وطن کې يې واړول، په دې مهال 

کالو و، بيا د کنعانيانو ښار په لوږه اخته شو، نو ځکه  "١١د"کې دو، 

 ابراهيم عليه السالم سره د خپلې کډې له هغه ځاو نه هم راووتل او

له ي هغه وخت چې د قبط باچا فرعون دده د ښځې"سارمصر ته الړ، 

ښکليتوب نه خبر شو، دا يې خپل حضور ته راوغوښت او کله چې دو 

ته ورنيژدې کېدو، نو د فرعون الس وچ کلک شو، او له"سارو"نه يې 
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ا وکړي چې دده الس بېرته جوړ عخواهش وکړ چې خداو تعالی ته د

ته دعا وکړه، نو د فرعون السونه دستي کله چې"سارې" خداو شي، 

روغ جوړ شول، او فرعون درې ځلې دا عمل تکرار کړ، چې درې واري 

 هم السونه يې وچ شول."

 خو"ساري"به دعا کوله او فرعون به د"ساري"په دعا بېرته جوړ شو،

کبله"ساره" يې بېرته حضرت ابراهيم ته ورکړه، او هاجره چې د  ېدله 

ې بښله ونځه وه، ددې وخدمت ته يې وګمارله او ورقبط د يوه ملک مي

له هغه ابراهيم عليه السالم د کنعان ملک ته راستون شو او د  وروسته

ليل خحيرون" پر ځاو يې واړول، او دا ځاو دده مدفن دو، او اوس په "

سره مشهور دو او داهم ويل کېږي چې د بيت المقدس موضع ته چې 

 تللی و."بلله کېده هم پخوايې"ايليا" 

چې ډېر مواشي يې درلودل او د څر ورشو ورته نه وه، نو له  بيا لوط

تفکه" ته چې په فلسطين کې دو ابراهيم  عليه السالم نه جال شو او"مؤ

له بالد غورنه چې په"غور زاغر" معروف دو الړ، او هلته يې اوسېدل 

 عسکرو سره يې د شرقي ملوکوي طينغوره کړل، او له کنعاني او فلس

 له کړې وه."مپه مقابل کې چې پر شام يې ح

په جګړه الس پورې کړ، خو کنعاني ملوکو ماتې وکړه او لوط هم اسير 

ورو قيديانو او غنيمتونو کې د لوط کهول او نشو، او دا هواز پاچا په 

دده مال او مواشي هم ونيول، دا خبر چې ابراهيم عليه السالم ته 

وو اتلسو کسو خپل اتباعو په ده سمدالسه د دريو سراورسېده، 

مرسته د اهواز باچا تعقيب کړ او په د مشق کې سره مخامخ شول او 

 يې سره له ما له ځينې خال ص کړ." طاو لوته يې ماتې ورکړه هغه 

دا عمل او بېرته يې راوست، او د"سدوم"باچا د ابراهيم عليه السالم 

ورته راولېږله، او ته خورا په ښه سترګه وکتل او خداو تعالی هم وحي 

د  د کنعان ځمکې يې وده ته او دده اوالد ته وعده ورکړه، چې د دوو

استوګنې له پاره به يې ورکړي، لس  کاله وروسته له هغه چی ابراهيم 
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عليه السالم له مصر نه شام ته راغی، "ساري" خپله مينځه "هاجره" 

اوالد ورکړي،  ه له هغې نه ده تهبقبطي يې ابراهيم ته وبښله چې ګوندې 

څخه چې په زړه شوې او عقيمه وه، نو له"هاجرې" ځکه چې"ساره" 

ل" عليه ي"کالو و، خداو تعالی"اسمع٢١"خپله ابراهيم عليه السالم 

ېږله او ي راولحالسالم ورکړ، او خداو تعالی ابراهيم عليه السالم ته و

ده او دوعده يې ورکړه چې اسمعيل عليه السالم ته به برکت ورکړي، 

ځامن يې ورکړل او د يوه لوو ښاخ رئيس "١١اوالده به ډېره کړي، نو"

په نسبت غيرت او حسد پيدا کړ او ابراهيم شو"ساري"د"هاجرې"

عليه السالم ته يې وويل چې"هاجره"وباسي خداو تعالی ابراهيم ته 

امر وکړ چې د"سارو"غوښتنه ومني نو ځکه يې"هاجره"سره ددې له 

تل او مکې ته يې بوتلل او دوو يې هلته تر ځوو "اسمعيل" راوايس

يوې لويې ونې الندې په يوه ځاو کې چې زمزم نومېږي پرېښودل، او 

په خپله بېرته وګرځېده، بيا حضرت اسحق عليه السالم "سارې" نه 

او اسحق عليه السالم  تر پيدا شو، وروسته د اسمعيل عليه السالم 

له دې ته امر وکړ چې"کعبه" م خداو تعالی ابراهيم عليه السالزېږېدلو 

ي چې هلته د خداوړکبله جوړه ک
ج
عبادت وشي، او جبرئيل يې ورته  

او ته د هغه ځاو وروښيي، راواستاوه چې ابراهيم عليه السالم 

 ته يې دده د مرستې امر وکړ."اسمعيل عليه السالم 

 ديوه د بل په مرسته او اسمعيل عليه السالم نو ابراهيم عليه السالم 

او اجازه يې کعبه له اساس نه پورته کړه او د هغې بنايي تمامه کړه، 

ته د بيا خداو تعالی ابراهيم عليه السالم وکړه چې هلته دې حج کېږي، 

يا په ډول چې هغه وحې وه، وښودل، خو رووو ذبح کول د يوې  زخپل 

يې  ووزفديه ورکولو بدل شو، او کول يې په په تنيجه کې د زوو د ذبح 

ذبح کولو نه نجات وموند، خو په دې کې چې د ابراهيم عليه السالم  له

 کوم زوو اسمعيل که اسحق ذبح کېدونکی و."
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بيا وايي چې او ځينې اختالف دو ځينې وايي اسمعيل عليه السالم، 

اسحق عليه السالم و او دواړه قولونه صحابه کرامو او تابعينو ويلي 

بې، مجاهد حسن او محمد بڼ شع رابن عباس او ابن عمدي، مثالً 

 کعب القرطي ويلي دي."

اس، عمر، علي ابن مسعود، کعب االخبار، باسمعيل ذبح و، خو ع

ر، عطا، الزهري، يبن اسلم مشروق، عکرمه، سعيد بن جبزيد، 

 اوقتاده وايي، چې ذبيح حضرت اسحق و." السيديول حمک

ه کوي، لو اسنادو خپله وينا مستندېلو بېاو دا دواړه ډلې په ب

کالو په عمر د "حرون" په کلي کې چې د بني حبيب "١١١د"بيا"ساره" 

 کنعاني عالقه وه مړه شوه."

له قطو رابنت وروسته د"ساري" ترمرګ حضرت ابراهيم عليه  السالم 

ل ېدزامن وزېږ" ١ې ښځې نه يې"داو له يقطان کنعاني سره واده وکړ، 

مدين، اشيق او شوخ." زمران،. يقشان، مدان، چې نومونه يې دادي: 

 ;سهيلي وايي

بنت"رهيب"نور زامن هم چې ابراهيم عليه السالم له بلې ښځې"حجين"

 درلودل او هغه دادي:

په دې ډول نوله ابراهيم عليه مهيم، لوکان او نافس." کيتان، فزوح، 

زامن زېږېدلي دي، اسمعيل له هاجرې نه او اسحق " ١٩نه"السالم 

ورانه او پنځه زامن له حجين نه، ابراهيم "زامن له قط١ساري نه"له"

 " لس صحيفې نازلې شوې دي."١۱عليه السالم ته"

ابراهيم عليه السالم دوه وروڼه درلودل يوې"هاران"د لوط پالر څرنګه 

او دده په نامه منسوب چې ويل کېږي د"حران"ښار هغه بنا کړي دي، 

کالو "١۱۱"يا"١١١د" شوي دي او بل"ماحورا" نومېده او هغه حضرت

 په مقبره کې ښخ شو."په عمر رحلت وکړ، او د"ساري" 

حضرت ايت" -١١١روايت"پنځم اصحاح پهد سفر تکوين 

"کاله له توپانه وروسته پيدا شوې و، خوله سفر تکوين ١١١٩ابراهيم"
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" څرګندېږي چې ١١-١۱" آيت ١١او اصحاح" " -١۱-١،آيت١اصحاح 

يه السالم نه وروسته زېږېدلی " کاله د نوح عل١١١ابراهيم عليه السالم"

 دو."

داوه د ابراهيم عليه السالم پېژند پاڼه، په قرآن کريم کې هم ډېر ځلې 

يادونې شوې دي، چې د هغو ټولو يادونو څخه يواځې د االنبيا سورة 

 " آيته پورې داسې لولو:١١"آيت څخه تر "١١د"

ْٓ ِاْبٰرِهْيَ ُرشْ  آيت متن:"١١د"-١ َ  َولَـَقْد ٰاتَيْنَا ْْ  ۚ 43َدٗه ِمْن قَْبُل َوُكناا ِبٖه ٰعِلِم

ژباړه: په تحقيق ورکړې و موږ ابراهيم ته نيکه، حقه الره دده، په 

عقائيدو او اعمالو کې پخوا له نبوت يا پخوا له موسی يا پخوا له 

محمد صلی اهلل عليه وسلم څخه او، ووموږ په ده باندې پوه چې 

 ه دو."ابراهيم د رشد له خاوندانو څخ

او حضرت د مفسر تفسير: يعنې د حضرت محمد صلی اهلل عليه وسلم 

دده څخه مو پخوا ابرهايم عليه السالم ته موسی او هارون عليه السالم 

ب رشد او هدايت ورکړو و، بلکې له سقابليت او شان سره منا د اعلی

ځلميتوب څخه پخوا ال په کوچنيتوب، ماشوم والي کې مو هغه په 

مو انبياو له شان سره عزالر برابر کړو و چې دداسې او لوال داسې سمه

يعنې دده په استعداد او اهليت، علمي او عملي مناسب و،  ړاوو

رشد او هدايت ورکړ ته کماالتو موږ پوه او خبروو، نو ځکه موږ هغه 

 چې دده له شان سره وړ او مناسب و."

ِبْيِه َوقَوْ  " آيت متن:١١د"-١ ْٓ َانُُْتْ لََها ٰعِنُفْوَن  ِاْذ قَاَل َِّلَ اِِتْ َماثِْيُل ال ِه الَـا ِِ  47ِمٖه َما ٰه

ازر"ته او قوم پالر خپل"کله چې وويل ابراهيم عليه السالم ژباړه: 

بابليانو" ته چې څه دي دغه بتان: هغه چې تاسې دوو ته والړ يې خپل"

و په عبادت سره لکه مجاوران، د مفسر تفسير، يعنې لږ څه خو د دو

اصليت او حقيقت بيان کړو، اخېر په خپلو السونو د تيږو "ګټو" 

څرنګه ستاسې  واو هغوتوږلي بتانو ته څنګه معبودان وايي؟ 

 معبودان کېداو شي."
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 40قَالُْوا َوَجْدََنْٓ ٰاََبَۗءََن لَهَا ٰعِبِديَْن   "آيت متن: ١٩د"-١

انو ته نو وويل دوو چې موندلی دي موږ پلرونه خپل دغوبتژباړه: 

 عبادت کوونکي نو موږ هم د هغوو متابعت کوو."

يعنې د عقل او د فطرت او د نقل کوم باوري شهادت د مفسرتفسير: 

د بت  ليکن ډېر لوو دليلزموږ په تائيد کې نه شته او نه دې وي، 

؛چې له پخوا راهيسې زموږ پرستۍ په صواب او حقانيت هم دا دو 

بيا نو موږ ت کې بوخت او مشغول و، پلرونه او نيکونه د دوو په عباد

 د هغو خپلو لويان د ود او دستو او طريقه ولې پرېږدو."

ٍ   آيت متن:" ١١د"-١ ْْ ِب  43قَاَل لََقْد ُكْنُُتْ َانُُْتْ َوٰاََبُۗؤُُكْ ِفْ َضٰلٍل مُّ

وويل ابراهيم خامخا په تحقيق يې تاسې او پلرونه ستاسې په ژباړه: 

 هۍ شکاره کې، هر عاقل ته."سبب د بتانو په ګمرا

نه ه  د مفسر تفسير: يعنې په دغه دليل سره ستاسې حقانيت او پوهه

ه شان په ثابتيږي چې تاسې هم د خپلو پلرونو ردغه خبثابتيږي، هو! 

ګمراهان او ناپوهان او ناخبره يې، او د هغوو په دغه ړوند تقليد او بې 

 تابعت تباه او برباد دېږي."ځايه م

َ   آيت متن: " ١١د" -١ ْْ ِعِب ّٰ ا اَِجئْـَتنَا َِبلَْحََّقِ َاْم َانَْت ِمَن الل  44قَالُْوْٓ

بابليانو ابراهيم ته: آيا راغلی يې ته موږ ته په حق سره،  ;نو وويلژباړه: 

د کو څخه؟ د مفسر تفسير: نکووا خبرو سره او که يې ته له لوبورښتي

د داسې يم عليه السالم ټول قوم له عقيدې سره مخالف د حضرت ابراه

سختې خبرې په اورېدلو سره د دوو په زړونو کې سخت خفګان او 

او ورته يې وويل چې آيا په رښتيا سره ستا عقيده اضطراب پيدا شو 

 يا ټوکې او مسخرې کوي."داسې ده؟ 

ْي فََطَرهُ  "آيت متن: ١١د"-١ ِ ٰمٰوِت َواَّْلَْرِض اَّلا ُُُّكْ َربُّ السا ب هِِديَْن  قَاَل بَْل را َن الّشٰ  43نا ڮ َوَاََن عَٰٰل ٰذِلُُكْ ِمّ

ژباړه: وويل ابراهيم داسې نه ده چې زه ټوکې کوم يا دا بتان رب ستاسي 

او رب د ځمکې دو، هغه اهلل  نوبلکې رب ستاسې رب د اسمانودي، 
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غو چې داو ځمکې او مافيه او زه په دا اسمانونه چې پيدا کړي يې دي، 

 حيد نه، له شاهدانو څخه يم."ومې ويل له تو

ه هم داده، او په پوره يقين او بصيرت يعنې زما عقيدد مفسر تفسير: 

سره پرې شاهدې ورکوم چې زما او ستاسې رب هم هغه يو خداو
ج
چې  

اود هغوو او نورو ټولو خپل او ځمکې يې پيدا کړې دي،  هاسمانون

الوهيت کې له حفاظت او ساتنه کوي او بل هيڅ شی دده په مخلوقاتو 

 سره نه شي شريکېداو."

ُّْوا ُمْدِبرِيَْن   ايت متن: " ١١د"-١ ِ ََّلَِكْيَدنا َاْصنَاَمُُكْ بَْعَد َاْن تَُول  42َوََتلّلٰ

هرو مرو چې خامخا څه تدبير او عالج به وکړم، او قسم دو په اهلل  :ژباړه

 تاسې شاکوونکي،مات په کړم بتان ستاسې پس له هغه چې وګرځئ 

 بتانو ته مخ په ميله."

چې ځينو يې واورېده او  ،هدغه خبره يې لږ ورو وويلد مفسر تفسير: 

ه، هغو چې دغه خبره واورېده ورته يې دومره ډېروله سره وانه ورېد

اهميت ورنه کړ او داسې يې وګڼله چې ديوه ځلمي له السه به څه وشي؟ 

 ."شي یاو دو به د ټول قوم معبودانو ته څه ضرر ورسول

اهُْم ِالَْيِه يَْرِجُعْوَن  " آيت متن:١٢د"-٢ اهُْم لََعل ا ل ًذا ِاَّلا َكِبْْيً ِٰ  42فََجــَعلَهُْم ُج

ان ټوټې، ټوټې، مګر لوو ددې بتانو چې تب اپس ويې ګرځول دژباړه: 

ددې چې دوو هغه  دپارهمات يې نه کړ او تبر يې په اوږو ورته کېښود، 

 نه وکړي."ته بېرته راشي او ترې پوښت

څه مهال چې دا خلق ټول له ښاره دباندې ميلې ته الړل، د مفسر تفسير: 

بت خانې ته ورننوت، ټول بتان يې سره نو حضرت ابراهيم عليه السالم 

هغه غټ بت يې روغ جوړ پرېښود، چې د نورو په مات کړل، خو يوازې 

 لوو و."د کفارو په ګومان يا د تعظيم او تکريم په اعتبار  جثېنسبت د 

پرې مات کړي وو، هغه د هم هغه لوو ې په هغه تبر يې چې دغه بتان ياو 

کېښود، څو چې خلق بېرته راشي او دغه وضعيت بت په اوږو باندې 

وګوري، نو په قدرتي ډول به د دوو په زړونو کې د غسې يو خيال پيدا 
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يا الزاماً حضرت ابراهيم شي چې دغه کار هم دغه لوو بت کړو دو، 

ته رجوع وکړي، کفارو له ميلې نه بېرته راګرځېدلو او د يه السالم عل

 خپل بتانو د کنډو کپر کېدلو څخه وروسته."

َ   آيت متن:" ١٣د" -١ ْْ ِلِم اٗه لَِمَن الّظٰ ْٓ ِان ِلَهَتِنَا ا َِبٰ َِ  42قَالُْوا َمْن فََعَل ٰھ

ې بيشکه چدا کار پر معبودانو زموږ؟ ، ود وژباړه: وويل دوو چا کړ

 دو خامخا له ظالمانو دو په دې کار کې."

چا کړو د مفسر تفسير: ځينو مفسرينو ددې آيت ژباړه داسې کړې ده: 

دو دا کار پر خدايانو زموږ؟ يعنې دا د سپين سترګی او د بې ادبۍ 

 حرکت زموږ له معبودانو سره چا کړو دو."

وغټ شرير يقيناً هر چا چې دا کار کړو دو هغه استغفراهلل، لوو ظالم ا

وتا ې به هغو کسانو کړي وي، چې د هغوو غوږوونو ته د"ردو، دا خب

 غږ نه وي رسېدلی."اهلل اال کيدن اضامکم." 

ْٓ ِابْٰرِهْيُ    " ايت متن: ١۱"-١١ ُكُرُُهْ يَُقاُل َلٗ ِْ ا ْعنَا فَـًًت ي  33ۭقَالُْوا ََسِ

چې  وويل ځينو کفارو چې اورېدلې وموږ له يوه زلمي څخهژباړه: 

د مفسر يادول به يې دا بتان په بد  سره چې ويلی شي ده ته ابراهيم." 

سان وي چې د ابراهيم عليه السالم"وتاهلل به هغه ک يدا ويونکتفسير: 

هم هغه يو زلمی دو  جمله يې اورېدلې وه، يعنې:" .امکمصنال کيدن ا

ه چې زموږ د معبودانو ذکر په بد  سره کوي، يقيناً دا کار به هم هغ

 کړو وي."

اهُْم يَْشَهُدْوَن   آيت متن: " ١١د"-١١ ِ النااِس لََعل ُْ  33قَالُْوا فَْاتُْوا ِبٖه عَٰٰلْٓ َاعْ

وويل نمرود او مشران يې چې: راولی هغه ابراهيم په مخکښې د ژباړه: 

سترګو د خلکو چې ويې نيسي، ښايي چې دوو وويني هغه په کولو د 

 دې کار پرې شاهدي ورکړي."

مفسر تفسير: يعنې هغه راولئ او ددغه مجمع په مخ کې ترې اقرار  د

واخلئ، څو په دغه خبره ټول خلک خبر او دغه معامله ټولو ته څرګنده 

او ښکاره شي او دده وينا هر څو  واوري او پرې شاهدان شي، چې د 
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هغې په مقابله کې د قوم له طرفه داسې يوه سزا ورته مقرره شي، چې 

مستحق وي. دا خو د هغوو غرض و او د حضرت ابراهيم  دو يې وړ او

عليه السالم مقصد به هم ښايي همدا شی و، چې همداسې په يوه لويه 

مجمع کې ماته موقع راکړل شي، څو زه په هغه کې مشرکان پړ او 

مالمت کړم او د خلکو په وړاندې د حق او حقانيت د غلبې اظهار وکړو 

راووست، دغه الندېنۍ يې السالم شي، نو کله چې ابراهيم عليه 

 پوښتنې يې ترې وکړې:

ِابْٰرِهْيُ  آيتونو متن: ١٩او  ١١د  – ١٩ ٓـْ ِلهَتِنَا يٰ ا َِبٰ َِ ا َءَانَْت فََعلَْت ٰھ  ۭ 37قَالُْوْٓ

ا فَْســــلُْوُُهْ ِاْن ََكنُْوا يَْنِطُقْوَن   َِ ُُهْ ٰھ ٗٗ ڰ َكِبْْيُ  30قَاَل بَْل فََعََل ٗ

ليانو آيا تا کړو دو دا کار پر معبودانو زموږ يه "وويل بابژباړه: 

؟ وويل ابراهيم: بلکې کړو دو دا کار مشر د دوو چې دادو نو ابراهيمه

پوښتنه وکړئ تاسې له دوو که وي دوو چې خبرې کوي، چې چا ټوټې 

 ".ټوټې کړي يئ؟

يعنې هېڅ ضرورت نشته چې له ما څخه ددې خبرې "د مفسر تفسير: 

داسې فرض کړئ، چې دا لوو او غټ بت چې کې پوښتنې وکړئ، بل

روغ، رمټ او جوړ والړ دو او د ماتولو آله هم ورسره شته دا کار به هم 

ده کړو وي او دادو د بحث او تحقيق په وخت کې د الزام او پړ والي په 

ډول. زه دغسې دعوو کوم چې دغه لوو بت دا ټول کوچني او واړه بتان 

وايئ اوس دتاسې څه دليل شته چې داسې سره ګوډ او مات کړي دي. و

به نه وي شوي؟ آيا په دنيا کې داسې وقايع نه پېښېږي چې لوو مار نور 

واړه ماران او لوو کب نور واړه کباب ښويه تېروي او لوو باچا نور 

واړه سلطنتونه له منځه وړي، نو ځکه زما او ستاسې په منځ کې د 

له خپلو معبودانو څخه  فيصلې ښه الره هم داده چې تاسې پخپله

پوښتنه وکړئ چې دغه ماجرا څرنګه ورپېښه شوې ده؟ که چېرې دوو 

خبرې کولی شي، نو په داسې مهمه معامله کې به پخپلو خبرو زما د 

 ".دروغو او رښتياوو فيصله وکړئ
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اُُكْ َانُُْتُ الظّٰ آيت متن:  ١١د  – ١١ ا ِان ا ِاٰٰلْٓ َانُْفِسهِْم فََقالُْوْٓ  ۙ 33ِلُمْوَن فََرَجُعْوْٓ
"پس رجوع وکړه دغو کفارو په فکر کولو سره نفسونو خپلو ته. ژباړه: 

 ".نو وويل ځينو ځينو نورو ته. بېشکه تاسو يئ ظالمان

"يعنې وپوهېدل چې د بېکاره تيږو ګټو د عبادت کولو د مفسر تفسير: 

څخه څه فايده حاصلېږي يا به دا مطلب وي چې تاسې پخپله پر خپلو 

اورېدلو سره  ذارو ظلم کړو دو چې د ابراهيم عليه السالم د انځانون

او د  سره بت خانه مو هم هغسې خوشې پرانستلې پرېښوده او ترې الړئ

 ".خپلو معبودانو د حفاظت او ساتنې هېڅ فکر او تدبر مو ونکړو

ُؤََّلِۗء يَْنِطُقْوَن   ُثا نُِنُسْوا عَٰٰل ُرُءْوِسهِْم ۚ  لـَـَقْد عَِلْمَت َما آيت متن:  ١١د  -١١  34ٰهَْٓ

بيا نسکور کړل شول دوو پر سرونو خپلو، يعنې شرمنده شول، "ژباړه: 

خو سره له هغه هم د ابراهيم عليه السالم د مجادلې دپاره يې مالوې 

وتړلې، چې خامخا په تحقيق پوه يې ته چې نه دي دا بتان قابل ددې 

 ".د سوال کولو امر کوېچې وغږېږي، نو څرنګه موږ ته له دوو څخه 

يعنې له ډېره شرمه يې خپلې سترګې نشواو پورته "د مفسر تفسير: 

کولی او يو بل ته به يې له سره نشواو کتلی، خو سره له هغه يې ابراهيم 

عليه السالم ته داسې وويل: سره د پوهې عمداً داسې يوې ناممکنې 

 ".ي؟خبرې مطالبه ولې کوي؟ آيا تيږې ګټې هم خبرې کولی ش

ََّل يَُُضُُُّكْ  آيتونو متن:  ١١او  ١١د  -١١ ِ َما ََّل يَْنَفُعُُكْ َشـْئَـــًـا وا اُُكْ  33ۭقَاَل َافَََْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن الّلٰ ُاّفٍ ل

ِ ۭ َافَََل تَْعِقلُْونَ   32    َولَِما تَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن الّلٰ

و آيا پس تاسې عبادت کوئ بې نو وويل ابراهيم عليه السالم ن"ژباړه: 

له اهلل څخه د هغه شي چې نه نفع رسوي تاسې ته د هېڅ شي او نه ضرر 

رسولی شي تاسې ته د هېڅ شي. نو افسوس او هالکت دو تاسې ته چې 

عبادت يې کوئ بې له اهلل نو ايا نه لرئ تاسې دومره عقل هم چې د خپلو 

 ".افعالو په قباحت او بد  وپوهېږئ

نې تاسې ته ښايي چې له ډېره شرمه ومرئ. هغه بت يع"فسير: د مفسر ت

چې يو لفظ هم نشي ويلی او نه د کوم احتياج په وخت کې مو په کار 
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راځي او نه مو مدد کولی شي او د يوې ذرې په اندازه نه څه نفع او نه څه 

ضرر در رسولی شي او نه يې څه په وا  کې شته. هغو ته مو د خداو 

. آيا په دومره غټه خبره هم نشئ پوهېدلی کله چې درجه ورکړې ده

نمروديان له مجالې څخه عاجز شول د ابراهيم عليه السالم په سوځولو 

 ".پسې شول

َ  آيت متن:  ١٢د  – ١١ ْْ ا ٰاِلهََتُُكْ ِاْن ُكْنُُتْ ٰفِعِل ْوْٓ  32قَالُْوا َحّرِقَُْوُه َوانُُْصُ

ابراهيم او مرسته وکړئ  وويل نمروديانو: وسوځوئ تاسې دغه"ژباړه: 

تاسې د معبودانو خپلو که چېرې يئ تاسې کوونکي ددې مرستې مدد 

 ".د خپلو بتانو سره

"يعنې په بحث او مناظره يې نه شو پړ کولی، اوس د مفسر تفسير: 

يواځې همدغه يو صورت پاتې دو او هغه دادو چې موږ له خپلو 

خپلو ځانونو سره هم معبودانو سره چې نه يواځې زموږ سره بلکې له 

مرسته مدد نه شي کولی، مرسته مدد وکړو او د دوو دښمن ته ډېره 

سخته سزا ورکړو، که موږ داسې ونشو کړو، نو ګواکې هېڅ کار مو نه 

لکه چې ددغې مشورې سره سم داسې غوټه شوه چې ښايي دو کړو. 

حضرت ابراهيم عليه السالم په اور کې وسوځاوه شي. ګواکې څرنګه 

ابراهيم عليه السالم د بتانو په ماتولو د دوو زړونه سوځولي وو، چې 

ګرد ه دوو هم د هغه په بدل کې د سوځولو تجويز غوره کړ. باالخره دغ

ظالمان سره ټول شول او په ډېر اهتمام او بې رحمۍ سره يې حضرت 

لمبې وهونکي او سوځوونکي اور  ئيلو ېابراهيم عليه السالم په ډېر

کله چې دوو ابراهيم په اور کې وغورځاوه د اهلل له  کې وغورځاوه.

 لوري داسې حکم وشو:

َسلًٰما عَٰٰلْٓ ِابْٰرِهْيَ آيت متن:  ١٣د  – ١٢  32ۙ     قُلْنَا يٰنَاُرُكَْوِِنْ بَْرًدا وا

 ".وويل يه اوره! شه يخ او خاوند د سالمتيا پر ابراهيم"ژباړه: 

م وشو چې پر ابراهيم عليه "يعنې اور ته تکويني حکد مفسر تفسير: 

مګر دومره يخ هم مه شه، چې له ډېرې يخنۍ څخه السالم يخ شه! 
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تکليف ورته ورسېږي، بلکې داسې برابر او معتدله شه چې د هغه ځان 

 ".ښه په راحت شي

"دوو د ابراهيم عليه السالم بد غوښتل، لېکن دوو د مفسر تفسير: 

حق په ښکاره صورت ل. پخپله په ناکامۍ، ذلت او زيان کې پرېوت

 ".څرګند شو او د اهلل تعالی کلمه لوړه، اوچته او عليا وګرځېده

 دد قرآني آيتونو په رڼا کې د ابراهيم عليه السالم له خوا  ېدا و

. دا چې ابراهيم عليه السالم ځځوالې سره د سوله ييزې مبارزې کيسه

يو ستر په بابل کې پيدا شوو او بيا په همدې سيمه کې د مهال د 

طاغوتي وا  په مخه کې درېدلی او په دې توګه د انساني تاريخ په 

لمنه کې د سولې، روغې، مينې او نياومنۍ د درېيم سېمبول په نامه 

پېژندل کېدلی شي، نو ښه به وي په لنډه توګه د بابل په هکله يو څه 

مخ کې  ٩۱١، د پښتو اريانا دائرة المعارف د څلورم ټو  په وولول

 ليکل شوي دي:داسې 

: د بابل د هېواد پايتخت د همورابي د عصر او زمانې Babylonبابل: 

تر  ١٩٣ق. م د کلده د سلطنت تر اخره پورې  ٢٣١٩تر  ٩٣۱۱څخه 

ميالده پخوا د هغه اصلي نوم په سومري ژبه، کادنګير را 

(Kadingirra)  او وروسته تر هغه د اکادي بابلو په ژبه دخداو دروازه

. مګر د بابل پخوانی ښار د اوسني عراق د هېواد د فرات د ترجمه شو

رود خانې په دواړو خواوو کې په مربع شکل جوړ شوو و، چې د هغه 

په قول چې پخپله يې  (Herodotes)محيط د يوناني مؤرخ هرودوتس 

شپېته ميله اوږدوالی درلود. د ښار په څلورو خواوو کې ليدلی و، 

وې، چې له سلو څخه تر دوه سوه او لويې لويې کالوې جوړې شوې 

واټونه په هندسي شکل يو  . د ښارپنځوسو دروازو پورې يې درلودې

بل په قايمه زاويه سره پرېکول او د ښار د دوه وو برخو تر منځ د فرات 

په رود باندې يو د تيږو پل جوړ شوو و، چې تيږې يې د اوسپنې د 

وې. د ښار په لويديځه برخه ګيراګانو په واسطه يو تر بله سره تړل شوې 
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" په نامه د "بعلکې چې پخوانۍ برخه يې وه د لمر د رب النوع معبد د 

پخوانيو سالطينو د شاهي کال تر څنګ واقع و. د ښار په ختيځه برخه 

کې د بابل د سلطنت د نوې دورې ودانۍ د سيميرا ميس 

(Semiraamis) .ځوړندو باغونو په ګډون پرتې وې 

" بولي "اتعصرالې په داسې يو ځاو کې چې اوس يې کنډو ددې باغ

ليدل کېږي. د ميالد نه پخوا په شپږمه پېړ  کې کله چې ايرانيانوو پر 

دې ښار يرغل وکړ او ويې نيوه د ودانيو يوه زياته برخه يې ورانه کړه. 

اسکندر چې دغه ښار د خپل پايتخت په حيث وټاکه سره له دې چې لس 

بېرته ودانولو په کار مؤظف کړل، بيا يې هم  زره تنه يې ددې ښار د

ونشواو کوالو چې حتی د هغه د کنډوالو يوه برخه هم له خاورو څخه 

پاکه کړي. د يونانيانو او سامانيانو په عصر او زمانه کې د بابل ښار تر 

پخوا ډېر وران شو او د اسالم په دوره کې د بغداد ښار د تاسيس څخه 

وګرځېد، د بابل ښار د يوه کلي شان ته تنزل  وروسته چې د خالفت مرکز

وکړ. يعنې د کلي درجې ته ورسېد. نن د بابل کلمه يواځې د پخواني 

ښار د کنډوالو په شمالي برخو باندې اطالق کېږي او د ښار په جنوبي 

برخه کې داسې يو ځاو واقع دو چې د شلو زرو خلکو په شاوخوا کې 

د پخواني ښار موقعيت يوه  پکې مېشت دي. په لومړي ځل د بابل

 ١١١١په کال  (Pieter Dellavalle)ايټالوي عالم پيترو دالوالي 

( کال ١٢١۱)د مسيحي کې کشف کړ. اما اساسي کندنې او حفريات 

پېړ  په اخر کې الماني پوه کوللديوي څخه شروع شوو دو. د نولسمې 

(Koldewey) ښکاره  د پخواني ښار دېوالونه او قصرونه او مهم معابد

کړل او ضمناً يوه اندازه منقوشه کتيبې هم السته راغلې چې د هغو په 

واسطه کوالو شو چې د پخواني ښار قصرونه، معابد او ودانۍ 

 ".تشخيص کړو

دا وو د بابل د ښار تاريخي انځور، په دې ښار کې د تشدد او ځځوالي 

نې د سولې، روغې، ميپه دې ښار کې ډېر ستر واکمن واکمني کوله، 
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او نياومنۍ ستر سمبول هم زېږېدلی دو، وګورئ د پښتو په ژبه کې 

متل: ))چې پړ شي، مړ شي او چې وړ شي لوړ شي.(( د تشدد او 

ځځوالي ستر مخکښ په خپل دريخ کې پړ شو او مړ شو، خو د مينې او 

سوله ايزې ليارې ستر ليارښود حضرت ابراهيم عليه السالم په خپل 

ستر ځواکمن په وړاندې وړ شو او لوړ د ځوالي دريځ کې د تشدد او ځ

 شو.

په دې توګه چې: نمرود مړ شو او د هغه طاغوتي واکمنۍ هم تاريخ ته 

وسپارله شوه، خو حضرت ابراهيم عليه السالم سره ددې چې له بابله په 

کډواله توګه وواته او د تل لپاره د بلې سيمې هستوګن وګرځېد د 

لمنه کې د يو ستر سوله ايزه سمبول په نامه  انساني ټولنې د ژوندانه په

تل پاتې نوم وګآته، هغه يوازې په خپله نه چې د هغه په ټبر کې هم په 

پرله پسې توګه د سولې، روغې، مينې او نياومنۍ )استازي( راغلي 

او انساني ټولنې ته يې نېکمرغي، هوساينه، رښتينوالي او د ښېګڼو 

 وسه بښلې ده.

ټبر کې په لومړي ځل هغه هم د ځمکې پرمخه د يوه څو  چې د هغه په 

ډېر عادله ټولنيزه سياسي واکمنۍ بنسټ ايښی دو، حضرت يوسف 

عليه السالم نومېږي، چې د هغه په هکله به ځانله غوره او ځالنده برخه 

، خو دلته غواړم د حضرت ابراهيم عليه السالم په هکله خپلې ولرو

ځينې کسان به داسې نيوکه ولري، ليکنې نورې هم اوږدې کړم: ښايي 

نه وي مات کړو،  بتانچې که حضرت ابراهيم عليه السالم د بابليانو 

چې دغه عمل په خپل ذات کې د ځځوالی او د تشدد المل ګڼل کېږي، 

بابليانو به هم )ابراهيم( ته څه نه وو ويلي او هغه به يې د اور لمبو ته نه 

له ښاره او هېواده به هم نه و کډوال وو غورځلوو او په دې توګه به له خپ

دغه د نيوکې نه ډکه پوښتنه به ارو مرو د هر چا په ذهن کې  شوو.

وګرځي، له دې کبله ځان اړ ګڼم ددې نيوکې په ځواب کې يو څو کرښې 

 وړاندې کړم: په پارسۍ ژبه کې يو شاعر ويلي دي، چې:
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 تـــر ديدو که نابينا و چاه اسگا

 ناه استــگر خاموش بنشينی گو 

ول خپلوان، ټابراهيم عليه السالم وليدل چې خپل پالر، مور او نور 

دوستان او اشنايان ال چې ټوله قبيله او قوم يې د بت په لمانځلو بوخت 

دي، هر څه چې د دين او آخرت دي، هغه د بت په تن کې ويني، خير او 

د  بسياينهښېګڼه، خوښي اوخندا، نېکمرغي او هوسايي، روغتيا او 

بت نه غواړي، له هغه بت نه غواړي، چې دوو په خپله په خپلو السونو 

که دوو يې وغواړي تور کړي، چې تراشلي او جوړ کړي دي، هغه بت 

شيې شي،مات کړي، يې لی يې شي، سپين کړي، سپينولی وتور

 او که لرې يې وغورځوي، لرې غورځولی يې هم شي. ماتولی يې شي

خپل ځانته نه ګټه او نه تاوان رسولی شي،  هغه بت چې نه يوازې دا چې

خپلو لمانځونکو ته هم هي کله او په هيڅ توګه څه ګټه او تاوان نه شي 

رسولی، نو داسې يو څيز ته به داسې يو څو  لکه ابراهيم عليه السالم 

دونه ال ډېر د مخه ستورو پېژندونکو وړاندې وينې کړي وي ېله زېږچې 

او خدايانو دښمن ګنلی و، سترګې پټې او او هغه يې د خپلو اديانو 

خوله تړلي وساتي او ووايي چې ما نه څه ليدلي دي او نه مې څه 

اورېدلي دي، هرڅو  چې هرڅه کوي، که تيږه لمانځي که لرګی، که 

د نېکمرغۍ که لمر لمانځي او که ستوري په رښتينه لياره درومي او 

 ورونه ورته پرانيستي دي، داسې نه ده.

خبره خوا داده، چې ابراهيم عليه السالم خپل قوم او قبيلې ته د  رښتينه

لوو خداو له لورو د استازي په توګه دنده لرله، چې ړانده بينا کړي، 

وهان وپوهوي او بې ليارې په الره کړي، څو په دې پکاڼه شنوا کړي، نا

توګه د خپلې ټولنې له مينځه د ظلم او زور، تشدد او ځځوالي ټغر ټول 

او ونغاړي، دغه او داسې نور الملونه و چې ابراهيم عليه السالم د  کړي

وړو بتانو په ماتولو وغوښتل د خپل ولس تړلی شوو سترګې 

پرانيزي، څو حقيقت وويني او کاڼه غوږونه ورومښي، څو د رښتياوو 
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 په اورېدلو کې ه انده شي.

دا چې دا کار يې وکړ، د حق په پلو  يې وکړ، خپلې ټولنې ته يې 

وښودله چې هر څو  کولی شي د ظالم او جابر واکمن په وړاندې 

ودرېږي او د حق خبره ووايي، حق وغواړي، حق وپلټي او حق پلی 

 کړي؛ لکه چې همداسې هم وشول.

ابراهيم عليه السالم د حق په لياره کې د جابر او ظالم واکمن د باطلو 

و خپله دنده پرځاو خدايانو په ماتولو او هغوو ته د حقې خبرې د رسول

کړه، چې دې ته د تشدد کړنه څو  نه شي ويلی، دا ځکه چې هر ګټور 

عمل وړاندېتوب لري، پر تاوان رسوونکي کار، که څو  د ړانده الس 

ونيسي او هغه د کندې ته د ولوېدلو څخه وژغوري، دېته څو  تشدد 

نه شي ويلی، بلکې داسې کړنه د څېلمې څخه د خواخوږ ، مينې او 

رورولۍ غبرګون دو، چې د انسانيت په لمنه کې د رښتينو انسانانو و

 له خوا ښودل کېږي.

ابراهيم عليه السالم د يوه خواخوږي انسان په توګه خپله کورنۍ او 

قبيله وليدله، چې د ړندو په څېر پر هغه لياره روان دي، چې به ارو مرو 

ه، وه ېده او کندې ته غورځېږي، نو د هغوو د تباهۍ په کړنو وخوږېد

د ړندو سترګو د عالج په موخه د هغوو د ژغورنې په هوډ د وړو بتانو 

پرماتولو خپله غوره انساني دنده سرته ورسوله، چې دې کار ته يوازې 

او يوازې د انساني مينې، خواخوږ ، الورېينې او ورورولۍ پرته بل 

او څه نه شو ويلی، څو  چې هغه ته د تشدد نوم ورکوي او د تشدد 

د  ځځوالي په نامه يې غندي، هغوو به هم د ړندو په څېر د تل لپاره

هم دي، له دې کبله ابراهيم عليه کندو په لوري درومي، چې تللي 

السالم د سولې، روغې، مينې او ورورولۍ د درېيم اتل په څېر د تل 

 لپاره د ستاينې وړ شخصيت دو، چې دانسانيت لمنه پرې وياړي.
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 څلورمه برخه

 ضرت يوسف عليه السالمح

 نهد ابراهيم عليه السالم په کورنۍ کې چې څو  د موسی عليه السالم 

مخکې د انسانيت په لمنه کې د مينې، ورورولۍ،سولې، روغې، 

خواخوږ  او نياومنۍ سمبول ګڼلی شو، هغه يوسف عليه السالم 

 "دو.

له يوسف عليه السالم د ابراهيم عليه السالم کړوسی دو، دده په هک

کړو  صتخقرآن کريم کې يو ډېر اوږد سورة ملوو خداو جل جالله په 

" ايښی دو، يعنې د ټولو "احسن القصصاوددې سورة نوم يې هم"

ې د يه غوره او د ستايلو وړ قيصه ده، هغه څو  چې قيصه نقيصو 

لوو خداو له لوري په قران کريم کې د نورو انبياو دقيصو په منځ کې 

اواحسن قيصه معرفي کېږي د پښتواريانا دائرت  تر هرې قيصې غوره

 "" مخ کې داسې راپېژني.١١١٢"  په والمعارف د شپږم ټ

يوسف عليه السالم د يعقوب عليه السالم زوو، د اسحق عليه السالم 

 پيغمبرلمسی او د ابراهيم عليه السالم کړوسی دو، د بني اسرائيلو 

ږېدلی دو، د يعقوب او " ق م کال په بين النهرين کې زې١١١١"و، په 

" ق م په مصر کې وفات شوو دو، د ١١١١"راحيل زوو و، په کال 

دزياتې مينې په وجه چې د يوسف سره يې لرله،  يعقوب عليه السالم

 "دخپلو وروڼو کينه ورسره زياته شوه.

ځ يې له ځانه سره بيديا ته بوت او هلته يې په کوهي کې ريوه و

ې په وينو ککړ يعقوب ته راوړ، او وغورځاوه، دده کميس يې د وز

ورته يې وويل چې يوسف ليوه خوړلی دو، بيا يو کاروان په الر تېرېده 

يوسف يې له کوهي نه راوايست او په مصر کې يې پر يو بډاو پاندې 

ورباندې مينه شوه او خپله مينه يې " زليخا"وپلوره، ددغه بډايي ښځه
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 "ورته ښکاره کړه.

ه کې نه ښودله، نو دهغې له خوا بندي کړو يوسف ددې مينې ته غاړ

دغه خبرې د  ;ينې پېښېدونکي خبرې وويلځشو، ده په بندي خانه کې 

فرعون غوږونو ته ورسېدې، فرعون خپل خوب د معنی کولو دپاره له 

ست او د وزارت عهده يې ورکړه، څو کاله سخته يبنديخانې راوو

و دپاره مصر ته وچکالي راغله د يوسف وروڼه دغلې دانې دراوړل

 "يې ټول مصر ته راوستل. بياوالړل، هلته ورسره کومکونه وکړل، او 

دا وه د اريانا دائرت المعارف له مخې د يوسف عليه السالم لنډه 

پېژندنه، اوس به وګورو چې په قران کريم کې د لوو خداو له لوري د 

ه يوسف عليه السالم په هکله څه لطف او عنايت شوو دو؟ په دولسم

 :پاره کې داسې راغلې دي

" آيتونو چې مدني دي، ١، ٩، ١، ١"پرته له  د يوسف سورة مکې دو

" ١١""او په نزول  ١١""رکوع لري، په تالوت کې ١١"" آيتونه او ١١١"

دو، وروسته د يونس د سورة څخه نازل شوو دو او داسې پيل  سورة

 "کېږي.

رحم واال دو، د لومړي او شروع په نامه د اهلل چې خورا ډېر مهربان، ډېر 

ِ         :دوهم آيت متن ْْ َِٰب الُْمِب  ۣۣ Ǻالٰۗر   ۣ تَِْلَ ٰايُٰت الِْن

دا مخکې آيتونه چې لوستی کېږي، ايتونه دې ددې کتاب  :ژباړه

" او پر هغو "من عند اهلل توب با الکل روښان دوواضح، چې دهغه 

ايت روښان احکامو او شرايعو يا مواعظو چې هغه مشتمل دو، نه

اوصاف دو، بيشکه چې موږ نازل کړو دا کتاب په دې حال کې چې 

 ;قرآن عربي دو دپاره ددې چې تاسې پوه شی، پرې د مفسر تفسير

ه او عو څخه زياته فصيحه او وسيبيعنې عربي ژپه چې له ګردوژ

انه ژبه ده،د قرآن دنزول دپاره منتخبه شمنضبطه او ډکه د شوکته او با

دو، نو ښکاره ده چې په  بچې رسول اهلل مبار  ذاتا عرشوې ده، کله 

 "دنيا کې به ړومبی مخاطب عرب وي.
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بيا د عربو په ذريعه د دنيا په څلورو خواو کې دغه رڼا خپره شوه، د هم 

" کې يې اشاره فرمايلې ده، چې "لعلمکم تعقيلوندو په لورې په 

د رسول اهلل تاسې چې  ;ستاسې په ژبه د قرآن د نزول يوه وجه داده

ې نورو ي مبار  قوم يې اول دده د علومو او معارفو خوند وڅکی او بيا

ته وروڅکوو، لکه چې هم داسې وشول، ابن کثير رحمت اهلل عليه 

د  هنازل کړو شوو دو غوره دکتابونو چې قرآن دو په غور ;ليکي

 "لغتونو چې عربي ژبه ده.

يه وسلم دو، په رسوالنو چې حضرت محمد صلی اهلل علد پر غوره 

 نزال پهاسفارت د غوره د ماليکو چې حضرت جبريل دو او وو، دا 

غوره سيمه د ځمکې، او لومړو انزال يې په غوره د مياشتو د  کال کې 

 "ورې .لو چې مياشته د رمضان ده، نو کامل شو قرآن له هرې 

ُن نَُقصُّ عَلَْيَك َاْحَسَن الَْقَصِص ِبَمآْ  " آيت متن: ٩"د َ       ََنْ ْْ ا الُْقْرٰاَن ڰ َوِاْن ُكْنَت ِمْن قَْبَِلٖ لَِمَن الْٰغِفِل َِ ْٓ ِالَْيَك ٰھ َاْوَحْينَا

Ǽۣ 

ښه قيصه له ټولو قيصو، ځکه  موږ بيانوو، لولو پر تا باندې ډېره :ژباړه

چې خاوند يې ښه دو، په سبب د وحي زموږ تاته دغه قران او بيشکه 

اخبرانو په دې نددې قران خامخا له  هولشان دا دو چې وې ته پخوا له نز

د مفسر تفسير، يعنې د همغې وجي په ذريعه چې د قران کريم " قيصې.

په صورت پر تا نازليږي، موږ يو نهايت ښه بيان پر حسين طرز سره تاته 

اوروو، چې له هغې ځينې تر اوسه پورې ته هم لکه دخپل قوم پرې بې 

نو کې او په بيبيل، انجيل وخ په کتابخبره وې، اګر که دغه واقعه د تاري

 "کې پخوا له دې نه مذکوره وه.

مګر محض د يوې افسانې په صورت وه، قران کريم دهغې ضروري او 

مفيدي اجزا په داسې يو عجيب او غريب او بليغ او موثر ترتيب او 

نه يواځې د پخوانيو تذکره  اصول سره بيان فرمايلی دو چې په هغه سره

 "قصور يې اطالع فرمايلې دي.ليکونکو پر 

بلکې موقع په موقع  د اعلی نتايجو په لوري يې هم الرښودنه کړې ده 
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او د قيصې په ضمن کې يې د علومواو هداياتو ابواب، پرانيستلی 

، دغه خبره چې د اهلل قدوس تقدير هيڅ يو شی نه شي ګرځولی، او يد

ه وکړي که ګرد جهان کله چې اهلل تعالی پر چا باندې د فضل او کرم اراد

هم سره الس يو کړي، نو په خپلو ګردو امکاني تدابيرو هم هغه نه شي 

محرومولی، صبر او استقامت د دنيوي او اخروي کاميابي او بري کلي 

 "او مفتاح ده.

دحسد او عداوت خاتمه غيرله خزالن او نقصان څخه بلشي نه 

ه وسيله عقل داسې لوو شريف جوهر دو چې د هغه پ يدو،انسان

انسان پر ډېرو مشکالتو غالبيږي،او خپل ژوند پرې ښايسته او ښه 

کوې، اخالقي شرافت اوعفت او طهارت با الخره انسان د دښمنانو او 

حاسيدانو په نظر کې هم معزز او مؤقر ګرځوي، پر دغه او ددغه قسم 

حقايقو باندې دې احسن القصص په ضمن کې تنبهيه  ونورو ډېر

 "فرمايلی دو.

ته د  پيغمبرپه پورته وپوهېدو چې دغه د قيصو غوره قيصه داسالم 

يوسف عليه السالم  چې دوحي په توګه راغلی او په هغه کې لکه څنګه 

وبه څخه کومې پېښې تپه پېژند پاڼه کې مو ولوستل دهغوو دکوچني

 "په دې سورة کې هم ورته اشاره شوې ده.ي شو

هغو پيښو ته په کې سورة  دغه سورة ډېر اوږد سورة دو، او په دې

څرګنده توګه اشاره شوې چې د يوسف عليه السالم په کوچنيتوب کې 

او د حسادت غبرګون  نو حسادتود خوب ليدل و، او ورپسې د ور

و،چې يوسف عليه السالم د مصر په لوري وړل کېږي، اوهلته دمريي 

ي، په په توګه د مصر عزيز يا د مصر فرعون د دربار له خوا پيرودل کېږ

دې سورة کې دا هم څرګنده شوې چې د مصر د عزيز ميرمن پر يوسف 

 "عليه السالم مينه کېږي.

خبره رسوا  ;خو يوسف عليه السالم دهغې مينې ته منفي ځواب وايي

کېږي او د مصر عزيز د خلکو د خبرو له امله يوسف عليه السالم جيل 
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دربار نوکران و،  ته استوي،جېل ته دوه نور بنديان هم وړل کېږي چې د

ير له يوسف بدغو نوکر انو نه يو يې خوب ويني او د خپل د خوب تع

توګه وايي  په دېعليه السالم څخه غواړي، هغوو ورته دخوب تعبير، 

چې يو به مو پردار شي، او بل به مو بېرته خپله پخوانۍ دنده تر السه 

 "کړي.

د نيل له چې همداسې هم وشول، بيا د مصر واکمن خوب ويني چې 

سينده اوه څار به غوايي راوځي او د نيل په شا وخوا کې څېرې ورپسې 

راوځي او هغه پخواني څار به غوايي  هبيا اوه ډنګره غوايي له نيل

 "خوري.

ددغې خوب تعبير يې د خپلو بتانو د مزدکونو له مشرانو نه وغوښت، 

ه وتلې خو هغوو پاتې راغلل په دې مهال د دربار همغه کس چې له جېل

که  ;او بيا په دربار کې پر کار بوخت شوو و، خپل مشرانو ته وويل

ه بچرې هغه ته ددې وا  ورکړل شي چې بيا تر جېله الړ شي، نو دو 

وکوالو شي د ستر واکمن د خوب تعبير دپاره يومناسب کس ومومي، 

لري چې دغه مناسب کس ارومرو د خوب تعبير ويلی شي، باور اوهغه 

خوب تعبير هم څنګه چې ويلی کټ مت هماغسې  هغه دددا ځکه چې ه

د دربار مشرانو ومنله او دو د جېل په لوري رهي شو،  ده سره" هم وشو.

وړاندې ودريده،  کله چې جېل ته ورسېده او د يوسف عليه السالم په

 "يوسف عليه السالم ورته ښه راغالست ووايه.

واکمن دخوب د ه د ستر ناو د راتګ څخه يې وپوښته، نوموړي ور

دخوب داسې  تعبير په هکله وپوښتل، يوسف عليه السالم ډېر ژر ورته

اوه څار به غوايي ښيي چې اوه وښيرازه کلونه راتلونکي  ;تعبير ووايه

دي، او د هغه نه وروسته بيا اوه وډنګرو غوايانو د راتګ ددې 

څرګندونه کوي چې راتلونکي اوه کاله په وچکالي وي، په اوه و 

ليو کلونو کې د تېرو اوه وو ښيرازه کلونوغلې دانې نه بسيا وچکا

 "کېږي.
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له دې المله د سيمې ولسونو ته به تباه کوونکي کلونه وي، د دغو تباه 

چې ستر واکمن په لومړيو اوه  کوونکو کلونو دپاره يواځنۍ چاره دا ده

ره چې بېيي او څومره وکروو، ښيرازه کلونو کې کرنه پراخه کړي، هرڅه 

او پاتې د وږيو سره په  تر السه کوي،د هغه څخه دکلنې خوړلو کچه جال

زېرمه تونونو کې زېرمه شي، څو په اوه وو راتلونکو وچکاليو کې په 

 "کار راشي.

کله چې د دربار استازي دخوب تعبير واورېده، ډېر په جلتۍ سره 

واپس دربار ته الړ او څه چې يې اورېدلي وو، کټ مټ، يې د ستر 

په رښتيا  ستر واکمن هم ومنله دخوب تعبير ;من په وړاندې وويلواک

سره هم همداسې و، نو ددې تعبير د پلي کېدلو لپاره ستر واکمن غوره 

، همغه دو دغه دنده هم پر غاړه  وګڼله، چې چا چې دغه تعبير کړو دو

واخلي، څو په ښه توګه د راتلونکي وچکاليو څخه مصر وژغوري، 

عليه السالم له جيله وويستل شودربار ته راوستل هماغه و چې يوسف 

وشو، او  شو، په دربار کې ورته دهغه د لوړ درنښت سره سم درناوو

ورته دغه دنده هم وسپارله شوه، څو د مصر، عزيز په څېر د ټولو 

په دې توګه يوسف عليه السالم د پرون  يواکمنيو څخه برخه من و

د عزيز غوندې په خپله دنده ې دمصر ځورځې مريي او بندي، د نن ور

پيل وکړ، ټولو اړوندو څانګو او ټولنو او ټولو سيمه ييزو واکمنيو ته 

 "يې الرښود نه وکړه.

 لو الندې راتللی شيرڅو په خپلو سيمو کې چېرته چې ځمکه تر ک

ي، او همدارنګه هغو ټولو تړاو لرونکو څانګو نه يې وغوښتل چې روک

کولو لپاره دو، زېرمې ځايونه يا زېرمه د کروندو د يېبرو د زېرمه  د

يوسف عليه السالم له خوا الرښوونه  تونونه جوړ کړي؛ لکه څنګه چې

شوې وه، په لومړيو اوه وو، ښيرازه کلونو کې ډېرې زياتې ځمکې 

ېبرې څخه څومره چې کلنۍ اړتياوې يوکرلې شوې، او د کرکيلې، د 

 ".وې، هغومره د ولس په اختيار کې پرېښودلی شوې
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او څه چې دکلنۍ اړتيا و څخه زياتې وې، هغه ټول د وږيو سره په زېرمه 

تونونو کې زېرمه شول، کله چې د اوه وو ښېرازه کلونو نه وروسته د 

، په لومړي کال کې چاچې ځمکې کرلی ياد لوچکالۍ کلونه پيل شو

کرکيلو څخه څه  وبتانو د مزد کونو د مشرانو په شمول چا چې دخپل

په زېرمه تونونو کې ساتلی وې، دا چې په فني او مسلکي غلې دانې 

توګه لکه څنګه چې د يوسف عليه السالم له خوا الرښوونه شوې وه، د 

نه وې زېرمه شوې، نو دهغوو غلې دانې ټولې خرابې او  وږيو سره

يو ړدګټې اخيستنې څخه وتلې وې، ددې له امله هغو له خپلو زېرمه ک

سته، اومجبور شول، څو خپلې زېرمه کړو غلو دانو څخه ګټه وانه خي

يوسف عليه  عزيزغلې دانې لري وغورځوي، خو چاچې د مصر د 

مه کړو و، رالسالم د الرښوونې سره سم خپله غله دانه دوږيو سره زې

 "ه رسيده.نهغوو ته څه ضررو 

دا چې داسې زېرمه تونو نه يواځې د مصرپه واکمنۍ پورې تړاو 

د هغه څخه يې په عادالنه توګه  چېالسالم و يوسف عليه  ادرلود، نو د

ګټه واخيستله، دلته او دامهال و چې د ځمکې پر مخ په لومړي ځل هغه 

رامينځته  سيستميستي لهم په مصر کې يو عادالنه ولسي اوسوسيا

يوسف عليه السالم يوه اوږده او  ;او کارول کېږي، يعنې "کېږي.

څانګو په وا  کې  سپې لې الرښوونه جوړه او د ټولو حکومتي

 "الرښوونه کې ويل شوي و. په دېورکړله، 

هرڅو  چې ددولت مرستو ته اړتيا لري، هغوو د خپل نومونه 

دحکومت په تاکل شويو څانګو کې وليکي، څو حکومت هغوو ته د 

اوږد مهالې مرستې د ورکولو په هوډ کومه دنده هم د کار کولو لپاره 

ونه کې ويل شوي وو، هغه کسان ورکړي، او همدارنګه په دې الرښو

چې ځمکه يا نور شتمني لري، هغوو کولی شي خپلې شتمني 

دغلودانو د السته راوړلو دپاره دولت ته وسپاري، خلکو هم همداسې 

 "وکړل.
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توګه د اوچکالۍ په اووه وو کلونو دې ځکه چې بله چاره نه وه،او په 

ه ورغللې کې د مصر د ټول ولس ځمکې اونورې شتمنۍ ددولت الست

له کې تنظيم ډاوولس د دولت د کارکوونکو او معاش اخيستونکو په 

ي تباهۍ څخه حتماو بوخت شو، دغه بوختياوه چې ولس د يوه 

وژغورل شو،او په خواکې يې د مصر د ګاونډيو هيوادونوولسونو ته 

د هم مرسته ورسوله، ګټور اندو نه ګټور کارونه رامينځته کوي او 

ېبرې ګټورو يېبرې تر السه کېږي، چې ګټورې يورې کارو نه ګټ وګټور

 "السونو ته ورځي.

يوسف عليه السالم په خپل ګټور پالن سره ګټور کارونه رامنځته کړل 

ېبرو يبري ورکړو، او دغه ګټوورو و يېاو دغه ګټور کارونو ګټه ور

وکولی شول د مصر د ولس د يوه نه مخنيونکې تباهۍ مخه ونيوله، نه 

تباهۍ مخه يې ونيوله چې د مصر د عياش او مصرف يواځې چې د 

کوونکي ولس نه يې هم يو تکړه، فعاله، خالقه، مولد او کارکوونکی 

 "ولس جوړ کړ.

داسې ولس چې د ځمکې پر مخ په لومړي ځلې او ټول په ټول د دولت په 

خت او دولت هم د ولس دخيټې، روغتيا،ډاډئينې او وچوپړ کې ب

، چې سارو يې ال تر اوسه پورې د ځمکې پر بسيائينې متکفل وګرځېد

مخ نه دو ليدل شوې، زه فکر کوم چې ښايي اوالچې ډېر امکان لري، 

ښاغلو مارکس او انګليس هم خپلې کمونيستۍ تيورو، د يوسف 

عليه السالم له خوا د رامينځته شوي ولسي او سوسيالستي، عادالنه 

 "کړو وي. نظام له مخې کاپي کړي، او نړ  والو ته وړاندې

دا ځکه چې د يوسف عليه السالم په هکله لکه څنګه چې په قرآن کريم 

کې يو اوږد سورة شته والی لري، او د هغه د ژوند د پيښو قيصه يې د 

قيصو يوه غوره قيصه ګڼلی، په همدې توګه د اسرائيلي رواياتو په 

 "پاڼو کې به هم دغه قيصه ال هم په جزياتو سره پوره راغلې وي.

چې مارکس او انګلس د نسب له مخې دواړه بني اسرائيل ګڼل  دا
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کېږي، نو په دې دليل د يوسف عليه السالم په هکله به هم هغوو پوره 

پوره معلومات لرلي وي، او دغه معلومات به دهغوو په کمونيستي 

تيورو کې دېره ډېره کارول شوې وي. په هرحال د انسانيت په لمنه کې 

سولې، روغې او دورورولۍ د مينې او  يوسف عليه السالم د

ل سياسي، عادخواخوږ ، د څلورم سمبول په توګه په نړ  کې د يو 

 "ټولنيزه، اقتصادي نظام لومړنی جوړونکی شخصيت ګڼل کېږي.

ده نه يواځې دا چې په مصر کې نوي سياسي، ټولنيزه اقتصادي 

ات او واسيسټم په پښو ودراوه، او د مريانو او مالکانو ترمنځ يې مس

برابرې رامنځته کړه ال چې دولس ديني انګېرنې يې هم د بت لمانځلو 

څخه واړولې او هغوو ټول يې د يو واحد خداو په لمانځلو بوخت کړل، 

 ;چارې يهم يې ددين چارې سنبالې کړلې او هم يې د دنياي

خو دو تر خپلې وروستيه سلګيه پورې په مصر کې د سياسي واکمنۍ 

 "و. له اړخه دوم کس

دده د پاسه يو بل کس د لوو واکمن په توګه د مصر چارې تر  ;يعنې

څارنې الندې لرلې، مګر هغه کس هم د ديني او دنيايي چارو له مخې 

 بيا د يوسف عليه السالم دالرښودنو الروو وو، هر څه چې يوسف 

 "عليه السالم ويلي.

منندويه  هغه به منلې، او هرڅه چې يوسف عليه السالم کولی، هغه به

و، لکه څنګه چې په مصر کې يوسف عليه السالم د دوم کس په توګه د 

مصر دولتي ديني اودنياي چارې سنبالې کړې وې، دهغه نه وروسته 

چې بيا په بلخ يعنې داريايانو د ټاټوبي په پالزمېنه کې يو بل څو  هم 

 اوس يې موږ د زردشت يا زردشترا په نامه پېژنو د اريايانو ديني او

 "دنيايي چارې د دوم کس په توګه سنبالې کړې دي.

کوم توپير چې د يوسف عليه السالم او د زردشت عليه السالم ترمنځ 

ليدل کېږي، هغه دادي چې يوسف عليه السالم د خپل د پالر،نيکه او 

داور نيکه دين د پلې کولو ماموريت لرلی دو چې ال تر اوسه پورې د 
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ددې چې  ي، خو زردشت عليه السالم سرهابراهيمي دين په نامه يادېږ

" انګيرنې د الرښوونو په تسلسل کې اوستايي انګير نه يې "ويديد

او دخپل د جال دين د پلي  رامينځته کړې، د يوه جال دين خاوند دو

 د ورتهدوو ترمنځه  چې دکولو په الره کې هلې ځلې کړې دي، څه شي 

ي چې د غو دواړو په خپلو والی، بڼه لري، هغه هم هغه برياليتوبونه د

هلو ځلو کې د يوه عادالنه سياسي اقتصادي نظام په پلي کولو کې تر 

ه وي په دې پړاو کې د زردشت عليه السالم پېژند بالسه کړي و، ښه 

 "پاڼه هم ولولو.
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 پېنځمه برخه

 حضرت زردشت سپين تومان

"مخ کې داسې ١٢١"د پښتو اريان دائرت المعارف د شپږم ټو  په 

 "ليکل شوي دي.

ې يسک ې" دو چ"اوروت اسپهسړو لومړنی زردشت: د اسپه د کورنۍ 

دا کورنۍ په پخوانيو  ""دونکري" بولي، المان"لهراسپويونکي يې 

" "اوروت اسپهکورنيو پورې متعلقه ګڼي، د وروستيوکيسو له مخې

ستا کې دده د کارنامو په وپه بلخ کې ډېرې ودانۍ کړي دي، خو په ا

 "ه دي ليکل شوي.باب څه ن

زري " او بل" ويست اسپه"چې يو  ل" دوه ځامن درلود"اوروت اسپه

" چې "ويست اسپه" نه وروسته دهغه زوو "اوروت اسپهد" وو، واري

پرتخت کيناست، او  ر" د پال"ګشتاسپ بوليکيسې ويوونکي يې 

هغه يو غښتلی او زړور سړو و، دده د زمانې ډېر لوو افتخار، د 

د زردشتي  چېلوو پوه او مقنن سړو " بلخې"ردشتزردشترا يا ز

دتاريخ د لومړي  وظهور وو، د ايران د ادبيات دو " خاوند"مذهب

فهاني ص"ا"همايي" مخ چې مولف يې مرزا جالل الدين ١٣١"ټو 

" و، دا حکيم او پوه سړي "بلخيخبره تصديقوي چې زردشتا دو، د

را، او يا زرتشتر ياد په بيلو بيلو نومونو لکه زردشت يا زرتشت زرتشت

شوي دي، پالر يې پورو شو سبا او نيکه يې پيترا سپه او لوو نيکه يې 

"وو، چې په پښتو "سپين تيماند زردشت لقب ;هيچا تا سپا،نومېدل

" معنی ورکوي، "پاکدامن"او په دري کې د"سپين لمنېژبه کې د

 زردشت يو حکيم او پوه سړو وو، او اخالقي او علمي تعليمونه يې

لکه طب، نجوم او طبيعيات د ټولو طبقاتو په تېره بيا دده د پيروانو 

ر ېدپاره ډېر ګټور وو، زردشت دوه زامن او درې لوڼې درلودې، ډ
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" د باختر دنامتو "پورچسپ"نومېدله، "پورچسپيې رکوچنۍ لو

اسپه" ښځه وه،  "جامر لوو سړيې" د دربار د ډګشتاسب"وزير او د

 "ورور و.واده کړو و." جام اسپه"سره چې دزردشت دنواشترا له لور 

دزردشت دزمانې او د اوستا د ژبې او دهغه د نورو خصوصياتو په باره 

کې مختلفې عقيدې، شته دي، کومه عقيده چې اوس ډېر طرفداران 

نوموړو د ميالد څخه پخوا په اومه پېړ  کې زېږېدلی  ;لري دا دي چې

کې مړ شوو دو، زردشت  پېړ  په لومړ  نيمايي "ق م "شپږمېد او

د معبد په يوه " " باختر باکتريا"بلخعليه السالم په او يا کلنۍ کې د

پوړ کې وژل شوو دو، زردشت په شل کلنۍ کې ګوښې ژوند غوره 

په کړو او د ځوانۍ د دورې زياته موده يې په رياضت تېره کړې ده، او 

ې د رش کلنۍ کې يې خپل دين او عقيده څرګنده کړې او خلک يدې

" پرې ايمان "ويشتاسپخپلې طريقې خواته رابللي دي، او د بلخ باچا 

 له دې" وزير هم د هغه مالتړ وکړ او تاسب"ګش" د"جاماسپراوړ او

ن، هنداو کوچنۍ اامله د زردشت دين په لږه موده کې په ايران، تور

 "ر شو او طرفداران يې پيدا کړل.وآسياکې خپ

اوستا"دو، "هبي کتاب هماغهد زردشت نامتو مذ ;دزردشت کتاب

" اوستاق ""  او په عربي"اوستا ، ياتا س"پ" ژبه"اوستا په پهلوو

" لري چې د شريعت احکام، "سککتابونه يا " ١١"وايي دا کتاب

اخالق، نجوم، هيئت، تاريخ، فلسفه او نور په کې ليکل شوي، او د 

 "زره١١"عودي په روايت دا کتابونه يې د غوايانوپرسطبري او م

پوستکو باندې ليکلي وو، او ټول يې د يوه تن تاليف او د يوې زمانې 

او يوې ژبې په باب نه وو،او هغه څه چې اوس اوس په الس کې دي، 

 داصلي اوستا په نسبت ډېر لند او د اوستا د مهمو برخو څخه يوه برخه

" مخ لومړو جلد ١٣٢"" دي، د ايران دادبياتو د تاريخه"ګاتون

اوستا پخوانۍ سرودونه چې د سانسکريت په ژبه  يا د" "ګاتونه

"وو، په جمله کې ايسن" ١١"ا له برخې څخه ديسن"بولي، د "ګيتايې
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سرودونو څخه  "١١"" وايي له"يجناسکريت کې ورتهنچې په سا

ا ديوې وستا ا د ستاينې او لمانځنې په معنی او ديسن"عبارت دو، 

اجات او د عوتونه په من" فقرې داسې سرودونه، ١١"برخې نوم دو چې 

کې دي چې دعبادت په وخت کې په خاصو آدابو سره ويل کېږي، د 

ر هم ليکل شوي ثپه شعر او ځينې په مسجع ن عموماً دګاتونو سرو

 "دي.

 ""فصلونه لري.١١"ونديدا: داهم د اوستا له اجزاو څخه دو چې

. دهسغ-١آريانا وانګو. -١ ;الف: د يوې برخې اريايي هيواد په باب لکه

هر يو د  -١"نيساياوميمنه -١بخدي،بلخ  -١مور ود مرغاب سيمې  -٩

"د غزني اوروا -٢" "کابلوايکرتاکوفن -١هرات د هريرود سيمې. 

"د هيتومنت -١١"هراويتي-١۱"اګرکانتخت -٣" جنوبي ختيځ غرونه

-١١""غزنيکخر-١٩"راغا د بدخشان د راغ سيمه -١١" هيرمندسيمه

رانګه -١١""سند او پنجاب"هفت درياهندوهپتا -١١""وزيرستانوارنا

 مخونه.١٩او ١١او نور، ماخذ د افغانستان سياسي تاريخ

نه  ٩" د روو چې له جمشيد څخه مراد دو. هان "دويوانب: ديماکيسه: 

پورې د جنازې د وړلو او دهغه د ادابو د الرښوونې او هم له هغو ١تر 

د څارويو مطالبو څخه عبارت دو چې خلک د عپادت کرهني او 

" پورې د نجاست احکام دو له ١١"تر  نه" ١"دروزلو خواته رابولي. د

"پورې د سپيو د روزنې او دهغو د جشنونو په باره کې ١١"" نه تر ١١"

" د بند د نظافت لکه د ١١"" د حيض د احکامو په باب او ١١"دي. 

نوکانو د پرې کولو او د سر د ويښتانو د خرئلو او نورو په باب دي، 

" په دې ١٣"د چرګ دتعريف او  د ځينو جرمونو د تشخيص او " ١٢"

وغوښتل چې زردشت وغولوي خو بريالی نه  باره کې دي چې شيطان

دغوايانو باران، د اوپو او سپوږمۍ  -١١د فريدون کيسه. -١۱شو، 

هغه دعا ده چې د شيطان د ناروغيو دفع دپاره لوستل  -١١تعريف.

 "کېږي.
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ونه لري چې د خلقت دعالي موجود اتو په باره شت: څلورويشت سرودي

 "کې دي، او يوه برخه ملي حماسي په کې شته دي.

شت رتبه ترګاتونو وروسته د اوستا پر نورو اجزاو يدادب په دنيا کې د 

مقدمه ده، او لکه څرنګه چې د اوستا ګاتونه د هندوانو د مقدس کتاب 

او " Mahabahra"شت هم د مهابهارا تهي" حکم لري، "ريګويدا

 "" د کتاب حکم لري.Ramayana"رامايانا

ويسپرد، څلورويشت فصلونه لري،چې هر ډول عبادتونه او دهغو 

قان شروه مستپآداب په کې دي، د ميالدي اتلسمې پېړ  له سر نه 

داوستا د کتاب دمطالبو د څېړلو په لټه کې شول، او په دې الره کې يې 

انکتيل  "ه جملې څخه يو فرانسويډېر کوښښونه وکړل، ددې پوهانو ل

دو چې د قدر وړ خدمتونه يې کړي او "Anqutel Daperron"دوپرون

زحمتونه يې ايستلي او د زردشت د فلسفې طبيعي علومو، عبادتونو 

 "يې خپور کړو دو. ېقوانينتو او مقرراتو په باره ک

" "ياسنا تفسيردو چې د" Bornoff"او بل پوهاند فرانسوي بور نوف

"مخونو کې تاليف کړو او ٢۱۱"عنوان الندې يې يو کتاب په تر 

م کې خپور شوو دو، داسې نور پوهان اوختيځ -١٢١١-١٢١١"په

 "پيژندونکي هم شته چې په دې الره کې يې ښه خدمتونه کړيدي.

 "ددري ادبياتو د تاريخ لومړو جلد.

لکه چې وويل شول زردشت يوحکيم او  ;د زردشت مذهب او تعليمونه

سړو و، اودده اخالقي او مذهبي تعليمونه ډېر فيلسوفانه او د  پوه

 "پېروانو دپاره يې ګټور وو.

دو د موجوداتو دپاره په يوه واحد او مجرده مبدا، قايل دو چې هغه 

ايزدان او اهريمن دواړه حادث يوايي نور اوظلمت " اهورامزدا"ته

" ه مخېلي وجود لظاو ظلمت دهغه د تبعي  "نور باالذاتهبولي، 

اوعقيده لري چې د هستی نظام او قوام د نور او ظلمت او ديزدان او 

"يو اهريمن د لښکرو او په وروستۍ عپارت د قوي او مادي د امتزاج 
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" په واسطه ټينګېږي، او د ټولو ښو چارو مرجع يزدان او د ځاو کېدلو

 ""اهريمنانو او يزدان"ي""دو، او د "اهريمنرو مرجع ړوچاټولو ناو

کر تل سره په جګړه کې دي او عالم به هغه وخت نېکمرغه او بني آدم لښ

 "به هغه مهال هوسا شي چې داهريمن نژاد له منځه الړ شي.

"او بل جسماني "مينوزردشت په دوو عالمونو عقيده لري، روحاني يا

په دوو برخو يې ويشي، تقدير  ،او هرڅه چې په عالم کې ديي" ت"ګييا

ال په دريو ع" او د انسان حرکتونه او اف"کنشل يا ع" او ف"بخششيا

" "کنشا" او رفتار ييشئ"ګو" ويل يا"منشبرخو ويشي، اعتقاد يا

دده په عقيده انسان هغه مهال د نېکمرغۍ لوړې مرتبې ته رسېږي، او 

ته نېژدې کېږي، او د بهثت وړ ګرځي چې درې واړه شيان " يزدان"

 ".ويه کردار څښتن شوو ، ښې خبرې او ښښې ارادېاصالح او هغه د 

زردشت وايي: د عالم د پيدايښت بنسټ پر اضدادو والړ دو، اودا 

ينه کره د نيکي او بدي، ياد يزدان او اهريمن د لښکرو د مبارزې رخاو

 "ډګر دو.

او کائينات ددې قواوو د کښولو راکښلو په منځ کې واقع دو او د بشر 

د مبارزې په نتيجې  يانونېکمرغۍ او بدمرغۍ ددغو دوو متضادو ش

او د هغو کسانو په برخه  وپورې اړه لري، ابدي بهشت ديزدان د پيروان

دو چې ښه نيت، ښه ويل او ښه کول ولري، او دوزخ د پليدو او 

 "اهريمني ارواحوځاو دو.

محض دو، د ګيتي د هيو السره " نور"اهورامزدا چې  ;او دغه راز وايي

" په واسطه اړيکه Amcha spand"دنوراني قواو يادا مشا سپندال

"له مجردو مبدا څخه نورو "نورپيدا کوي او د هغو په واسطه خپل

 "مخلوقاتو ته رسوي.

" "برهمنيا"Vohumandha"وهومانا ;امشا سپندال عبارت له

 Khasathra"ا تراورياسن"خAsvahistat"تاسسنا واهينآشاواشيتا 

vanyaسپانتا آرمايتي""Sponta Armaitiتاتا" هرو"Hourvatat 
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اګي و" څخه چې هرامشاسپند د نړ  د يوې چارې Amratat"تاتآمر

" "آنرامائينود ض پر په الس کې لري، او د دوو د هر يوه په مقابل او

Anramainyu" اکامانا کوي ه" يو بدمرغه روح ښکاراهريمن ،

"Akamanah"دوهو مانا په مقابل کې اندرا"Andra د اردبهشت په "

د "نهايتياانا;ور په مقابل کېيد شېر "couruمقابل کې، سرو "

"دخرداد په مقابل کې او Touru"سپندارند په مقابل کې، ترو

د مرداد په مقابل کې زردشت په خپله ادعا کوي چې  د "Zarika"زريکا

امشا سپندان سره يې ارتباط موندلی او د هغوو څخه يې علم زده 

سطې څخه ارتباط کړو، او هم يې د اور مزدسره يې بي له کومې وا

 "موندلی او د هغه څخه يې د پوهې رڼا يې تر السه کړېده.

او ځان ګوشي کول او بدويت منع شوو او د  تجردد زردشت په دين کې 

ابادولو، ټولنې او مدنيت جوړولو، نظافت، او د کوچنيانو روزلو، د 

د غوايانو پسونو او کرهنې او نيالګيو ايښودل او  ;ګټورو څارويو لکه

 "اسې نورو ښوو چارو سپارښتنه شوې ده.د

د نجاست طهارت، د مړيو د ښخولواو نورو په باب ګټوره قوانين لري، 

زردشت د علومو او ادابو زده کولو ته ډېر اهميت ورکاوه او په خپله يې 

 "د هغو په باب خلکو ته تبليغ کاوه.

و  المعارف د څلورم ټ ةرئد حضرت زردشت په هکله د پښتو اريانا دا

" مخ کې په پراخه توګه نورې څرګندونې هم وړاندې شوې دي، ١١١"په

چې دغه څرګندونې ال په ډېرو مخونو کې د هغه کتاب په پرله پسې 

 توګه لوستلی شو:

 دادي هغه څرګندونې:

" وايي او په عربي "اوستا " يا"پستا اويستا: په پهلوي ژبه ورته

په  وهانو د روايات"بولي، د اسالمي تاريخ پوژبه کې يې وستاق

مطابق، دا کتاب اصالً يوويشت کتابه يا نسک دي چې د شريعت پر 

احکامو، اخالقو،نجوم، هيئت، تاريخ او فلسفې باندې مشمتل دو، 
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د رواياتو په مطابق دغه پورتني موضوعګانې د د طبري او مسعودي، 

 غوايانو پر دولس زرو پوټکو ليکل شوي دي، او ټول د يوه سړي له خوا

زمانې پورې اړه نه لري، او هغه څه چې اوس په الس  ېنيمع ېاو په يو

د اصل اوستا په نسبت ډېر مختصر دي، د اوستا کتاب پر  لروکې 

 "الندينو مهمو برخو ويشل شوي دي.

" وايي، عبارت له اولس "ګيتاچې په سانسکريټ کې ورته" ګاتها" -١

يش او ئچې نيا "ايسن"١١"سرودونو څخه دي چې جمله پر دوه اويا

 "ستائينې معنی لري، مشتمل دي.

" د اوستا له اجزا و څخه يو ټو  دو چې پردوويشت "ونديدادواما -١

فصلونو ويشل شوو او هر ټو  يې له بيلو بيلو موضوعاتو څخه بحث 

 "کوي.

" پر څلورويشت سرودونو مشتمل دو، دغه سرودونه شتي"وما -٩

 "اسو لرونکې ده.عالي خلقت او يوه برخه يې د ملي حم

" څلورويشت فصله لري چې عبارت له انواعو او "ويسپروواما -١

 "آدابو څخه بحث کوي.

" د يوې "ګاتاد اويستا د ژبې نمونه: د اوستا د ژبې نمونې په حيث د

 "شماره وړاندې کوو.١٣"يسنا آغاز ټوتې متن او ژباړه د 

 او "خواجګان ;" يعنې"اشاسپندان" او"روحسا غواييدلته د 

" "غوئيته د وګړو له ستمګارو څخه ګله کوي چې د هغه  ""جاويدان

په پالنه کې ه ه نه کوي، او له هغه سره له کلک زړه څخه کار اخلي، او 

د وګړو تېرو له پاتې سندرو څرګندېږي چې څرنګه چې غواتړ نه لري، 

 "به پر هغه پاتې شي.

"زور "غويي"څو" څخه شفيع کېږي"امشا سپندانهزردشت په خپله ل

 "مالتړ وکړي.  آور

 که ماتشت ;کهماو ماثور وژدم -خشميبيالويش او رواکرژدا

 " درشي چې،تويش چاهينياا""رمو -آما يئشمو.هنرس.چا



77                                                                                                                              د انسانيت په لمنه کېعدم تشدد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 اثا.نوي،سننا،وهو. واستريا-نويت، مويو واسنا، خثمت،رينو

 لفظي ژباړه:

د چا لپاره دې پيدا کړو يم؟  -"ساګله وکړه"غوييستاسو په وړاندې د

ستمګاري ډېر سخت پر  -چا جوړ کړو يم؟ چې قهر او ږږو او کلک زړه

 اماراخيستی.

 ماته راکړې څر ورشو ډېرښه. -پرته له تاسې څرنګه چې نه لرم شپون

د الپسې معلوماتو په توګه د پښتو اريانا دائرت المعارف شپږم ټو  

 "" مخ کې داسې لولو.٣٢"په

" په "ويدايا يوازې د ""ويديآريايي معلوم سرودونه  :رګ ويدا

 "نومونو يادېږي.

ی دو، دغه سرودونه د ن" په اصل کې د پوهې او علم په مع"ودا

لرغونتوب او مذهبي موضوعګانو له مخه په څلورو مجموعو يا 

کتابونو ويشل شويدي، چې تر ټولو لرغوني او مهم کتاب 

" يعنې پا  او مبار  علم نومېږي، دغه کتاب د ادبي "ريګويدايې

په  هندوکشرجو، جغرافيايي او نيم تاريخي مثالونو له مخې د د

 "١۱١٢" ويدا "رګسويلي سيمو يعنې ختيځ افغانستان پورې اړه لري

" "ويديسرودونه لري چې په عام ډول په لسو ټوکونو او برخو او يا په 

 "يعنې دائيرو ويشل شوي دي. ;اصطالح کې په لسو ماندولو

ه هم په څ، که " هم ويل کېږيکتابۍ"کورنچې دغې هرې برخې ته د

لس ټوکيزه سرودونه بيل بيل دي او شريک " ګ ويدا"رعام ډول د

و بيا هم له دوهم ټو  تر اوم تو  پورې شپږ واړه خخاصيتونه، نه لري 

چې د ټولو مرکزي بنيادورځنی  ،ټوکونه يو تربله ځينې مشابهتونه لري

 "څرګندېږي.

 -١١-١١-٢ه لري، دنظمونو مسرې يېد سرودونو شعرونه جال جال وزنون

 "سيالبي دي.

رګ ويد" وينا تر يوې اندازې سخته او ګرانه ده او خاص اصطالح "د
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ګانې لري خو سره ددې هم خوږو تشبيهاتو، په زړه پوې بيانونو، ښکلو 

مثالونو او نويو تخليالتو په کې پوره ښکال او خوند پيداکړو دو، 

عصر نه وروسته ادبياتو هم "ويدي"د" درې نورو کتابونو او "رګ ويد

ورځينې الهام اخيستی دو، او ډېر مطالب يې ورنه اقتبتاس کړي دي، 

پانګه ده  هد سرودونو مجموعه يوازې هم د څو پېړيو يو" رګ ويد"د

ه او عبارت کې هم بپه ژ\رخې لري، او په دغه وجه يې چې نوې او زړې ب

و کې دکومکي تورو توپير او بدلون موجود دو، په نويو سرودون

" "ل" پر ځاو د"راستعمال زيات شوو دو، په زياتو ځايونو کې د

 "توري راغلي دي.

ځنډني په کې کمې شوې دي، او ځينې زاړه لغات له استعمال نه 

د سرودونو لرغوني دوره چې زياته د ختيځ  "رګ ويد"لويدلي دي، د 

په نامه بلل  " د زمانې"شانداافغانستان په خاورې پورې تړاو لر ي د

نه پورې غاړې سيمې سره  او نوو دوره يې چې د ))سند(( کېږي،

ارتباط لري، د ))مانترا(( په نامه يادېږي د ))رګ ويد(( د زمانې د 

تاريخ ټاکلو کې جال جال نظريې موجود دي، خو تر ټولو پخوانۍ دوره 

"ق م شاوخوا ګڼل شوو ده، ١١۱۱"" عصر ورته وايي د"شانداديې چې: 

د ويدونو . له موجوده وخت نه درې زره کاله پخوا زمانې ته رسېږي چې

سام ويد، يجورويد، اترويد، نومېږي، لومړو کتاب د  ;درې کتابونه

 "دوهم د قرباني د دعاګانو په بار کې دي.ساز او تال په باب کې دو. 

او دريم د جادو او طلسم کتاب دو چې د آريايانو د هجرت نه وروسته د 

 "ه خاوره کې مينځته راغلي دي.پنجاب پ

د دغو درې واړو کتابونو په منځ کې د ژبې، ادبي اړخونو " رګ ويد"د

ه ډېر توپير موجود دو، د زمانې له پلوه هم په کې ثاو مضمون له حي

 "نېژدې زر کاله فاصله اټکل کېږي.

" وروسته ادبيات د برهمانه، او پنشاد، او سوترا په نومونو ويدي"د

ټ د ادب حماسي عصر بلل کېږي، دغه ې دسانسکرييادېږي، چ
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ادبيات زموږ د هيواد نه دباندې مينځته راغلي دي، د 

دايرت المعارف د دريم ټو   نا"سرودونو د ځاو په باب د اريا"ويدي

 "" مخ کې داسې لولو:١١۱"په

" يا محض "ويدي سندروآريايي ښکاره سندري د" "رګ ويد

 "په نامه يادوې." " ودا"ويديد

" معنا لري او دقدامت او ديني "معرفت"او "پوهې"په اصل کې د "ودا

موضوعاتو له مخې په څلورو مجموعو يا کتابونو ويشل شوي دي، 

سپې لي "" يعنې "رګ وداچې يې تر ټولو څخه لرغونې او مهم د

په نامه يادېږي او د ادبي مراتبو اوجغرافيايي او نيم تاريخي "پوهې

ش جنوبي، ورشوګانو او مشرقي افغانستان امثالو له مخې د هندوک

 "سره دېر زيات اړيکي لري.

" سندرې لري چې يې په عمومي ډول سره په لسو ١۱١٢" "رګ ويدا

دائيره،  ;" يعنې"مانداال" اصطالح سره سم په لس "ويديبرخو او يا د 

" هم وايي که څه هم چې په ب"کورنۍ کتاويشلي دي، او هر يوه ته د

" لس برخيزې سندرې ګډ خواص نه لري، بيا ويد رګ"ډول دعمومي 

يې هم هغه شپږ کتابونه چې عبارت دو له دوهم څخه تر اومه پورې څه 

 "ه ورکوي.تورته والی سره لري او د نورو برخو مرکزي بسنه څه 

 ١١-١١-٢ يې د سندرو د اشعارو وزنونه مختلف او د منظومو مسر

ازې پورې مرموزي او " خبرې تر يوې اند"رګ ويدسيالبه وي، د 

پيچلې او خاص اصطالحات لري، نو يې ځکه د بيان لطف او دبديع 

التشبيهات او ښکلي مثالونه او د خدايانو، نومونه او خبرو بديع 

 "تخيالت ډېر ښکلي او له کيفه ډ  کړي دي.

عصر څخه له هغه ځينې " "ويدي" او پاتې ادبيات وروسته د"رګ ويد

 "ر مطالب يې اقتباس کړي دي.الهام اخيستی دو، او ډې

" د سندرو مجموعه په تنهايي سره د څو څو پېړيو  محصول رګ ويد"د

تناسب سره بدله دو، او نوې او زړې برخې لري، چې يې ژبه هم په همغه 
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شوې ده، د نوموړو سندرو په نويو برخو کې دعلت د تورو استعمال 

ځاو نيولی دو،  ""رځايونو کې د " تورې په زياتو"لزيات شوو دو، د

لغات له استعمال څخه " قديم"وقف لږ شوو دو او ځينې لرغونې

"د سندرو لرغونې برخه زياتره د افغانستان په "رګ ويدلويدلي دي، د

" د عصر په نامه اونوي دورې يې چې "شاندختيځ پورې اړه لري، د

"بلل "ماتر" د شرقي ځمکو په شاوخوا پورې اړه لري، "سندهود

" د عصر د تاريخ تعين د اراوو په اتفاق ډېر زيات ويد"رګ کېږي، د

متبائن اشکال او نظريات لري، په متوسطه ډول سره يې دېره قديمه 

څخه بولي چې درې نيم  ق م"١۱۱"عصر ده پخوا له" دا"شاندوره چې د 

عبارت دو، د  ه" درې نور کتابون"ويديه پخوا له نن څخه ده دالزره ک

څخه چې لومړو يې د آهنګ او نوا " ترويد"" او " يجرويد"سام ويد

کتاب دوهم يې د قرباني او دعاګانو کتاب او دريم يې د طلسم او کوډو 

کتاب دو، چې وروسته د آريايانو دهجرت او استوګنې څخه د پنجاب 

په خاوره کې مينځته راغلي دي، د ژبې مضمون او ادبي ملحوظاتو له 

رمينځ ډېر زيات توپير " او دغو دريو کتابونو ت"رګ ويدمخې د

موجود دو، د وخت له مخې يې هم په متوسط ډول سره زر کاله فاصله 

" څخه ادبيات، برهمانيان، "ويديپه منځ کې موجوده ده، وروسته له

يوپانيشاويان، سوترايان او نور دي، چې د سانسکريټ عصر حماسي 

ته ادب بلل کېږي، او دباندې زموږ د هيواد د ادبي حوزې څخه مينځ

 "راغلي دي.

" سندرې د ژبې له مخې او د شعر د فن "ويدي" سندرو ځاو، "ويديد 

او ددې ادبي تاريخ  له مخې د افغانستان د ادبياتو د تاريخ مقدمه ده

د په هغې سندرو باندې شروع کېږي، چې د هندو اروپايي له ډېرو يتمه

"سندرو د معلومو "واکولرغونو او اصيلو ژبو څخه انشا شوې ده

سندرو پيش آهنګ د هندوکښ په شمالي سيمو کې د شاعرانو د 

قريحي په روزنه کې دېره زياته اغيزه لرله او سبب شولې چې د دغو 
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 "غرونو سلسلې په جنوب کې يو نوې ادبي دوره شروع شي.

" ادبياتو سيمه هغه خاورې دي چې لږ تر لږه له "ويديپه دې ترتيپ د

دي، ددې مجموعې ډېره لرغونې کاپيسا څخه تر پنجاب پورې پرتې 

"سندرې او په تېره يې بيا قديمي برخې د "ريګ ويدد ;برخه يعنې

هندوکښ او سپين غر په درواو د افغانستان د مشرقي او جنوبي برخې 

" کې ويل شوي دي، او "پختيا"او"ګندهارا ;د سيندونو په ورشو ګانو

" "ويديد په دې اساس باندې ويالو شو چې د ادبي روح تجديد او 

 " کرومو"کرم"ګوماتي"ګوملکوبها "کابل"اريايي سندرو انشا د

 "مينځته راغلي دي.کې " سواستو، په درو سوات "

" ګانو د خپلو "ريشياو ددې سمسور او شنو درو او سيدونکو

متقدمينو ادبي او عنعنوي خاطرات داسې نوي کړي دي، چې د فکر 

" عصر د "ويديشيوه يې د روش، د تخيل طرز د بيان اسلوب او د ويلو

اريايي ادب سرچينه شوې ده، او د زمان او مکان په چوکاټ کې ترڅو 

څو پېړيو پورې او د پنجاب د شرقي برخو ترپايه پورې تعقيب شوي 

 "دي.

" لرغوني برخې چې په هغو کې په اغلب "رګ ويدله دې کبله د نو

زياتره د  احتمال سره د هندوکښ د شمال ځينې منظومې هم شاملې دي،

آريانا افغانستان د وياندانو د سر شارې قريحي او لطيفي طبعي 

محصول دو، چې د درې نيم زره کاله پخوا په شاوخوا کې د هندو 

، ددې ژبې سندرې لیاروپايي ژبو په قديمترنيه، ژبه يې خبرې کو

زموږ ډېر لرغونې ادبي مظهر او ريشی ګان يې زموږ د هيواد ډېر 

 "ي.لرغوني شاعران د

دغه ژبه او ادبيات زموږ د ژبې او ادبياتو منشا په وروسته دورو کې 

ګڼل شوې ده، او ال هم هغې لومړ  زمانې څخه د افغانستان د اوبو، 

او کليوالي، پهلوانانو او غرونو او وروشوګانو او  قبايلوخاورو او د 

"د "ګوماتياو" و"کرومسيندونو په نومونو باندې ښکلي دي، د
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د غرنيو نجونو عشقي قيصې لکه د پروتي قيصه د پکت ورشوګانو 

"ګندهارا خلک لکه د "ګنداريانو د"نورستاني"اليناګانو"پښتنوها

پکته، توروايانان،  ;لسو ټبرونو جنګ د باچاهانو کارنامې لکه

نه د  واوريګوديو داسا، د غرنيو پهلوانانو اشارت، د سوماد بوټو ټول

په سلهاوو نورې سترې او کوچنۍ  منجوان د غرونو په خوړونو کې او

" سندرې او د "ويديخاطرې هر يو يې د رزم او بزم د ټولنو په ډول د

هغه عصر ذهنيت دو چې د څو زره کلونو په تېرېدو يې انعکاس زموږ 

په قومي ژوند کې تل ترتله يو راز جلوه کوي او شاعرانو، ليکوالو او 

 "دو او اخلي يې،قيصه ويوونکو موهميشه ورڅخه الهام اخيستی 

 دريمه برخه اوستايي ادب او ژبه:

" ژبې "ګډې هندييا اوستايي: څنګه چې د ويدي سندرو ژبه لهزند

" ژبې "ګډې ايرانيڅخه نمايندګي کوي، زنديااوستايي ژبه هم د

لرغونې مظهر دو او په عين زمان کې د ايراني کورنۍ د شرقي څانګې 

ې سيمه يې د افغانستان شمالي مبدا بلله کېږي او د پيدا کېدو او ود

او يا لږ څه په ځېر سره ووايو شمال شرقي برخې دي، ګډې اوستايي او 

ګډې هندي ژبې د سانسکريټ، ويدي او اوستايي دواړو ژبو سره ګډه 

مبدا لرله، چې ژبپوهانو هغه د هندو ايراني په صفت ياده کړې ده، او د 

رقي برخوکې رواج الره " په برخه ياد آريانا په ش"اموسينداکسوس د

کوم شی چې د ژبپوهنې او ادبي تحقيقاتو له مخې د دقت وړ دو، هغه 

دادو چې د دواړو ژبو لومړو ادبي مراحل څه سانسکريټ او څه زند په 

افغانستان کې مينځته راغلي او د هندوکش په دواړو خواوو کې تېر 

د " سندرو په مقابل کې چې پخوا وويل شول، "ويديشوي دي، د

" په نامه منظومې لرو، چې ورته "ګاتونوپه ژپه کې د" زند"

" ژبې ته د ګډې مبدا او ويونکو دليل دو، په "ويدي" و"شباهتوالی

" سيند ورشوکې کوم شی چې دا مطلب و"امشمالي افغانستان ياد

" "پښتو" او "زندد ;زياتره تائيد وي، هم هغه زياته ورته والی دو چې
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 "" ژبوله ډلې سره يې لري.غرڅې" د غلجه" "پامير" او د"زنداو 

او د هندوکش  ياو واړه يې نن په افغانستان کې معمولي او مروجي د

" ژبې د ډلې په شمال کې او نورستاني ډله په "غلجهدرې په لرلو د

ن هم د جنوب کې چې متقابل د آريايي ژبې څانګې دي حتی ن

" يا زند"کې ښيي،ژبې د کورنۍ په مقابل  افغانستان مرکزيت د آيانا

اثر نه شته په کې، په هغو پېړيو بل اوستايي ژبه چې پرته د اوستا څخه 

" کېدله او د هجرت دوام يې "غيرمانوسژپه کرپتي" "ويديکې چې

ق م کې ١۱۱-١۱۱۱عموميت لږاوه، پر مخ تلله، او په اغلب ګومان يې په

والړه،او  مسيح د مهال د شروع په شاوخوا کې له مينځهد ترقي لرله او 

 "په هيڅ ځاو کې رواج نه وه.

آوستا: د اوستا مطالعه د ادب له مخې داسې ايجابوي چې مخکې له 

" پرته د "ګاتونه" نه خبرې وشي، اما څنګه چې"ګاتونوهرمطلب څخه د

حاضره اوستايي کتابونو څخه د يوه کتاب د يوه فصل نه پرته څه نه 

ه لغت په توګه شرح کوو، او دي، نو په لنډ دول سره اوستا کليمه د يو

بيا وروسته د کتاب د برخونه نومونه اخلو او وروسته بيا په اصل 

 "مطلب باندې پيل کوو.

،آوستا ،اوپستا، "آپتا د اوستا کليمه په مختلفو متنونو کې د

"په بڼو راغلي دي، او په بيلو بيلو شکلونو يې ترجمه تا، افستاساب

 "."ده" اندراس روفيسورپه يې د يکړې ده،ډېره مهمه نظر 

څخه مشتقه  اويستا""کليمه يې له"آوستا "يا"آوستاچې د پهلوي

بللی او اساس او بنسټ او اصلي متن يې ژباړلې ده، معموالً ))زند(( 

" "آزاتي" د کليمې اصل له "زند"پورې نښلوي، دستا يکلمه په او

هلوي ح، بيان او ترجمه ده، او هغه پاق شوو او معنا يې شرقتشڅخه ا

" ورباندې ترجمه "آوستاکتابونه ورپورې اړه لري، چې لومړو پال

وي کتابونو د پاره ل"په"آوستايي" هغه شرحه ده چې د"پازندشوې ده،

 "" ژپه کښل شوي ده."دريپه
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" "آوستااو دوهمې ترجمې ته وايي را اړولو بيا را اړولو" "پازنداو 

 -١آوستا. -١څخه ده،  عبارت له دې الندينيو پنځو کتابونو او يا برخو

کوچنۍ اوستا چې وروسته به له  -١شتونه.ي -١ونديداد. -٩ديپرد.

 هغې څخه خبرې وکړو.

ګاټونه: څرنګه چې مو اشاره وکړه،د اوستا ډېره مهمه برخه د ژبې او 

فصلونه داوستا لومړ   -١١" ايسن"دي چې د" ګاټونه"ادب له مخې

))ګاټونه(( د  يې چې برخه جوړوي، کوم ډېر ستر او آساسي توپير

اوستا د نورو برخو سره لري، دادي چې: ))ګاټونه(( منظوم او نور يې 

رنګ د السه ورکړې دي، او د نثر بڼۀ يې د ځان  ))آوستا(( خپل شعري

 "دپاره غوره کړې ده.

ر زيات دقت غواړي ځکه ې" تجزيه د نظم او نثر له مخې ډآوستا"د

" "ويدي" لکه "اوستاو لرغونیلومړنۍ اځينې نظر يې شته چې اصالً 

ټوله منظومه وه، او د سندرو په څېر ويل کېدله، لکه چې " سندرې

" د يوه کتاب په برخه کې "آوستاهمدغه نظر يه تر اوسه هم لږ تر لږه، د

 ;" څلورم ټو  يعنې"آوستا" د"ګاټونوصدق کوي، ځکه برسيره، پر

ې د وروستي "هم په اصل کې منظوم وو، اما شعري ترکيب يونهيسن"

متن ګرځېدلی، له مينځه " "اوستاتفسير او تصرفاتو په واسظه چې د

تللی دو، نو له دې کبله يې اوس هم زياتره جملې د مسر  په بڼه دي او 

" سيالبي دي، چې که په ١١""او١۱"زياتره يې اته سيالبي او ځينې هم

يره کې وشي، برس ځآواز سره وويل شي، بايد چې د ټولو حرکاتو په من

پر دې يې شاعرانه، تخيالت او بديع افکار د اصلي شعري پيرايي 

" يواځينی پوره منظومه برخه "آوستا" د "ګاټونهدليل دي، په هر حال

 "ده.

"ګاټونو لغوې معنی هم ې د خ" د نظريي له م"بهارد ملک الشعرا

"اصلي تلفظ و"ګاټوناو د سندرې په  صفت شهرت لري، دسندره ده، 

" "ګاه" شوو او په دري ژبه "ګاسپه پهلوي کېې چدو  ""ګاث
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ف زمان او هم ظرف مکان دو اوهم دموسيقي ظردلی دو، چې هم ېګرځ

"د ټولو مدقيقينو د نظر يې سره "ګاټونهد آهنګ په معنی راغلی دو،

 "له ټولو برخو څخه برخه ده." "آوستاسم د

"ډار د چې قدامت يې ژبه او د کليمو بڼه او د خبرو ترکيب ثابتوي، او

" په عقيده يې زياتره لغات په عاميانه زندګي کې له مينځه منسټيټر

ېره لرغونې ډيې د هند په "شباهت"تللي دي، او يواځې ورته والی

 ."" ژبه کې پيدا کولی شوويدي"يعنې

د ادبياتو په لرغوني تاريخ کې د ژبې، کليمو او " د افغانستان ګاټونه"

ژبه او " "ويدي، او يوه حلقه ده چېن له مخې ډېر زيات اهميت لريبيا

ادب يې د عمومي ))اوستائي(( ژبې او ادب سره نښلوي اوښيي چې د 

و"ويوونکي په يوه ټاکلي ځمکې "ګاټوننيکونه او د ))ويد(( ريشي.

کې چې عبارت وه د هندوکش د شمال او جنوب د شاوخوا ځمکو څخه 

تو يې د اوالد په يو ځاو اوسېدل او د زمانې تېرېدلو او د وخت ايجابا

" دنومونو "اوستا" او"ويديژبه کې تحول راوست، اما سره د

دتوپيره، هم لرو والی نه سره لري، او په لږ صرفي او نحوي اصولي 

مراعاتو او تلفظ سره کوالو شو چې د يوې منظومې پارچې د بلې په 

 "څېر کړو.

 "مرکب له پنځو منظومو څخه دي، هره منظومه يې ځانله"ګاټونه

" په قطعو او مسريو "ها" وايي هر"هافصلونه لري، چې هغوو ته

د شعر ټوټه،  ;" يعنې"وجس تشتيي دي، چې لومړي ته يېوشل شېو

"وايي ددې کليمې معنی نافسم"" او دوهم ته يې"پاړکۍقطعه

مقياس دو او ادبي مفهوم يې يو څه کليمې دي چې له هغو څخه يوه 

 "مې په داالندې ډول دي.ومنظ پنځه ګونې" و"ګاټوندمسر  جوړېږي، 

" څخه او "ها" ياد موالسندره، چې مرکبه ده له اوهويتي "آهون -١

 "١١" له مخې مختلفي پاړکۍ لري او هره مسر  عدد"د "هاهره

 ".سېالبونه لري
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" "ها"يا د سالمتي سندره چې مرکبه له څلورواشتاويتي "ګاټونه" -١

مسر  او هره مسر   " مختلفې پاړکۍ پنځه"هاڅخه ده او د هرې 

 "پنځه سيالبونه لري.

" ګاټونها"د" سپنتا مينو، يادسپينې پوهې سندرې"ګاټونه -٩

 "" لري او مسرو يې يوولس سيالبي دو."هاڅلور

" ياد ښکلي مينې او قدرت سندرې چې " وهوخشتريا"ګاټونه -١

 "" سيالبي دو.١١"" لري او مسر  يې "هاهيو

ۍ کپاړ ٣ښتنې او شتر سندره چې" وهيشتوات، ياد غو"ګاټونه -١

دي او هره پاړکۍ دوه مسرې لري، دا مسر  لنډې او اوږدې دي، 

" سيالبونه لري، همدا دول ١٣"" سيالبونه او دوهمه يې١١"لومړو يې

 "١۱" دې ر"مسر  لري برسيره پ٢٣١"" پاړکۍ او١١٢ "ګاټونه"

"مسر  نورې هم په اوستا کې شته چې واړه يې ١١۱"ياپاړکۍ 

رو موضوع مذهبي ند" د س"ګاټونو" منظوم ادب جوړوي، دتايي"آوس

تر نورو برخو ګران "هدايات او الرښوونې دي، چې يې فهم د اوستا

دو،زياتره لغات يې د لرغوني کتاب په پاتې برخو کې نه ليدل کېږي، 

 "او شاعرانه تخيالت يې جړ مرموز کړي دي.

داسې ښکاري چې  نوو او زړه اوستا، د بيلو بيلو مدارکو له مخې

اصلي او لومړنۍ اوستا تر هغه اوستا چې نن مو په الس کې ده مفصله 

يې دوه ميليونه " " لومړ  پېړ "ميالدياو ستره وه، هر ميپوس

 "شعرونه بولي.

ټوکه " ١۱١١"يې په مروج الذهب کې"هجري٩١١متوفي"مسعودي

ه کتابونه شميري چې د طال په اوبو ليکل شوي وو، طبري د اوستا ل

" زره غوايي د پوستکو پر مخ خبرې کوي، لرغوني ١١"متن څخه 

د سکندر  ;اوستا د باختري اوستا سره د مختلفو حوادثو له مخې لکه

خپرې او تيتې شوي، د اوستا ټوټو  "فتوحات"اخوډب، او سوبي

" "ولخش اولټولول څه له خاطرو او څه له پاڼو څخه او تدوين يې له
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څخه شروع اود، ارد شير او "ړ  ثلثد مسيحي لومړ  پې" پارټي

لومړو شاپور تروخته پورې يې دوام الره، او هغه څه چې السته راغله د 

لرغونې اوستا په اصول پر برخو وويشل شو، د ساساني د وخت او 

 "" کليمې اټکل کړي دي.١١١١۱۱" انګليسWest"وستستا

نه دي  کليمو باقي٢٩۱۱۱"او وروسته د عربو د يرغل څخه يې زياتې تر

واخيست اوس  ېپاتې، د پنځو کتابونو يا اوستا د برخو نوم مومخک

 ".ويشنه او د هر يوه د متن ګټې بيانوو ويې فصلون

 "هايتي"فصلونه يا١١"ډېره مهمه برخه ده او"د اوستايسنا -١

 "" فصلونه جوړوي.١١""يې په مجموعي ډول سرهګاټونه "" لرو

رستش او لمانځنی "يسن دو، د پ" چې اصلي تلفظ يېيسنا"

په معنی راغلي دي او د مذهبي مراسمو په وخت کې لوستل  "يش"ستا

 "کېدو.

" د ملحقاتو يوه مجموعه ده او د ديني مراسمو "يسنا"دويسپرد -١

 دپاره ترتيب شوې ده.

" ګان يې په صحيح ډول سره نه دو معلوم "کردهواړه فصلونه يا

مده مطالب يې مذهبي " چې ع"ونديداد -٩" يې شميرې١١"او" ١٩"او

" يا جمشيد له "يما" فصلونه لري، چې هر يوه ته فرګرديې د١١"دي، او

داستان څخه غږيږي او دادوه فصلونه کوالو شو چې د اوستا يا اريانا 

 "د عصر د آريا نشين هيواد جغرافيايي او تاريخي فصلونه ولولو.

" وشتوني"" لغوې مفهوم هم لمانځنه ده، او دشتي"" دتشي -١

 "" ته رسيږي.١١"شمېر

" څنګه چې پخوا هم وويل شول د خپل اولي شکل په اصل کې شتونهي"

" منظوم وو، څنګه چې يې موضوع عموماً داستانونه او "ګاټونه ;لکه

د پهلوانانو او پاچاهانو د کارنامو شرح ده، نو له دې کبله د ادب له 

اوس هم لکه  "هتونشي"" بللی شو،"حماسي قصيدېمخې هغه

و" غوندې په پاړکيو ويشل شوي دي، او شعري ترکيب يې که "ګاټون
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"سيالبي ١١"او  "٢"ه هم چې ګډ وډ شوي دي، اما جملې يې عموماًڅ

 "دي، او د نظم پيرايه يې هيڅ د السه نه دي ورکړي.

ده، چې د  هيوه باالکل نوې مجموع"وړکی اوستا: يا کوچنۍ اوستا -١

 مهرر"اذدي په مهال کې د"ميال٩١٣"٩١۱"دوهم ساساني شاپور

" له خوا داوستا د نورو برخو له مخې انتخاب، تلخيص او اسپند

ا وې عتدوي شوې او دورځيني عبادت او مذهبي اخترونو مخصوص د

 "دي.

اوستا او حماسي ادب: له هغې ورځې چې د ادبئ او تاريخي تتبعاتو او 

پرتله  نو په شق کې د متلونو، کيسو، د استانونو او لغاتو دټپل

" اصول مينځته راغلي دي، دا عقيده څرګنده شوې ده "مقايسکولو

چې د هندو اروپايي اولسونو روايات او داستانونه څه رزمي او څه 

و ړيوه ګډه مبدا لري، چې لومړو مراتب يې بايد نومو ډغير رزمي غون

قوم په ما قبل التاريخ ژوندانه کې و، پلټو، البته د داستانونو پرتله 

د هندو اروپايي مهاجرينو د څانګو په منځ کې ځانته نسبت لري، کول 

چې د قومونو د مهاجرت د عصر د داستانونو او تاريخ له اصلي ظهور 

سره توپير لري، په هندوارو پايي قومونو کې څنګه چې د هندو ايراني 

تو اثر زيات پاتې دو، روايات، زاړه داستانونه، بيالې د ژبې او ادډ

په ژپه او مذهبي کتابونو  ۍيري کيسې هم د همدې کورنطعنعنوي اسا

" خاوره ده پوره ساتل شوې او پاتې "پښتونخواکې  منسشايي د لويې 

 "دي.

ارباب االنواع "سانسکريټ يو لړ داستانونه لري چې له ميتولوجي

" "ويديڅخه نيولي، رزمي کيسو او افسانو ته رسيږي، د" کيسې

ډېر زيات توپير  د يو شمېر منشايوه دهکيسو سره سره له دې هم چې يې 

 "لري.

لومړو: د اوستا داستانونه زياتره ميتولوژي بڼه لري، او په اوستا کې 

 "بشري پهلوانان ډګر ته راوتلي دي.
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" کيسې "ويديدوهم: اوستايي د استانونه عموماً تسلسل لري او

 "ي دي.تيتلنډو او 

غوره کړې ده، چې ددې دريم: اوستايي داستانونه حماسي او رزمي بڼه 

روح سرچينه هم هغه ديني معتقدات دي چې داوستا پيروان يې د هر 

 "ډول مادي، معنوي، محيطي او آفاقي مشکالتو دپاره تيار کړي و.

ويلو مميزه کرښې همدا ډول رزمي اوحماسي دو،  ن" د استااوستا"د

ستا د کې تل ليدل کېږي، د او وادبي دور چې تاثير يې زموږ د هيواد په

" اوستا "کوچنۍ" اوستا يا"وړکۍپنځو برخو د جملې څخه پرته، د 

" ينسپرد"څخه چې يو نوو شی او د دعا و، او لمانځه مصحف دو او د 

" و جنبه لري، باقي نوردرې مهم ټوکونه يعنېچې زياتره مذهبي ښودن

"سره له نقله د داستاني رواياتو او "يسنا" اوشتونهي"" اوونديداد

او پهلوانانو د نومونو او جنګي صحنو رنګيني رزمي کيسې پاچاهانو 

" نسبت ونورو دوو کتابونو ته د عنعنوي رواياتو په شتونهي"دي، 

شرح کې شتمن دو، او کولی شو چې دهغه د رزمي داستانونو يو 

لړحکايات ياپه ښه دول سره ووايو، يو لړ حماسي قصيدې وبولو، او 

عر په قالب کې هم ويل شوي وي، په اصل کې د ش ;څنګه چې مو وويل

" دداستاني رواياتو له مخې شتونهي" " الندې١١"له دغې جملې څخه

 ";زياتره د مالحظې وړ دي

 شتي" فرور دين شتي٣"شتي" ګوش يشتتير" شتي١"شتيابان  -١

ارد " شتي١٣"شتي" زمياد شتي" رام شتي ١١يشت"رشن شت ي١١"

 ".شتي" ١١"شت ي

ا داستانونه مسلسل او ملي او محلي رنګ پورته مو وويل چې د اوست

لري، نو يې له دې کبله روايتونو د نيمګړي تاريخ بڼه د ځان دپاره غوره 

 "کړې ده.

"ترمنځ نتاس" او هامون سي"اباسيند" اندوس "آموسيندوسساو د اک

يخ رداريا اوسيدونکو د هيواد يعنې د لرغونې اريانا د استاني تا
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د خپل نيم تاريخي او حماسي ادب " ستاکېږي، او روعباندې ورسره ش

له مخې د افغانستان په تاريخ کې ډېر زيات اهميت لري او روايتونه او 

شاهانو او پهلوانانو، نومونه او د دوو جنګي کارنامې چې زياتره دد پا

ددې جنګونو دامو سيند د دواړو خواوو د آريايانو او توريايانو 

دورو کې او د هم هغه عصر په  ترمنځه دي، د هيواد  په ټولو ادبي

 "مقابله ژبو کې څه ساساني پهلوي څه پارټي پهلوي.

ره زياته اغيزه لري، او د حماسي روح شدت ې" ډ"دريڅه سغدي او څه

خراساني شهنامه کې په دريمه او څلورمه هجري پېړ   ېيې تر څو چ

ليکوونکو خپل حماسي شهکارونه په بلخ،طوس او غزني کې ډګر ته 

 "ل.راوښک

د افغانستان د محلي نومونو د  ;د ځايونو د نومونو منشا او يادونه

" په "اوستا" سندرو کې او څه د"ويديمطالعې څخه مطلب څه په

 "برخو کې چې دلته څو مخونه ورته وقف شوي دي.

 الهد هغو د ادبي نومونو د منشا لنډه مطالعه ده چې په دا دري نيم زره ک

و د ئينانارضي مطالعاتو له مخې د اريا "اوستا ديې دوام کړو دو، 

ښکلي ځمکي او د خپلو پيروانود ټاټوبي چې حدود يې د پخواني 

 "او نننی افغانستان سره باالکل منطبق کېږي.آريانا 

او په دې خاوره  " ته ډېر زيات اهميت ورکړو دو"معرفيچې ښودنې 

و د کې د غرونو د څوکو او سلسلو، سيندونو، نهرونو، د پهلوانان

و نقربانۍ د ټاټوبو، د دوو د کړو وړو، د  صحنو او طبيعي او معي

يې برسيره پر تاريخي،  عهمميزاتو سره پېژندګلوي لري او مطال

 ېاو ددې زړ هجغرافيايي او سياسي ګټو د زياتره کليماتو ريښې ښکار

"يعنې د شتونهي"" او"ونديدادخاورې قدامت معرفي کوي،

چې د داستاني رواياتو له مخې مهم دو "برخې څنګه ١"او ٩"اوستا"

د محلي خاصو نومونو په يادونه کې هم دېر زيات اهميت لري،د 

"قطعي ښکلي د ١١" "اوستايي" لومړو فرګرد په الندې ډول"ونديداد
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اريائيانو د هيواد يا اريانا ځمکه تصويروي، چې افغانستان تماما په 

عموم ددې شکلي با ال" "هوم ليشت" او"زميادليشتکې داخل دو، 

د متونو د " ا"اوستځمکې له سيندونو او غرونو څخه خبرې کوي، د 

ترتيب د مراعات او ځاو ټاکلو څخه ځينې مشهور او مهم نومونه د 

 "مثال په توګه يادوو.

"په بڼه راغلي دي، او په "بهليکه"ويدي سندرو کې د" په"بخدي

" دو، لخ"ب"شوو دو، او په دري ژبه کې"بخلتو کېايباد يپهلو

"او مرغاب په جغرافيايي مفهوم کې د مرغاب حوزه شامله ده، "مرود

" و، هب"مورواوياد"مرو اوبه"د  ;" يعنې"مروابمرغاب په اصل کې 

"اوستايي بڼې ته "صفت"مورو" په صورت او"مورتلفظ د" مرو"او د 

 "نيژدې دو.

ه کسره " پ"هــ" د"هري" په کسره يا"ر" په فتحه او د "هــد ;هرې او هرې

" په فتحه، اوس هم معمول او متد اول دو، اما څرنګه چې اصل "راو د

"اوستايي ريښه تر " حوزه ده، نو يې"سيندکې له هغه څخه منظور د 

"هم له همدې کليمي څخه "کې پاتې دو، هراتودر ي"هراوسه هم په

"صفت " ښار يې هم بولي او د"هرويي"هراوجوړ شوو دو، 

 ""اوستايي،بڼې ته نېژدې دي.صل " ددې کليمي ا"دورېلکه

" ژبې د ږغ "ويدي"د زند او"س" چې يې"ويديسواسويتي ;هراويتي

"بدل شوې او عبارت د ارغنداب او د هغه د "هــپوهنې سره سم په

"څخه ب"آحوزې څخه دو، په اوسني نامه کې يې پرته د

"معنی "تندرو"اوګينم"خش"تېز"کليمه ليدله کېږي چې"ارغندد

 "لري.

په بڼه راغلی "د"هتومن" کې په پهلوي ژپه د"بنداهش" پهنتا"هيتوم

 "دو، او هيرمند او هلمند يې اوسني شکلونه دي.

ې څخه لوړ غر، يعنې د هندوکش تنالو ياد عقاب د ;يو پائي رې سنا

 "سلسله ده.
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" ې ري"ي"يعنې پورته ده، له درې برخو څخه، يو پا بدا کليمه مرک

سيمرغ چې يې معموالً  ;يعنې"مخفف "ميرغوسنا" د "سناطرف 

"له "شاهيند ;ددې برخو ګډه معنی مه کويج" او يا عقاب ترشاهين

 "" کېږي."پورتهالوتنې نه

او د جغرافيايي خاص نامه په حيث د آريانا د يو لړ لوړو غرونو 

 ېميس" ت"اوستا"په برخه کې استعماليدو، د"هندوکشيا

 "غوره کړې ده."بڼه ني"اپاراس"کې په پهلوي ژبه د"بنداهشپه

"شوو "پار"ژبه کې "دري" دو چې په " يو پار"اوستايي" هم هغه"اپار

"سناکليمه " هم هغه دسين"" هغه خوا معنی ورکوي، او"ماورااو دو،

د ادبي ترکيب له مخې،په پهلوي ژبه کې زياتره متمرکز "آپاراسين" ده.

 "شوو دو، اما ادبي مفهوم يې توپير نه دو کړو.

"شکل دو، د افغانستان په يي"اوستاد سپين غر  ;سپيته ګوناګري

"د واليتونو ترمنځ واقع شوو "بختيا" او "ګنداهاراختيځ برخو کې د

 " ګيريګونا" سپين ;هم درې برخې لري، سپته يعنې منو دو، دا

"په معنا دو، سپيته "کوه"يعنې؛ غر چې پښتو کې اوس هم د

" په "سپين غرې د" معنی لري، او پښتو ک"سپين ګونه غرګوناګيري 

 "ي ته نيژدې تلفظ ساتلی شي."اوستايتسميه کې 

" شوو دو او عبارت ا  رومندي"سپه بنداهش کې ;سيا مکه

"د حوزې شمال شرقي خواته پروت "هريرود" څخه دو چې د"تورغرد

 "دو.

"وفار اومند"راغلی دو او په بنداهش او پهلوي ژپه کې ;وفريانت

" معنا لري، او "برف" د"واورهتو کې" دو، په پښ"واورې غرمعنايې د

"په مقابل کې راغلي دي، او د "تورغرهغر د""دواورېڅرنګه چې 

له  "هندوکش""يعنې "اپارسينبنداهش د متن له مخې دواړه د

"څخه سپين غر دو "دواورې غرشوو دو، مقصد له سلسلې څخه جال

متن "په ا"اوستپروان چې د ;چې تر اوسه په همدې نامه يادېږي پورانا
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 "کې د کوتل په مفهوم او معبر او درې استعمال شوو دو.

ال کې چې يې ځينې حروف منقلب شوي دي، تر اوسه په حپه داسې 

همدې معنا موجود دو،او زموږ په حکومتي تشکيالتو کې په همدې 

 "تاريخي نوم باندې مسمی شوي دي.

"عبارت دو "ستيراه دې چېيځينې مدققين په دې نظر ;ستيراوتيرا

څخه او ددې عالقې په خورا لوړ غره باندې د اللت کوي، ځکه  ""تيراد

" راغلي دي، او داسې "د ستار او سارا"ستيراپه لسمه سينا کې د

"زمياديشت په"غر"چې سر يې په غره لګيږي"ستيرا ;معنی ورکوي

 ""په نامه هم ياد شوي دي."تيرا"د غرونو په قطار کې يو غر دکې

اوستايي"ښکلي "ند او د سردريابره حوزه او دد آمو سي ;اريانا ويجه

 ;"يعنې"ايرياخاورې لومړ  قطعه ده، دانوم مرکب دو له

" چې مسکن او تخمګاه "ويجه" دو"حروف"نښتی توري"ناريايي

"د قندهار په پښتو کې تر اوسه هم "ويجهمعنی لري، وروستۍ کليمې

رودخانه خپل مفهوم نه دو ور  کړو، د ائيتا، د آمو رودخانه ده، دا

" قوانينو ته اشاره کوي، "آوستايي آئين"سره يو ځاو پهاويجهن"ايرد

" کيتئاد"چې يې ترڅنګه په باختر کې منځ ته راغلی دو، په پهلوي 

"ضعت هم ورپورې ونګويي"" شوې په ځينو وختونو کې د"دائيتييا

"په معنی دو، او پردو اساس "نيکاو"به"ه"وتړل شوي دي، چې د

"کې شرح ورکړې ده، د آمو "سيناد په لومړي ټو  دڅنګه چې پور داو

 او "روت"وسيند په منځنيو پېړيو کې په پهلوي کتابونو کې د

 ""په نامه ياد شوي دي."بهروت

همدارنګه دافغانستان د ولس داديانو په هکله د اريانا دائرة المعارف 

 ""مخ کې داسې راغلي دي.١١١"دريم ټو  په

ځايه پورې چې د اريايي پخوانيو وثايقو،  تر هغه ;د افغانستان اديان

تاريخ او د کتنو او د لرغونو شيانو د پېژندلو له تحقيقاتو څخه 

معلوميږي، د پخواني افغانستان ياد آريانا اوسيدونکي تل دينداره 
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خلک وو، او له هر آئين سره چې په خپله په مملکت کې دننه پيدا شوي 

و دو، ډېره مينه ښکاره کړې ده، دي او يايې له دپاندې څخه سرايت کړ

خپل او د خپل محيط د عقيدې او آټکل انځور يې په هغه ائين کې 

کيندلی دو، د هغو تحقيقاتو له مخې چې د آريانا په غربي او جنوبي 

" "اوپرتچې ;برخو د اندوس او بلوچستان په عالقو کې شوي دي لکه

ظهوره پخوا  دين د آريايانو تر;چې نظر يه ورکوي داسې معلومېږي

لوړ مقام درلود،ددغه ځاو اوسيدونکي له آريائيانو څخه پخوا د يوه 

 "وو الهی مفکوره په خپلو ماغزو کې درلود.ياو د  تآسماني ذا

"او د بشري او دنيايي ټولو وو"مطلق العنان"دغه دواړه خپلواکی

 "ښېګڼو او بديو واکمن ګڼل کېده.

 کيتبلوچستان د حوزې د کلکولوس او دد ان ;اال هه مور، يا ستره مور

د دورې په شيانو کې د ښځو يو شمېر ډېر هيکلونه پيدا شوي دي، چې 

وي، خو څو نور يې په ټينګه سره ز ځينې يې ښايي د لوبو د سامونونو ج

 "په ذکر شوي ډله کې نه ګڼل کېږي.

لري، هغه "ګلوبند"عموماًً لوڅې او نيم تنه دي او متعد دي غاړکۍ

ناوې په مجسمو کې شته،. هغه دا دو  د لوچستان او سندتوپير چې د ب

په بلوچستان کې يې زياته برخه ددغه هيکل سرښودلی دو، او  ;چې

" تعبير کړي الهه مورا"دهغه بڼه ډېره بدقواره ده، دغه هيکلو نه يې 

 "دي.

څرنګه چې دوو په دې عقيده وو چې ددې آلهي نيمه تنه تر ځمکې 

ې هميشه نيم تنه خرګند اوهمدغه ډول الندې ده نو دغه هيکل ي

يرې حد ب ايجيمجسمې د آسيا د غرب له برخو نه له فارس نه نيولې د

حلو او همدغه رنګه له اعيالم بين النهرين، کمکۍ، اسيا،شام، اتر سو

فلسطين، قبرس، بالقان او مصر نه هم پيدا شوي دي، خو په هر ځاو 

 "ي وي.وکې په لږ توپير سره ښودل ش

الهه ا""مجسموي، د"طبيعت مور" يادالهه مور"ارچېرته هماغهمګر ه
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په آريانا کې د کلکوليتيک په وخت کې تر دوه وو زرو  " لمانځنهمور

کلونو ق م، پخوا رواج او عموميت درلود، او ښايي ځينو مظاهرو د 

 ".يهغې په شان له هغې دورې نه په وروسته دورو کې دوام کړو و

هجري کال کې دشهربانو،کنډوالو څخه ١١١١" په"موسيوکرلځکه چې

" " يا ستره مور"االهه مور"دا مجسمې"پخوانی خلمدتا شقرغان

دورې پخوا د سند څخه نيولي تر نيل پورې د لمانځنه تر تاريخي، 

آسيا دغه برخه کې معمولي وو، او سوات څخه هم کشف شوي دي، 

ده ود، چې د پوهانو په عقيلدغې ربت النوع يو نر جوړه هم در

و مخونو، دوه وو څ"لومړنۍ نمونه تشکيلوي دو يې له "شيواد

کرونواو دريو سترګو سره ښودلی دو، او د څارويو بادار يې باله، ښ

 "دده په شاوخوا کې يې تل څاروي ښودل.

د هغه غوايي تصوير چې د ځينو موهنجو دارو مهرو، په مخ انځور 

ريخي نسبتاً نويو چې په تا ،شوو دو، د هغه غوايي لومړ  نمونه ده

و پر مخ استعمال شوو تګا د مسکو ز"د عاليمو ج"شيوادورو کې د

ده، دغه ربت النوع د سند له حوزې نيولې د نيل تر حوزې پورې د آسيا 

-Attis Cybele, Lois"په دغه ټوله برخه کې په بيلو بيلو نومونو

osiris Rheuamaاو د کلکولي تيک د عصر د ديني و"مشهور "

"االهي پخوا مو وويل چې د ;اساس ورباندې والړ و، اناهيتامفکورو 

يائيانو پخوانی يادګار نه دو سره له دې آريايي ر"لمانځنه د آمور

"دغې زړې خاطرې يا هغې خاطرې ورته "اوستاوثايق خاص بيا 

" د شهادت له مخې واضح معلوميږي "اوستاموضوع ته اشاره کوي، د

" او د "االهيفکوري د اوبو دم"مور "طبيعت"ياد"االهي مورچې د

ځمکې د ناميي قوي شکل هم غوره کړو و، او په تيره بيا د سردريا او 

" په نامه ياده شوې "اناهيتاد اکسوس ترمنځ برخو کې په پاو کې د

 "اردوو سورا" کې دېر مکمل، څو ځله"اوستاچې په "آناهيتاده،

ام مفهوم يا هغه ليکل شوې ده، اصالً د اوبو ربة النوع په ع"" آناهيتا
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وس رودخانو ياد امو سيند س" عقيده لري د اک"کايګرډول لکه چې 

 "ربة النوع وه.

" " عالي مظهره قوهې"اوستايي تسمي" له دغې پورتنۍ "دارمسټټر

ژباړلې ده چې له هغې نه مطلب د دغو اوبو درابهيدو طبيعي سرچينه 

 "څوکه واقع ده."د غره پر سره د پامير په يوه لوړه "هرکرياده چې له

"د شکل او اندام او جامو په نسبت مفصل "اناهيتا"د"اوستا

"کې د قبل نا"آريامعلومات ورکوي، خو څرنګه چې دغې ربة النوع په

التاريخ له زمانو څخه پخوا، نيژدې د لويو کوشانيانو د دورې ترختم 

پاتې تفصيل به يې په خپل ځاو کې وليکو دلته پورې پيروان درلودل، 

" يې د "اناهيتاباندې استناد کوو چېې "په دغې برخوستا"اد

باستاني ربة النوع په حيث ياده کړې ده، او دغه مطلب له دې څخه 

" څخه نيولی "يماواضح کېږي چې ټولو آرياي پاچاهانو له

زرتشتر هم هر يوه  ه"د زرتشتر معاصره پورې او په خپل"ويشتاسپهتر

" په اريانا کې دېره االهي مور"ت کړو دو، نو دنله هغې څخه استعا

رياتو له شواهدو څخه په پرته، پخوانۍ فلرغونې سابقه لري، او د ح

"په هغې "اوستاديني ادبيات هم له هغې څخه صحبت کوي، او

مشخص نوم هم ايښی دو چې د دې د نورو نومونو په لړ کې ياد دېدو 

 ""آناهيتا دوکتله شي.شي، 

تو له پيدايښت سره سم بياشفاهي ادد آريايي  ;ېنويدي عناصر لمانځ

چې د هغو خاطرات نن ورځ دويدي کتابونو په صورت سره زموږ په 

الس کې دي، عناصر لمانځنه او د طبيعي عناصرو احترام دهندوکش 

ډېرو طبيعي قواو او دپه دواړو خواوو کې عموميت پيدا کړ، ارياييان 

مرستو کې مظاهرو مجذوب وو، اوهمدغې جذبې د ژوند په لومړيو 

" "طبيعيپراختيا وموندله، اوداسې شکل يې غوره کړ، چې هغه د

 "عناصرو و احترام، بللی شو.

کې د قبل  و"سرودن"ويديځينې مدققين په دې عقيده دي چې په 
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لو دورو، د يانتونو اغيزه کړې ده، البته دغه کار بې ېلو بېالتاريخ د ب

"عصر "ويدينستان خو په پرله پورې ډول، د افغا ،دخله هم نه دو

ديانت عناصر لمانځنې او د طبيعي قواو تمجيد دو، چې ورو ورو د 

مذهبي ميتولوژي خاوندان شوي دي، او هر يو طبيعي عناصرو دنامه، 

 "شخصيت او د مميزاتو څښتن ګرځېدلی دو.

"ستوري "وارونا"د جګړې ربة النوع"آندرار مشهوره يېېلکه چې ډ

 " د اور"اګني"د لمر رب النوع ا"ميتر"او"سوريالرونکي اسمان

رب النوع اود نورو کورينو ميرمن ده، لکه د باد، آسمان، ځمکه، 

شفق، شپه،ورځ. سهار، ماښام، په دې کې شک نه شته چې آريايي 

دي، له  ېلې وهلحائين په تدريجي تحول بېلې بېلې مر يساده او لومړن

وراني سرودونو څخه داسې هم معلوميږي چې د ټولو ګټورو، اون

ويلي او "ذري "ځليدونکي ;" يعنې"دووس پاترعناصرو مجموع ته يې

د ټولو مافوقه ځليدونکي قوه يې هم په دې نامه بلله، لکه چې د پا  

خداو
ج
" له همدې کليمې "دووسنوم د هندو آروپايي په دېرو ژبو کې د 

 "نه مشتق شوي دي.

په شکل ال "يعنې د څراغ "ډيوېاو په پښتو کې د هغه لغوې مفهوم د

تر اوسه پاتې دو، په دې اساس ځينې مدققين دا عقيده لري چې 

دورو کې  "په"ويدي" عصر نه پخوا تر دې چې د"آوستاييآرياييان له

هم دپا  خداو
ج
دو حدانيت په موضوع پوهېدلي و، نو وايي چې د  

"اريايانو که څه هم په ظاهر کې د عناصرو او طبيعي قواو "عصر ويدي

جيد او ستاينه کوله،بالواسطه يې د دوو ټولو خالق هم د مظاهرو تم

پيژندلی، يعنې د کائيناتو د خالق لمانځنه يې دده د بديع مخلوق په 

"عصر "ويديواسطه سره کوله، په هر حال د پخواني افغانستان د

ينو ځانځني شکل درلود، او د هغې دورې د لمآريايي آئين د عناصر 

 "شريحات ورکوو.ارباب انواع په باب کې لنډ ت

"وه چې اصالً د کومې "اندرا"اريايانو مهمه رب النوع"د"ويدي"اندرا
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" يعنې د "پکتيانوفاتحې قبيلې حامي وه، او په جګړو کې يې د

پختون د قبيلې په طرفدار  هم اقدامات کړي دي، دغې رب النوع، 

زياتره د جګړې رب النوع شکل درلود او د هغې عالمه 

"وه، هغه صدقه چې زياته به يې ده ته ورکوله رښنا"ب"او"تالندهرقهاف

بات و، د مارانو او هپيانو سره ددې جګړې تراوسه و"مشر"سوماد

 "زموږ په نکلونو کې شته.

" د اسمان رب النوع او د رڼا او ژوند او ښېګڼو د قوت "وارونا;وارونا

 د مبدا په حيث ګڼل کېده اريايانو لمر د هغه سترګې او آسمان يې کالي

او د بادونو طوفانونه يې د هغه سابلله او د نړ  د نظام اداره يې و هغه 

 "ته منسوبوله.

کانون شمېرل کېده او دې يې د کور  لد اور رب النوع او د کهو ;اګني

ېرښت عامل ګاڼه او د ډد سعادت د  لدوا  خاوند او د نسل او د کهو

ې دده څخه هيله ي ۍتمسالد ماشومانو د عمر د ډېروالي او د هغو 

 "ول د قربانيو رب النوع هم و.ډکوله، په همدې 

سوما هغه مشروب و چې د يو ډول وښوله عصارې اوله شيدو  ;سوما

او عسلو څخه به جوړېده، د هغه حرارت او خوشالي له کبله چې په بدن 

د زمانې آريايانو په نزد يې رب "د ويدي"کې به دده په سبب پيدا کېده

و وو، د سوما واښه د افغانستان د غرونو په لمنو النوع مقام پيدا کړ

" زمانې د آريايانو عناصر "ويديه کېده، د افغانستان دنکې ش

لمانځنې ډېر مراسم نه درلودل، او ساده وي، او کوم مراسم او دودونه 

 "هغه وه.يوه چې يې درلودل په دوه ووبرخووو، 

ومي قربانۍ، بله باچاهي قربانۍ يا عم ;چې په رسمي ډول سره وه، لکه

برخه يې د کهولونو دودونه وو، په لومړ  برخه کيې به پوهانو يا 

منورې طبقې زيات ګډون کاوه او دوهمه برخه به يې په کهولونو کې 

دننه کېدله، آريايان به د خپل دود سره سم دورځې درې واره، سهار، 

مو د غرمه او ماښام په زياته بيا سهار د خپلو ساده دودونو يا مراس
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وو، په طبعي  هپرځاو کولو دپاره چې دا دودونه د ستاينې سرودون

" تر "سوماښکلو ښکلو ځايونو کې سره راغونډېدل او وروسته د

د روحانيونو طبقي او پوهانو په ټولنو  ;څښلو به يې خپل سرودونه ويل

او پاچاهي دربارونو ښه نفوذ درلود، او په حقيقي او پوره ډول سره د 

 "دت خادمان وو.قوم د سعا

" په زمانو کې د "ويديکه خه هم د ;وامقآوستايي آئين او زردشتي ا

افغانستان آريايانو سره له دې چې ويدي سرودونه يې لرل، يو ډول 

مذهبي کتاب يې هم درلود، سره له دې چې هغه وخت دا کتاب د يوه 

 "کتاب په دول نه و سره ټول شوې.

دواړو خواوو کې  ه کې د هندوکش پهخو د خپل ژوندانه په دوهمه مرحل

په يوه معين او مشخص ډول سره د يوه مذهبي کتاب خاوندان شول، 

"د "ويدي" په نامه سره مشهور دو، د"اوستاچې تر نن ورځې پورې د

ينو اريايي قبيلود ځه د خېدو او د هندوکش له درو څتمدورې له خ

ه د خمد ر مسيحتمهاجرت نه وروسته چې د هند او فارس خواته والړل، 

"ټولنې "ويدييوزر يا يو زر او دوه سوه کالو په شاوخوا کې د

واوښتله، او ځانته يې نوو شکل پيدا کړ او " لمانځنه "عناصرپخوانی

 "زرتشتريا "زرتشتر"ددې نوي الري او نوي ديانت پيدا کوونکی 

کماو يا حو، او نوموړو د باختر د پخوانيو روحانيونو يا "سپينتمان

او د محيط  ""ماده دې وکتل شي."زرتشترنو له طبقې څخه و، دريشيا

"مملکت په معتقدانو کې "ويدياو زمانې د اقتضاآتو په اساس يې د

ينې يې ځچې  هتغير راوست، او د نوي دين بنسټ يې کيښود

"او ځينې يې د ښو "مزديزم"او ځينې يې"زردتشياو"زوراشدي"

ځينې يې د ديني کتاب په  "او"دوالزماوبدو عناصرو د مقابلې په علت

"دا نومونه ټول مناسب وو، مګر موږ د خپل هيواد "بولينامه اوستايي

"ديانت په نامه بولو "آوستاييداديانو په تاريخ کې هغه دېر د

"آئين د معتقداتو د تحوالتو لمن او "ويدي" آئين د پخواني"آوستايي
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" "ويديچې  فرع ده، ځکه د ځينو کسانو د تصوراتو په خالف ثابته ده

و اونورو بدهندي دوه وو، دورو ژ ;"معتقدات لکه"اوستايياو

مميزاتو غوندې د يوه اريانا په ځمکه کې وو، او اصالً ددې ځمکې د 

 "اوسېدونکو مخصوصه مبدا وه.

"زروکالو "دين په باختر کې د هغه د پيدا کېدلو له وخته د "آوستايي

 "" په خوا او شا کې و.ق م

ځه نه دي تللي او د وخت او زمانو په تيرېدلو سره يې په تر اوسه له مين

رې ېمختلفو زمانو او مختلفو ځايونو کې د ترقۍ او بحران دورې ت

کړي، او د ډېرو سترو تحوالتو سره مخامخ شوي دي، چې دلته د هغو 

 "پوره بيان نه شي کېدالو.

ي ي نه مطلب د هغه پيدايښت او اساسح"دين د شر"اوستايينو دلته د 

"په خوا او شا کې تر دوه "يو زر کالو ق ماو واقعي شکلونه دي،. چې د

ي دين د پيدايښت تر وخت يد بوداکې  په افغانستان "م.سوه کلونو ق

د آريايانو  پورې د اريائيانو رسمي او عمومي دين وو، د افغانستان

ر عناصر لمانځنه په لنډ ډول سره داسې ښودلی شو چې ص" ع"ويديد

او ظلماني عناصرو څخه ويرې او هيلې درلودل، دوو دې ته  له نوراني

ګمارلي وو، چې دعناصرو لمانځنه او احترام وکړي او د کائيناتو د 

خالق پروجودباندې هم تر يوې اندازې دوو ايمان درلود، او پيژانده 

اط وموندو، بس"دين کې دې شيانو هر يوه پر خپل ځان ان"اوستايې په 

يې خپل معين شکل د ښو اوبدو په ډول يو د بل په او په ډېر قوت سره 

دين بنسټ " اوستايي"مقابل کې پيدا کړ او يو د بل سره مقابله يې د 

شو، دا دواړه قوتونه هر يو د يوه بيل شخصيت خاوند او ځانته نوم يې 

"او د بدو قوت "سپنته مينوپيدا کړ، لکه چې د ښو قوت يې

دين اساس د همدې دوه "ييوستا"ا" باله که څه هم د "انګرومينويې

ښو او بدو پرمقابله باندې کېښودل شوې وو،  "رڼا او تياره"وو قوتونو

 ،پر ټولو باندې حکمراني کوله" هرمزد"" يعنې"آهورامزداخو بيا هم
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نو په همدې دول ښايي چې ځير شي چې هره مقابله او شخړه به چې 

آهورامزدا په مقابل په منځ کې راتلله، د "انګرمينو"او" سپنته مينو"د

 "ي فاعلې قوې خارجي وجود نه درلود،نوخبيثکې کومې 

"کې يو مخصوص او ځانګړو مفهوم "ګاټونوپه " دواليزم"اوستايي

 "درلود.

"په يواځينی صورت سره د هرمزد" "آهورامزداو په همدې ډول

کائيناتو د نظام اداره کوله اونيکۍ او بد ، خير او شر، نور او وجدان 

له  هوه، او سر ي شهواتو د اغوا د تيارو د قوتونو په مقابلهنفسااو د ن

دين کې موجود و،  ېهغه هم د خوشبينۍ د روح په واسطه چې په همد

او اخالقي قوانينو په مراعات سره به روڼا او د ژوند مربوطاتو ته دوو 

جنبي ورکړي وي، چې يوه يې روڼا او بله يې تياره او ظلمت وو، جګړه 

او نفسياتي غوښتنې او وجداني هدايات د همدې دوه وو  او شخړه

"بيا هغه ته بشري ټولنه "اوستامفکورو آثار او مظهر باله کېده، چې

عموميت ورکړي دي، اود مقابلې او جګړې په مهال کې يې تل د کې 

ې توصيه کړې ده چې په پاو کې پر نفسياتي تيارو باندې د دارعزم او ا

ې ډول ده لکه څرنګه چې وړاندې وويل شول، وجدان رڼا غلبه او په د

دين کې چې نوم، شخصيت ااونښانه يې هم لرله،  "وستايي"اپه 

نوراني عناصرو يا خير او نيکي سره له هغه خپل اهميت او ښېګڼې چې 

لوړ مقام پيدا کړ او دغې  مذهب کې ئي ياويستائدرلودل يې په 

"ارباب االنواع ويل، خو په دې هم بايد  "اوستاييينوځ مجموعې ته

و نمايندګان توندې د مادياوپوهېږو چې لکه يوناني ارباب االنواع غ

 "ه و.ن

او هغوو ته يې په مجسمو سره نمايش نه ورکاوه، بلکې په عمومي 

"بلل "يزتاډول به يې معنوي شخصيتونه درلودل چې هغوو به يې

 به د هغو په ډله کې "ن"او پا  ارواحا"ابدييعنې "اوامشه سپنته

 ".هغو شمېر په دې ډول وشپږ وته رسيده د راتلل او
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 Acha vahishta"اشاوهشيته -١ښه فکر."Whoumana"يومانهوه -١

عالي "Khashthana varya"خشه تره وريا -٩خورا ښه تقدس.

هروتات  -١د اعتدال حس."Spenta Armatسپنتا ارمتي  -١ "سلطنت

"Hervotat".امرتات-١سعادت او صحتAmertat "امشه ديبا"

 ".ه"هر يوه خپل ځانته وظيفه درلود" پاکو ارواحوسپينته

"د اور رب النوع باله "اشاوهيشته"درموساتونکی و"وهيومانو لکه

" د "سپنتا ارمتي"هم و،"قاصد" استازو"اهورامزداکېده او تقريباً د

د اوږده عمر او سعادت "امرتات"" او"هروتاتځمکې ساتندوو و، او

ختۍ بښوونکی باله کېده، او پر اوبو اونباتاتو يې سلطنت باو خوش

 "سپنتهله دې نور ګټور قوتونه او عناصر هم وو چېدرلود او پرته 

" ياد خبيشو ارواحويا "انګرمينو"له يې دډ""ښيګڼې قوييا د" مينو

ديوانواو شيطانانو په مقابل کې تشکيل او پيدا کوله، لکه چې وويل 

 "دين د اخالقي رشد، د ښو او بدو پرتميز او د ښو د "اوستاشول د 

 "و.ا شوو ناساس ب ره کولو پيتقو

" "اوستاييانتخاب او مسئوليت د وګړو پر خپلو اوږو باندې وو، د

مخلوق باله کېده، خو څرنګه چې بشر " د"هرمزو سره سم بشر دلاصو

آزاد پيدا شوو وو،نو انتخاب دده خپل حق باله کېده او چې سعادت 

او نجات يې دده په همدې انتخاب پورې تعلق درلوده، نو پرتياره 

غلبي او برياليتوب کې به هم دو موثر او سهيم و، ځکه باندې د نور پر 

چې د بشر هر ښه عمل د نور اورڼا له قوي سره لويه مرسته کوله، او هر 

بد عمل چې د هر چا څخه به کېده، د تياري سره مرستيال و، او تياره او 

ظلمت به يې زور ورکاوه، نو له دغه کبله بشر بايد د ښه والي او رڼايي 

واو، چې رڼا فاتحه شوې واو، ځکه چې دده ساتنه د تيارې خوانيولې 

په مقابل کې د رڼا د بري په واسطه سره کېدله، برسيره پر دې بل کوم 

پيروانو په اخالقو کې زيات تاثير درلود، هغه د "ايي"اوستڅيز چې د

" له خوا به کېده او هر امشه سپينته"اعمالو د نظارت عقيده ده چې د
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 "تشخيص او ليکل کېده. ه له خواشه او بد کار دد

"دين خپل پيروان د نورو رڼايي او "اوستايي او په دې ډول سره به

نيکې وخواته رابلل او هر چاته به يې درڼايي او تيارې په غوره کولو 

کې آزادو ورکوله او د ښو او بدو عملونو د نګراني څ ه به يې خبر 

قو په غلبه پورې ورکاوه،او فردي نجات او سعادت يې د ښو اخال

ن په دريو ي"اخالقي قوان"اوستامنوط او مربوط کړو و، لنډه دا چې د

کليمو سره چې د يو فورمول په ډول دي تاسوته درښودالو شو، 

 "نيک اټکل ښه ويل او ښه کول.;هوخته، هورتشته، يعنې هومته،

"پيروان مجبوره وو چې خپل فکر، ژبه "اوستاييپه همدې ډول سره د

تيا څخه پا  وساتي او بد اعمال په فکر کې هم ړهرې ناو او عمل د

"دين منونکو د اخرت په ورځ او داعمالو "اوستاييراونه ګرځوي، د 

په جزا باندېې ايمان درلودل او منل يې، اوپه ظاهري او باطني 

وه،  وسپي لتوب او پاکي په رښتيا مروت او سخاوت سره توصيه شو

" "اوستاهونو څخه شمېرل کېدل، او درواغ د خورا زښتو لويو ګنا

 "کلکه مارينه کړې وه.

چې ځمکه، اور او اوبه دي د لوث او مردارولو څخه پا  وساتل شي 

خصوصاً د مړو د جسد له لوث څخه دې ساتل کېږي او په همدې سبب 

نخښه وه نو په دې دين کې د اور احترام په دومره افراط  يچې اور دپاک

انځنې په نوم موسوم شو،او اور دا سره وشو چې دا دين داورلم

يث مقدس باله کېده په همدې ډول د حهورامزد د نور او پاکۍ په 

ځمکې د پاکوالي احترام داوکړه چې مړو هم ښخ نه کړي او د غرونو پر 

 "لوړو څوکو کې کيږدي چې غوښه يې مرغان وخوي او ور  شي.

د افغانستان  و په مطابقلي اصوړ" د دين طرز اورفورم د نومواوستا"د

چې وګړي  ;د هغه وخت دپاره خورا غوره او خورا ګټور ثابت شوو دو

يې د زحمت د کښلو او کښت کولو، د ځمکې ودانولو او پاکۍ، 

خوشبينۍ او ښوو اعمالو ته تشويق او وګمارل په قومونو کې يې د 
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رشادت مقاومت او مبارزې روح توليد کړ چې په نتيجه کې ملت د ښه 

 "د شو.شهامت خاون

 مخ(١١١)اوستايي فرعي مذهبونه:

 

"دين د هندوکش په "اوستاييفورم په اثرر "دين د"ويديهر کله چې د 

" "ويدياو"اوستايي"دواړو خواوکې پيدا او منځته راغی نو د 

ساساتو څخه کم کم نور مذهبونه هم پيدا اينو پخوانو ځاديانو له 

يې هم لږ لږ  اندېبشول، چې په مملکت کې دننه او تر مملکت د

 "تاثيرونه وکړل.

"يو رب "اور" په عصرکې"ويديپخوا مووويل چې د ;د اور لمانځنه

"په "اتارد"اور"کې"اوستا"و او په "اګنيع درلود چې نوم يېاالنو

او اشا  "امشه سپنته ;او لکه چې ومو ويل چې ونامه راغلی د

کې دين په وړومبني اساس ""اوستا" د هغه نمايندګي کوله دوهيشته

"لمانځنه او پرستش نه کېده، خو وروسته د هغه پاکۍ ته لږ لږ د "اورد

" دنور انعکاس او د اخالقو د "اهورامزداتقدس مقام ورکړ شو، او د

سپې لتيا نخښه، او د ځينو ارواحو په مقابل کې د دفاع وسله او حربه 

وباله شوه، او دا ډول خيال يې کاوه چې کله چې ديوان او شيطانان د 

"رڼا دا فساد ورکوي "اورپې له مهال فساد او فتنه اچوي، يواځې دش

 زوي او نور" "اهورامزداا کوي، نو ځکه يې د اور دناو دوو فرار او ف

د کورنۍ په  س"زمانې د دودونو پر اسا"ويديفارقه عالمه بلل او د 

 اورتونونو کې "اور بلولو عموميت وموند او پهکانون کې د

ه ږاو روحانيونو دا کار پر اودپاره رواج وموند،داورساتنې د همېشه 

واخيست، او دوو ته وسپارل شو، او دشاهانو او موبدانو له خوا لوو 

ره لويه اتشکده ډې" جوړ شول، او زموږ په هيواد کې "اورتونونهلوو

ويشت اسپه "وه چې" "مهر اورتون"برزين" ياينز"مهربر"د"اورتونيا

 "جوړه کړې وه.
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د غره پر سر " Raeventa"راو ونتا"راسان کې دبنداهش هغه په خ

"ځوو بولي سپينتو داتا"يا اسپنديار،د اريانا د باچا ويشتاسپه

ښارودان کړ " Navasak" "نواز يا ځالند بلخ کې د ""بخل باميکپه

 "يې هلته جوړ کړ."اورتون" Vahrn"وهران"او د

شمال  "ښار بللی دو، او د بلخ دNavida""نويدهځينو د نواز  شار د

"د سيند پر غاړه او سمر قند په الره "آموميلي کې يې داکسوس  ١۱په

جوړ کړ نو د ګاونډيو "اورتون"اکې بولي، کوم وخت چې اسپنديار د

هيوادونو باچاهان يې د اور لمانځنې د دين منلو ته راوبلل، که څه هم 

" نګست"هيوان زايره يينچ" مسيحي پېړ  کې هغه وخت چې ١"په

 "ناواويهارا""بودايي معبد و، او د"نوبهارو د بلخ مشهور دلته راغلی

"و، خو کوم وخت چې "اورتوننامه معروف و، خو په اصل کې هغهپه 

"په بودايي معبد "اورتونبودايي دين په باختر کې رواج شو، نو دغه 

 "شه شوو او ډېر شهرت يې پيدا کړو دو.يتبديل او ال

 (مخ١١١آناهيتا:)

"ياده "اناهيتا"په بحث کې"سترې مور" ياورهه م "االمخکې مو د

کړې وه، خو هلته يې د قبل التاريخ شکل په نظر کې نيول شوو و، 

 ;"او د هغه شکل، او ګيڼه دا ډول ښيي چې لکه"اوستا"اناهيتا

په "راولنسن"مجسمه او معبد چې يې په همدغه وخت کې حاضر وو، 

عنې د بلخ په "ي"د بکتريا"اناهيدخپل کتاب بکتريان کې وايي چې

لی معبد و، نوموړو ليکي چې تر کښار کې يو خورا غوره او ښ

"پېژاند او د لمانځنې مفکوره يې "اناهيتاسيروس او د اريوش پخوا

کې جوړ کړ  "همدان "اکباتانا"په په فارس کې خپره کړه او يو معبد يې 

 -٩١١" Artaxerxesmen ewohاو وروسته تر ارتا ګزارستن منون"

ه فارس کې د هغه لمانځنه رواج وموند، په باختر کې د ق م پ١۱١

"لمانځنه ال کامالٌ له منځه نه وه "اناهيتکوشانيانو تر وخته پورې د

 "تللې.
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داوه د حضرت زردشت عليه السالم او د هغه د ويدي اوستايي شريعت 

زردشت  په  حضرتپېژند پاڼه، موږ په دې پېژند پاڼه کې ولوستل چې 

خپل ددين او شريعت تبليغ پيل کړو دو، او لکه  ديرش کلنۍ کې د

ر پرتخت باندې ناست صم څنګه چې حضرت يوسف عليه السالم د

واکمن خپل دين او شريعت ته واړاوه، او د هغه ترسيوري الندې يې په 

مصري ټولنه   خپل سياسي، اقتصادي او ديني اصالحات پلې کړل، 

دېره لږه موده کې د بلخ  په هماغه توګه حضرت زردشت عليه السالم په

ل دين او شريعت ته واړاوه او په دې خپپرتخت باندې ناست واکمن 

او  توګه يې په بلخي اريايي ټولنه کې خپل دين او شريعت د سياسي

اقتصادي اصالحاتو سره سم پلې کړ،د حضرت زردشت او د حضرت 

زردشت په ماشومتوب کې  ;يوسف ترمنځ يواځينی توپير دا دو چې

ې درخې او کرکې ښکار شوې نه و، لکه څرنګه چې حضرت هغس

يوسف په ماشومتوب کې د خپلو وروڼو د رخې او کينې په تورو 

بالګانو کې لتاړ شو تر هغه چې په کوهي کې وغورځول شو، د مريي په 

څېر وپلورلشو او په جيل کې ډېر کلونه پاتې شو، څنګه چې حضرت 

سولې، روغې او د دينې، م، ورورولۍ، غيوسف عليه السالم د ز

عالي اتل د اتل په توګه د څلورم  نوسياسي او اقتصادي د سمونو

سمبول خاوند ګڼل کېږي، په هماغه توګه حضرت زردشت عليه السالم 

د ديني،  د زغم، مينې، ورورولۍ، سولې، روغې او په ټولنه کې

سياسي او اقتصادي مصلح او سمونوال په توګه د پنځم عالي سمبول 

نامه پيژندلی شو، لکه چې په دې الره کې شهيد هم شو، څه چې د  په

له کې دغو دوه وو تنو ته د ډېر درنښت مرتبه ورکول ډمصلحينو په 

کېدلی شي، هغه هم په اصالحي پروګرامونو کې د دوو برياليتوبونه 

د نوح عليه السالم نه تر يوسف عليه السالم پورې هيڅ يو  ;دي يعنې

براهيم عليه السالم که اسحق عليه السالم او که هغه که ا پيغمبر

يعقوب عليه السالم او که بل څو  و، په دې بريالي نه شو څو په خپله 
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او د  کړي يپل  نونهټولنه کې خپل ديني، سياسي او اقتصادي سمو

خپل ولس څخه يو واحد ملت جوړ کړي، مګر حضرت يوسف عليه 

له څو خپل دوسه ومونالسالم او حضرت زردشت عليه السالم ددې 

ښه نه ديني، سياسي او اقتصادي موخو ته ورسيږي، او خپلو ولسونو 

غښتلي او بسيا ملت جوړ کړي، کوم چې ال د حضرت زردشت د ملت 

څخه الاوس هم زموږ د سيمي، په ځينو هيوادونو کې يو شمېر انسانان 

ن شته دي چې ځانونه د زردشت عليه السالم د دين او شريعت الر ويا

 "ګڼي.

 ;دحضرت يوسف اوحضرت زردشت ترمنځه بل ورته والی دا دو چې

ې نيدنګه چې حضرت يوسف ته د پالر، نيکه او اور نيکه څخه څلکه 

ميراث پاتې و او هغه په دې الره کې هم د خپل پالر له لوري  شريعت په

 "روزل شوو و.

هغه په يوه اضطراري حالت کې د مصر ولس ته داسې نظام وباښه چې د 

ه مصري ولس د اوه کلنی وچکالۍ له مرګوني حال نه وژغورل کتله بر

چې دغه نسخه د نړ  د هرې سيمې هر سياسي واکمن ته الره ښيي  ;شو

هر هغه  خهچې په اضطراري حاالتو کې دخپل ولس د هوساينې په مو

فاق په الره کې ګټور وګنل شي د هغه په پلي کولو نکار چې د ولس د ا

 "کړي.دېې زغرده و

حضرت زردشت هم  ;ددغې نسخې په رڼا کې کولی شو ووايو چې

پخوانۍ زمانې څخه راپه  و"تعليماتو په رڼا کې چې له ډېر"ويديد

پراخه کلتوري چارې ګڼلی  يدېخوا په سيمه کې د اريايانو د ولس دين

"تعليماتو "اوستاييکېدو لکه د موسی عليه السالم غوندې په خپل 

رعي بڼه لرله خپل ولس ته د ژوندانه په هر اړخ چې ځانله ديني او ش

 هررنګه منظمه او بشپړه الرښوونې وړاندې کړي."

پروګرامونو په پلې کولو کې د  ونګه چې د خپلڅحضرت زردشت لکه 

حضرت يوسف عليه السالم غوندې د برياليتوبونو خاوند و، لکه د 
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ظم او موسی عليه السالم غوندې هم د خپل ولس لپاره هر رنګه من

 "بشپړه الرښوونې وړاندې کړو دي.

يعنې حضرت زردشت نه يواځې دا چې په عملي اړخ کې د يوسف عليه 

نظري اړخ کې هم يو ښه پوه او د  السالم غوندې د بري خاوندو، چې په

"ولس "ساميمختلفو قوانينو په رامنځته کولو کې فيلسوف و، په 

ره کې موسی عليه کې چې د ملت د جوړونې، روزنې او پالنې په ال

ي ولس کې د ئاريا السالم کوم غښتلی مبارز و، په هماغه توګه په

زردشت عليه السالم جوړونکی، روزونکی او پالونکی هلې ځلې د 

 "خورا ستاينې وړ ګڼل کېږي.

زردشت عليه السالم داسې يو شخصيت و چې د برياليتوبونو له 

، د دينه داسې بريښي دريځه د يوسف عليه السالم سر ه سياله څهره وه

په سامي ولس کې د نوح عليه السالم نه راپاتې الرښوونې د  ;چې

ابراهيمي شريعت په نامه تر موسی عليه السالم پورې او د نوح عليه 

"تعليماتو په نامه د "ويديالسالم نه په اريايي ولس کې راپاتې د

په کي ارومرو شته والی الره، چې ټزردشت پورې د لمانځلو مشتر  

سامي ولس کې د موسی عليه السالم له خوا د ابراهيمي شريعت په 

سيوري کې بني اسرائيلو ته د ژوندانه په هر اړخ کې بشپړه او منظمې 

الرښوونې جوړې او وسپارل شوې او په هماغه توګه په اريايي ولس 

په رڼا کې د ولس د جوړونې روزنې او پالنې "تعليماتو ي"ويدکې هم د

مهال  په خپل"شريعت چې "اوستاييضرت زردشت له خواپه موخه د ح

او سيمه کې سارو نه الره تنظيم، ترتيب اود پلې کولو ډګر ته وړاندې 

 شوي دي.

سر بيره پر دې دحضرت زردشت ديني شريعت چې کومې اصولېي 

موږ تر ستنې او هغه هم په اوستايي ژبې کې په ډېره لنډيزه توګه 

ضرت محمدرارسيدلي څه ناڅه کټ مټ د ح
ص
داسالمي دين د شريعت  

 "د اصولي رکنونو سره ورته والی لري.
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دغه "ه،تهومته، هوخته،هوتش ;وګورو زردشت نه راپاتې وينا ده

"غوره سوچ غوره "ښايي په پښتو ژبه کې داسې وژباړو چې هي"ودرې

"په پاړسي ژبه کې داسې ژباړل هي"وهمدغه درې" ،وينا اوغوره کړنه

چې په پښتو ژپه "نيک ارک، ګفتار نېک وکردپندار ني"شوي دي، 

 "غوره سوچ،غوره وينا او غوره کړنه. ;کې کولی شو، ووايو

ته پاملرنه او د هغه پلې کول انسان ته د لوو خداو په "ويو"د غو دريو

د  وړاندې کرامت ورپه برخه کوي، چې همدغه انساني کرامت ته

"په ګوته شوو هي"ورسيدلو الره په اسالمي شريعت کې هم دغه درې

فاق رعايت."د نپر غيب ايمان لرل، لمونځ ادا کول او دا ;دو، چې وايي

اسالمي د "رکن زما په اند کټ مټ همدغه "هومتهحضرت زردشت

شريعت پر غيب ايمان لرل دي چې په پاړسي ژبه کې هم ورته پندار 

 "نېک ويل شوو دو.

نځ "ښايي کټ مټ د اسالمي شريعت لموههوخت"اودحضرت زردشت

ادا کول وي، دا ځکه چې لمونځ په خپل ذات کې غوره وينا 

ه،اوداغوره وينا ده چې په هر ديني شريعت کې د لمانځه اصول او  د

ايجابات تشکيلوي، وګورو که چېرې يو مسلمان په خپل لمانځه کې 

 ""سورة ونه لولي د هغه لمونځ نه پوره کېږي."الفاتحېد 

ويناو څخه ګڼل  ټوله کې د غوره"سورة ټول په "الفاتحېکوم چې د 

 "تشته"هور کېږي چې همداسې هم دي،همدارنګه د حضرت زردشت

کړنې ټوله  ه"کليمه ده چې د غورفاقنا"هماغه د اسالمي شريعت د 

لري د  هون"فاقنڅو چې يو مسلمان وګړو "ا ;معنا افاده کوي، يعنې

ه عملي"و"تقوا دچ"عمليه نه بشپړيږي، او څو چې د "تقويهغه د 

"خاوند نه شي "کرامتنه شي،هغه د لوو خداو په وړاندې د هبشپړ

ېره اسانۍ سره کولی شو د زردشت د ډکېدلی، له دې کپله موږ په 

شريعت او دحضرت محمد
ص
د شريعت ترمنځه ورته والی ووينو او  

ووايو چې په اسالمي دين کې د انسان له پاره د خداو په وړاندې 
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"ژباړه "تقوو"کې نغښتی، چې دتقوو"دکرامت تر دريځه رسيدل په

هم د لوو خداو له لوري په قرآن کريم کې د البقرو سورة په پيل کې 

 ";داسې شوېده

 "يؤمنون با الغيب،ويقيمون الصالة، و مما رزقنا هم ينفقون.

ژباړه:ايمان پر غيب لرل لمونځ ادا کول او له هغو ټولو خوړو او شتو 

"داوه د کرامت تر لوړې و ويشل، څخه چې يو څو  يې لري پر بې وزل

مرتبې پورې د رسيدلو الره که دا درې رکنه پر ځاو نه شي، متقي نه 

 "ي چې متقي ونه ګڼل شي د کرامت مرتبه نه شي موندلی.ږګڼل کې

"د رکن ادا کول يو فاقن"الکه چې مو ولوستل د تقوو په رکنونو کې د

ه يواځې وګړنيزه اړخ فاق ننرکن دو دا ځکه چې ا هډېر ستر، مهم او غور

لري چې په ټولنيزه اړخ کې هم ډېر مهم او حياتي رول لوبولی شي دا په 

فاق د حکم پر مخ بې وزلو ندا چې لکه څنګه چې هر وګړو مکلف دو د ا

سره مرسته وکړي ، ال چې هغه ته نه دي روا خپله دخولې مړو دکوم 

 "اوږي بې وزله په ليدلو سره خولې ته کړي.

ټولنيز اړخ کې دولتونه او حکومتونه هم دنده لري چې د د غسې په 

ې د مړولو په هکله ضروري او الزمي پالنونه او ېټخپل ولس دخ

 "پروګامونه طرح او دعمل په ډګر کې پلي کړي.

دولتونه او حکومتونه مکلف دي څو په اضطراري حاالتو کې لکه د 

ه لحاظ پ بسياينېيوسف عليه السالم غوندې د ولس د ښېګڼې او 

ګټور ګامونه اوچت کړي، دګټورو ګامونو په هکله د حضرت يوسف 

بحث شوو دو هيله ده هلته دې ولوستل  دعليه السالم په برخه کې اوږ

لمنه به همدلته وتړو لوستونکي کوالو شي زموږ ددې  ېشي، ددې برخ

 "کتاب د شپږم اتل پر برخې سترګې وغړوي.
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 شپږمه برخه

 موسی عليه السالم

سولې،روغې اود ورورولۍ د مينې شپږم اتل يا سمبول حضرت د 

 "موسی عليه السالم ګڼل کېږي.

ښه به وي تر هرڅه دمخه دموسی عليه السالم پېژند پاڼه ولولو، د 

"مخ کې داسې ليکل ١۱١١"پښتو اريانا،دائرت المعارف اوم ټو  په 

 "شوي دي.

يهودو په  "دموسی عليه السالم بن عمران: موسی چې په عبري ژبه

دو چې يو مبارز،  پيغمبر" مو شه ورته وايي، د بني اسرائيلو ژبه

سياستمدار او قانون جوړونکی سړو وو، اودده ديني احکام دتوراة 

د ژوندانه مهمې  پيغمبرپه کتاب کې تدوين شوي دي، موږ ددغه ستر 

د پالر نوم يې  ;پېښې د معتبرو تاريخونو په حواله داسې رانقلوو

مورنوم يې پوخابد او په بل قول اناحيد وو، ښځه يې چې عمران د

صفورا نومېده د حضرت شعيب
ع
مهال د  لور وه، د حضرت موسی په 

 ""وو. "مصعب" بن"قابوسمصر فرعون

او کله چې دو مړ شو، دده ورور، وليد بن مصعب چې په کفر او 

ضاللت تر خپل ورورسخت وو،دهغه پر تخت کېناست،او په دغه 

"هارونې موسی او د هغه ورور وخت کې وچ
ع

دخداو لوري ته د " 

" په خپل "طبرييررفرعون په رابللو وګمارل شو، محمد بن ج

" نومي کتاب کې د محد بن اسحق مجاهد او نورو په "طبريتاريخ

 "کله چې د موسی زمانه نېژدې شوه. ;واله واييح

ي موږ ته په خپل علم کې داسې شکار ;انو ورته وويلمد فرعون منج

چې ډېر ژر به په بني اسرائيلو کې يو هلک پيدا شي چې سلطنت درنه 

واخلي، او ستا قدرت به له منځه يوسي، او ددې خاورې څخه به دې 
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 "وباسي.

او ستا دين به هم ويجاړ کاندي، فرعون امر وکړ چې د بني اسرائيلو 

ټول نارينه هلکان دې چې نوي زيږي ووژل شي، او نجونې دې ژوندو 

دل شي، دده مامورينو همدغسې وکړل، حتی څو کلن هلکان يې پرېښو

هم ووژل،او ښځو ته يې داسې ښکنجه ورکړه چې جنينونه يې ورباندې 

وغورځول مجاهد وايي، چې د فرعون په امر يو کال ماشومان وژل 

ژوندې پرېښودل کېدل، او هارون چې د موسی نه يو  لکېدل او بل کا

ېده چې هلکان يې ژوندي پرېښودل، او کال مشر و، په هغه کال وزېږ

ه کال کې زېږېدلی دو چې ماشومان يې وژل، فرعون خپل غموسی په ه

ې په کار دانبالمان چې دغقوم قبطيانو ته الرښوونه وکړه چې خپل 

بوخت دي، راوغواړي او سخت کارونه بني اسرائيلو ته ور په غاړه 

 "کړي.

انيژدې شو، هغه ډېره کله چې د موسی د مور د حمل د وضعې وخت ر

اندېښمنه وه، خداو پا  لکه چې په قران کريم کې فرمائيلي دي، هغې 

شيدې ورته ورکړه او کله چې پرې وډارېدې  ;ته داسې الهام وکړ چې

سيند ته يې خوشې کړه، مه وېرېږه او غمجنه مه اوسه،موږ به هغه تاته 

 "اوو.له کې به يې ودرډانو په پيغمبربېرته دروګرځوو، او د 

، مور يې ورته شېدې ورکړې او په يو صندوق ېدهکله چې موسی وزېږ

چې  ;کې يې کېښوده او سيند ته يې خوشې کړ او خورته يې وويل

تعقيب يې کړي،صندوق د فرعون کورته ننوت او د فرعون د ښځې 

 "آسيې مينځو هغه آسيې ته يوړو.

ه، فرعون کله چې د آسيي نظر په موسی باندې ولوېده پرې مينه شو

غوښتل چې هغه ووژني خو د آسيې په غوښتنه يې ژوندو پرېښود، او 

وېرېږم چې دا هلک د بني اسرائيلو څخه او همغه هلک وي     ;ويي ويل

 ".چې زمامرګ د هغه په الس کې دو

د ه يې وروغوښتله خو د هيچا تيونه يې په خوله نکړل، کله چې ييوه دا
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خوله کړه، نېژدې وه چې هغه ووايي موسی مور راغله د هغې تی يې په 

دا زما ځوو دو، خو خداو پا  هغه وساتله، موسی نوم يې ورباندې 

کېښود، او بېرته يې مورته وسپاره، فرعون هغه ته ځوو ويلی و، کله 

چې ماشوم وده وکړه مور يې هغه آسيې ته وروښود، آسيې هغه فرعون 

فرعون "ترګو رڼا دهدرواخله چې ستا د س ;ته وړاندې کړ او ويې ويل

ه زما" کله چې فرعون موسی په غېږ کې نستا د سترګو رڼا ده  ;وويل

جالدان  ;ونيوه موسی د هغه ږيره ونيوله او ويي شکوله، فرعون وويل

 "راوغواړئ چې دا همغه هلک دو.

اوس ورته يو  ،دا کار يې د ماشومتوب له مخې کړو دو ;آسيې وويل

اړه که چېرې يې ياقوت په الس ونيوه نو څه ياقوت او يو څه اور راوغو

هوښيار دو بايد ووژل شي او که يې اور ته الس ورووړ، نو ماشوم او 

 "ناپوهه دو.

نو کله چې يې اور او ياقوت دواړه وروړاندې کړل، موسی د خداو په 

، شو اراده اور ونيوه او خولې ته يې ننه ايست کله چې موسی لوو

، يوه ورځ چې فرعون د منيف ښار ته تللی خلکو هغه د فرعون ځوو باله

او په داسې مهال کې هلته ورسېده چې  موسی هم وروپسې الړ و،

 "ټکنده غرمه وه، د کانونه تړل شوي وو.

او په کوڅو کې هم هي و  نه ليدل کېدل، هلته يې دوه تنه ولېدل چې 

 روان او بل يې دده له دښمنانو څخه و،ه پيسره نښتي دي يو يې  دده ل

مرسته وغوښتله، موسی مخالف سړو په څو  وواهه، ده نه  دده پېرو

چې په همغه يو څو  مړ شو، ده شپه په دېره وېره اواندېښنه تېره کړه، 

سبا بيا همغه سړو چې يوه ورځ د مخه يې د موسی نه مرسته غوښتې 

طي سره د شخړې په وخت دده نه مرسته وغوښتله، موسی بوه، د يوه ق

 "ه ډېر ګمراه سړو يې.ت ;ورته وويل

موسی ورغی چې مرسته ورسره وکړي، خوهغه چې يو اسرائيلي و، 

يه!  ;نو ويي ويل" ووېرېده، او خيال يې وکړ چې هغه وژني.
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موسی!غواړې چې ما ووژنې لکه چې پرون دې يو تن وواژه، ته غواړې 

چې په دې خاوره کې ستم وکړې، او نه غواړې چې د خلکو ترمنځ سوله 

 "وکړې.

طي الړ او دا خبره يې نورو ته وکړه فرعون بموسی هغه خوشې کړ، خو ق

مصلح سړو " يو کړ، رايې وړو چې همدغه دو.رچې خبر شو آمر يې و

موسی ته خبر وکړ چې وتښتي ځينې وايي چې وروسته بيا يو ملکي تر 

 "مداين پورې د موسی سره ملګرتيا وکړه.

ه ورسېد څرنګه چې کله چې موسی مداين ت ;موسی د شعيب سره

د مصر او مداين  ;"د سعيد بن جير د قول نه ليکلي دي"طبري

" ورځو منزل و، اود ونو د پاڼو نه يې پرته بل خورا  نه "اتهترمنځ

درلود، اوڅرنګه چې د موسی پښې لوڅې وې، نو د پښو پوستکي يې 

غورځېدلي وو، په مداين کې يې د کوهي پر سر ګڼ خلک وليدل، چې 

 "يو ته اوبه ورکوي.خپل څارو

او په دې ترڅ کې يې نظر پر دوه وو ښځو ولوېد، چې خپلو څارويو ته 

چې  ;اوبه ورکوي، موسی د دوو د مشکل پوښتنه وکړه، هغوو وويل

موږ تر هغه انتظار باسو چې نور خلک خالص شي، ځکه چې زموږ 

پالر سپين ږيري دو او موږ د نورو نه راپاتې اوبه خپلو څارويو ته 

رکوو، موسی په دوو باندې ترحم وکړو کوهي ته نيژدې ورغی، هغه و

غټه تيږه يې چې د کوهي په خوله کې ايښودل شوې وه، او دهغې د 

پورته کولو دپاره به همېش څو تنه سره الس په الس کېدل، د کوهي د 

 "خولې نه پورته کړ او د هغوو څارويو ته يې پرېمانه اوبه ورکړه.

عيب دا دواړه د حضرت ش
رض
 "نجونې وې کله چې کورته ورغللې. 

او کيسه يې خپل پالر ته وکړه شعيب 
رض
سی پسې وخپله يوه لور م 

ېره حياناکه وضع موسی ته چې يوې ونې ته ډواستوله، هغه نجلۍ په 

زما پالر غوښتی يې چې ستا  ;يې ډډه لګولې وه، ورغله او ويې ويل

پله قيصه يې ورته جوره درکړي، پاڅېد او شعيب ته ورغی، او خا
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مه وېرېږه د ظالم قوم نه خالص  ;رته په ځواب کې وويلووکړه، هغه 

د يوې لور په غوښتنه د شعيب او " وروسته بيا د حضرت شعيب شوې،

موسی ترمنځ د مزدور  په باب خبرې وشوې اونجلۍ خپل پالر ته 

قيصه  "دموسی د عفت او حيا چې په الره کې يې ورڅخه ليدلی و.

ې زه غواړم د خپلې يوې لور نکاح چ ;شعيب موسی ته وويلوکړه، 

درسره وتړم خو په دې شرط چې ته زما سره تر يوې ټاکلي مودې پورې 

خدمت وکړې، موسی ومنله او شعيب د همغې لور نکاح ورسره وتړله 

وه شعيب خپلې  يې صفورا مچې د موسی پسې يې استولې وه، او نو

لو لکړه موسی ته راوړه، نجلۍ همغه يوه د څارويو پوو ;لور ته وويل

 "لکړه ورته راوړله چې يوې ملکې د بنيادم په بڼه شعيب ته ورکړې وه.

شعيب څو وارې هغه امسارده کړه، خو هر واري به نجلۍ د بلې امساء 

پسې تلله، همغه امسا به يې الس ته ورتله، څو په پاو کې شعيب 

 "مجبور شو، چې همغه امسا موسی ته ورکړي.

وسی لس کاله د شعيب سره خدمت وکړ، کله چې بېرته مداين ته م

پي يې الره ورکه کړه، څرنګه شستنېده، ښځه يې هم ورسره وه، خو د 

ته يخني وه، او په ښځې باندې يې دحمل د وضعې درد چې ژمی او سخ

راغلی و، اود دوو چقمق هم له کاره لوېدلی و نو په دغه وخت کې يې 

رباندې وکړ، خو کله چې ورغی ويوه رڼا وليدله،چې د اور ګومان يې 

اورنه، بلکې دخداو
ج
نور و چې په يوه ونه کې ځلېده او ټوله ونه يې سر  

 ;، او د همدغې ونې نه په موسی باندې غږ وشوترپايه روښانه کړې وه

يه موسی!زه ستا خداو يم، دا څه شي دي چې ستا په ښي الس کې 

 "دي.؟ 

دازما امسا ده په هغې باندې تکيه کوم او خپلو پسونو  ;موسی وويل

 "ته پرې پاڼې څنډم او نور کارونه ورباندې کوم.

خداو
ج
ورځوله، او ه موسی! هغه وغورځوه موسی امسا وغي ;وويل 

هغه ناڅاپه يو ماروګرځېد چې خوله يې وازه نيولې او په ځمکه باندې 
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ښتېد خداوخوځېده، موسی وت
ج
يه موسی! مه وېرېږه چې تا  ;وويل 

امان موندلی دو، ويي نيسه موسی هغه ونيوه، خداو
ج
خپل  ;وويل 

الس دې ګرېوان ته ننه باسه، څوتک سپين بې عيبه راووځي، او دا 

زې فرعون او دهغه مرستياالنو ته چې ټول ګمراهان دي دواړه معج

! ما هلته يو تن وژلی دو، هغوو به ما هخداي ;وروښيه، موسی وويل

 "ووژني.

زما ورورهارون د ژبې د فصاحت خاوند دو، هغه زما مرستې ته 

وګوماره، چې زما د نبوت تصديق وکړي، او هغوو زما په مطلب پوه 

 ;دروغجن وګڼي خداو پا  ورته وويل ه ماکاندي، ځکه چې هغوو ب

ستا مټ ستا په ورور راټينګوم او تاسو ته په خپلو آيتونو سره تسلط 

درکوم چې دښمنان برې ونه مومي تاسې او ستاسو مرستياالن بريالي 

ياست، موسی عليه السالم مصر ته الړ د شپې د خپل مور کورته 

خو وروسته يې  ورغۍ، لومړيۍ هغوو د مېلمه ګومان ورپاندې وکړه،

 "وپېژانده خپل ورور هارون ته يې د خداو امر ورساوه.

په دواړه د فرعون کورته ورغلل، شهغه اطاعت وکړ، او په همغه 

فرعون يې د خوبه ويښ کړ، ځان او خپل ورور يې د خداو داستازي په 

 "توګه ورمعرفي کړل، او د خداو پېغام يې ورورساوه.

ته ماشوم وې موږ وروزلې،  ;او ويې ويل فرعون پرده باندې په قهر شو

ېر کلونه دې زموږ سره تېر کړل او نا شکري دې وکوله، سړو دې ډ

 "وواژه، او وتښتېدې.

ما هغه کارونه د ناپوهۍ په مهال کې کړيدي، او څرنګه  ;موسی وويل

چې ستا څخه وېرېدم، وتښتېدم خداو راته عقل او پوهه راکړه، او په 

ړم، آيا دا هم څه نعمت دو چې ټول اسرائيل دي ي يې مبعوث کپيغمبر

 "غالم کړو او غواړې چې پر ما باندې منت کېږدې.

دعالم پروردګاره څه شي دو؟ موسی وويل هغه د  ;فرعون وويل

اسمانونو او ځمکې او د هغو ټولو شيانو چې د هغو په منځ کې دو 
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د کړ، فرعون هغه ليونی وباله او په بند باندې يې تهدي" خالق دو.

موسی خپل معجزه وروښوده، کله چې فرعون ښامار وليد وډارېد، 

چيغه يې وکړه، چې ښامار بېرته ونيسه، زه به تاباندې ايمان راوړم،او 

بني اسرائيل به درسره کړم، موسی ښامار ونيوه، او بېرته په امسا بدل 

"معجزه وروښوده،خو کله چې يې د خپلو "يدبيضاشو، بيا يې د 

سره مشوره وکړه، په موسی اود هغه په خداو واکدارانو
ج
باندې يې له  

ايمان راوړلو نه انکار وکړ، او خپل وزيرهامان ته يې وويل چې خښتې 

پخې کړي او يوه لوړه وداني دې جوړه کړي چې پرې وخيږي او د موسی 

د خداو سره وجنګيږي، کله چې برج جوړ شو، فرعون پرې وخوت او 

آسمان په غشي وولي، دخداو په اراده  ;چېغشی ويشتونکي ته وويل 

غشی په وينه لړلی بېرته وګرځېد، اوفرعون وويل چې د موسی خداو 

 "مې وواژه.

فرعون لومړنی سړو و چې خښتې  ;قتاده د همدغه آيت په استنا دوايي

يې پخې کړې او په هغو باندې يې برج جوړ کړ، ابن اسحق وايي چې 

ون دربار ته ورتلل او بېرته راستنېدل موسی او هارون دوه کاله د فرع

او د فرعون په ليدلو نه بريالي کېدل او چا جرآت نه شوکولی چې د دوو 

" مسخره" غوښتنه فرعون ته وړاندې کړي، څو د فرعون د دربار مقلد

ورغی او خبر يې ورته ورکړ چې يو سړو راغلی او وايي چې بې د تانه 

 "هم يو خداو شته.

ولي، او د موسی او فرعون ترمنځ هغه خبرې چې فرعون وويل رايې 

ه وروسته فرعون په نپورته ذکر شوو په دربار کې وشوې، د دې پېښې 

يو ډول نس خوږي اخته شو او وهب بن منبه وايي چې څليريشت ورځې 

په دغه درد اخته وو، فرعون پر موسی باندې دکوډګر فتوو وکړه، او 

 ;ربار يو مومن سړي وويلغوښتل يې چې هغه ووژني، خو دده د د

تاسې ولې يو داسې سړو وژنـئ چې هغه وايي زما خداو واحد خداو 

دو، حال دا چې ښکاره دليلونه يې هم د ځانه سره راوړي دي، او هغوو 
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 "نه وويرول. عذابيې د خداو له 

کړه چې د هيواد ټول کوډګران رد فرعون واکدارانو مشوره و

مسابقه وکړي، موسی او هارون  راوغوښتل شي، څو ددې کوډګر سره

نځه ويشت زره يي، فرعون پدبېرته الړل او لکه چې ويل شوي 

که تاسې په دې  ;جادوګران راغونډ کړل او هغوو ته يې وويل چې

ېر عزت درکړم، او ځان ته به ډکوډګر باندې بريالي شوي تاسو ته به 

، مونيژدې کړم، د کودګرانو مشرانو څلور تنه وو، سابور،عادور

خداو د قدرت او د  چې دحطحط،او معفی، او همدغه څلور تنه وو 

موسی د معجزي په ليدلو سره پر مخ پرېوتل او ايمان يې راوړ او 

 "لوب کړل.صفرعون هغوو م

فرعون په دې مبارزه کې مغلوب شو، خو بيايې هم ايمان رانه ووړ،نو 

طيانو بونه چې په فر عون او قتپه قحط او توپان اخته شو،هغه اف

باندې نازل شول، توپان او سخت باران، ملخ، سپږې، چنګښې، وينه 

او نورو خودا يوهم د فرعون د هدايت سبب نه شول يو وارې چې موسی 

د خداو په امر د فرعون سره په نرمه لهجه خبرې وکړې او هغه ته يې د 

سلطنت او په اخرت کې د  يراګرځولو دايمد بېرته زلميتوب د دورې 

ده ورکړه فرعون د هامان سره د کتلو تروخته پورې ورڅخه جنت وع

مهلت وغوښت خو څرنګه چې هامان له هغه پښيمانه کړ، نو بېرته يې 

تر دې وروسته خداو پا  " چې اناربک االعلی ;وويل خپل قوم ته

موسی ته الرښوونه وکړه چې بني اسرائيل د شپې له مخې له مصر څخه 

تنو اسرائيليانو او خپل ورورهارون  وباسي، موسی د شپږو سوو زرو

فرعون هم  ورپسې وخوځېد او هغوو يې په الره کې  ;سره ښار نه ووتل

موسی ملګرو ورته وويل چې موږ يې  لزوم په غاړه کې ونيوله دقد 

لې شوې بېونيولو موسی د خداو په امر سيند په لکړه وواهه اوبه سره 

شوې، او دولس الرې په کې او هره خوا يې د غره په شان والړې پاتې 

پرانيستلې شوې کله چې فرعون د سيند غاړې ته ورسيد جبرائيل په 
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يوې ماديانې باندې سپور راغی او ټول اسان په ماديانې پسې الړل او 

 "کله چې ټول سيند ته ننوتل.

وخت کې  په دېخداو پا  سيند ته امر وکړ چې ويې نيسي فرعون 

بني اسرائيل ايمان لري، ما هم ايمان  پر هغه خداو باند ې چې ;وويل

راوړ او زه مسلمان يم، خداو پا  ورته د ميکائيل په وسيله په ځواب 

همدااوس او پخوا هم د باغيانو او مفسدينو له ډلې څخه  ;کې وويل

 "وې اويې.

په اوبو کې غرق شو، بياد  سرهپه دې توګه فرعون د خپلو لښکرو 

د واکدارانو او لښکرو مړي له سيند موسی په دعا د فرعون او د هغه 

څخه وويستل شول، د عروت بن زبير نه روايت شوو دو، کله چې پا  

خداو موسی ته امر وکړ چې بني اسرائيل بوځي، نو داالرښوونه يې هم 

ورته وکړه چې د حضرت يوسف عليه السالم مړو هم يوسي، خوموسی 

ډ  دهغه ځاو ته يې ځاو معلوم نه و، مګر يوې اسرائيلي زړې بو

 "وروښود.

او موسی هغه چې د مرمرو په تابوت کې ايښودل شوو و، له ځانه سره 

فرعون د اويازرو  ;يووړ، له عبد اهلل بن شداد نه روايت شوو دو چې

تورو آسانو سره په موسی پسې وخوځېد، او دايې د هغو برګو آسانو 

کرو ده په لښکرو کې وو، د فرعون او د هغه د لښچې دڅخه وو، 

ډوبېدلو نه وروسته جبرائيل راغی او موسی يې د طور غره ته بوت، او 

هلته يې څلويښت شپې تېرې کړې، او په دغه وخت کې د سامري قيصه 

پيښه شوه، کله چې بني اسرائيل له سيند نه پورې ايستل، اوبو ته اړ 

خداو پا  ورته  یه خپل قوم ته اوبه وغوښتلنشول، موسی دخداو 

خپله امسا په تېږه ووهي چې د ولس چيني ورڅخه  امر وکړ چې

وبهيدلې، اوهر ټبر يوه چينه تر السه کړه، د طور په غره کې کله چې 

موسی د خداو
ج
سره خبرې کولې، هيله يې وکړه ، چې ځان وروښيي خو  

 "مانه شې ليدلی، وګوره غره ته. ;خداو پا  ورته وويل چې
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نور له هيبته ټوټې ټوټې شو کله چې موسی غره ته وکتل، غر د خداو د

او موسی بې هوشه پر ځمکه ولوېد، خداو پا  په همدغه مهال موسی 

ته د تورات ليکلی لوحې ورکړې چې ټول هدايتونه په کې ليکل شوي 

ي اوهغه د سرو زرو د خوسکي  د پيښې په پاو کې موسی روو، د سام

تلل، څو د خپلې انه سره د طور غره ته بوځد اسرائيلو او يا تنه مشران د 

وو د سينا غره ته ورسېدل، له موسی چې دګناه نه توبه وباسي، خو کله 

وغواړي چې موږ يې هم ويناواورو،  خداو نهچې دنه يې وغوښتل 

غوښتنه د خداوپه دوو د موسی 
ج
وينا واورېدله، او په امر او نهي  

 "باندې پوه شول.

مان نه راوړو، ترڅو موږ تر هغه پورې اي ;خو بيايې موسی ته وويل چې

مو خداو په ښکاره نه وي ليدلی، پر دوو بآندې تندر نازل او ټول مړه 

شول، خو د حضرت موسی په التجا بېرته ژوندي شول، مګر د 

نځنې د ګناه نه د بني اسرائيلو د توبې د قبلولو په باب لماخوسکي د 

خداو پا  امر وکړ چې بايدګناهګار کسان يو بل ووژني، بني 

ائيلو د خداو دې امر ته غاړه کېښوده، او هغو کسانو چې د اسر

 ;خوسکي عپادت يې نه وو کړو، د هغو کسانو په وژلو پيل وکړ چې

خوسکی يې په خدايي منلی و، خو دموسی په ژړا او دعا او د 

 ماشومانو په زار  اوننواتې خداو پا  پاتې کسان وبښل."

اوياتنو اسرائيلو مشرانو  د طور غره ته د  ;ځينې روايتونه وايي چې

ورتګ د خوسکي عبادت نه د هغوو د توبې ايستلو څخه وروسته وو، 

" تنو بني ١١"" بيت المقدس خواته د"اريحاتر دې واقعاتو وروسته د 

اسرائيلو مشرانو ورتګ او د هغه ځاو د جبارانو څخه د هغوو وېرېدل 

ا دعا چې او موسی ته بېرته ورتلل او د خداو حضور ته د موسی د

او خداو پا  دا " خدايه! زما او د فاسيقينو تر منځه جدايي راوړه

ار نيول و ښ" د "اريحاتر راتلونکو څلويښتو کلونو پورې د ;اراده چې

" هتي"ځنډېدل، واقعات پيښ شول، او د اسرائيلو څلويښت کاله په
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سارا کې اللهانده ګرځېدل او د خداو دخواه څخه د موسی په غوښتنه 

و سد دول ;" بني اسرائيلو ته نازل شول، ځينې وايي چېاوسلوو"من 

چينو دراوتلو پيښه هم په همدې وخت پورې اړه لري، او خداو پا  

 "وريځه وګمارله چې سورې ورباندې وکړي.

ٰبِت  لْٰوى ُُۭكُْوا ِمْن َطّيِ ُم الَْمنا َوالسا ُم الَْغَماَم َوَانَْزلْنَا عَلَْْيِ الْنَا عَلَْْيِ ا َانُْفَسهُْم يَْظِلُمْوَن      َوَظل َما َرَزْقٰنُُكْ َۭوَما َظلَُمْوََن َوٰلِنْن ََكنُْوْٓ

٠٦١ 

 "د موسی او هارون مړينه." 

موسی ;ت کړو چېيوهب بن منبه روا
ع
په يوه څپره کې اوسيده او د  

تيږې په يو لوښي کې يې ډوډ  خوړله، او اوبه يې څښلې، دده د وفات 

د خپلې څپري نه راووت او د  رځي دي، چې يوه وپه باره کې ويل شو

لې خواته ورغی چې د قبر په کيندلو لګياوي، او يو ډماليکو د يوې 

 "ډېر ښکلې قبر يې کيندلی و.

دا قبر د چا  ;چې د موسی ډېر خوښ شو، او پوښتنه يې ورنه وکړه، چې

دهغه بنده چې په خداو ډېر ګران دو، موسی  ;دو؟ هغوو ورته وويل

 "په رښتيا چې دغه بنده په خداو ګران دو. ;وويل

ه کليم ي ;ځکه چې ما دغسې ښکلی قبر نه دو ليدلی، ملکې ورته وويل

او په قبر کې  ;ستا وي؟ موسی وويل چې هو اهلل، غواړې چې دا قبر

الست، او خداو ته متوجه شو، خداو پا  يې روح قبض مدننه اوږد څ

ماليکو يو شی  ;ينې وايي چېکړ، او ملکو ورباندې خاوره واړوله، ځ

د بويولو دپاره موسی ته ورکړ او کله چې موسی هغه بوو کړ، ملکې 

" يو سل وشل کاله عمر کړو ١١۱"يې روح قبض کړ، موسی عليه السالم

 "و.

هارون د موسی نه مخکې مړ شويدو، او موسی هغه په خپله په دښته 

هارون په  کله چې موسی بني اسرائيل د ;کې ښخ کړيدو، وايي چې

 "مرګ باندې خبر کړل.

هغوو نه منله او ويل يې چې تا هغه وژلی دو، خو موسی د خداو په 
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امر يو شمېر اسرائيليان د هارون قبر ته بوتلل په هارون باندې يې غږ 

وکړ هغه ژوندو شو او موسی ورنه پوښتنه وکړه چې ما وژلی يې؟ هغه 

 "وويل چې نه زه په خپل مرګ مړ شوو يم.

وه د موسی عليه اسالم د ژوند پاڼه، موږ په دې پاڼه کې ولوستل دا 

موسی عليه السالم هم لکه د ابراهيم عليه السالم په څېر د ژوند  ;چې

نيانو ستر داکللوړې ژورې لرلې دي، څنګه چې په بابل کې نمرود 

وکمن د ابراهيم عليه السالم د زېږېدو او دهغو د ژوندي پاتې کېدو 

 "بريالی نه شو.ولې چې نيمخه 

په هماغه توګه په مصر کې هم د قبطيانو ستر واکمن فرعون هوډ 

دردلود چې د موسی عليه السالم دزېږېدو او ژوندي پاتې کېدو مخه 

ونيسي، چې بريالی نه شو، ال چې خپل هماغه دښمن يې په خپله غېږه 

کې وروزه همدارنګه لکه څنګه چې ابراهيم عليه السالم د نمرود  له 

وا په اور کې واچول شو، چې وسوځي، ونه سوځېد، بندي يې کړ چې خ

له خپله هوډه واوړي، وانه وښت، غوښتل يې چې ابراهيم ووژني، مګر 

 "هغه د نمرود له هوډه خبر شو او له بابله د مصرپه لوري وتښتېده.

واده په ډېر لرې واټن کې د ېه خواږهاو په دې توګه د تل لپاره له خپل 

توګه، هغه هم په پردي هيواد  او د پردي ولس په لمنه کې پرديس په 

 "ميشت شو.

موسی عليه السالم هم  کله چې د فرعون په غېږه کې لوو شو او خپل 

ځان يې وپېژانده چې د فرعون ځوو نه دو، بلکې يو اوبو راوړو 

سبطي بني اسرائيلي دو چې په خپله مصر کې کور لري، مور لر ي، 

، او نور د خپلو خپلوانو څښتن دو چې هغوو ټول ورور لري، خور لري

د قبطيانو په چوپړ  ;د مريانو په څېر د فرعون او د فرعون د قبيلې يعنې

کې بوخت او په دې توګه د نه پاو ته رسېدونکو ربړونو او کړاوونو په 

 "جال کې لتاړ دو.

موسی عليه السالم دغه د خپلې کورنۍ او قبيلې د مريي توب حالت نه 
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زغملی، نو ځکه هغه د کوم قبطي په وژلو تورن شو او له مصره  شو

وتښتېده، الړو د شام په لوري، کله چې مداين ته ورسېده، نو د 

حضرت شعيب عليه السالم د لوڼو او د هغوو د رمې د ليدلو له المله، 

 "په خپله شعيب عليه السالم ته بوتلل شو.

" نومي سره واده وشو، ورا"صفاو هلته يې د شعيب عليه السالم د لور 

او په دې توګه د موسی عليه السالم چې بني اسرائيلی و، او د شعيب 

 "، وصلت رامينځته کېږي.هعليه السالم د لور چې بني اسمعيلی و

د موسی عليه السالم د ژوند قيصه خو مو د هغه د ژوندانه په پاڼه کې 

انيت په لمنه ولوستله، څه شي چې کولی شي موسی عليه السالم د انس

کې د ورورولۍ د مينې د اتل په توګه راوپېژني، هغه دغه څو ټوکې 

 "دي.

الف:  د موسی
ع
او د ابراهيم 

ع
 د زېږېدو نه د مخنيوي الملونه 

ب: د موسی
ع
اود ابراهيم 

ع
مبارزه هغه هم د زمانې د يو ستر واکمن په  

 وړاندې.

 رت.ج: د موسی عليه السالم او د ابراهيم عليه السالم هج

د: لکه څنګه چې دموسی عليه السالم د مبارزې په پاو کې د مصر 

فرعون د خپلو لښکرو سره مري د ابراهيم عليه السالم د مبارزې په 

" د يوې کوچنۍ مياشې له المله "نمرودپاو کې هم د بابل ستر واکمن

 "ژوند له السره ورکوي.

څخه وژغوره،  قوم د فرعون د مريي توبخپل هـــ : موسی عليه السالم 

خو ددې وسه يې ونه موندله څو له هغوو نه د ځمکې پر مخ يو ستر 

ملت جوړ کړو، دا ځکه چې هغوو د ځمکې پر مخ کور، کلی او وطن نه 

 "الره.

و: دا چې د مصر قبطي ولس د يوسف عليه السالم جوړ کړي اقتصادي 

ي عدالت والړ و، له منځه وړې او سياليستي سيوتنظام چې په دول

يا د بهمدارنګه د يوسف عليه السالم د دين او شريعت نه هم اوښتي او 
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غه کار په دپخوا په څېر د بت په لمانځنه بوخت شوي وو، چې د

غبرګون کې موسی عليه السالم هغوو ته يو ځل بياد يو واحد خداو د 

 "لمانځنې بلنه ورکړه.

ګټورې  دا اوداسې نورداليل شته، چې دانسانيت په لمنه کې د ښې او

ورورولۍ دمينې له المله د موسی عليه السالم تله درنيږي، او هغه ته 

" نوحبيل"هاددې وسه وربښي چې لکه د 
ع

" ابراهيم
ع
او زردشت  

غوندې د سولې، روغې، او هوسا ژوندانه په لوري د ورورولۍ د مينې 

د خپل ولس د ژوند د ژغورنې په الره کې د فرعون له دو اتلولی وګټي 

 وواته او د دربار ټولو خوږو او خوندورو، مزو او چړچو ته شا درباره

څو د  ،آسان کار نه و، او د هر چا د السه هم پوره نه دو ېواړوله چ

موسی
ع
په څېر له خپلو ټولو امتيازاتوڅخه تېر شي او خپل پاتې ژوند  

په دښتو او غرونو کې هغه هم د ولږې او تندې سره يو ځاو پر مخه 

 "بوځي.

عليه السالم غوښتل دخپل قوم څخه ملت جوړ کړي، همدغه موسی 

يو مستقل شريعت د راوړلو سره يو ځاو ډېره ه ه د المل و چې هغه 

" په سيمه کې خپل قوم ته تر هرڅه دمخه کور، کلی او "شاموکړه څو د 

 "ورته د ملت سياسي امتياز وګټي. بياهيواد پيدا کړي، او 

ې يې خپل قوم ته امر وکړ، څو کوم چې د همدغې موخې په الره ک

" پر ښار حمله وکړي، او هغه ښار ونيسي، مګر قوم ورسره "اريحاد

مال ونه تړله، اود موسی عليه السالم دغه ارمان نيمګړو پاتې شو، خو 

بني اسرائيلو ال ترننه پورې د موسی عليه اسالم د ديني شريعت پوري 

 "ه هم پېژندل کېږي.ځانونه کلک تړلي ګڼي، چې د موسوو امت په نام

که د ل"ټولنه کې موسی عليه السالم هغه څو  دو چې "ساميپه 

"ټولنې زردشت عليه السالم غوندې د خپلې ټولنې لپاره د "اريايي

ژوندانه په هر اړخ کې د زمان او مکان د شرايطو سره سم مختلف 

زردشت ترې  ېالنوعه قوانين ترتيب او تنظيم کړل، خو په دې کار ک
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تعليماتو په " دي"ويريښي، دا ځکه چې زردشت د خپلې ټولنې دغوړ ب

او الرښوونې خپل ولس ته  تعليمات "او ستايي"لړ کې خپل نوو 

وړاندې کړي، چې ولس هم د خپل واکمن په امر د زردشت له شرعي 

تعليماتو څخه په پراخه توګه ګټه پورته کړه، خو د موسی عليه السالم 

وو، هغسې د موسی عليه السالم د  قوم لکه څنګه چې بايد شوي

شريعت څخه د هغه په ژوندانه کې ګټه وانه خيسته، او دغه هم يواځنې 

ملت جوړنه کې المل دو چې د بني اسرائيلو څخه د موسی په ژوندانه 

ملت د جوړونې، روزنې او پالنې په موخه موسی عليه  چې دشو، کوم 

ډېرې زياتې ربړې څخه  پيغمبرالسالم  په خپل قوم کې تر هربل 

 "اوالنجې پر ځان وزغملې.

د موسی عليه السالم د شريعت قوانين دهغو تعليماتو په رڼا کې 

" په ټولنه "ساميرامينځته شوي چې د نوح عليه السالم نه وروسته د 

کې د ابراهيمي شريعت په نامه تر موسی عليه السالم را رسيدلی و، 

السالم شريعت تر زردشته  کوم چې په اريايي ټولنې کې دنوح عليه

" دتعليماتو په نامه په ميراث پاتې و، همدارنګه د نوح "ويديپورې د 

" په "تاوويزمټولنه کې د "چيني" عليه السالم له تعليماتو څخه په 

نامه تعليمات تر کنفوسيوسه رسېدلي چې په هکله به يې د 

 "وشي. رباندې خبرېوکنفوسيوس په برخه کې 
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 اوومه برخه

 وداـــــــــــرت بــضــح

ستايي" تعليماتو په لړ کې چې کوم سمونواله، سوله ود "ويدي" او" ا

څېره د ستاينو او وياړونو  الهلوييزه او د ورورولۍ دمينې د ښېګڼو ات

د دربار د زور ځواکۍ د  بوداوړ ښکاري هغه حضرت "بودا" دو 

رولۍ پر د ورو ېه کرکجن او په سوله، روغه، بسياينه کڅخځځوالۍ 

" ١۱٣ټو  په " م" څلور١المعارف " ةرئمينې مين اتل د پښتواريانا دا

 مخ کې داسې راپيژني."

ې ژوند کاوه، کق م کلونو  ١٢٢تر   ١١٢" بودا چې له  Budhaبودا:"

دهند له شاهزادګانو څخه يو تن او اصلي نوم يې سيدا ارتاګاتاما 

"Siddhartagatarmaه سوه کاله پخوا، " دو، د مسيح ميالدي نه پنځ

ر تاګا تا ما په هندوانو کې د ښې رويي او ښه اخالق او پر تولو ا سيدا

ژويو باندې "ترحم" د تلقين په واسطه فوق العاده شهرت حاصل کړو، 

او د بودا په نوم چې "منور" معنی لري ياد شو، دده په ژوند کې اکثرو 

 وګړو دده د طريقې او تلقين څخه پېروي کوله."

د مړينې نه وروسته، دده په وياړ ډېر معابد تعمير شول، دده دين د دده 

بودايي دين په نامه د ايشيا په اکثرو نقاطو کې ډېر نفوذ موندلی دو، 

معلوميږي چې ددې ځوان شهزاده د پاره د عيش عشرت ټول وسايل 

مه او داسې نور ټول دلکه پيسې،جايداد،رتبه،عزت،ښځه،اوالد، خ

 مهياوو."

بيزاره او روحاني لذايذو ه افکار له مادي عاليقو او د نيوي الکن دد

 عالم او دحقيقت پلټنې ته ځير وو. "

هغه مهال چې دا نيک فطرته شهزاده، نهه ويشت "کلن "و د دربار او 

کورکهول له مصاحبته ناڅاپي وتښتيد، او د فقر او درويشي طريقه 
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پر ځان ومنلې  يې غوره کړه، جسماني راز راز مصاعب او بالوي يې

نوي اوحقيقي بزرګۍ دحاصلولو او د خپل مقدس مرام دپاره عم """"د

"تر سيوري الندې هغه مهال چې دده Botreeه ه وکړه، د پوهې دونې"

 د حقيقت غوښتنې هيلې په فضا کې په الوتو وو."

ورمعلومه شوه چې اصلي سعادت د پوهې په حصول کې دو او 

مرغيو اصلي منبع ده، نوويالو شو، دا  ناپوهۍ د ټولو فشارونو او بد

 ومومو."هم ه د نورو لويو او سترو اديانو په اساس کې ه بلوړه مفکور

دا روحاني حالت چې انسان له ګناهونو څخه پا  ساتي او د اشياو او 

کائيناتو د رموز سره يې اشنا کوي، د اکثرو منورو او پا  نفسو وګړو 

ې د هغه نظائير ډېر تر سترګو نصب العين دو، د بشر په تاريخ ک

 "کېږي.

په رياضت کې  ېکيزحتی دهند حقيقي فقيران چې د خپلو نفسونو د ت

ضياتو له قبيله ګاللي دي، ياډول ډول زحمتونه دامسا  او نورو ر

 "ددغې طريقې څخه پيروي کوي.

 ;هغه مهال چې بودا د باطن په تنوير او عالي معنوي حالت ته لکه چې

د، خپل ويښتان يې وخرئيل او څلويښت کاله يې د غوښتل يې ورسي

ګنګا په وادي کې د بودايې دين تبليغ وکاوه په دې ګشت او ګذار کې 

د " veda""ويداو د هغو پيروان د  نپه دې پوه شو چې د هند روحانيو

 "مقدس کتاب حقيقي الرښووونې او وصايا، نه تعقيبوي.

نو پر نسيبونو نشر ته متوجه په تلقين او تبليغ بوخت او د درې ګو بودا

خو د  ;شو،او ښکاره يې کړه چې درې ګونې خطاګانې او جنايات

او ښکاره يې کړه چې که چېرې " ي او ناپوهي ده،هپرستي، بدخوا

څخه خالصوي د  ۍانسان خپل نفس د هوااو هوس د مادياتو له دوست

تر دائيمي او حقيقي آزادي او خوشالي حالت ته چې د ځان هيرولو او 

 "Nirvand"ته ځان تېرېدلو سره جوخت وي، رسيږي، چې دغه حالت

 "وايي.
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د بنارس ښار ته  ر"کلنۍ عم٢۱""ق م کې په اتيا ١٢٢"ا په کال دبو

" Pali"نېژدې له دنيا تېر شو، د بودا مريدان او پيروان په قديمي پالي

ژبه د يوه کتاب په جوړولو چې د بودا پر افکارو او اعمالو حاوي دو 

 "ريالي شول.ب

چې د بودا له تعليماتو څخه د هغو پيروانو ته الرښوونه کوي، د 

ه مري، بلکې نژوند يو بد شی دو، روح  بنابودايي دين د عقيدې پر 

تحول قبلوونکی دو، چې وقتً فوقتاً له يوه ژوندي څخه بل ژوندو ته 

 "تېريږي.

بل ښه  که چېرې دانسان ژوند په ښووکارونو کې تېر شو، د هغه روح

ژوند ته رسيږي، او ترقي کوي اوکه چېرې ژوند په بديو تېر شوو دو، 

 "و پست ژوندانه ته داخليږي.او په نتيجه کې يودني اروح تنزل کوي، 

د بودا پيروان وايي د يوه ژوندي شي د له منځه وړلو څخه که  څه هم 

نبات وي، بايد ځان وساتل شي، ولې چې ممکنه ده په هغه کې کوم 

روح د زحمت  سبب د ي او د نبات د تلفه څخه د هغه وځاو نيولي  روح

 "شي.

وخوا له بوټو څخه پاکوي څو عابدين پر ابدو شانو ځکه بودايان د مع

 "ږدي.کې نه بوټي چې د يوه روح ما واده پښه 

د مذهب پيروان چې د بودايي دين سره زيات " Janism"د هند د جانيزم

ر داري او ابستري کوي او د هغوو تيمشباهت لري، ناروغه حيوانات 

پر ستاري کوي، چې هغه غريب کسان چې په ځان کې چينجي لري 

 "ې نه دي وي چينجيان بې خوراکه پاتې شي.چساتل کېږي 

په ټولو ژونديو شيانو کې ژوند مقدس ګني اود ټولو ژوندي  بودا

شيانو د حمايي سپارښت کوي، د بودا دين په هنداو چين کې زيات 

ر شوو او پر مخ تللی دو، الکن په هغه ځاو کې چې سپې لی او پر نش

 "ځمکه ده." Cylon"لي شکل پاتې شوو دو هغه د سيلونصخپل ا

" مخ ١١١"" ټو  په "دريمهمدارنګه د پښتو اريانا دائرت المعارف 
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 "داسې ليکي.

دايي دين: په هغه وخت کې چې اوستايي دين ټول پخواني وب

او د دولت د رسمي دين او د خلکو د ملي مذهب افغانستان نيولی و، 

پېړ  کې زموږ په ګاونډ مملکت هند کې  ق م"١"په حيث ګڼل کېده په 

ا "ساکي" د ټبر څخه يو "ساکياد بنارس د ښار د کشتر ياد کورنۍ اود 

نومي شهزاده سلطنتي، عيش او برم تر پښو الندې کړ، او " موني

پريښودلو څخه او د ژوندانه د وروسته د څو کلونو انزوا او د نيا 

 ;" يعنې"بودهينېکمرغۍ او د حيات د فلسفې د پلټلو په نتيجه کې 

منور شو، او د بودايي دين تاد او يې کېښود، او د ده د هارمه 

"Dhanma "او سانګه"sangha " يعنې دده د راهبانو حلقې او قوانين

او د هغه  منځته راغلل.د بودايي دين اساس او فلسفه د درد احساس

 "عالج د الرو پيدا کول وو.

د نيا اود هغې د پيدايښت اسرارو ته اهميت نه ورکاوه، او دا توصيه د 

يې کوله چې هر سړو دې بايد د رياضت او سولې او سالم د الرې نه په 

د دنيا په  ;يعنې" نيروان"ځان کې د روح داسې ارامي پيدا کړي چې په 

ي د پخوانيو رواياتو له مخې د بودا د ما وراء ژوندانه کې نجات وموم

" کې يو مذهبي مجلس جوړ شو، اودده درې "پاچاګرهمرګ په کال په 

او " Upali"" يو پاليAnanda" اناندا"نفرو سترو مريدانو چې 

دل دده د خبرو څخه ديني قوانينو يوه ينوم" Kacyapa" "کاسيا په

په نوم " ګېډ  دګلونو ;يعنې" Thripataka"ه"تري پي تاکمجموعه د 

 "جوړه کړه.

"د بودايي دين تقريباً درې سوه کال په هند کې پاتې شو، او د آشوکا

تخت کېناستو په يو لسم کال چې د مور يا د باچاهانو د کورنۍ څخه 

 ".و

" کې په هندوستان کې يو مذهبي مجلس جوړ شو، دې ق م١١٣"په 

تر هند د باندې مجلس دا فيصله وکړه چې مبلغين دې هم په هند کې او 
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د هه "Majihantika"مجهان تيکا ;ولېږل شي، بااالخره مبلغين لکه

او مهارا ګيتا د اريانا او اسيا د غربي " Dhamarakita"ماراکي تا

ه شول، او په نتيجه کې په سوکه سوکمملکتونو خواته ولېږل 

ګندهارا، نګاراهارا المپا ، کاپيسا، باميان، هيبک، باختر، 

د مملکت نيمه شرقي برخه يې ونيوله، او اوستايي  ;عنېتخارستان ي

په نيمه غربي خوا برخه کې محدود شو، همدې بودايي  ددين د هيوا

دين په هندوستان کې ډېره محدوده فلسفه درلودله او يواځې د 

 "" دنجات کوچنۍ الره وه."هنايانا

ثير د انو د هند په مذهب کې خورا ډېر تاعتقد افغانستان او ستايي م

دمدرسې په اصولو سره " سروستي وادن"وکړ او دهغه رقبه يې د 

کا په وخت کېې په شاثر چې د لوو کني پراخه کړه او د يو لوو محفل په

" وازو ميترا"پيښور يا کشمير کې د يوعالم تر رياست الندې چې 

" د مدرسې محدود حال خورا پراخ شو او د "هنايانينومېده جوړ شو د 

دکابل  ;يعنې" "جوړه شوه او ګندهارا"نجات لويه الرد  " يا"مهايانا

دره د بودا د دين نوې ځمکه شوله، د بودا دين د افغانستان په نيمه 

" د وخته څخه "آشوکا ئياياو د مور  ړشرقي خوا کې خورا ژر پر مخ ال

ه کاپيسا، پېښور، ډ"تر وخته پورې په ه"کانيشکانيولی بيا د 

ې خورا لوو لوو معابد ورته جوړ شول، چې باميانو،هيبک او باختر ک

لويي لويې نخښې يې تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي، په زرګونو 

د دينې کتابونو په تاليف او  نراهبين او روحانيو مبتحرهمعبدونو او 

يانو او د افغانستان د بودايي نانترجمه بوخت شول، د باخترو يو

جوړول هم باب شول او په  صنعتي روح سره په افغانستان کې هيکل

 "هند او مرکزي اسيا کې نشر شول.

چې " مونوليت" پيد بودا خورا لوو هيکلونه خورا لويي ډبريني استو

، په پېښور، هده، باميان او يول جهان کې تر اوسه نه دي ليدل شوټپه 

 "بلخ کې جوړ شول.
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د افغانستان بودايي روحاينونو د خپل هيواد څخه د بودا د دين 

لسفه، د معمار  او د هيکل تراشۍ اصول پټ پر پټ د پامير د هغې ف

خواته د ختا او ختن ته اود مرکزي آسيا څ ه وچين بلکې تر شرقي 

ق م، د دوهمې پېړ  څ ه د "دين د د بودااقصی پورې خپاره کړل، 

" پېړ  پورې چې پوره زر کاله شي د افغانستان په م٣" مسيحي تر

ج درلود، او افغانستان د همدې دين کانون وانيمه شرقي برخه کې يې ر

 "ګڼل کېده.

د افغانستان وګړي لکه څرنګه چې وويل شول خورا ډېېر د نجات د 

" هنايانې"پېروان وو، او دنجات د وړې الرې" ې"مهايانلويي الرې 

پېروان هم څه نه څه په دوو کې پيدا شول، لکه څرنګه چې د چين لوو 

تللو په وخت کې چې په  د "ګنست"هيوان "سياحګرځېدونکی 

قرن کې د دواړو طريقو پيروان ليدلي وو، افغانستان په " ١"مسيحي

بودايي مذهب کې خورا مشهور راهبين تربيه کړي وو، چې هر يوه په 

 "خپل عصر کې خورا نوم درلود.

" او "وازومتراد کنيشکا په زمانه کې د مسيح په دوهمه پېړ  کې 

خاوندان و، او د پاچا  نامههارو وو، د ښه ندک  اصال" چې "پارشووا

" "د هرما کاال" او "مانتانکاپه مذهبي محفل کې يې ښه رول لوباوه، 

چې اصالً يې نسبت و ګندهارا او کاپيسا ته کېږي، د " او ګوناوارمن

افغانستان د کوشانيا نو د عصر نمونه وو، او د ديني کتابونو په ترجمه 

 "دي. کې يې ډېر لوو خدمتونه کړي

" "الي يوسن نا" په بلخ کې او "پراجانا کارامسيحي پېړ  کې " ١"په 

" په باميانو کې زموږ د مملکت د بودايي دين خورا "الي يوتوسااو 

 ".للوو علما ګڼل کېد

په خوا مو وويل چې، کله د بودا دين په افغانستان کې خپرېده، د 

سره په  هه ډېره اراماوستا دين ټول مملکت نيولی و، او دواړو دينونو پ

همدې مملکت کې تر ډېره وخته پورې مقابله سره دلودله، او د بودا 
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دين په تدريج سره په اخره کې کامياب شو، خو دا کاميابي د 

 "افغانستان په شرقي نيمه خواکې ودريده.

 "" مخ کې داسې ليکي.١١١"د همدې کتاب 

ه شرق کې او د د سکندر فتوحاتو پ ;اساطيرا ارباب انواع يديونان

" پېړ  يونانو باختر مستقل سلطنت تشکيل په لومړيو دوه وو ق،م

کې په افغانستان کې اساطيري يوناني ارباب االنواع باب کړل او د 

 ".دوو نقلونو د خلکو په ذهنونو کې لوو تاثير واچاوه

لې وې، او په دې ډول د يي په دې الره کې دختراشمسکوکات او هيکل 

 "نه رواج شول.لواني زوسن او نورو نک،ژوپيتر،د يوهر کهول، زوس

او د دوو لپاره عبادت ځايونه هم جوړ شول، د يونانو باختري د 

باچاهانو د سلطنت په عصر کې او د لويو کوشانيانو په وخت کې ديني 

کارونه آزاد شول، چې په دې ډول سره بودايي دين ډېر پراخ شو، او 

ه مساعده شوه، باختري يونانو شاهانو که زمينه يې د نورو دينونو لپار

څه هم رسماً يوناني آساطيري رب النوع په خپلو سکو کې وهله، خو بيا 

 "هم لږ او ډېر د افغانستان دمحلي دينونو تر تاثير الندې شوي وو.

" په پاو کې د بودا په دين شو، "مناندرلکه چې عقيده دا ډول ده چې 

 "فغانستان په اديانو کې داخل شول.لوو کوشانيان هم په پاو کې د ا

په خپلو مسکوکاتو کې شيوا ښودلی دو او ځان يې " ويما کد پيزسن"

شيوايي معرفي کړو، لوو کنيشکا هغه پاچا و، چې د خپلو 

مسکوکاتو په واسطه دا ښيي چې دوو و ټولو دينونو ته احترام 

وکې اوستايي، يوناني او بودايي ټول دده په سک ،درلود، رب النوع

وو، او نومونه يې اخيستل شوي دي، په هر تقدير د ټولو عقيده د ډول 

 "دايي شوي دي.بوده چې دوو وروسته 

او د همدې بودايي دين په ترويج او لويو لويو معابدو په جوړولو يې 

" لمانځنه د اناهيتا"خورا زيار ايستلی دو، دا هم بايد زياته کړو چې د

مسيحي د دريمې پېړ  ترمنځ پورې نه لويو کوشانيانو په عصر کې د 
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وه ورکه شوې او عالوه د هغه له نمايش پر مسکوکاتو باندې د امو پر 

 "غاړه يې مجلل معبد درلود چې د مسيح تر دريمې پېړ  پورې و.

له " نګس" هيوان "سياحبرهمني لمر لمانځنه، د چيني ګرځېدونکي 

شاهد  څخه دا ليکنو او ځينو اسالمي مورخينو لکه محمد عوفي د 

ډول ښکاري چې د کوشانيانو په وروستيو وختونو کې د افغانستان په 

جنوب او غربي جنوبي خواوو کې د لمر لمانځنه هم رواج درلود، او د 

بودايي معابدو سره د لمر لمانځنې معابد هم وو، او تر اوسه د دغو 

 بي" د لمر درب النوع مصدر دکابل په شمال غر"سوريامعابدو څخه د 

کيلومترو خوا د خيرخاني په کوتل کې ميندل شوو دو، او دايي " ١١"

د هغه په  لمر لمانځنه د هندوکش په اکثرو برخو او چې دثابته کړې ده 

او معابد يې درلودل، او  پيروانجنوب غربي لمنو کې رواج او 

" په خپل کتاب کې چې د خيرخانې د کوتل دعتيقه "هاکنپروفيسر 

" په پاريس ١٣١٣"اتو په باب کې ليکلي دي، او په پېژندلو د تجسس

 "کې چاپ شوو دو.

" او د هغه د "موسيو کومون" معبد دو، د"سوريااو موضوع يې هم د 

" مسيحي پېړ  کې په شرق کې ١"مدار کو په استناد، دا ښيي چې په 

" لمانځنې چې د زراتشترا د "اورد لمر لمانځني رواج وو، او د لمر او 

وو، تر ډېره وخته په سيستان کې رواج درلود، او قدم پر قدم  دين بقايا

څخه " انه"د بها وشيا پورد هندو خواته والړ، او هلته هم منشتر شو،

په سيستان کې  ;"يعنېا"ساکه دوپيمعلوميږي چې د لمر لمانځنه په 

" په نامه ياد کړو "ماګه" او "بهوجکهمعمول و، او ځينو موبدانو هغه 

 نپېژندنو د تجسيساتو د کتاب لمې دغاښي د عتيقه "خيرخاندو د 

 "مخ. ٩"تاليف "هاکنليکونه د 

نو د پورته بيان دمخې موږ ويالو شو چې د لمر لمانځنه د سيستان 

کې د شرقي خواوو  ياصلي ځاو يې دو د هندوکش په جنوبڅخه چې 

، او د هلمند او فراه د سيند غاړه يې را دووخواته هم پر مخ تللی 
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 "تی، ارغنداو، زابل او کابل ته رسيدلي دو.اخيس

او د مسيحي څلورمې پېړ  څخه وروسته يې د افغانستان په جنوب او 

جنوب غرب کې پېروان او معابد پيدا کړي دي، چې و دوو يې لمر 

 "لمانځونکي، برهمنان هم بولي.

" ١"١"" په"کوشاني يفتليد لمر لمانځنې موضوع د تګين شاهي 

" "سي مارتينسکوکاتو څخه هم معلوميږي، مسترمسيحي پېړ  د م

M.F " ٩١٢"د بنګال د آسيايي شاهي انجمن د نشرياتو د خپلې "

"هاين ريش " نمبر ضميمي په ترڅ کې د جرمني داکتر ١١"مقالې د 

ب النوع شکل ښودلی دو، او د ر " د مطالعاتو پر اساس د لمرجونګر

 "ي دي.افغانستان د ځينو ځايونو، نومونه يې ياد کړ

ول نقش شوي ډد دغو مسکوکاتو پر مخ د رب النوع نيم ځان دا 

داکتر "دي،چې د هغه د شاوخوا نه د اور لمبې راپورته شوي دي، 

ر، د هلمند د سيند ود زمين دا" ر"داوددې سيکو پر مخ د " جونکر

ځايونو نومونه  ود لوګر او څو نور" غاړې، د زابليستان، سکاوند

 "لوستي دي.

د لمر لمانځنه د هندوکش په جنوب اود  ېوو شاهد دو چاو دا ل

افغانستان په جنوب غربي خوا وو کې ښيي، عالوه پر مسکوکاتو د 

عربي او فارسي منابعو يادونې هم شته، د لمر د لمانځنې په خصوص 

کې رواج و، بال ذري هم معلومات راکوي،او  رکې چې په زمين داو

"سره برابره ١١١"هجري کې چې  ١٩ ه وايي چې عبد الرحمن بن سرمه پ

 "وه.

" کې دو، يو "زمين داورالداور  تکې چې په والي "حيل الزوره"په 

طاليي هيکل چې ياقوتي سترګېې يې وې، ليدلی دو، عربي 

 "مدقيقينو دا مجسمه د لمر رب النوع بللی ده.

وامع جپه خپل  د لوګر د سکاونډو معبد په خصوص کې محمد عوفی

ليکي، چې دا معبد د هندوانو لوو معبد باله کېږي،  الحکاياتو کې
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دده د ويلو سره سم د هندوستان د خورا ليرې ځايونو څخه به برهمنان 

د هجري دويمې پېړ  تر نيمايي او د  ودو ځاو ته راتلل او دا معبد 

په الس چې د " روعان"ف" پېړ  تر آخيره جوړ و، او د ٣"مسيحي

" سره په جنګ لوم"ک" يا "کلمو، د صفاري عمروليث د لښکرو مشر و

 ٣۱۱-٢١٣-هجري" ١٢١-١١١"کې چې د کابلي برهمنيانو پاچا و، په 

ميالدي کال کې خراب شوو دو، نو بې له شک او ترديده ويل کېدو 

" پېړ  نه وروسته د بودايي او اوستايي ١"شي چې د مسيحي د

هندوکش دينونو برسيره چې د افغانستان شرق او غرب يې نيولی و، د 

 "په جنوب کې د لمر لمانځنه هم کېدله.

" هيوان اوغوره معابد يې درلودل، د چين لوو ګرځېدونکی سياح

ېر برهمنيان چې په ايرو به ډپېړ  په نيمايي کې " ١"نګ د ميالدي س

" کې ليدلي "بګرامپه ښار اوسني "کاپيسې" يې ځانونه ککړ وو، د 

دي، دا دين دهجري په دريمه معابدو نکلونه يې کړي د وو، او د دوو 

" پېړ  سره برابر دو په افغانستان کې ٣"پېړ  کې چې د ميالد 

موجود و، او وروستنۍ ځاو يې د هيواد دجنوب خوا وه او د کابل د 

برهمن شاهانو سره د صفاريانو په جنګونو کې د مملکت د جنوب څخه 

 "وايسته شو.

جالل اباد د سيمو څخه او غزنويانو يې وروستۍ برخې هم د لغمان او 

لو  کې څو ځايه د ګلرې کړل دا وه د بودا پېژندګلوي، په دې پېژند

د دې پر ځاو چې  ;او د مذهب نوم ياد شوو، يعنېځبودا د دين پر 

ووايي د بودا دين، هغه يې د بودا مذهب ګڼلی دو، چې سمه نه ده، دا 

دين يوې  ;ځکه چې دين ځانله معنی لري اومذهپ ځانله، دا په داچې

بشپړې تړلې غوټې ته وايي چې د لوو خداو له لوري رانازليږي حال دا 

تګ راتګ وشي يا شوي وي،  ېچې مذهب هغېې الرې ته وايي چې پر

او دا د هر دين په الرويانو کې د پوهانو اوعالمانو له خوا رامينځته 

 "کېږي چې دې ته ددين د علماو او پوهانو له خوا بدعت ويل شوي دي.
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عت هغه کار ته وايي چې په يوه رنګ کې بل نوو رنګ وپنځول شي، بد

دې کارته ديني عالمان که ددين په خالف نه وي او ولس ته ګټه ورسوي 

 "حسنه بدعت يا ښېګڼه ايزه نوې والی وايي.

خو که چېرې ديني احکامو سره ټکر و لري، يا دا چې ولس ته يې ضرر 

سيئه وايي او ناروا ګڼي،  ورسيږي، نو په هغه بڼه کې ورته بدعت

سيمه کې چې کوم  هلوستونکي به په دې، وپوهيږي چې هر کله او په هر

دا ومذاهبو ويشل شوي دي، لکه چې د ب دين راغلی، هغه خو بيا پر

دين هم، ددې پېښې نه بچ نه دو پاتې شوې او دا په باوري توګه ويلی 

ودا په دين کې هم مخې د ب شو، چې د سيمه ايزو او ټولنيزو شرايطو له

مذهبي توپيرونه همدا اوس اوس هم په څرګنده توګه ليدلی شو چې د 

 "بودا د دين په الرويانو کې شته والی لري.

دالرويانو تر د اللی الما بت د تودايانو او د بد ن د مثال په توګه د سيلو

ا  د بودايانو تر منځ کنبنګون د بودايانو او د رمنځه او همدارنګه د

پان د کور يا او راخه توګه مذهبي توپيرونه شته دي، دچين او د جاپه پ

ه الرنور څومره توپيروي؟ لکه څنګه چې په پورته بيانو د ويتنام د بودا

توګه مو ورته ګوته ونيوله مذهبي توپير په ټولو اديانو کې رامينځته 

تي دين و او که موسوي دين، او که هر يو بل دين، دا ششوو دا که زرد

زموږ موخه په مذهبي توپير نه څرخي، له دې امله دغه خبره به هم  چې

همدلته، پرېږدو او رابه شو خپل بنستيزې موخې ته چې هغه ته د 

 "ورورولۍ د مينې اتلواله وايي.

" "هابيللکه څنګه چې مود ورورولۍ د اتلوالې نښې نښانې د حضرت 

 حضرت زردشت او ""حضرت يوسف"حضرت ابراهيمحضرت نوح "

دادو د حضرت  ;حضرت موسی عليه السالم په ژوندانه کې ولوستل

 ;" عليه السالم په کړو وړو کې هم لوستلی شو او کولی شو ووايوبودا

حضرت بودا په انساني ټولنه کې د سولې، روغې، جوړې، هوسايينې 

ه او د تاوتريخوالي ځاځنی او تشدد محوه ټاو نېکمرغۍ بې جوړې س
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الرښوونې د ژونديو سره مينه اوخواخوږو ده، کونکې انسان و، دده 

نړ  يو  يحضرت بودا لکه څنګه چې دنامه څخه يې ښکاري د انسان

ستر روڼ اندې، سوله من، الورييزه او خواخوږو انسان و، د هغه د 

د سروال  ورورولۍژوند پېښې او بيا د هغه الرښوونې د عدم تشدد او 

ته " قابيل"يې خپل ورور " عليه السالم هغه خبره چې"هابيلحضرت 

 "کړو وه کت مټ په عمل کې تمثيل کړو ده.

که ما  ;ه قابيله! ته زما ورور يېيويلی و، " ل"هابيحضرت  ;يعنې

د ورورولۍ د مينې د اتل " ووژني هم زه به ستا د السونو مخه ونه نيسم

هر ژوندو د  ;دغه خبره حضرت بودا تر دې بريده راورسوله چې ووايي

دو او د روح د څښتن وينه تويول او غوښه خوړل ناروا روح څښتن 

 "دي.

نه وروسته د انسانيت په لمنه کې د خواخوږ  او زړه " هابيل"د

چا سواند  کچه د بودا د الرښووونو او کړنو ترکچې پورې ال تر اوسه 

نه ده رسولې، دغه ستائينزه مرتبه او دا چې بودا په ځوانه ځوانۍ کې 

مت او نعمت او د تشدد سياسي واکمنۍ ته شا خپل تاج او تخت، حش

اړولې، هغه ته د انسانيت په نړ  کې د ورورولۍ د مينې يوخورا ستره 

 "اتلواله کچه وربښلې ده.

" او د "قابيلدا چې د ژوندانه بهير د ادم عليه السالم په ژوندانه کې د 

 "د پېښې نه وروسته په دوه متضادوالرو سم شوو."هابيل" 

تشدد او ځځواله وايو او بل ته عدم تشدداو سوله ييزه د  چې يوه ته

" دو په دې توګه "هابيل" او د عدم تشدد سروال"قابيلتشدد سروال 

" د پلويانو ترمنځ د ژوندانه جګړه په خپل ټول "قابيل" او "هابيلد 

زور او شور سره ال ترننه پورې روانه پاتې او تر څو چې نړ  ودانه وي 

ژوند دوام لري دغه جګړه به روانه وي، يو به د  او د ځمکې پر مخ

" يو به د سولې، روغې او "هابيل"پلوو وي، او بل به د "قابيل

ه وايي بل به د زور زياتي، تاوتريخوالی، تشدد او نخواخوږ  
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ځځوالې ډمامې غږ وي، يوبه ژوندانه ته د ژغورنې الرې چارې لټوي، 

يوبه  ;لوهلې ځلې کوي، يعنېبل به د ژوند د نښو نښانو د له منځه وړ

خويونو  وودانوي او بل به ورانوي، دا ودانول او ورانول، دهغو متضاد

عملي چارې دي چې انسان د ژوند د پيل څخه په برابره او په پرله پسې 

ه ت توګه د تاريخ په اوږدو کې خپل نښې نښانې پريښي دي،يوه ژوند

 "مروړلي دي.وده او ښېرازي وربښلې او بل د ژوندانه هرڅه 

مينه  حق په نامه يادېږي او بل د باطل حق لومړو دو چې د ژوندد يو 

" د "مينه" ورته وايه شي، "کرکهنومېږي او باطل وروستی دو چې 

" د ژوند پاو ده، موږد پيل او پاو نښې نښانې "کرکهژوند پيل او 

اچا چې يشو چې ژوندانه ته ښېرازي، بښلی، دهغو په کړنو کې ليدلی 

"دريځ څخه چې "کرکې" په دې الره کې د"بوداحضرت  ،ند وژلی دوژو

او " " خواخوږ "مينېچې د  ړژوند وژونکی و راښکته شو او ال

کې خپلو  په الرهلورينې ځال لرونکې رڼا ومومي، څو د ژوند د ښېرازي 

وروڼو ته مرستې ورسوالو شي، لکه چې په خپل هوډ کې بريالی هم 

" خپل "ملتوسټريرې دهغوو د مينې الرويانو شو، او دا دې تر ننه پو

 "شته والی ساتلی دو، موږ دلته کوالو شو ال چې اړيو.

" ته په انساني ټولنه کې د مينې خواخوږ ، لورينې، "بوداڅو حضرت 

" اتل په نامه ونوموو، ١"سولې، روغې،هوسايينې او بسياينې د 

ونې د " الرښو"بودالمانځو او ياد يې تازه وساتو،د حضرت و

هغوتعليماتو په رڼا کې خپل نظم او ترتيب، موندلی چې د حضرت نوح 

" تعليماتو "ويداييعليه السالم نه را په دېخوا، په اريايي ټولنه  کې د

 "په نامه په ميراث پاتي وو.

" نه مخکې حضرت زردشت له "بودا"تعليماتو کې د "ويداييپه دې 

مونو نه سيو لړ پراخه اصالحي اتو په نامه " د ديني تعليم"اوستاخوا د 

" دغه تعليماتو ارومرو د "بوداهم رامنځته شوي وو، چې د حضرت 

"اوستايي تعليماتو په رڼا کې خپل رنګ او ځال تر السه " او "ويدايي
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 "کړو دو.

" "ارياييدا خبره څه دتعجب او حيرانتيا خبره نه ده دا ځکه چې د 

و کې هم ورته تاريخي پېښې او چينايي ټولن"سامي ټولنې نه پرته په 

 "لرلی شو.

" دين د تعليماتو په رڼا کې براهيميا"" ټولنه کې د "ساميلکه په 

عيسوي او د اسالمي اديانوتعليماتو اوهمدارنګه په " يوموس

" او د "الوتوسو" تعليماتو په رڼا کې د "تاوويزم" ټولنه کې د ييچينا"

کومه مرتبه چې په  کنفوسيوس اصالحي تعليمات او ديني الرښوونې

اريايي ټولنه کې د عدم تشدد په اړه حضرت بودا لرلي، څه ناڅه په 

"ټولنه کې د حضرت عيسی عليه السالم او په "ساميهمدې کچه په 

 "هم ګڼلی شو. الئوتسهچينايي ټولنه کې د حضرت 
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 اتمه برخه

 سهتئو ال

غې، په اتمه برخه کې هغه چاته د انسانيت په لمنه کې د سولې، رو

مينې، خواخوږ  اورورولۍ د درناوو نه يادونه کېږي چې د 

"تعليماتو په رڼا کې خپل ولس ته د نوي ژوند په الره کې د نويو تاوو"

 ".سمونونو الرښوونې وړاندې کړي دي

په نامه ياديږي، او  "الئوتسه"دغه انسان د چين په ټولنه کې د 

په توګه د وونو د مخکښ شخصيت ښالر "" د تاوويزمالئوتسه"

درنښت د دريځ د خاوند په ۀڅېر د درناوي او لمانځنې وړ ګڼل شوو 

 "دو

" د پښتو اريانا دائرت المعارف دڅلورم ټو  په الئوتسه"د ادو

 "" مخ کې دارنګه پېژنو.٣۱١"

تائويسم يو سياسي او اجتماعي مکتب دو چې  "Taoismeتائويسم: 

کاله پخوا " ١۱١"١۱١"" پورې اړه لري، چې د الئوتسه"چيني فلسوف 

د چين د لرغوني تمدن له موثره " له ميالده يې ژوند کاوه، الئونسه

 "عواملو څخه شمېرل کېږي.

ه وه، د انسان طبيعي ففلسفه آزاده او پرته له قيده فلس" الئوتسه"د 

سره عالقه نه لري، او د دولت له  هښېګړې ستايي او له قيد او قانون

ي، او وايي چې ملت پرته له حکومت څخه ډېر ايجاد سره هم عالقه نه لر

ښه ژوند کوالو شي، او ستمکاري هغه وخت زياتېږي چې يو با قدرته 

 "حکومت پر ملت باندې حکومت وکړي.

 په" الئوتسه"الئونسه له علم سره مخالف او طبيعي جهل ستايي د 

عقيده خلق هرڅومره لږ علم زده کړي، هغومره لږ جنايتونه کوي، د 

منبع د فکر په پرورش کې پيدا کوله او درې ګرانبها ګوهروته يې فساد 
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ارزښت ورکاوه چې هغه عبارت له شفقت، صرفه جويي او تواضع څخه 

دو، او ده ويل چې په رحم دلی سخي کېدالو شو او په تواضع به د 

 "خلکو پيشوا وګرځو.

" صحيح او سمه طريقه يا الئوتسه"داوه دده د نظرياتو خالصه

" طريقي"او هم د" په معنی طريقتائود " " منځته راوړسيم"تائوئ

او  و" په ويل"الئونسهپه معنی داسې يوه اصطالح ده، چې د " سالک

" د ژوندانه او دولتي د سلو  او "تائوليکنو کې مکرره راغلې ده،او 

" په کتاب "تائو ته کينګ" چې "تائورفتار په وسايلو کې شامله ده، 

ت له هغه حقيقت، طبيعت اويا هغه نهاني کې ذکر شوو دو، عبار

اصل څخه دو چې په هر شي کې نفوذ لري او په هر شي باندې حکومت 

" چين"کوي، ددې فيلسوف سياسي او اجتماعي ښوونځي يو زر کاله 

 "اداره کړ.

 "چين د انګليسي فيلسوف په خپل کتاب کې چې "برتراندرسل

ر ستائيلي او د هغه په نامه ياديږي، دغه فلسفي مکتب ډې" مساله

دده له افکارو او انديښنو څخه يو څو " مفصله شرحه يې ليکلې ده،

 " ;ټوټې دادي

که مرکزي حکومت د تابع واليت په نسبت فروتني وکړي، نو هغه  -١

لوو رودونه قدرت  ;يت به په غنيمت يوسي ددې مثال نمونه دادهوال

ړي، همدا دو چې لري چې په سلها وغرنيو ويالو باندې تسلط پيدا ک

پوهيږي څرنګه خپل ځان له الس الندې وګرځوي، همدا شان ددې دپاره 

پر نورو مسلط شي، نو بايد تواضع وکړي ، ددې دپاره چې " دانا"چې 

هغه پيشوا وګرځوي، نو دو بايد خپل ځان په شا بوځي، د چاچې 

 "شتمني لږه ده برې مومي، او هغه چې شتمني ډېره لري ګمراه کېږي.

ده مايحتاج او غير مايحتاج دهغه چاته غني ويلی شو چې پوه شي  -١

 څه شي دي؟.

داسې دي چې د خپل چار چاپير د خرمي  اري اوبهجښه اخالق لکه  -٩
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 "او حاصلخيزې موجب ګرځي.

په هکله يو څه څرګندونې ولوستلې دا " الئوتسه"په پورته توګه مو د 

رامنځته کوونکی ښودل " مئزوئد تا "الئوتسه"ليکنه کې  په دېچې 

لکه  "تائويسم"تر کومه چې ما لوستلي  يم،نه شوو، زه ورسره موافق 

" د چنايانو پراخه ديني تعليماتو بنسټ "هندوييزمپه اريايي ټولنه کې 

" ډېر داسې کسان راغلي او "الئونسهدو، په دې ديني بنست کې لکه

 "خپلې اصالحي پروګرامونه او الرښوونې يې پريښي دي.

" الرښوونې او سمونو نه هم په خپل ذات الئوتسه"ري به نه ځو همدا د ل

کې د تيرو زمانو نه د راپاتې تعليماتو په رڼا کې نوو اصالحي غبرګون 

 "دو چې رامينځته شوي دي.

کوم د ستايلو وړټکي لري، او هغه د نورو " الئوتسه"دلته چې

د اتل په څېر يني م مصلحينو په لړکې د روغې،جوړې او د ورورولۍ د

ت هماغه درې اصلحه دي چې ډېر شريعدده د ديني  خو ګڼلی شو، هغه

 "کلونه يې په چين کې دود لرلی او خپل مثبت اغيز يې ښندلی دو.

" د لغوې معنی له مخې هم ووايو چې "تائودا په دا چې موږ کولی شو د 

په " د طريقې ياد الرې "تائولکه څنګه چې په چين کې د چينانو لپاره،

شوو په عربي ژبه کې  میتوګه د ديني الر ښوونو په نامه مس

نوم دو چې لغوې معنی يې غوټه شوې الره " ئو"تا"هماغه د "دينهم

" لغوې معنی په الره وژباړلی شو نو په "تائوښوونو ته وايي کله چې د 

" څخه پخوا هم د چينايانو په الئوتسه"زغرده، ويلی شو چې دغه الره د

" د الر الئوتسه"والی لر لی او د چين ولس ارومرو د منځ کې شته 

" يا ديني الرښوونې هم لرلی چې له ي"تائوسيتښوونو څخه پرته نورې 

" په الئوتسه"نه پخوا رامينځته شوي وي، په دې دليل " الئوتسه"

د مصلح په نام د دريو اصالحي بنسټونو د " ئيسمچين کې د تاتو

رنګه د تشدد او ځځوالي سره د وړاندې کوونکي په توګه او همدا

" ٢"مينې د ورورګلو  د او د لورېينېمخالفت له امله د خواخوږ ، 
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اتل په څېر د ستايلو او لمانځلو وړ انسان ګڼل کېږي چې بايد د تل 

 "لپاره يې درناوو وسي.
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 نهمه برخه

 کنفوسيوس

په نهمه برخه کې د چينايي ولس يو بل مصلح او د انساني ورورولۍ پر 

نومېږي، د کنفوسيوس  سينې مين شخصيت نه وايو چې کنفوسيوم

" مخ داسې ليکل ٢١١"په هکله د اريانا دائرت المعارف د اوم ټو  په

 "شوي دي.

"کنفوشيوس يا کنفوسيوس چې اصلي ق م-١١٣-١١١ ;کنفوسيوس

" "يا کونګ فوتسهKung fu+zu" "کونګ فودزونوم يې 

Kungfu+se " فيلسوف دو، او په "کونګوو، چې ادبي معنايي"

 "التيني ژبه کې د کنفوسيوس په نامه بلل شوو دو.

يې هم بولي د چين ستر فيلسوف او لوو " kungchiu"او کونګ چيو

-"کې چې اوس د شاتونګLU"لو ق م کال په ١١١"مفکر  وو، چې په 

Schantung " د ايالت په نامه يادېږي، زېږېدلې دو، د ژوند په سر کې

لرغونيو ليکنو په کتنه او مطالعه تېراوه، په علم او  يې خپل وختونه د

" د دولت درئيس الوزا مرتبې ته "لوپوهه يې شهرت وموند او د 

 "ورسېده.

واکمن د عياشۍ خواته مخه وکړه،  داو هغه وخت چې د هغه هيوا

تر دولسو ديارلسو کالو پورې يې " ق م٩٣۱"کنفوسيوس استعفا وکړه

يوه هيواده بل هيوداته تللو، او خلکو ته يې  اللهانده ژوند کاوه او له

 "ښوونه کوله، دې مذهبي ښوونکی نه و.

بلکې دده ښوونې او تعليماتو زياتره اخالقي جنبه درلودله او يا زياتره 

د فن په " زمامداري"د کورنۍ ژوند او اجتماعي اصالحاتو د واکمنۍ

خلکو د باب کې وو، او دده نصيحتونه و چې تر نني ورځې پورې د 

 "ورځني ژوند الرښوونکی ګڼل کېږي.
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فلسفې ته ورته " يو تيليتار يا لسيم"علمي ارزښت لري او د ګټې لټولو

دو، دو خپل ځان د هغې فلسفې مبتکر او خالق نه ګڼي، بلکې د 

"بولي، "پيام وړونکیاو په اصطالح ځان د هغې فلسفې" ناقل"هغې

توجيه او تفسير دو،  دده ليکنې زياتره د چين د کالسيکو معقداتو

لبونه زيات ودل، چې پر چيني ادبياتو ډېېر مطډېر شاګردان يې درل

په مختلفو موضوعاتو کې  ېکتاب چ" Analectکړي دي، د انا لکت" 

د چين له څلورو مشهورو  ،دده د ښوونو او تعليماتو لنډيز دو

 "کالسيکو کتابونو څخه دي.

راهيسې بيا تر اوسه  " کالو١١۱۱"لهددې ستر چيني حکيم ليکنې 

پورې د مشرق د بې شميرو خلکو دپاره د اخالقي اصولو او د تګ د 

 "نا باله کېږي.بمقياس د يوې لويې دستګاه م

اومسيحي " " او بوديسم"تائوئيسمله دې چې په پېړيو رهس او

مذهبونو ورسره مبارزې ته ه ې کړي دي، خو بيا هم دکنفوسيوس 

سي نظم دپاره د يو دستور عنوان نه شي ه هم نن ورځ د سياڅآئين که 

کېدالو مګر ال اقل د ژوند د يوې فلسفې او د اخالقي او اجتماعي 

دو  احکامو په عنوان تر ننې ورځې پورې همغسې پر خپل ځاو پاتې

کې ويناوې چې له کوچنيوالي تقريباً د چين د ټولو خلکو ډدده له مغزه 

بې حده اجتماعي اغيزه په دماغ کې ځاو نيولي په هغه هيواد کې 

 "درلودلی ده.

د تقوې او د رستي، خير غوښتنې او د نجات په باب کې دده تاکيد چې 

دده د فلسفې سره سم له فرده شروع شوو، کورنۍ،ټولنې،ولس او نړ  

ېر غښتلي اخالقي قوت په صورت ځان له ډته خپرېږي، دده آئين د يوه 

 "پېړيو او اعصارو څخه را ايستلی دو.

وسيوس تر ديارلسو کالو اللهاندي وروسته په خپل ټاټوبي کې کنف

چې هلته و، خپل عمر د تاريخي مباحثو اومحلي اشعارو په تاليف او 

ق -١١١١-١١١١" Shung"" د پايتخت د تاريخ په ليکلو او شونګ"لود 
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 "ولولو صرف کړو دو.ټد زمانې راهيسې د پخوانيو قصيدو په " م

في ليکنو کې څلور لوو او مشهور کالسيک د چين په ادبياتو او فلس

کتابونه شته، چې دوه يې د کنفوسيوس ښوونې او تعليمات دي او دده 

د شاګردانو په قلم ليکلي شوي دي، او هغه دده نور کتابونه دده د 

 "شاګردانو او پيروانو افکارو تعليمات دي.

 ."کلنۍ کې مړ دو١١"" کاله د مخه په ١١٣"کنفوسيوس تر ميالده

داوه د کنفوسيوس پېژندګلوي، په دې پېژندګلو  کې نوموړو د چين 

يو ډېر ستر مفکر، د اخالقو او تقوې يو لوو او غښتلی سړي توب ګڼل 

 "شوو دو او په رښتيا کله چې دده کړو وړو ته څه غونډو تم شو.

وبه وينو چې هغه کټ مټ لکه د يوسف عليه السالم او د حضرت 

ېر خپل اصالحي پروګرامونه د بلچاتر زردشت عليه السالم په څ

توګه يې د انسانيت په خورا دې سيوري الندې پلي کړو دو، اوپه 

پراخه لمنه کې د ورورګلو  د مينې د يو ستر اتل غوندې ځليدلی دو، 

وګڼل شي، او که نه؟ په دوو حالتونو کې د هغه تله  پيغمبرهغه که الهي 

يې  په پېژندګلو  کې لکه څنګه چې ;ېره درنه ده، دا ځکه چېډ

غام کې وګړي او ټولنې ته د تقوو د يولوستل شول، نوموړي په خپل پ

يا دا پېغام په خپله د هغه د الهي  ا خبرهچې دلرلو الرښوونه کړې، 

غام دو چې د هر يتقوو هغه پ ،استازي په توګه لوړ دريځ روشانه کوي

نانو ته ورباندې انسيوه الهي استازيو په الرښوونو کې تر هرڅه د مخه ا

تاکيد شوو دو، دا که نوح عليه السالم و، که ابراهيم عليه السالم، او 

که موسی عليه السالم، يا عيسی عليه السالم او يا که هم حضرت 

محمد صلی اهلل عليه وسلم په قران کريم کې چې د لوو خداو سپې لی 

 "کالم دو د تقوو په هکله ډېر ځلي يادونه شوې ده.

لوو خداو په وړاندې د انسان کرامت په تقوو د راغلي دي چې او داهم 

د تقوو خاوند وي هغه به د لوو خداو په  کې نغښتی، که څو 

وړاندې د ډېر محترم او مکرم انسان په څېر د جنت اوسېدونکی شي، 
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او که چا تقوو نه لرله، نو ځاو به يې دوزخ وي، په قران کريم کې د 

 "شوو.تقوو لغوې معنی هم تفسير 

څو  چې پر غيب ايمان ولري، لمونځ وکړي او  ;په هغه کې راغلي دي

فاق وکړي د تقوو خاوند ګڼل کېږي، يعنې د اسالم په ند رزق او روزې ا

درې ګونو بنسټونو تاکيد شوو، او هغه يې د  دې ديني شريعت کې په

 "يوه مسلمان وګړي رښتيني وجيبه ګڼلې ده.

يعنې له چين څخه نيولې تر منځني  په دې توګه موږ وينو چې په ختيځ

لونو تاکيد ونو اصګختيځ بابله پورې په ټولو شرايعو کې د دغو درې 

شوو او د هغه په پلي کولو سره د انسانيت د ژغورنې د غوره پړاو ته د 

 "رسېدلو يواځنيۍ الره ګڼلی شوې ده.

ږو چې له هېدغې ټکي ته په پام اړولو موږ ته ددې وسه بښي،څو وپو

ځه تر لويديځه د ټولو الهي استازيو پېغامونو کې دغو دريو ټکيو ختي

ته په يوه ځاو کې يو رنګ او په بل ځاو کې بل رنګ، هغه هم د لفظونو 

په توپير کې دانساني ټولنې پام اړول شوو دو، د توپير ونو المل 

ښايي سيمه ييزې جغرافيوي حاالت وي، او همدارنګه ښايي دولسونو 

ه او ژوند او ژوا  وي چې ال تر اوسه پورې يې خپل کلتوري کړه وړ

 "شته والی ساتلی دو.

ريعتون موخه په ټولو ځايونو کې شپه حقيقت کې د الهي  ;بايد ووايو

يوه او هغه هم د انسانيت ژغورنه ده. چې هر کله او په هر ځاو کې د 

ليدلی او خپره ځلفظونو په توپيرونو سره لکه د لمر د وړانګو په څېر 

شوو، وګوري د چين دستر مفکر کنفوسيوس الرښوونې چې د زرګونو 

کلونو په اوږدو کې ال هم خپل ارزښتنا  اغيزې يې په خورا اغېز منه 

توګه د چين دولس په منځ کې ساتلی او دغه ولس ته يې د 

خپرې او  څر وږمېنيکمرغۍ،هوساينې او برياليتوبونو د زيري په 

 "خورې ورې پريښې دي.

پېغام چې په کې د ولس د جوړونې،روزنې او پالنې الهام پروت هر هغه 
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وي،هغه د تل لپاره د ولس په منځ کې پاتې کېدونکی او ژغورونکی 

 "ګڼل کېږي.

د ولس جوړونه،روزنه او پالنه کوم داسې اسان کار نه دو چې د هر چا د 

ښه رامنځته السه پوره وي، اوهرڅو  پاڅېږي او يو ستر تاريخي پې

ه وسې پوره ګڼل کېږي چې د خپل ولس ل اکار د هغه چاکړي، د

زړه کې ولري، او ومني چې په دې  دجوړونې،روزنې اوپالنې مينه په

الره کې د هر رنګه ستونزو،ربړونو او النجو سره دمبارزې هوډ په خپل 

په رڼا " وئيسم"تائدان کې وينې، کنفوسيوس دغه وسه لرلې وه چې ځ

و په غبرګون خپله الره جال کړي او خپلې د تعليمات" الئوتسه"کې د 

لسګونه پېړ  د ولس په منځ کې ال د  ېټولنې ته يې هغه څه وښودل چ

 "منښت دريځ خاونداو د درناوي ارزښت لري.
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 لسمه برخه

 

 حضرت عيسی عليه السالم

په لسمه برخه کې دهغه چا يادونه کوو چې اوس اوس د ځمکې پر مخ 

سانان يې په نامه وياړي او ځانونه دهغه څه کم نيمايي اوسېدونکي ان

د الرې پېروان ګڼي، او هغه حضرت عيسی عليه السالم دو، د عيسی 

عليه السالم په هکله د پښتواريانا دائرت المعارف د اوم ټو  په 

 " مخ کې داسې ليکي."١۱١"

عيسی
ع
م رسول دو چې د انجيل د کتاب سره عزعيسی بن مريم يو الوال 

 ته ولېږل شو."بني اسسرائيلو 

بې له پالره دده مور  ،د بيت الحم په کلي کې چې يو فلسطينی کلی دو

حامله شوه، د معجزې په بڼه خداو پا  مريمې ته روح القدس ولېږه 

اوهغه ورته د بشر په شکل ځان تمثيل کړ، څرنګه چې دهغه د ليدلو 

 څخه د مريمې په زړه کې ويره پيدا شوه."

د هغې ويره حس کړه او زېرو يې ورکړ چې  نو جبرئيل عليه السالم

داسې وخت راغلی دو چې لوو خداو تاته د يو ذکي او هوښيار ځوو 

 وبښي."

نو وروسته يې د هغې په ګرېوان کې پوه کړ او عيسی عليه السالم يې 

په ګېډه شو، دده په ګېډه کې يې وده وکړه، لکه چې نور خلک پيدا 

 کېږي ."

بالر بېدو څخه وروسته خلک په مريمې  دغسې هغه هم پيدا شو، له

باندې بدګمانه شول، لوو خداو په همادغه مهال کې چې عيسی عليه 

په خبرو راوست، او د مريمې په عفت او پا  وُو السالم د خبرو نه 

لمنۍ او پاکي يې شهادت ورکړ، او په دغو جملو سره يې خپلو خبرو 

 ته دوام ورکړ."
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خداو ماته کتاب راکړو دو او زه يې خپل  زه د لوو خداو بنده يم، لوو

ې ه ککړو يم، سالم دې وي پر ما او هغې ورځې باندې چې زه پ پيغمبر

زېږېدلی يم، او په هغهې ورځې باندې چې زه په کې مرم، او په هغې 

 ې بېرته راژوند  کېږم."په کورځې باندې چې زه 

باندې  کله چې عيسی عليه السالم غټ شو او د رسالت په واجباتو

قوي شو، نو لوو خداو بني اسرائيلو ته په رسالت ولېږه او عيسی 

عليه السالم د يو لړ داسې مشکالتو اوسختيو سره مخامخ شو، لکه 

د خپلو امتيانو سره مخامخ کېږي، د يو  سالمچې نور نبيان عليهم ال

ابعت ونه کړ، خو په تشمېر کمزورو کسانو څخه پرته نور چادده م

مت کې دده اصولو او تعاليمود يهودانو په سترو کسانو زاهدي او حک

 او رجالو کې دردونه پيدا کړل."

داسې دو چې د قدرت خاوندان او مشران  جځکه عادت او روا

مصلحينو ته په بده سترګه ګوري چې ددغه ډول کسانو راتګ او 

موجوديت دده باعث ګرځي چې د خلکو حاالتو ته بدلون ورکړي يو قوم 

 ورکوي."ته سقوط 

نو د خپل رئيسااو بل قوم د لوړ تيا سره مخامخ کوي، د دين مشرانو او 

اقتدار او زور د له مينځه وړلو د ويرې له کبله د ده په مقابل کې 

 راپورته شول."

اود ده پرضد يې د دروغجنې او ټګي دعوو وکړه، تر څو چې د روما 

چې د صلب حکومت دده د مصلوبولو امر وکړ، او هغه يې راوغوښت 

حکم ورباندې وچلوي، لوو خداو هغه وژغوره او آسمان ته يې پورته 

کړ، او په دغه آيت کې چې لوو خداو په قرآن کې فرمائلي دي؛ بل 

رفعه اهلل "مفسرين" اختالف لري، ځينو ويلی دي چې يې له جسد سره 

آسمان ته جګ کړ او ځينې نور وايي هغه يې مړ کړ، لکه چې نور مړه 

 دده روح يې پورتنۍ نړ  ته وخيژاوه." کوي او

د سنت او جماعت د خلکو عقيده داسې چې هغه يې له جسد سره 
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د قرآن کريم په بل ځاو کې راغلي  اسمان ته پورته کړ، اودغه ايت چې

ْيَك َوَراِفُعَك ِاَٰلا  دي داسې فرمائلي دي چې؛ " ْ ُمَََوفِّ " د توفي معنی، په پوره ِاّّنِ

ب وړلو سره تفسير وي، داسې معنی کېږي چې؛ستا نيولو او يا خو

پوره جسد او روح اخلم او خپلې خواته دې پورته کوم او که چېرې يې 

ير يې داسې کېږي چې تا په خوب عببير کړو، نو تعخوب وړلو سره ت

 وړم او اسمانه ته دې جګوم."

اسمان ته د عيسی عليه السالم له جګېدلو څخه وروسته دده اتباعو او 

وانو د هغه د دين په خپرولو کې په وروستنۍ اندازه هاند او ه ه رپې

 وکړه او د ډول ډول شکنجو او ربړونو سره مخامخ شول."

دا وه د عيسی عليه السالم پېژندګلوي، د پېژندګلۍ د مخې نه موږ 

دې ټکي ته راغلو چې ووايو؛ د عيسی عليه السالم د ژوند او مړينې 

دي، ځينې وايې چې پر صليب ووژل شو،  په هکله دوه ډوله انګېرنې

خو بيا مړي يې د لحد څخه ور  شو، مګر ځينې وايي د لوو خداو د 

لوري نه ژوندو ژغورل شوو او په څووم اسمان کې اوسي هغه که مړ 

وي که ژوندو وي ځانله بحث دو، کوم څه چې زما موخه ده، هغه خو 

ژندل دي، عيسی يواځې او يواځې د ورورګلو  د مينې د اتالنو پې

عليه السالم زما په دې بحث کې په نښه شوو او غواړم د هغو څو 

ټکيود مخې نه چې کوالو شي د عيسی عليه السالم په کړو وړو کې 

 وځليږي، هغوو ته دغه دريځ ورکړم."

عيسی عليه السالم بې پالره مولود دو، هغه د مور په غېږ کې  -١

 ازو ښودلی."ېدلی اوخپل ځان يې د لوو خداو استغږ

عيسی عليه السالم د زېږېدو د نيټې څخه تر صليبه پورې تل د عدم  -١

تبليغ کړو او خپل الرويان  بسياينېتشدد، سولې، روغې، مينې او 

 يې د تل لپاره د تشدد، تاوتريخوالي، کرکې او ځځوالی نه منع کړي.

ينې عيسی عليه السالم خپلو الرويانو ته همېشه د زړه سواو، لور ئ -٩

 اومرستو الرښوونې کړي.



152                                                                                                                             د انسانيت په لمنه کېعدم تشدد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

عيسی عليه السالم د زمانې د ستر مستبد او جابر واکمن پر ضد پر  -١

 سوله ييزې الرې مبارزه کړې ده.

عيسی عليه السالم ال خپلو الرويانوته الرښوونه کړې چې که چا په  -١

څپېړه پر يوه مخ ووهلی دا بل مخ دې هم ورته ورواړوه، چې په بلې 

 ي، خود تشدد ځواب په تشدد مه ورکوه.څپېړې دې ووه

د عيسی عليه السالم دامت د رامينځته کېدلو بنسټ پر عدم تشدد  -١

 والړ دو.

دغه پورتني څو ټکي اوداسې نور هم د پام وړ ټکي شته چې دعيسی 

عليه السالم دريځ ته څرګندوالی بښلی شي، خو هغه څه چې دهغه د 

 ي."امت په هکله د ويلو وړ ګڼلی شو دا د

دعيسی عليه السالم "امت" چې د ابراهيمي "ملت" په لمنه کې 

راټوکېدلی، همدا اوس د ځمکې د دريمې برخې څخه دوو برخې په 

دوه تر دريو ميلياردو څخه هم  سر د شمېر له مخې چې دوا  کې لري 

هر يو؛  نواوړي، دغه عيسوي"امت" چې په دريو سترو مذهبوور

تيستانتو په نومونو ويشل شوي، ارتودوکس، کاتوليک او د پرو

داسې نه ده چې ګنې د عيسی عليه السالم دعدم تشدد دچال چلند پر 

مخ د غومره ډېره برخه د ځمکېې يې نيولې اود سر د شمېر له مخې يې 

 هم په دې ډېروالي سره دغه ټول وګړي د عدم تشدد پلويان دي."

ننه پورې د  بلکې د يوې بې پلوه څېړنې له مخې ويلی شو چې ال تر

عيسوي "امت" واکمنه ډلې او ځواکونو ال د تاريخ په اوږدو کې د تل 

و او اقتصادي يسلپاره د ځځوالي تاو تريخوالي، مکرونو، حيلو، دس

بنديزونو څخه په پراخه توګه کار اخيستی او په دې الره کې يې په 

ميليونونو ال څه چې ميلياردونو انسانان يې د مرګ کومي ته 

 ولي دي."ورغورځ

دا که د مذهب د واکمنانو له خوا وه او که د سياست د واکمنانو له خوا 

په نړ  کې د غو دوه وو ځواکونو لکه د نورو متشدده ځواکونو په څېر 
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د ژوندانه د تشدد په هر اړخ کې له هرې الرې هر رنګ زور زياتي نه کار 

د هغوو ، چې په نتيجه کې همدا نن يه وپړسوټاخيستی، څو خپله خې

د تېرو ټولو ننګينو جناياتو پايله دملګرو ملتونو د ټولنې رامينځته 

 کېدل دي."

 دا چې ددې ټولنې رښتينې وا  د چا په الس کې دو ځانله بحث

برخه کې د  په دېغواړي، مګر زموږ خبرې پر عدم تشدد څرخي، چې 

 عيسی عليه السالم په نامه د هغه کتاب پېژند پاڼه ولولو چې نوم يې

 انجيل دو."

" ١٢١د انجيل په هکله د پښتو اريانا دائرت المعارف څلورم ټو  په "

 مخ کې داسې ليکل شوي دي."

ريا فتحه سره د يوناني کليمي تحريف اود سانجيل: دالف په ک -١

روف مقدس کتاب دو، چې په نوي عهد سره معروف دو عوو م انصار

طي څخه په عربي  باو ق لومړو نصاري اوعربو هغه له سرياني او يوناني

ا تير عصر کې رترجمه کړ اوخصوصاً دهغه ترجمه له يوناني څخه په خو

 شوې ده."

پخوانۍ زمانې مخصوص ليکونه اونويشتې چې دواتيکان  چې دلکه 

 په کتابخانه کې ساتلی شويدي."

پرده شهادت کوي د قرائينو له رويه معلومېږي چې نوموړي ليکونه په 

ړ  پورې اړه لري، ابن عربي وايي چې پر له پاسنيو "اتمې" ميالدي پې

ترجمو، نورې پخوانۍ ترجمې ال هم شته چې د "يوحنا" په طريق پر 

هغه درېدلي اوهغه يو سړو و چې په يوه طبيعت قائل و، اونوموړي دا 

" ميالدي ١١۱" او "١٩١د په امر په "عبن سمرو ترجمه دعربي امير ع

د ابن العربي دغه روايت چندانې واثق نه کلونو کې مينځته راوړي، اما 

په نامه مشهور امير د تاريخ په کتاپونو  بن سعد دو، ځکه چې د عمر و

 کې نه دي ليدل شوي او يا دا چې دده په نامه کې اشتباه شوې ده."

وي" يعقوب دوست او رهارحبيس چې د "جد بابل دعربي قبايلو اسقف 
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 دي." يې تعليقات ليکلمعاصر و پر مقدسو کتابونو باندې ځين

ر" وايي چې؛ دمحمد بن اسحق په کتاپ کې يوه فقره شته چې د نج"شپر 

 اخيستل شوې ده."ي انجيل هغې ترجمې چې پخوا تر اسالم څخه شوو د

 منه ده.ضفقرو مت ١١-١٩و د ح" اصحا١١قره د يوحنا د انجيل د"فنوموړي 

قديم عهد پورې که څه هم نه شو ويلی چې دا ترجمې تر دې اندازې په 

 عائيدي دو."

اما دا ادعا کوالو شو چې لومړنۍ ترچمه چې له يوناني څخه نقل شوو 

کم له کمه د اسالم له فتوحاتو څخه وروسته او په هغه وخت پورې اړه 

 لري چې عربي ژبه مخ په خپرېدو او توسعي وه."

دانجيل يوه بله ترجمه هم شته چې له سرياني ژبې څخه نقل شوې ده، 

ګ په کتابخانه کې موجوده ده، د دې يوه خطي نسخه يې د اليپزي

" ٢١۱""١١۱نسخې په نسبت داسې عقيده موجوده ده چې دا ترجمه د "

ميالدي کلونو په منځ کې مينځته راغلی ده، په لنډ ډول سره ويالو شو 

چې د ډېرو پخوا زمانو څخه مسلمانانو دنوي عهد د کتابونو مهم 

 فصلونه پېژندلي وو."

د انجيل په عربي نسخو کې سر بېره دانجيل پر معروفه کتابونو، 

افي کتابونه هم شته چې عبارت دالندې ضا انجيل ته منسوب ځينې

 کتابونو څخه دو."

او  نديس، رويا القديس، يعقوب او سيمولقانجيل الصبوة، انجيل ا

يلو دي چې د معلوماتو له مخې مسلمانان له جدا سربېره پر هغو انا

 څخه خبر نه وو." هغو

" نومي کتاب کې Litrature-spriquie"په خپل"D.Delvalد وال"

وايې؛ د قديس بطرس رويا په ديارلسمې ميالدي پېړ  کې په عربي 

 ژبه ليکل شوي دي."

ځينې هغه حکايتونه او ځينې اخالقي مسائل چې په قرآن کريم کې 

 وارد شوي دي."
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وي دي، لکه چې په دواړو کې نو د هغو نظائير په انجيل کې هم ذکر ش

 دحضرت عيسی او مريمې څخه په ډېرو ځايونو کې ذکر شوو دو."

" آيت کې د زارع حکايت او د رعد د بل ١٣مثالً د فتحې د سورت په "

 رسول لېږل."

" ١" اصحاح "١١" آيت د يوحنا په انجيل کې "١١١اعراف سورة "د 

تو ذکر په دواړو فقره کې موجود دي، دعيسی عليه السالم د معجزا

 " مبار  ايت مفهوم چې فرمائي؛ "١١کې راغلي، د آل عمران سورة د "

 "يا مريم ان اهلل اصطفا  وطهر  واصطفا  علی النساء العلمين."

 " فقره کې راغلي دي."١٢انجيل د لومړي اصحاح په " اد لوق

د عيسی عليه السالم د زېږېدنې تصديق د پېغلې مور څخه د انبيا د 

 " ايت مبارکه کې هم ذکر شوو دو."٣١په " سورة

" مبار  آيت ١١١د صليب کېدو انکار د سورة النسا  په " سيحد م

" آيت کې د نصراني دوستو د طايفې په ١١کې د ال عمران د سورة په "

 عقيده کې موجود دي."

ْٓ َانْزِْل  قَاَل ِعيَْس  د دغه آيت مفهوم؛" انَا ّٰهُما َرب ِلنَا َوٰاِخِرََن ابُْن َمْرََيَ الل َوا َماِۗء تَُنْوُن لَنَا ِعْيًدا َِّلّ َن السا َدًة ِمّ
ِٕ
عَلَْينَا َماۗى

 َ ْْ ِزِق نَْك ۚ َواْرُزْقنَا َوَانَْت َخْْيُ الّرٰ  "َوٰايًَة ّمِ

ه فقره کې مل په لسم اصحاح نهس" آيت د اعمال ر١١١دالمائده سورة "

 او د هغه پسې وروسته موجود دي."

عليه اهلل له خوا چې د  سيحخټو څخه د مرغه خلقول د م دغه رنګه له

په  مسيح" آيت کې شته، د صبوت ال١١۱په "هغه قيصه د مائدې د سورة 

 انجيل کې هم وجود لري."

که يعقوبي چې د لځينو په انا جيلو کې پراخ علم درلود، رداسالم مو

اجيلو ځينې فقرې په خپل کتاب کې نا عربو د مورخينو مشر دو، د

 رانقل او روايت کړې دي."

ناصره کې د نصار او يوه کليسا او د انجيل ډېرې قيصې له هغې  ده په

 څخه ځانته معلومې کړې دي."
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مسعودي د حضرت مسيح عليه السالم د زېږېدو په باره کې په بيت 

الحم کې او دده د کوچنيوالي د دورې په خصوص کې په الناصره کې او 

" فقره ١١ب چې د متي انجيل دريم اصحاح "د نورو هغه حاالتو په با

 کې راغلي دي، کافي معلومات درلود."

همدارنګه د يوه محبوس له خوا د عيسی عليه السالم د زيارت کولو 

صه هغه وخت چې کمکی و، لکه په انجيل او نورو مصادرو کې ق

راغلي دي، او دغه رنګه د حواريونو د غوښتنې قيصه او د رابعه انا 

صحابو نومونه يې ذکر کړي او د هغو په باب کې داسې بحث جيلو د ا

 کوي."

لکه چې هغه يې ليدلی او لوستلی وي، سر بېره پر دې مسعودي د 

حواريونو په احوال باندې پوره خبر و، لکه چې د قديس"بطرس" او 

قديس "پولس" استشهاد دوه ځلې ذکر کوي او وايي چې "پولس" 

 بل څو  هغسې شهيد شواو نه و." داسې شهيد شو چې غير له بطرسه

مسعودي وايي چې "قديس" توما" يواځينی حواري دو چې هند ته 

 تللی دو، الکن "بيروني" نسبت مسعودي ته زيات معلومات درلود."

هغه وخت چې ده خپل کتاب االثار الباقيه عن القرن احاليه" تاليف کړ، 

ناجيلو ډېر  يانو څخه يې ډېر معلومات حاصل کړي، او دارله نسطو

"د Dad gesa،"عوص يې په ياد وو، همدارنګه يې د داد ذيسوصن

انجيل تفسير له ځينو تنقيداتو سره يو ځاو ذکر کړو ديو د بيروني په 

کوي چې يوه نسخه يې  نماګعقيده اربعه اناجيل څلور نسخې دي، دو 

يې سره او هم يوه بله  صاراوووديانو سره په تورات کې او بله يې د نهد ي

 د سامريانو سره شته."

او وايي چې په دغه څلورګونو اناجيلو کې ډېر اختالف او توپير وجود 

 لري."

بېروني، د يوسف عليه السالم نست لکه چې د متي او لوقا په اناجيلو 

کې راغلي دي، په تفصيل سره بيانوي او په ډېر ښه عبارت اوخوږې 
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رتيب ددې دواړو ژبې سره دا وايي چې نصارا په څه طريقه او ت

 عبارتونو اختالف تحليلوي، او هم دو وايي چې؛"

ان طرفداران او د "ماني" د پيروانو صد مرقيون پېروان او دا بې د لي

انجيل د هغه انجيل سره چې د نصار اوو په الس کې دي، د سرنه تر 

توپير او فرق لري، په اخر کې دو وايي سره ددې چې د  ېاخيره پور

کتب انبياءاهلل
ج
په دغو اناجيلو کې داسې انجيل نه شته چې د اعتماد  

وړ وي، د "طبري" د تاريخ د فارسي په ترجمه کې د نوي عهد ځينې 

 قيصې ذکر شوې دي."

چې د دغه کتاب د عربي په متن کې هغه نه شته، د غه قيصې د هغو 

 قيصو په شان دي چې په قصص االنبياء کې راغلي دي."

يوتن حواري خيانت او د صليب الندې د بي بي  مثالً د سيمون قيصه، د

کې چې په هغه  فصيالتومريم وقوف او دغسې نور د تکاليفو او آالمو ت

کې راغلي دي، همدارنګه که وګورو د صوفيانو په کتابونو کې ځينې 

 اشاري انجيل ته شوي دي."

ينو ځدا ويالو شو چې د تصوف د کتابونو مؤليفينو د انجيل په هغو 

د ا" له خوا يې تفسير شوو دو، علم درلود، سې چې د "اباکليبرخو ک

لو دحضرت مسيح عليه السالم د صليب په باره يائرسا اصفاخوان ال

 نقل کړي دي." ېکې ډېرې فقر

اخير عشاء  هاوهمدارنګه يې د رسوالنو د بعث او اجتماع په باره کې پ

ايتونه کې او د ځمکې په مخ دهغوو د انتشار په خصوص کې ځينې رو

ې چې د نصاراوو او رذکر کړي دي، او هغه فلسفې اثار او مناظ

 مسلمينو ترمنځ شوي دي په کې شته دي."

ددې جملې نه کوالو شو ابو علي عيسی بن زرعه يا د کړو چې په 

القاسم عبد اهلل بن احمد بلخي ته  ن" هــ کال کې يې يوه رديه اب٩٢١"

 ليکلی ده."

ماؤ څخه شمېرل کېږي لچې د نصاراوو دعن عدي دو بی حياو هم بل ي
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او په هغه کې يې د  يبي" شاګرد و، نوموړي يو کتاب ليکااو د "فار

او دغه کتاپ يې شيخ ابي عيسی محمد بن  نه دفاع کړې ده تيحيمس

 وراق ته هديه کړو دو."

او همدارنګه يې د کندې اعتراض د تثليث په عقيده رد کړو دو، لنډه 

جيل د موجوديت نه انکار نه لري، اما عقيده لري دا چې مسلمانان دان

ول نه وروسته منسوخ شوو دو، او هغه زچې انجيل د قرآن کريم د ن

تعليمات چې په انجيل کې وو، په قرآن کريم کې چې د وروستني وار 

دپاره د بشريت د سعادت د ضامن او الرښوونکي په حيث د آخيرې 

ه وسلم ته نازل شوو دو حضرت محمد صلی اهلل علي پيغمبرزمانې 

 شته، نو انجيل شريف ته څه احتياج نه دو پاتې شوو."

نو له جملې څخه وکه څه هم انجيل شريف له هغو حقو او مقدسو کتاب

دو چې د حضرت الهي
ج
د وحي په واسطه حضرت عيسی 

ع
ته نازل شوي  

 دي."

نه لرې، اما کوم شی يدپه دې خصوص کې مسلمانان هيڅ شک او ترد

چې؛ دغه انجيل  ديلري، هغه دا دمانان په کې شک او ترديچې مسل

 ن ورځ د نصاراوو په الس کې موجود دي."ن چې

هماغه انجيل نه دو چې حضرت عيسی
ع
د الهي وحي په واسطه د لوح  

محفوظ نه تلقی کړو دو، بلکې د هغه اصلي نسخه له مينځه تللی او 

ته نقل کړو دي، او روسته حواريونو هغه څه چې په سينه کې لرل نورو 

 د هر يوه حواري د بل نه توپير او مغايرت لري."

نو په دې صورت نقل په نقل داسې تحريف په کې شوو او داسې شکل 

يې ځانته نيولی دو چې حتی د هغه د صحت په باره کې په خپله د 

 عيسی عليه السالم  ددين علماء شک او ترديد لري."

ه پېژندګلوي بشپړه شوه، اوس کولی په پورته توګه مود انجيل په هکل

شو ووايو چې انجيل دعيسی عليه السالم په قلم يا د عيسی عليه 

ي په الس نه دو ليکل کالسالم په وړاندې يا ترنظر الندې د کوم ليکون
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شوو، بلکې کله چې د ځمکې له مخې نه دعيسی عليه السالم شته 

اريونو له خوا والی لرې شو، دهماغې مهال نه وروسته د هغوو د حو

 دلته هلته د توپيرونو څخه ډ  انجيلونه ليکل شوي دي."

هغه هم د روايت په توګه اوسنی انجيل که هرڅه وي، هغه د فروعاتو له 

مخې زموږ د بحث موردنه شي ګرځېدلی، څه شي چې موږ ورته د 

ارزښت ټکی وايو، هغه خو د انجيل پېغام دو چې پر عدم تشدد، پر 

او پر ورورګلو  څرخۍ، د انجيل دغې برخې  نېلورېيخواخوږ ، 

عيسی عليه السالم ته د انسانيت په پراخه لمنه کې د ورورګلو  او 

سوله ييزې کړنې او خواخوږ  د اتالنو په لړکې د يوغوره انسان په 

ت مدعيان چې د سر د يحيتوکه اوچت دريځ وربښلی دو، هيله ده د مس

ت نه په وار وار ډېر دي، د خپلو شمېر د مخې اوس اوس د هر يوه بل ام

او پرېږدي، چې د ځمکې پر  يځځوالونه ډکوکړو وړو څخه الس واخل

ينه اوخواخوږ  د تل ېمخ د انسانيت په لمنه کې سوله، روغه، ډاډ

 لپاره خوندي پاتې شي."

اتومي بمونه، جنګي بېړ ، بې پېلوټه جنګي الوتکې او جګړه ماره 

ه ده لرلې چې د ځمکې پر مخ انسانيت سياستونو ه کله هم ددې وسه ن

 ته د ژوند د پايښت ډاډ ورکړي."

وږ هغه دو چې د خوړلو په مهال خوندور وي، داسې خواږه به څو  خ

څه کړي چې هرکله او په هر ځاو کې دهر چا د خولې خوند خراب کړي، 

ت دعدم تشدد د سوري الندې هر رنګه تشدد يحيلکه خرنګه چې د مس

ميښت په نامه په کار اچول کېږي،د داسې کړنو په څېر او ځځواله د از

 سمه خبره هم که چېرې سيده او په خپل ځاو کې ونه کارول شي؛"

ناسمه غبرګونونه راوالړوي، او په دې توګه ټولنه د ځځوالې او تشدد 

 هکندې ته ورغورځوي، پر نړ  او نړ  والو باندې د وا  لرلو خوبون

رو انساني ځواکونو د ځانه سره ګورته دتاريخ په اوږدو کې نورو ډې

 وړي دي."
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زموږ د زمانې ځواکونه هم که چېرې پر نړ  د وا  چلولو خوب او خيال 

 ولري."

بې شکه دوو به هم د تېر په څېر پرته له بدمرغيو نور څه انسانيي ټولنې 

ته په ميراث کې پرېنږدي، ښه به وي په کومه الره چې عيسی عليه 

زه پيل کړې وه، پر هماغه الره د "امت" جوړونې، السالم خپله مبار

روزنې او پالنې له الرې د ابراهيمي "ملت" د رغونې او پالنې کارته 

 پايښت وبښل شي."

نړ  والې جګړې چې د همدغو  يمېمې لومړنۍ او دواو که نه، کو

ې، بيا به هم د وعيسوي، "امت" له خوا د ځمکې پر مخ و ازمائيل ش

يمه نړ  واله جګړه کې د انسانيت د لمنې سره جوخت دوو له خوا په در

 امې هم وسيزل شي."ج د انسانيت ټولې

د هوسا، بسيا او نېکمرغه ژوند د ګټلو په الره کې اوس اوس انساني 

ټولنې ته يوه ټاکنه په مخ کې پرته ده چې له ټولو ذروي او کيمياوي 

کړي چې د وسلوڅخه يعنې؛ د هغو ټولو وسلو څخه د ځمکې مخه پاکه 

ټول وژني او تباهۍ په موخه جوړو شوي او د سترو ځواکونو په زېرمه 

 تونونو کې پټ ساتل کېږي."

د عيسی عليه السالم  نونن هر څو  په دې پوهېږي چې عيسوي امتو

دعدم تشدد او د خواخوږ  او ورورولۍ الرښوونې کليساوو، ته 

او ځځوالي  سپارلی چې هغوو په خپله هم يوه اوږده موده د تشدد

تاريخ لري، يعنې د عيسوي "امت" سياسي کړيو د پروني کليساوو د 

واري ګڼلی  تشدد او ځاځنې چال چلند د دولتونو او حکومتونو ذمه

اود عدم تشدد او خواخوږ  الرې چارې يې د کليساوو ماليانو ته 

توګه يې د سياست اومذهب ترمنځ د جالوالي کرښه  په دېپريښي او 

 "رايستې ده.

وايي ګډې يې د کليسا مال ته سپارلې چې دا د دې متل ښه تمثيل دو 

او ښه تېره چاړه يې د حکومت د قصاب د الس په منګولو کې کلک 
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تړلی، د کليسا مال به د تشدد لپاره الرې چارې جوړوي، اوحکومت به 

خپل انسان دښمنه تشدد پلي کوي، څو په دې توګه ډېر ولسونه او 

ې عيسیچي او ويې زبيښي، کوم ل کړيهيوادونه ښک
ع
نه يواځې  

دليل هغه چې دې داسې نه دي کړي چې داسې يې هم نه دي ويلی، نو په 

وايي حکومت د سياست وکړي کليسا دې مذهب وچلوي، خوشې 

شريعت الرښوونې د د بابيزه ختلی، دا ځکه چې د عيسی عليه السالم 

په منح کې د  تشدد له مينځه وړل دي نه ويشل، او انساني ټولنې

خواخوږ ، لوريينې او د ورورولۍ د مينې د ساتنې هلې ځلې دي، نه د 

وده  ا او د ښکيال  د پياوړي کولو غورځنګ تهيبيښتځکرکې، 

ورکول، دا چې عيسی عليه السالم ښايي الهم ژوندو وي او داسې هم 

نه به لويل کېږي چې ښايي واپس ځمکې ته راشي او يوه نياومنه ټو

نو د هغې ورځې په هيله دلته خپلې خبرې لنډوم اوغواړم د  جوړه کړي

ابراهيمي ملت په هکله ووايم چې؛ ددې ملت عقيدوي مزي د نوح عليه 

مي" ټولنې په وګړو کې غځېدلی چې ددې ادېخوا د "س هالسالم نه راپ

د ابراهيمي ملت په بني اسرائيلو کې همدغه  پيغمبرلړو وروستنی 

و بس، د ابراهيمي ملت"د بني عيسی عليه السالم دو ا

په برخه  پيغمبرپه هکله به د اسالم دين د  پيغمبراسماعليو"وروستنی 

 کې پوره بحث وشي."
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 يوولسمه برخه

 

 حضرت محمد صلی اهلل عليه وسلم

محمد صلی اهلل عليه وسلم؛ دا هغه نوم دو چې په جزيرت العرب يعنې 

په خورا پراخه لمنه کې يې د حجاز کې سترګې پرانيستې او د انسانيت 

وروولۍ د مينې په خورا غوره مرتبه کې زموږ انساني نړ  ته يې خورا 

لومړو تر  ويغوره ژغورونکې الرښوونې وړاندې کړې دي، ښه به 

هرڅه د مخه ددې غوره انسان عالي پېژندګلو  د پښتو اريانا دايرات 

عارف د "اوم" المعارف څخه تر السه کړو، د پښتو اريانا دايرت الم

 " مخ کې داسې ليکل شوي دي."٣١١ټو  په" 

"محمد"احمد"ابوالقاسم 
ص

" زېږېدنه،کوچنيواله ځواني تر ازدواجه؛ 

حضرت محمد صلی اهلل عليه وسلم ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن 

عبدالمنان ابن قضی ابن کالب د نړ  ستر الرښود او د مسلمانانو 

" ١١۱د ربيع االول په دولسمه د" د عام الفيل" د فيل کال" پيغمبر

ميالدي کال د اګست په شلمه په مکه کې د عبدالمطلب په کور کې 

نائب  حبشېل هغه کال دو چې په يمن کې د فيزېږيدلی دو، عام ال

اسلطنه" ابرهه" په کې د کعبې د ورانولو له پاره له خپل لښکر او 

 پيالنو سره د مکې خواته خوځېدلی و."

ټان غاومه ورځ عبد المطلب يو اوښ حالل کړ او د قريشو د زېږېدنې په 

يې خواړو ته راوبلل، کله چې هغوو خبر شول چې کوچنی يې "محمد" 

نومولی دو ،نو پوښتنه يې وکړه چې ولې يې دغه نوم پرې ايښی دو، 

 عبدالمطلب ځواب ورکړ."

ددې له پاره چې هم په اسمانونو او هم په ځمکه کې محمود او ستايلی 

ي،"محمدو
ص

" ال د مور په نس کې وو، چې پالر يې عبد اهلل د شام نه 

مکې ته د راتګ په الره کې په يثرب کې د خپلوانو په کور کې مړ شو، 
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مکه والو عادت درلوده چې خپل کوچنيان به يې د زېږېدلو په اتمه ورځ 

صحرا ته واستول، تر څو له يوې خوا د دښتې په پاکه او آزاده فضا کې 

ده وکړي، د سختيو او ربړونو سره آموخته لوو شي او له بلې خوا ښه و

خپله وطني ژبه "عربي" په فصيحه اونګه توګه زده کړي، له همدې امله 

"آمنه" د "محمد
ص

" مور سترګې په الره وه چې کومه سارا يې ښځه 

 انه سره يوسي."ځراشي او ددې ځوو د شيدې ورکولو او روزنو له پاره د 

قبيلې دايګان مکې ته راغلی خو يتيم کوچنيان يې نه منل  د بني سيد د

ځکه چې له پالر مړو نه دومره ګټه په الس نه ورتله، د ابو ذويب لور 

د "محمد" له منلو نه ځان وژغوره خو دا په  "حليمه" حليمي په لومړو پال

 خپله کمزورو او ډنګره ښځه وه، نو ځکه شتمنو خپل کوچنيان ورنه کړل."

د بني سعدد، قبيلې ښځې بېرته تللی نو "حليمي" مېړه کله چې 

او هغه يتيم  ځمه"حارث" ته وويل؛ وړ نه ده چې تش الس الړ شو، 

کوچني له ځانه سره اخلم. "حليمي" محمد" د خان سره واخيست له 

 خپلو ملګرو سره دښتې ته والړه."

ي شو، مېږي يې تدې به ويل؛ چې د کوچني له منلو وروسته کور برک

 څربي شوې او شيدې يې هم زياتې شوې."

"محمد" دوه کاله په صحرا کې و، حليمې به تی ورکاوه او ددې لور 

"شيما" به يې خدمت او څارنه کوله، له دوه وو کلونو څخه وروسته 

"حليمې" خپل رضاعي زوو "محمد"بېرته اصلي مور "آمنې" ته يووړ 

را ته يوسي، تر څو د خو سال په دې راغله چې بېرته يې د ځان سره صح

مکې د "وبا" ناروغۍ نه بچ وي، حليمې کوچنۍ بېرته صحرا ته يووړ 

ه په صحرا کې تېرې کړل، د هغه ځاو د آزادو او ل"محمد" پنځه کا

له قبيلې  سعدپاکې هوا نه يې د آزادو حس او د نفس استقالل او د بني 

وختونو کېې نګه عربي ژبه زده کړله، ده په وروستيو  او فصيحه نه يې

خپلو ملګرو او اصحابو ته ويل؛ زه له تاسونه په عربيت کې د مخه او 

ې تی مزيات کامل يم؛ زه له قريشو نه يم او د بني سعد په قبيله کې 
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 رودلی دو."

او ځد صحرا هستوګنې دده په پا  روح کې خپله سوچه اغېزه په 

ختونو کې پرېښوده، "حليمه" تل دده د احترام وړوه، په راوروسته و

کله چې "حليمه" ورته راتلله نو "محمد 
ص

اوه ر" به خپل څادر ورته غو

چې ورباندې کښيني او ددې هر ډول پالنه به يې کوله، پنځه کاله 

وروسته "محمد 
ص

" خپلې مور ته راوستل شو او نيکه "عبدالمطلب" 

يې روزنه په غاړه واخيستله د قريشو غټان به د سال مشورو له پاره په 

رالندوه کې سره غونډېدل، خو يواځې هغه سړيو ته اجازه وه چې عمر دا

 " کلنۍ څخه ښکته نه وه."١۱يې له "

خو عبدالمطلب به خپل کوچنی لمسی د ځانه سره دارالندو ته بېوه، کله 

له پاره هلته يووړ، نو د غونډې شريکان پرې  يې چې د لومړي پال

 غونډې ته راوستلی دو."راوبوګنېدل چې ولې يې دغه کوچنۍ دې لويې 

به يې  الډېر ژر هغوو ټول ددې کوچني دومره مجذوب شول چې هره پ

چې له نيکه سره دارالندوه ته راته نو د قريشو لويانو په ال نازور کاوه 

"محمد 
ص

" په شپږ کلنۍ کې له مور نه هم يتيم شو او په اته کلنۍ کې 

ډول که له يوې خوا  يې نيکه عبدالمطلب هم له السه ورکړ، او په دغه

دده کوچنيواله د يتيمې له ستونزو او ځور سره مخامخ کېدله، نو له 

نړ  دغه راتلونکی خورا ستر شخصيت  چې دبلې خوا قدرت غوښتل 

الله اوسه نه ځغم، حوصلې او مقاومت سره آموخته  پيغمبرم عزاو الوال

 زي."کړي، او يوه نه ماتېدونکی اراده ورکې وزېږوي او ال يې ورو

د شام سفر؛ د محمد
ص
 پالنه دده سره ابو طالب ته ورپه غاړه شوه، او 

" کلنۍ کې د شام سفر ته ځان سره بوته، محمد ١١بو طالب په "ا
ص 

تر 

 هبصري پورې چې د شام په جنوب کې د يوه ځاو نوم دو له جوپي سر

نه چې په مسيجې کتاب کې  الړ هلته "بحيرا" نومې راهب له هغو نښو

باره کې راغلې دي، دو يې وپېژانده، نو ځکه يې ابوطالب ته  دده په

يې ويل چې؛ شام ته دې يې نه ودده کلکه سپارښتنه وکړه او ورته 
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ور  نبيايي ځکه کېداو شي؛ چې هلته يې يهودان نښې وپېژني او زيا

وي، "محمدسور
ص

ساتلو  تانې، وفا او امانړ" الله وړکتوب څخه د مې

"آمين" په لقب سره مشهور د که د خلکو ترمنځونو خاوندو، نو ځيد خو

 شو."

ې کحلف الفضول: عربي مورخ، سهيلي، ليکلی، د حج په شپو ورځو 

يو سارايي عرب د خپلې پېغلې لور په ګډون د حج له پاره کلي ته 

 هاو سوداګر دده لور ورنه وتښتوله، د لور پالر بلډراغی، هلته يوه ب

رته خپلې قبيلې ته الړ شي، او هغوو د چاره نه درلوده، بې له دې چې بې

تښتوونکي له قبيلې سره جنګ ته راوپاروي، خو د لور د پالر قبيله د 

 تښتوونکي له قبيلې نه وړه وه."

 نو ځکه تښتوونکي ورنه کومه ويره او ترا په زړه کې نه درلوده."

همدغه وخت دو چې"محمد
ص

" له دې نه خبر شو د قريشو د لسګونو 

انانو يې وغوښتل چې پرې نه ږدي چې دغسې ظلم په مکه قبيلو له ځو

کې وشي، د قريشو يوه ډله ځوانان داو طلب شول او په الندني مضمون 

او د هغه د سرته رسولو له پاره يې لوړه وکړه؛ موږ  ړيې يو تړون غوټه ک

لوړه کوو چې تر هغه به د يوه مظلوم مالتړ کوو تر څو ظالم اړ شي چې 

کړي ، موږ قسم خورو چې په دې الره کې به له مظلوم نه حق يې بېرته ور

 بډاو وي او که بې وزلی د هيڅ شي تمه نه کوو."

له دې تړون نه وروسته د حضرت محمد
ص
په ګډون د قريشو د ځوانانو  

ډله وخوځېدله او د سارايي د لور تښتوونکي کور يې  کوچنۍدغه 

خپل پالر ته روغه رمټه اړ کړ چې لوربېرته ته کالبند کړ او هغه يې دې 

مسترده کړي، دنوموړي "حلف الفضول" نومې تړون ځوانانو د پاسني 

پېښې په څېر په مکه کې ډېرو ورته پېښې هوارې کړې او د مظلومانو 

 حقوق يې د ظالمانو له منګولو نه بېرته وژغورل."

شپني؛ حضرت محمد 
ص
په همدغو کلونو کې د ابو طالب او نورو خلکو د  

شپونکيان د ورځې له مخې په پراخه فضا  او پوهني کوله هوښيار ګډو شپ
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او د شپې له مخه په ځلېدونکو ستورو کې ژوره کتنه او غور کوي او د 

 ورته مساعده وي." تفکر اوچرت وهلو زمينه تر هرچا زياته

غه کوچني رمه څارنې ته اړه ده او و دمېږد په داسې صورت کې چې 

انو ساتي، نو آيا څو  دو او کومه قوه ده شپونکی دو چې هغه له ليو

 چې د کائيناتو دغه لوو نظام ساتي او اداره کوي يې؟.

همدغه ژورو فکرونو د حضرت محمد
ص
لوو روح له دې ژغورلی ؤ چې  

ي غوشتنه ايل شي او داسې کار نغولوونکو او ژر تېرېدونکو نفسيا

 "آمين" لقب سره نه ښايي."وکړي چې د 

ثته؛ حضرت محمد له واده نه تر بع
ص
خپل ريښتينولۍ،امانت په  

پالنې، وفا او نورو لوړو غورو خويونو، مکه وال ځانته جلب کړو وو، 

ډېرو هيله درلوده چې پانګه يې وچلوي او د تجارت سر پرستي يې په 

غاړه واخلي، ابو طالب هم له يوې خواد ګڼې عائلې خاوند وو، او له 

 بلې خوا بې توښې او بې وزلی و."

همدا وجه وه چې حضرت محمد 
ص
تل په دې هيله کې و چې د خپل  

مهربان تره کومکيال شي او د ژوند د ستونزو پېټی يې يوه اندازه 

ورسپک کړي، هماغه و چې د مکې د شتمنې کونډې ښځې، 

"خدېجې" بنت خويلد د تجارتي جوپي مشري او سر پرستي يې ومنله، 

حضرت محمد 
ص
غالم په ملتيا په داسې  د "خدېجې" د مسيره نومې 

حال کې شام ته سفر وکړ چې د "خدېجې" د تجارتي جوپې سر پرستي 

ړه او بېرته مکې ته په داسې حال کې ور په غاړه وه، جوپه په شام ته ال

راورسېدله چې د حضرت محمد 
ص
د پوهې او امانت پالنې په برکت يې  

حمد تر ټولو زياته ګټه په برخه شوې وه "خدېجه" د حضرت م
ص
ښو  

ه د واده کولو راخالقو الجلب او مجذوبه کړه، هماغه و چېې له دې س

غوښتنه يې ترې وکړه، حضرت محمد 
ص
" کلن و ١١وخت کې " په دې 

" کلنه کونډه ددغه بختور ازدواج مراسم پاو ته ١۱او خدېجه "

ورسېدل حضرت محمد 
ص
دخدېجې کورته الړ او د ابو طالب ځوو"  
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کورته بوته او د هغه پالنه يې په غاړه واخيستله علي يې هم د خدېجې 

خدېجې له حضرت محمد 
ص
نه د دوه وو ځامنو قاسم او عبداهلل خاونده  

بايد وويل شي چې د حضرت محمد  لشوه خو دواړه مړه شو
ص
کنيه نوم  

 "ابوالقاسم" له همدغه ځوو نه اخيستل شوو دو."

حضرت محمد 
ص
هرا ة الزاو فاطم بله خدېجې نه څلور لوڼې،رقيه،زين 

هم درلودې، حضرت محمد 
ص
د مکې له خلکو سره خوږه راشه درشه او  

کې دو  دوستانه ناسته والړه کوله، دغوښو خويونو د هر چا په سترګو

 قدرمن کړو وو، او هر چا ورته په درنه سترګه کتل."

ميالدي کال کې چې حضرت محمد ١۱١د کعبې له سره جوړونه؛ په 
ص
 

وه، له درو، او ناونو شه پېښې سره مخامخ ړه يوې ناوکلن و، مکه ل١١

نه لوو سيالب راښکته شو او په نتيجه کې کعبه ونړېدله، قريشيانو 

 کعبه له سره جوړه کړه."

اېښودلو وخت راغی، د  حجر االسودخو کله چې په خپل ځاو کې د 

قريشو واړه کندې او قبيلې سره بې ګاړه شوې هرې قبيلې غوښتل چې 

ړې جنتي ډبرې د نصبولو شرف او وياړ په الس وروړي بې ګاري د نومو

ې نېژدې وه د قريشو قبايلو په خپلو چاو اختالف دې حد ته ورسېده 

کړو واو، همدغه وخت ابو اميه  بلمنځونو کې د خونړ  جګړې اور 

مخرومي چې يو بوډا او شريف سړو و، پيشنهاد وکړ چې؛ هر څو  

راننوځي نو ددې نزاع د فيصلې له پاره دې له الرې نه لومړو  چې د صفا

وره نه راننوت،  حکم وي ټولو ومنله، هغه لومړو سړو چې د صفا له

حضرت محمد صلی اهلل عليه وسلم وو، ټول خوښ شول او امانت پال 

پاره په الندې د محمد صلی اهلل عليه وسلم د نوموړې شخړې د فيصلې

يې په کې  االسود حجرډول حکميت وکړ؛ يو څادر يې وغوړاوه، 

کېښود، د هرې قبيلې مشر د څادر يوه څنډه ونيوله او په دغه دول د 

ايښودلو په وياړ کې ټول سره شريک شول او د حضرت  حجر االسود

محمد 
ص
 ددې ښه تدبير په مرسته فتنه مړه شو." 
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د حرا په غار کې؛ حضرت محمد 
ص
هر کال د رمضان په مياشت کې د  

اضت او فکر وهلو تېروله آيادغه ارت کائينات د حرا په غار کې په ري

ان چې په کعبه کې بتا" په ګډون دغه ګڼ عزکومه شول؟ دهبل، الت، او

ګټه رسوالو شي او نه زيان، نه يې ژوند په وا  کې دو او نه پراته دي؛ 

نه مرګ پس نو ولې ناپوهان ورته په سجده کې لوئېږي؟ ايا حقيقت او 

ول افکارو د حضرت محمد شی دو؟ دغه ډ هواقعيت څ
ص
پا  روح  

 مشغول کړو وو."

او دحقيقت په لټون کې وو، هر کال د رمضان په مياشت کې ده خپل 

يې افکار کاملېدل چې په پاو کې يې  واضت تکراراوه، ورو ورير

رښتيني خوبونه "روياو صادق" ليدل او د حقيقت لمر خپلې پلوشې 

بار منلو ته يې دده ځالنده  ورباندې شيندلې او درعايت خورادرانده

 استعداد چمتو کاوه."

"م،ع کال محمد ١١۱وحي پيل "بعثت د 
ص
" کلونو په عمر وو چې ١۱د " 

يوه ورځ د حرا په غار کې د خوب او بيدار  ترمنځ حالت کې وو چې 

يوه ملکه ورته راغله او ورته وې وېل اقرء،ولوله حضرت محمد 
ص
 

اوږه الس کېښوده او بيا يې ورته  هپ ځواب ورته ورکړ، څه ولولم؟ دده

 وويل: ولوله! ځواب يې ورکړ، زه لوست نه شم کولی،"

و السونه کېښودل او دومره زور يې ورکړ چې ږبيا ملکې دده په او

نېژدې وه چې بې سده شي او ورته وې وېل: ولوله! ځواب يې ورکړ؛ څه 

ِ ؛ "ولولم! ملکې ورته وويل َِّك اَّلا نَْساَن ِمْن عَلٍَق    Ǻْۣۚي َخلََق   ِاْقَرْا َِبْْسِ َرب ِاْقَرْا  Ąَۣۚخلََق اَّْلِ

َُّك اَّْلَْكَرُم   َ َِبلَْقََلِ  Ǽَۣۙوَرب ْي عََلا ِ نَْساَن َما لَْم يَْعََلْ  Ćۣۙاَّلا َ اَّْلِ د خپل خداو په نامه  "Ĉۭۣعََلا

ولوله، هغه خداو چې عالم يې شته کړ، انسان  يې د وينې له ټوټې نه 

کړ، ولوله! او ستا خداو تر ټولو لوو دو، هغه خداو چې د قلم په شته 

 وسيله يې ليک وښوده."
انسان ته  يې هغه څه ورکړل چې پرې نه پوهېده، "حضرت محمد 

ص
په  

داسې حال کې چې ټول وجود يې لړزو او وېرې نيولی و، کورته راغی، 
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ل، دومره ستړو او ستومانه وو چې السونه يې په دېوال تکيه کو

خديجې ته يې وويل چې ومې نغاړي ومې نغاړي څادر پرې وروچاوه، 

 لږ غوندې کرار شو."

کله چې راپورته شو خدېجې ته يې خپله کيسه وکړه او وې ويل نه چې 

په کږه الره تللی يم او يا کاهن شوو يم؟ پوهې ميرمنې يې ډاد ورکړ او 

وې ويل؛ خوښ اوسه: په هغه خداو 
ج
ې په وا  چېې د خدېجې نفس ي 

يې ستاخداو تانه  پيغمبرکې دو زه هيله منه يم چې ته ددې امت 

خواروي، ته له خپلوانو سره ښېګڼه کوې رښتيا وايې؛ دمېلمنو شه 

هرکلی کوې او د حق په الره کې د تکليفونو کومه پروانه ساتې محمد
ص
 

آرام شو، ويده شو تر څو له ويښېدو وروسته د خلکو  وپه دې خبر

 ته تيار شي."الرښوونې 

لومړني مسلمانان؛ لومړو څو  چې دحضرت محمد
ص 

رسالت  پيغمبر

ده بي بي خدېجه د يې تصديق کړ
"رض"
وه ورپسې د تره زوو علي 

"رض"
 

 ايمان راوړ، دريم مسلمان دده له خوا آزاد شوو غالم زيد وو."

قحافه عثمان ابن عفان، عبدالرحمن ابن عوف، طلحه ابن  نابوبکر اب

ابن عوام او ورپسې ابوعبيده ابن  رابن وقاص، زبي سعد، عبيد اهلل

قريشو دحضرت محمد لجراح مسلمانان شو
ص
او مسلمانانو په مقابل  

 کې دښمني پيل کړه."

به يې په کوڅو کې په  پيغمبررساوه، تر دې چې  رهغوو ته به يې آزا

 پيغمبرډبرو ويشته په الر کې به يې ورته اغزي اچول، حضرت محمد 

لو ملګرو سره په يوه کوټه کې لمنځونه کول چې د صفا په غونډ  له خپ

 کې ودانه وه."

دده سره حضرت حمزه چې يو سپورت مين او ښکاري سړو و مسلمان 

 شو."

کال کې عمر ابن خطاب چې د يوې پياوړې ارادې  -١١١ورپسې په 

" تنو ته ١۱مسلمانانو شمېر "د خاوند و، هم مسلمان شواو له ده سره 
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ده د قريشو مظالمو او فشارونو مسلمانانو سپين ږيرو عقيدې ورسې

ونه شو لړزوالو، بلکې ددې په عکس د هغوو ايمان ال پياوړو کېده 

 او شمېر يې مخ په زياتېدو وؤ."

د ابو طالب او خديجې 
رض
مړينه؛ ابو طالب د حضرت محمد  

ص
لوو  

وراره يې له مالتړ او ساتندوو وو، او قريشو ته يې الر نه ورکوله، چې 

مينځه يوسي، خديجه 
رض
په ژوند کې دده ستره کومکياله، ډاد  

ورکوونکې او پوهه سالکاره وه، حضرت محمد 
ص
" کلن و چې ١۱" 

" کلونو په عمر او ٢۱دوو يو په بل پسې مړه شول، ابو طالب د "

" کلونو په عمر مړه شول او ١١ورپسې په لنډو ورځو کې خديجه د"

حضرت محمد 
ص
 د قريشو آزار رسونه الپسې زيات شول."په ضد  

لومړنۍ هجرت؛ حضرت محمد خپلو ملګرو ته اجازه ورکړه چې د قريشو 

پله په داسې حال خد مظالمو له السه حبشي ته مهاجرت وکړي، خو دې په 

کې چې سل په سلو کې د مرګ خطر ؤ، په مکه کې پاتې شو، په حبشه کې 

ؤ او په ملک کې يې د هر دين نجاشي پاچا ؤ ، نوموړو يو عادل سړو 

 پيروانو په آزاد  سره خپل ديني مراسم پر ځاو کوالو شول."

ومينده؛ د معراج صورت "کال کې معراج ١١١دعقبي لومړو تړون؛ په "

عنوان دې وکتل شي؛ د معراج پيښې د ځينو مسلمانانو عقيدې بېرته 

 سستې کړې، تر دې چې يوې ډلې يې پيروي پرېښودله، نو ځکه د

قريشو فشار ال زيات شو، حضرت محمد
ص
د حج په شپو کې نورو  

يېلې تونه پيل کړه او هغوو يې حق ته بلل، دا تقدير پسقبايلو ته حق ر

بيانو په برخه او دوو يثروه چې د اسالم ځالنده رڼا تر ټولو د مخه د 

ددغه حق دين لومړو مرستياالن "انصار"وګرځوي، د حرام په مياشتو 

بيان راغل او په عقبه نومې ځاو کې يې د حضرت يثر کې دولس تنه

پيغمبر
ص 

سره تړون وکړ چې؛ د خداو سره به شريک نه نيسي، غال او 

 زنا به نه کوې، خپل اوالد به نه وژنې، بوهتان او درواغ به نه تړې."

مننه کوي، که دوو په پخله ژپه وفا وکړه  پيغمبرپه ښو کارونو کې به د 
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ه وفايې ونه کړه، نو وا  د خداو دو چې ځاو يې جنت دو او ک

عذابوي يې او که ورته تېرېږي، په يثرب "مدينه" کې ورو، ورو د 

اسالم نفوذ خپور شو او په دغه ډول حضرت محمد 
ص
يثرب ته د هجرت  

 کولو په فکر کې شو."

" م کال کې ګڼ يثربيان د حرام په مياشتو ١١١د عقبې دوهم تړون؛ په "

 ته راغلل."کې د کعبې زيارت 

" سړي له دغو ١٩" تنه مسلمانان ؤو، دوو ښځې او "١١له دوو نه "

مسلمانانو د شپې په زړه کې په ډېره پټه بيا په عقبه کې بل تړون عقد 

شو چې؛ دوو به محمد 
ص
داسې له دښمنانو ساتي، لکه چې خپلې  

 ."ښځې او کوچنيان ساتي

د قبيلې نه  خزرج"نهه تنه د " تنه تقيبان او نمايندګان ١١له يثربيانو نه "

او درې تنه د اوس د قبيلې نه" وټاکل شول چې د خپلو خلکو نمايندګي 

 به کوي."

له دې وروسته حضرت محمد 
ص
خپلو ملګرو ته اجازه ورکړه چې يثرب  

ته هجرت وکړي خو په جال جال توګه، تر څو د قريشو ورته فکر نه 

 شي،"

 شتمنووکړ، تر دې چې  هجرت؛ مسلمانانو په پټه په هجرت پيل

 مسلمانانو له خپلو شتو سترګې پټې کړې او ورو، ورو، د يثرب"

اوسني مدينې" پرخو اوخوځېدل يواځې محمد
ص
ابوبکر او علي  

رض
په  

 مکه کې پاتې وو."

کله چې ابوبکر د هجرت اجازه وغوښتله، نو په ځواب کې يې ورته 

ړي،همدغومره وويل؛ عجله مه کوه، ګوندې خداو تاته ملګرو درک

پيغمبرمدينې ته د  قريشيانويې وويل او نور يې څه ونه ويل؛ 
ص
هجرت  

ځان ته لوو خطر باله، که پرېږدي يې هلته ال پياوړي کېږي که په مکه 

د يرغل ويره ده،  ويثربياند کې يې ايساروي، نو دده د خالصون لپاره 
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و د خپل پالن د نو ښه الره يې وژنه ده، خو په څه ډول او د چا له خوا دو

 ي کولو لپاره په دارالندوه کې سره جرګه شول."ملع

فيصله وشوه چې د هرې قبيلې څخه دې يو زړو رځوان منتخب شي، 

ول به ډنوموړو ځوانان دې په ګډه په يو وار حمله پرې وکړي، په دغه 

 ، د ټولو قبيلو په غاړه شي."هنيې وي

د حضرت محمد
ص
ايلو سره د جګړې وس قبيله "بني هاشم" له ټولو قب 

 ضي شي."اه يې په ديت ربنه لري، نو ځکه 

کوي تدبير ړنديږي، حضرت محمدڅه خو چې تقدير 
ص
د قريشو له  

تړون نه خبر شو او په خپله د هجرت په تکل شو، خو په داسې پټ ډول 

 چې هي و  يې په تکل نه پوهېدل، ابوبکر دوه اوښان برابر کړي ؤ."

پيغمبرې خبره ؤ، بيقت نه خو سره له دې هم له حق
ص
دخداو د امر او  

وحي ته سترګې په الره وو، وحي راغله او د هجرت اجازه وشوه." 

دابوبکر کور ته الړ او خبر يې کړ چې د هجرت اجازه وشوه، او دو 

و دو، د هجرت په شپه علير"ابوبکر" يې هم د سفر ملګ
رض
مامور شو  

پيغمبرچې د 
ص
ه امانتو نه چې خلکو په بستر کې ويده شي او هغ 

محمد
ص 
کره ايښی و، هم خپلو خاوندانو ته وسپاري، د قتل لپاره  

محمد صلی اهلل عليه وسلم د ټاکل شوو ځوانانو له کړکۍ نه کتل، چې 

 او څو  په کې ويده دو." بستره تشه نه ده

نو ځکه ډاډه و چې تښتېدلی نه دو، محمد
ص
او ابوبکر په نيمه شپه کې  

بل الثور "کې پټ شول. دوو درې ورځې په غار کې تېرې ووتل؛ او په ج

کړې، خو چايې څر  پيدا نه کړاو شو، کله چې دغار خولې ته 

قريشيان ورسېدل، نو ابوبکر ډېر وارخطا شو، تر دې چې سړه خوله 

پرې راماته شوه، حضرت محمد
ص
ورته وويل؛ د هغو دوه ووتنو په باره  

لرې؟ "ال تحزن اهلل" معنی؛ مه کې چې خداو يې دريم د و څه عقيده 

ډارېږه! بې شکه خداو
ج
راسره مل دو، "دريمه ورځ د بوبکر اوښان  

ورته راغلل او مدينې ته وخوځېدل او په بې الره باندې روان شول، څو 



173                                                                                                                             د انسانيت په لمنه کېعدم تشدد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 له زياتو ستونزو او خطرونو وروسته يثرب ته ورسېدل."

د يثرب ژوند حضرت محمد
ص
ن مدينې ته هجرت وکړ، هلته مسلمانا 

کومه ډله نه وه، بلکې د يوې ټولنې او "امت" بڼه يې غوره کړې وه، 

وکړ دوحی : د"قبا" جومات يې ودان کړ ده او  پيغمبرلومړو کار چې 

 ابوبکر خټې لمدولې، عمر خاورې راوړلې او نورو لويو اصحابو هر يو

 خپل خپل کار سرته رساوه."

امتيازات له مينځه  په دغه ډول يې مدينې ته په خپل لومړي راتګ سره

يوړل او وې ښودله چې د اسالمي "امت" وګړي د کار په مقابل کې ګډ 

مسئوليت لري او د هغه او دغه امتياز منځ کې نه شته، حضرت 

پيغمبر
ص
د مال، مقام او تجارت بنده نه وو، بلکې غوښتل يې چې د  

خپلو امتيازونو د آرامه او سوکالې الرې چارې ومومي، دوو غوښتل 

 ې هرڅو  بايد په عقيده اود نظر يې په څرګندولو کې ازادوي."چ

چېرته چې دعقيدې او مفکورې ازادو نه وي، هلته د انسان روح د 

تورو تيارو الندې ورکېږي، او په دغه ډول هغه ځالنده، پلوشه چې دو 

پيغمبرله کائيناتو سره نښلوي مري ، حضرت 
ص
له جنګ جګړې نه بې  

 زيات طرفدار وو."زاره وو، او د سولې 

يوازې له دين او عقيدې نه د دفاع له پاره يې جګړې ته غاړه ايښودله، 

ل لومړي ګام کې د يثربيانو ترمنځ دوستي پهمدا وجه وه چې دوو په خ

ج د قبيلو ترمينځ چې يو تربله دښمني يې له رټينګه کړه، د اوس او خز

ې تاريخ يې سلوکالونو څخه هم اوښتې وه داسې وروري ټينګه شوه چ

مثال نه دو ليدلی، مهاجرين او انصار هم سره وروڼه شول، د يثرب  له 

 يهودو سره هم د دوستي تړون عقد شو."

پيغمبرد اسالم لومړو آساسي قانون؛ حضرت 
ص
په مدينه کې د  

جومات له جوړولو وروسته  د مدينه والو د ژوند د تنظيم لپاره يو 

" ١١٩قانون په " نوموړودرلودل،  " مواد يې١١قانون تدوين کړ چې؛ "

و بلې ام کال کې اعالن شو د قانون يوې مادې ديني آزادو تضمينوله 
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مادې غوښتل چې ټول يثربيان، مسلمانان دي، "که"يهود"که بت 

پرستان" مکلف دي چې د نورو د يرغل په صورت کې د مدينې د فاع 

ې تر ټولو بې چې؛ هر هغه حق چ يوايکې "ماده ١١وکړي، د قانون په " 

بر دو چې تر ټولو بډاو اوزلی مومن ورنه ګټه اخلي له هغه حق سره بر

نه ګټه اخلي،" قانون د مدينې ځمکه حرام ګرځولی وه او رمسلمان و

 جنګ جګړې يې په کې ناروا کړې وه."

داراز قانون تصريح کړو و چې؛ هيڅ مدينه وال نه شي کوالو چې د 

و له کومکيانو سره مرسته وکړي، د مدينې پر ضد له قريشو او د هغ

مدينې ټول اوسېدونکي په نوي اساسي قانون خوښ شول، ځکه د 

 اوي کړي وو."سمدينې ټول خلک يې په حقوقو کې م

غزاګانې، قريش غټ سوداګر وو، نو ځکه يې وکوالو شول جې د 

جزيرت العرب د شمال سيمې تر خپلې څارنې الندې ونيسي، مدينه په 

ره کې واچوي او غذايي مواد پرې نه ږدي، حضرت اقتصادي محاص

پيغمبر
ص
" داوطلبو مسلمانانو په مشر  ځينو قبايلو ته الړ، ١۱د " 

هغوو يې د ځان متحد کړل او له هغوو نه يې ژبه واخيسته چې له خپلې 

خاورې نه به د قريشو کاروانونوته د تېرېدو اجازه نه ورکوي، خو کله 

شو چې يوې ډلې سپرو په مدينې يرغل چې مدينې ته راغی، نو خبر 

کړو، ځينې کورونه يې سوځولي او يوه اندازه مواد يې له ځان سره 

نوموړي يرغلګر د قريشو له خوا استول شوي وو، حضرت  ،وړي دي

محمد
ص
واقعاتو نه وپوهېده چې له قريشو سره جګړه  لله دې ډو 

 پېښېدونکې ده."

د بدر غزا؛ حضرت محمد
ص
" تنو ٩١٩روايت له " " په بل٩١۱له " 

" اوسيان او پاتې خزرجيان اصحابو سره د بدرخواته ١١" مهاجر "٢٩"

" تنه ٣١۱"اوښان درلودل خو په مقابل کې يې "١۱وخوځېده، دوو ايله 

" اسونه ورسره وو، د مقابلې ١۱۱" اوښان او "١۱۱مسلح قريش چې "

مضان د " ميالدي کال او د هجرت د دوهم کال د ر١١١لپاره رهي وو،"
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" نېټه د جمعې ورځ وه، چې دواړه لښکرې په بدر نومې ١١مياشتې "

لوو خداو ل، دځاو کې د جکړې په شکل سره مخامخ شو
ج
په مرسته  

مسلمانان بريالي او مشر کان له ماتې سره مخامخ شول، دغه برو د 

مسلمانانو روحيه ډېره پياوړې کړه او باور يې القوي شو چې خداو
ج
 

" تنه بنديان ١۱پر خواوي، د مکې له مشرکانو څخه " تل د حق پالو

نيول شوي وو، له شتمنو نه يې "عباس ابن عبدالمطلب په ګډون" فديه 

بې فدئي خوشې شول، او باسواده يې مکلف  نواخيستل شوه، بې وزال

کړاو شول چې هر يو به د مسلمانانو کوچنيانو ته ليک لوست زده کوي 

 او خوشې کيږې به."

" تنو نه پورته ١۱۱ا؛ د احد په غزا کې د مسلمانانو شمېر له "داحد غز

" تنو نه پورته ٩۱۱۱وو، په مقابل کې يې د مکې د مشرکانو شمېر له "

غزا کې له دې امله چې د خپلې اعلی قوماندان  په دېوو، مسلمانان 

محمد
ص
نقشه يې عملي نه کړه يوه جز يې ماتې وخوړه، خو بيا هم له  

بچ شول، ځکه مکيانو و نه کړاو شول چې مسلمانان له  بشپړې ماتې نه

 منځه يوسي او ځانونه ورنه بې غمه کړي او مدينه الندې کړو."

" کال" دو غزا ته ځکه د خندق غزا ١١١د خندق غزا "پنځم هجري کال"

ويل کېږي چې د مدينې د د فاع له پاره خندق کيندل شوو و، دا پال د 

تيار کړي وو، دوو غوښتل چې مکې قريشو لس زره مسلح عسکر

اسالم له بيخه وباسي، د قريشو قومانداني د اپال هم د ابوسفيان په 

 غاړه وه."

ابو سفيان چې خندق وليده نوهک پک حيران پاتې شو، ځکه له هغه نه 

تېرېدل ګران و، هماغه و چې کېږد  ووهل شوې او مدينه کال بنده 

يوه خوا وو،مسلمانان په بله شوه، د مکې لس زره ئيز لښکر د خندق په 

کيې  په پاوخوا، د خندق د جګړې محاصره له دوه اونيو نه زياته وه، 

خدايې کومک مسلمانانو ته ورسېده او سخته سيلۍ ولګېده، تر دې 

چې خيمې يې چپه کړې، ديګونه يې واړول، د قريشو د اسانو 
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 اواوښانو خواړه هم خالص شول."

وه، نوموړي مياشت د حرام مياشت وه او  له بلې خوا ذولقعده هم لنډه

ي هم ړکې درځ او بې ګا روجګړې په کې بندي وي، د قريشو په لښک

لوېدلې وه، نو ځکه سال په دې شوه جې قريشيان بې له کومې نتيجې 

وکوچېږي، هماغه وو، چې ابوسفيان د کوچ امر ورکړ او يرغلګري 

جنګ جګړې له  لې، او په دغه ډول د مدينې فضا دچې دلښکرې وکو

 دوړو بچ شوه."

د حديبي سوله، له هجرت نه شپږ کاله تېروو، په دغه موده کې اسالم 

يوه اندازه قوت ميندلی وو، د اسالم وړانګې خوا او شا سيمو ته 

وې وې او مسلمانان د عربستان په ټاپو کې د يوه نوي قوت په شخپرې 

او کعبې له زيارت بڼه پېژندل شوو وو، مسلمانان پوره شپږ کال دمکې 

نه بند وو،هغه کعبه چې هر چا کوالو شول چې ورشي او له خپلې 

عقيدې سره سم په کې مذهبي مراسم پر ځاو کړي، هر کال د حرام په 

حرم سيمې ته  چې دمياشتو کې په زرګونو عربان هلته تلل او کله به 

ربانو يو نه بچ وو، کعبه د ټولو ع تېريننوتل نو هلته يې ژوند له هر ډول 

 د وو."بمشتر  مع

او مسلمانان هم په کې شريک وو، خو قريشو د خپلو نورو مظالمو په 

ېر دې ظلم ته هم زړه ښه کړو او مسلمانان يې نه پرېښودل، حضرت څ

پيغمبر
ص
"کال د ژمي په دوهم مياشت چې د هجرت له شپږم ١١٢د " 

حال  داسې پهکال سره يې سر خوړ دخپلو دوه وو زرو اصحابو په ملتيا 

کې چې څو سوه اوښان هم ورسره وو، دعمرې په نيت مکې ته 

وخوځېده، قريش خبر شول او وروسته له سال مشورې نه وپتييله چې 

مکې ته د مسلمانانو د ورتګ مخه ونيسي، څلويښت تنه سپاره د دې 

هدف له پاره ورواستول شول، خو هغوو د مسلمانانو له خو اونيول 

ول، خو د حضرت محمدسالح ش عشول او خل
ص
په امر بېرته وسلې هم  

کونه  ېديې  خوشفديې خوشې کړاو شول،"بې فورکړو شوې او بې له 
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 په عربستان کې يو نوو او بې سابقې کار وو."

خو محمد
ص
يو، نه جنګياالن " قريشو نور لښکر  زايرانوويل چې موږ  

مخې ته ولېږه، دغه وخت محمد
ص
هغوو وويل؛ افسوس پر قريشو جګړو  

پوفنا کړل قسم دو چې زه تر هغه د خداو
ج
ددين په الره کې جهاد کوم چې  

 يا خداو خپل دين غالب کړي او يا له ژوندانه نه سترګې پټې کړم."

ورپسې په چرت کې الړ، ځکه د جنګ په تکل نه وو راوتلي او الزمي 

نه بوتلل، تر  روالوسلې هم ورسره نه وې، يوه تن مسلمانان له سختو 

ې چې مکې ته نېژدې "حديبيه" نومي سيمې ته ورسېدل، د حضرت د

پيغمبر
ص
خداود او ښ همدلته چوشو،وپوهېده چې  

ج
اراده بل ډول ده،  

نو وې ويل؛خداو
ج
 دې مکې ته له ننوتلو ونيوه." 

ته  پيغمبر"که قريشيان سوله غواړي زه يې منم" قريشيانو عروه ثقفي 

ه نېژدې يې هرڅه ولېدل، بېرته ولېږه، هغه ورغی ورسره وږغېده او ل

الړ او قريشو ته يې وويل؛ يه قريشو! ما لوو باچاهان ليدلي دي، خو 

هي و  مې په خپلو خلکو کې د محمد
ص
په اندازه محترم نه دو  

ليدلی، کله چې اودس کوي خلک يې د اوداسه اوبه "مستعملې اوبه" 

ه کوي يې، دوو له ځانونو سره وړي او که ويښته ورنه ولوېږي، نو پورت

په هيڅ ډول محمد
ص
چاته نه پرېږدي، نور نو ستاسو خوښه خپل تصميم  

د خپل نماينده په توګه واستاوه، چې و ابن عمر سهيلونيسئ، قريشو 

 هلته د تړون خبرې وکړي، سوله په الندې ډول وشوه."

لس کاله به د دوو ترمنځ سوله وي، که څو  قريشو نه محمد
ص
ته  

به يې ورګوې، او که څو  له محمد وتښتي، نو بېرته
ص
نه قريشو ته  

رته نه ورکوي، له عربو نه هرڅو  چې وغواړي ېوتښتي، قريش يې ب

چې له محمد
ص
سره تړون وکړي ورته اجازه ده، او که له قريشو سره  

پيمان وتړي هم ورته اجازه ده محمد
ص
او ملګري به يې سږ کال بېرته  

کې ته راشي، هلته ورته د درې ه مبګرځي او په راتلونکي کال کې 

 ورځو اجازه ده."



178                                                                                                                             د انسانيت په لمنه کېعدم تشدد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

خو پرته له تورو به بله وسله ځانونو سره نه راوړي، هغه هم په تيکو 

ه هم په ظاهره کې د قريشو په ګټه وو،خو خداوڅکې"داتړون که 
ج
په  

قرآن کريم کې "فتح مبين" بللی او لکه چې وروستيو واقعاتو 

تمام شو، د کعبې په زيارت کې د  وښودله، سراسر د مسلمانانو په ګټۀ

دل شو، مسلمانان لس کاله د قريشو د  نمسلمانانو حق په رسميت وپېژ

 ته يې السونه آزاد شول." قبايلودښمنۍ نه بې غمه شول، او نورو 

د خيبر غزا او نورو باچا هانو ته د ليکونو استول، د خيبر ښار د مدينې 

د وو، خيبريانو د حضرت په شمال کې پروت وو، اوسيدونکي يې يهو

محمد
ص
وله، په شمال کې يې د ړوانه  رويهپر ضد خپله د دښمنۍ  

مدينه والو جوپوته خنډونه پېښول، شپاړس سوه مسلمانان، خيبر ته 

وخوځېدل په داسې حال کې چې خيبريان د شلو زرو په خوا او شا کې 

په بله بند شو او په پاو کې ټولې کالګانې يوه  اټکل کېدل، خيبر کال

 پسې مسلمانانو فتح کړي."

پيغمبرخيبريان سولې ته اړ شول او د دوو او حضرت 
ص
تر منځ سوله  

وشوه، د بلن ليکونو استول، حضرت محمد
ص
خپلو ملګرو ته وويل؛  

 زه خداو ټولو نړ  والو ته استازې رالېږلۍ يم."

"تاسې د عيسی
ع
د شاګردانو په څېر چې له ده سره مخالفت وکړله،  

 ه يې مخالفت مه کوو."ماسر

هغوو يې د دعوت رسولو له پاره مامور کړل، هغه چې نېژدې ځايونو 

ته ټاکل شوي  يونوته مامور شوي وو، خوښ شول، او څو  چې لرې ځا

 وو خپه شول او د امر پر ځاو کولو کې يې لټي وکړه."

 يارانو په خورا پراخه ټنډه  خبره ومنله، دده له پاره د سپينو زرو ګوته

باچا  يرانا جوړه شوه په ګوته کې محمد رسول اهلل نقش شوو وو، د

ري باچا حيرو دروم امپراتور "هرقل" د مصر باچا مقوقنس، د سک

اني، د يمن واکمن حارث حميري او د جشي واکمن نجاشي سحارث غ

ته له بلن ليکونو سره استازي ولېږل شول، د هرقل په نامه ليک د 
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 نمونې په ډول راوړو."

بښوونکي مهربان خداو په نامه! د خداو بنده محمد د
ص
دروم  له خوا 

مشر ته! په هغه چا سالم چې دحق پر خوا دو، له دې ورسته زه تا اسالم 

ته غواړم، اسالم راوړه چې په امن پاتې شې، که دو مخ واړاوه نو ستا 

 د پيروانوو بال هم ستا په غاړه دو."

خبرې ته چې زموږ او ستاسو ترمنځ ؛ يه اهل د کتابونو! راشئ يوې هآي

بل مساوي ده؛ بايد ورباندې متحد شو" او هغه دا چې پرته له خدايه د 

عبادت به نه کوو، او له ده سره به شريک نه نيسو، او زموږ ځينې  چا

دې ځينې نور بې له خدايه په خدايې نه نيسي، نو که دوو مخ واړاوه نو 

 يو." ووايه چې شاهدي ورکړئ موږ مسلمانان

استازو هر يو خپل،  پيغمبرله روم سره جګړه" د موته غزا" د حضرت 

خپل ماموريت ته الړ، خو د حضرت محمد
ص
يواستازو حارث ابن  

عمير د بصري د واکمن د مامور انو له خوا ونيول شو او ووژل شو، 

"سره له دې چې د استازي وژنه په هيڅ مذهب او هيڅ ځاو کې روانه 

 ده."

رپيغمبحضرت 
ص
. لد هجرت په اتم کال درې زره تنه لښکر برابر کړ 

ارثه په غاړه واچوله، د لښکر د استولو په حقومانداني يې د زيد ابن 

وخت کې له مدينې نه دباندې ورسره راووت، لښکر ته يې وويل؛ که 

زيد ابن حارثه ته کوم زيان ورسېد نو ځاو دې يې جعفر ابن ابي طالب 

م ضرور ورسېده، نو عبد اهلل ابن رواحه دې د ډ  کړي او که هغه ته ه

 اسالمي لښکر مشر وي."

الړ او موته نومي سيمې ته ورسېد ه  داسالمي درې زره کسيز لښکر

روميانو د فارس د مقابلې له پاره سل زره کسيز لښکر تيار کړو وو، 

خوچې دا پيښه مخې ته راغله، نو هماغه لوو لښکر يې د موتي ميدان 

و، جګړه ونښتله دحضرت محمدته استولی و
ص
ي رښتيا يپيش ګو 

شوه، د اسالم کوچني لښکر درې واړه قوماندانان يو په بل پسې 
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 شهيدان شول."

او ورپسې قوماندانې خالد ابن وليد په غاړه واخيسته، خالد د 

هجومي يرغل امر وکړ، مسلمانان په ګڼ رومي لښکر ورننوتل، د 

ې ډېر ورته ووژل، دماښام تياره رومي لښکرو د قوماندان په ګډون ي

او له پاتو يو زر  غونې شوه، خالد ابن وليد له تيارې نه استفاده وکړه

 عسکرو سره په شا کېناسته وکړه."

او مدينې ته ورسېده په دې جګړه کې که څه هم مسلمانانو دوه زره تنه 

له السه ورکړل خو دومره ځان ځارونه يې روميانو ته وښودله چې 

ه زړونو کې ډار ننويسته، او همدغه جګړه په راتلونکو جګړو دهغوو پ

 کې پر روميانو باندې د مسلمانانو د غلبې له پاره مقدمه شوه."

د مکې فتحه؛ د مسلمانانو او قريشو ترمنځ په يو بل د نه تېرې کولو 

لس کلن تړون موجود وو، خو د قريشو له خوا تړون مات شو، نو ځکه 

پيغمبرحضرت 
ص
ه چې مکه فتح کړي، د دې کار له پاره لس زره وپتېيل 

پيغمبرکسيز لښکر تيار شو،  او د مکې پر خوا وخوځېده، حضرت 
ص
 

له خپلو لښکرو سره د اتم هجري کال د رمضان په لسمه مکې ته 

ورسېده، اسالمي لښکر په څلورو غونډو وويشل شو او له څلورو 

 خوړو نه پر مکه راتوو شول."

ه جګړې او وينې تويولو فتح شو،يوازې د خالد ابن په دغه ډول پرته ل

وليد له تولګي سره جګړه وشوه چې يو څو تنه په کې مړه شول، خو 

پيغمبرخالد په خپلو مقابالنو ژر غالب شو، د حضرت 
ص
د کعبې  په امر 

له ديوالونو څخه ټول تصويرونه وتوږل شول او د کعبې په چاپېريال کې 

ول، په دغه ډول حضرت محمدتان هم ټول ټوټې شبپراته 
ص
خپل هغه  

هدف ته ورسېده چې پوره شل کاله يې د هغه په خاطر بې شمېره 

 کړاوونه پر ځان تېر کړل."

د حنين غزا: حضرت محمد
ص
هرې خواته خپل ځينې اصحاب ولېږل چې  

بتان مات کړي، خالد ابن وليد نخلې ته په تګ مامور شو، څو د هغه 
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شل زره  قبايلو ازنينځه يوسي خو د هوځاو مشهور بت "عزا" له م

پيغمبرعسکر تيار کړل، تر څو د حضرت 
ص
د لښکرو مخه ونيسي،  

کې سره مخامخ شوې، دلته هم نهايي برو  په درهدواړه لښکرې د حنين 

 ماتې وخوړه." قبايلو ند مسلمانانو په برخه شو او د هواز

پيغمبر حضرتد تبو  غزا: کله چې 
ص
کې  دعربستان په اوضاعو 

مصروف وو، همدغه مهال خبر راورسېده چې روميان غواړي د 

 عربستان په شمال يرغل وکړي."

پيغمبرحضرت 
ص
له ګڼ لښکر سره تبو  نومي سيمې ته ورسېده، خو  

شام  دروميان پخوا له دې چې اسالمي لښکر هلته ورسېږي، بېرته 

خواته وتښتېدل، او په دغه ډول حضرت محمد
ص
 تهبېرته مدينې  

پيغمبروګرځېده، تبو  د حضرت را
ص
 وروستی جګړه ده." 

پيغمبر" حضرت ١١حجة الوداع: د هجري لسم کال د ذولقعدې په "
ص
له  

" زرو مسلمانانو سره د حج په نيت مکې ته ١١۱خپلو ټولو بيبيانو او "

 وخوځېدل او د ذولحجې په څلورمه مکې ته ورسېدل."

پيغمبرد حج مراسم ادا شول، حضرت 
ص
ت په ورځ په داسې حال عرفاد  

کې چې په زرګونه مسلمانان ورنه کړ  کړ  راتاو وو، د عرفات پر 

غوند  پر خپله او ښه سپور شو او الندنۍ خطبه يې چې د يوې 

 کړنالرې بڼه لري خلکو ته ايراده کړه."

اسې ووينم ته خلکو: زما خبرې واورئ،ځکه نه پوهېږم چې بيا به دلته ي

 او که نه؟

تاسې وينې او مالونه د دغې ورځې او دې مياشتې په څېر ه خلکو؛ سي

 ستاسو پر يو بل حرام دي."

له خداو سره به وګورئ، او ستاسواعمال به وپوښتي، چاسره چې 

امانت وي خپل خاوند ته دې وسپاري، د سود ټول ډولونه يې له مينځه 

والړل، ظلم مه کوئ، او ظالم ته هم ځان مه ورکوئ، خداو سود ناروا 

کړو او د عباس ابن عبد المطلب سود ټول له منځه والړ، دجاهليت 
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ينه"د وينو ګټنه" لغوه شوه، لومړو وينه چې لغوه ده، دابن ربيعه ابن و

 حارث ابن عبدالمطلب وينه ده."

ې نا اميده شو چې ستاسو په خاوره کې ريه خلکو: شيطان نور له دې خب

تاسو يې کوچني ګڼئ او  به يې بندګي وشي، خو په وړو کارونو کې چې

 دده ومنئ، هم دو خوښېږي، له شيطان په خپل دين وډارېږي."

يه خلکوه! تاسو په خپلو ښځو حقوق لرئ او هغوو هم پر تاسو حقوق 

لري، هغوو له تاسو سره د خداو امانت دو، او د خداو په کلمو"نکاح 

څه  درته حاللې شوي دي" له هغوو سره ښه رويه وکړي، ما تاسو ته يو

او  شئکله به بې الرې نه  پرېښودل که منګولې پرې کلکې کړي، هي

سنت دو، مسلمانان سره وروڼه دي، پرته د  پيغمبرهغه کتاب اهلل او د 

 هغه له رضانه د مسلمان هيڅ شی په بل مسلمان حالل نه دي."

َاتَْمْمُت عَلَْيُُكْ ِنْعَمِِتْ َوَرِضيُْت لَُُكُ َالَْيْوَم َا ْْكَلُْت لَُُكْ ِديْنَُُكْ وَ ؛ "همدغه ورځ الندينې آيت نازل شو

 ."اَّْلِْسََلَم ِديْنًا  

شپړ کړ او خپل نعمت مې پاو ته ورساوه او بنن مې ستاسو دين درته 

 اسالم مې د دين په صفت تاسو ته غوره کړه."

ابوبکر ددې ايت په اورېدلو ډېر وژړل، ځکه وپوهېده چې د حضرت
ص
 

 او ګوندې له نړ  نه رحلت وکړي." وظيفه سرته ورسېده،

د حضرت محمد
ص
بېرته  پيغمبرناروغي او رحلت؛ کله چې حضرت  

مدينې ته راغی نو يو مياشت وروسته ناروغ شول، دوو به د نورو په 

لمونځ يې نه پرېښوده، په پاو  تمرسته مسجد ته راوتل، خو د جماع

ر له نړ  نه "کلونو په عم١٩کې د نړ  دغه له لويو نه لوو انسان "

رحلت وکړو او خپل خواږه ملګري اصحاب يې د ژړاګانو په سلګيو کې 

 پرېښودل."

د حضرت محمد
ص
شمائل: محمد 

ص
د ښکلي قيافي او منځنۍ ونې  

نډه يې ټلوو او مرتب تور ويښتان يې درلودل، سبتاً خاوند سړو ن

 ې وي."تپراخه وروځي يې ګورو، نون ډوله او سره نښ
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، د سترګو سپينو يې لږ سور والی غوندې درلود، سترګې يې تورې وې

ته او د ېرباڼه تور او لوړ وو، پزه يې هواره او نر  وه، غاښونه سره ب

رې ويښتان يې ګڼ وو، ورمېږ يې اوږد او ښايسته، سينه يې پراخه يږ

ګونه يې رڼه ځلېدونکې او الس او پښې يې کلک وو، د تګ په وخت 

ه يې تل فکوره برېښېدله، فو، قياکې يې وجود مخې خواته مائل و

کتلو يې نفوذ درلود، او خلک يې ژر ځان ته جزبول صلی اهلل عليه 

وسلم په پورته کرښو کې مو هغه څه ولوستل چې د پشتو اريانا په 

 دائرت المعارف کې ليکل شوي وو؛"

ډېرو پاملرنو په پار غواړم يو څو کرښې ال  انو لوستونکيو د الردګ

 تې کړم."نورې هم ورزيا

لکه څنګه چې د انسانيت په لمنه کې د ورورولۍ د مينې اتالنو د بحث 

په سر کې وليکل شول،انساني ژوند په هر پړاو کې دوه متضادې برخې 

ادي، د خنداسره د ژړا، د ښلري؛ لکه د تيارو سره د رڼا، د غم سره د 

و يې چې يو، ژوند سره د مړينې او داسې نور نور سياله پړاوونه شته د

هم د سوله من ژوند سره د ځځوالې سيالي، يعنې؛ تشدد او عدم تشدد 

د تاو تريخوالي  دو چې موږ ورته سوله، روغه، جوړه او خواخوږي سره

او بد خوو د سيالۍ تور پړاو ګڼو او دغه پړاو د ژوند د پيل نه تر 

 ملګرتيا لري." مړينې پورې د انسان سره

کله چې يو څو  لکه د حضرت محمد
ص
غوندې يو انسان د زمانې د  

ې موره شي، يتيم شي ببې پالره او  وځځوالو نه ډکو څپېړو په خوړول

او بيا د نيکه او ترونو په يوه لويه او دګڼې ګوڼې ډکې کورنۍ د 

ژوند خاوند شي، هغه به  يتس حسرتونو د اور په لمبو کې د سوي او

دد دو، پوهه څرنګه وکولی شي د ژوند پر سوله ايز اړخ چې عدم تش

ولري او بيا دغه د ژوند د پيل نه تر مړينې پورې د ځان، د فاميل، د 

قبيلې د ټول ولس او بيا د ټولې انساني نړ  د پاره د تګ د الرې په 

 توګه وټاکي؟."
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حضرت محمد
ص

د ماشومتوب څخه راپه دېخوا د ځځوالې د خوو سره 

ارزې کې د د غبرګون ښودلو مبارزه پيل کړه هغه په خپلې دغې مب

همزولو او د سياالنو په منځ کې غښتلې او د قبيلې ال باوري او امين 

وګرځېد، دغه پړاو چې له ټولو بدو سترګو څخه پټ پاتې شو، حضرت 

محمد
ص
ي وحې د وړتيا جامه ورواغوندله، او هغه يې د ستر هته د ال 

خالق آستازو وګرځاوه، څنګه چې د هغوو په راوړي کتاب قرآن کريم 

څرګنده شوي دي، د لوو خداو له لوري انساني نړ  ته د  کې

انو سره سره هاديان او مصلحين هم استول شوي دي، چې هر يو پيغمبر

ې زمانې د شرايطو سره سم د انساني ټولنې د جوړولو په چوپړ ليې د خپ

کې د ډېرو غورو سمونونو او الرښوونو وړتيا موندلې ده دا چې څو  

 ي او مرسل دو؟."نب

و څو  هادي او مصلح؟ په دې هکله ځانله څېړنيز پړاو غواړي چې بايد ا

پرانيستل شي، مګر زموږ ليکنه دلته د حضرت محمد
ص
په هکله ده،  

 اوهغوو د يو ستر نبي او مرسل په څېر پېژندل شوي شخصيت دو."

نو له دې المله خپلې خبرې يواځې پر استازيتوب  باندې غوټه کومه او 

الهي استازيو دحضرت محمد ونګه چې نوروايم چې؛ لکه څ
ص
نه پخوا  

راغلي او د انسانيت په لمنه کې يې د انسان دپاره انساني لوړ دريځ ته 

ه پريښي چې راتلونکي استازيو هم څه نا څه په ډېر لږ توپير سره څهغه 

ه کړي دي او دغه انساني دريځ يې الپسې غښتلی کړو دو، هماغه څ

رت"زردشت" سپين تومان "عليه السالم لکه د مثال په توګه حض

غه مهال د انسانيت لوړ دريځ يعنې د هانساني نړ  ته وايې؛ انسان به 

لوو خداو په وړاندې کرامت ومومي چې؛ غوره اندنه، غوره ويېنه او 

ې الهي استازيو چغوره کړنه ولري." دغه درې بنسټيزې تګ الرې دې 

کړو او هغه يې الپسې هم د ال هم الهي هاديانو او مصلحينو پرې تګ 

وګورئ حضرت  ،تګ الرې د ډيوې په څېر ګڼلې او روښانه کړو دو

محمد 
ص
هم څه نه څه همدا درې بنسټيزې الرښوونې يې خپلو الرويانو  
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ته يعنې اسالمي "امت" او هم انساني نړ  ته ورپه ګوته کوي او ښيي 

کې  چې لوو خداو د حضر ت محمد صلی اهلل په کتاب قرآن کريم

و ته کرامت توايي؛ "ولقد کرمنا بني ادم." په تحقيق چې د ادم ځوځا

، د قرآن کريم په بل آيت وورکړشوو دو، دا چې کرامت څنګه ورکړ شو

 کې وايې."

ِ َاتْٰقىُُكْ  د لوو خداو په وړاندې کرامت په تقوو کې ده." په دې  ."ِانا اَْكَرَمُُكْ ِعْنَد الّلٰ

ي کرامت يواځې او يواځې په تقوو کې توګه موږ ګورو چې انسان

څه ته وايي؟ اوهغه څنګه تر السه کېدلی  تقوونغښتي او بس، دا چې 

 شي."

" کليمه تقووبايد ووايو چې زموږ پخوانيو او ال هم اوسنيو پوهانو د "

، ېددپه پرهيزګار  ژباړلې ده، چې سم نه دو، دا ځکه چې پرهيزګارو 

 خداو په وړاندې کرامت وبښي."وسه نه لري چې انسان ته د لوو 

ره څرګنده توګه ېکليمه د لوو خداو له لوري په قرآن کې په ډ تقوود 

ژباړل شوو او هلته موږ د تقوو درې بنسټيزه رکنونه وينو چې څه نا څه 

کټ مټ د حضرت "زردشت" سپن تومان" درې بنسټيزې الرښوونو 

سورت کې له  سره ورته والی لري، لوو خداو د قرآن کريم په دوهم

َُٰب ََّل َريَْب      Ǻۣالّۗمۗ      لومړو سر نه تر څلورمه آيته پورې داسې فرمائي:" ٰذِِلَ الِْن

    َ ْْ ا َرَزقْٰنھُْم يُْنِفُقْوَن     Ąۣٻ ِفْيِه   ڔ ُھًدى لِّلُْمتاِق لٰوَة َو ِمما يَْن يُْؤِمنُْوَن َِبلَْغْيِب َو يُـِقْيُمْوَن الصا ِ  "Ǽۣۙاَّلا

خاوندان يعنې؛ متقين هغه  تقووپورتنيو آيتونو کې لوو خداو د  په

فاق نکسان ګڼلي دي چې؛ پر غيب ايمان ولري، لمونځ ادا کړي، او ا

 وکړي."

که يو څو  دغه درې واړه رکنونه رعايت کړي، هغه د لوو خداو په 

وړاندې د کرامت خاوند ګرځېدلی شي او که رعايت نه کړي نوانسان 

په دې درې اصولو کې  تقووامت خاوند به نه وي، د ي خود کروبه 

ګورو چې پر غيب ايمان لرل هماغه د زردشت غوره اندنه، لمونځ کول 

فاق لرل غوره کړنه ده چې ددې دري اصلونو وروستنۍ نغوره وينه او ا
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فاق نومېږي په ټولنه او نړ  کې دېر ستر او مهم رول ناصل چې ا

م اصل تړاو په خپله شخص پورې، يولومړو او د چې دلوبوي، دا ځکه 

خو د ريم اصل هغه اصل دو چې وګړي د ټولنې او ټولنه د وګړو سره د 

انسانيت په ښوو خوږو او وريښمينو تارونوچې هغه ته خواخوږو، 

فاق اهميت په دې نکې د ا تقوومرسته او ورورولي وايي تړلی شي، په 

او نياومني  يبرابرکې دو چې هغه يواځينی المل دو چې په ټولنه کې 

رامنځته کوي، اړتيا له مينځه وړي او د انسانيت په لمنه کې سوله، 

 ټفاق هغه بنسنروغه او ډاډمني راولي او د ورورولي مزي ټينګوي، ا

دو چې په اضطراري حاالتو کې دولتونو او حکومتونو ته وا  ورکوي 

تمني څو په خپل ولس کې د ولس دژغورنې په نيا مت د ټولنې ټولی ش

دولتي کړي، او دولت هغه چاته هر هغه څه چې د دوو د وا  په سيمه 

کې ژوند کوي کار او د کار په مقابل کې د ژوندانه د اړتياوو پر مخ 

 جوره ورکړې."ابرابره باړه يا 

او د داسې نورو انساني اړتيا وو پر مخ چې په نړ  کې راپېښېږي، 

نه د ټول ولس د ښېګڼې فاق اجازه ورکوي چي؛ دولتونه اوحکومتونا

لپاره هرڅه په خپل وا  کې واخلي او د ټولنې هر وګړي ته د برابر  او 

نياومنۍ په تله مرسته هغه هم د کار په مقابل کې چې وسه يې ولري 

ورسوي، لکه چې همدغاسې د حضرت يوسف  عليه السالم په 

اقتصادي سيستم کې چې په مصر کې پلي کړي وو عملي شوو هم دو؛ 

نې حضرت يوسف عليه السالم څنګه چې په قرآن کريم کې هم راغلی يع

دو، په اوه ووښيرازه کلونو دا وه وو راتلونکو وچکاليو له پاره داسې 

تدابير ونيول چې وکوالو شي غله او دانه په خپلو وږيو کې زيرمه کړي 

چې دا کار يې وکړ، او کله چې راتلونکي اوه کلنه وچکالي راتلله، نود 

يوسف عليه السالم په الرښوونو د دولت او حکومت له خوا  حضرت

دومره غله او دانه زېرمه شوې وه چې په اوه وو وچکاليو کلونو کې يې 

هم مصري وګړيو ته خوراکي مواد ورسول، اوهم يې ګاونډيو 
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هيوادونو د اړتيا و ځواب ووايه؛ دلته کوم ټکی چې د پام وړ دو هغه 

نو لکه د اکې د يوسف عليه السالم مخالف دا دو؛ د ښېراز  په کلونو

 معابدوواکمنانو په څېر او هغوو چې د ځمکې مالکان وو."

زېرمه کړي چې د هغوو زېرمه شوي  ېېبريخپلې کرنيزه په خپله يې 

غلې دانې د ناوړه تدابيرو له امله د وچکالۍ په لومړي کال کې ټولی 

له مخې د دولت نه  او د کاره ووتلی چې ددې المل ېا شوسګنده او خو

 ېبرې زېرمه کړې وي."يبهر څومره کسانو چې خپلې کرنيزې 

د  ولت نه د مرستې غوښتنه وکړي، دولت همچې دهغوو مجبور شول 

مرستې په مقابل کې د هغوو شتمني لکه سره زر او سپين زر 

اوهمدارنګه هر رنګه لوکس زيورات سره د کرنيزو ځمکو او باغونو په 

يستل او هر چاته يې د کار په مقابل کې د ضرورت خپل وا  کې واخ

په اندازه باړه ورکړله، دغه چال چلند په مصر کې داسې ټولنيز نظام 

رامينځته کړ چې هر چا په خپله خوښه او رضايت په کې خپل ژوند ته 

بې الدوام ورکاوه، دداسې نظام په جوړېدو کې زور، زر اوجبر  او انق

ښوده، هرڅه چې وو، دورځينو اړتياوو له غورځنګ هيڅ شته والی ونه 

 مخې وو، دولت خپل کندوان ډ  کړي وو."

خو د شتمنو ځمکوالو کندوان درخې او کينې له امله چې يې لرل خالي 

پاتي وو، کله چې وچکالي راغله نو شتمن او ځمکوالو ته د هغوو شته 

ه او په کار رانه غلل او دې ته اړ شول چې لومړو خپل شت ېڅاو ځمکې ه

 ځمکې وپلوري."

هغوو دا کار وکړ او چې کله بيا د شتو او ځمکو په مقابل کې پېرودل 

شوي، غلې دانې پاو ته ورسېدې، نو بيا اړ شول چې دولت نه د کار په 

وغواړي، چې دغې غوښتنې ته د ځواب لپاره د يوسف  همقابل کې باړ

 عليه السالم اقتصادي نظام تيار او اماده والړ وو."

غوره نمونه چې د مثال په توګه ترې ه فاق يونوه په دولتي نظام کې د ادا 

نه يادونه وشوه،دا رنګه کېدلی شي په هريوه نظام کې د ولس د ښېګڼو 



188                                                                                                                             د انسانيت په لمنه کېعدم تشدد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

دولت الس په  او بسياينې په لحاظ د ولس د ژوندانه په هره برخه کې

کار شي او وا  واخلي، ښايي داسې وا  اخيستنې په اضطراري 

ولس ته په  ېاو اضطراري حاالت هغه حاالت دو چ حاالتو کې وي

سيده توګه د هالکېدو او تباه کېدو څپه وردمخه وي، لکه چې د مصر 

پر ولس اوه کلنه وچکالي را روانه وه، په داسې حاالتو کې د پام 

امونه د ولس د ښېګنو، ژغورنې رداده چې دولت خپل ټول پروګ وړخبره

چې د يوه خاص ګروپ د سياسي ګټو  ه دانلپاره پلي کړي  بسياينېاو 

ولس د ګټو په دښمنۍ هلې ځلې او هاند او  يېرکډپه چوکاټ کې د 

ګړنيز عمل دو نه وفاق خو يو نه ې ولري، ښايي پوښتنه وشي چې ا

فاق يووګړنيز نټولنيز، په دې هکله ځواب دادو چې؛ په رښتيا سره ا

نه جوړېږي او دا خو خبره دا ده چې دا وګړي دي چې ترينه ټول ،عمل دو

ټولنې دي چې د وګړو څخه راجوړېږي هر وګړنيز عمل په خپل ذات کې 

ټولنيز اغيز لري او هر ټولنيز عمل په خپل اصل کې وګړنيز اغيز ګڼل 

 کېږي."

له بلې خوا نه هيڅ وګړو د ټولنې نه پرته ژوند نه شي کولی او 

ړي يې همدارنګه هيڅ يوه ټولنه هم نه شي نېکمرغه کېدلی، څو وګ

خپل ټولنيز مسئوليتونه د انساني خوا خوږ  او ورورولۍ په چوکاټ 

کې تر سره نه کړي، همدغاه المل دو چې تولو اديانو په خپلو 

شريعتونو او ټولو دولتونو او حکومتونو په خپلو قوانينو کې د ولس 

اينې تله درنه ساتلی او هغه يې تر هرڅه د مخه د پلي يد ښېګڼو او بس

 ګڼلی دو."کېدو وړ 

يو مهم رکن دو، په خپل ذات کې ټولنيز خاصيت لري،  تقووفاق د نا

يعنې؛ د ټولنې دوګړو په منځ کې د ورورولۍ د خواخوږ  د ژوندي 

ساتلو او همدارنګه انساني ژوند ته د يو ستر ساتونکي په توګه سوله 

منه رغوونکي او مرستندويه مالتړ کېږي. کوم چې د حضرت محمد
ص
 

وو په منځ کې چې په ډېر غوره توګه اهغوو د راشيدينو خلف او بيا د
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رعايت کېده د هغوو څخه وروسته پړاوونو کې هېر شوو او د يو 

 اصلی رکن په توګه نه دو کارول شوو."

ه د سياسي واکمنانو په منځ ملالله د څوکۍ او مقام د مينې د ځوا  

اسالمي شريعت ژوند د غوره کولو په ه ه کې هغه د  کې د لوړ پوړيزه

او د حضرت محمد صلی اهلل عليه وسلم انفاق نومېده اصولي رکن چې 

په ژوندانه کې د تل لپاره لکه د لمر په څېر ځلېده، داسې هېر شو؛ لکه 

 ."چې هي کله هم چا د انفاق نوم نه وو اورېدلی

پيغمبريا هي کله هم د 
ص
فاق نه وو کارول شوو، هغوو ننو کې اکړپه  

الرويان ګڼي هم دغه سنت ته چې يو فرضي  تد سن پيغمبر چې ځانونه د

 رکن دو هيڅ پام وانه ړاوه."

فاق ټکی نداسې ترينه په ډېر لري واټن الړل او بيګانه شول چې اوس د ا

ال د چا په فکر او ذهن کې هم د يو اساسي رکن په توګه نه راځي 

آزادي او مريې ته د  ېوينځ ېپه نامه هر تقوواسالمي شريعت چې د 

سره يو ځاو انساني کرامت هم بښلی وو، او ه ه يې لرله چې ال آزاده 

او خپلواکه انساني ټولنه جوړه کړي، هسې آزاده ټولنه چې هي و  په 

کې نه وينځه وي او نه مريې خو په خواشينۍ سره مو وليدل چې د 

اسالمي نظام د خالفت د وروستني خليفه د لرې کېدو سره جوخت او د 

د واکمنۍ له پيله داسې نظام رامينځته شو چې په کې هم  معاويه

، او هم مريان، يعنې؛ هم يې بادار والره او هم يې ېوينځې راوپنځېدل

 مريې."

هغه نظام چې په کې نه بادار ځاو لرلو او نه مريې داسې ړنګ شو چې ته 

به وايې ال هي کله چا نه ووليدلي او هي کله هم په مدينه کې عمري 

 نه ورامينځته شوو."عدالت 

يانو د واکمنۍ د پيل نه راوروسته د اسالم د بئرغ الندې داسې وام د

دربارونه جوړ شول چې د جالل او جبروت نښې نښانې ال اوس هم د 

 تاريخونو د سترګو څخه نه دي پټ شوي."
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استبدادي دربارونو د دربار د جالل او جبروت د ال ځلولو په موخه د 

نو ټول هغه شتمنۍ چې که مادي وو او که معنوي، سيمې او نړ  دولتو

 د خپل ځان کړل او خپلو دربارونو ته يې ولېږدول."

او په دې توګه د خپلو دربارونو څخه د وينځو او د مريانو نه ډکې 

، "د دري" ګونو رکنونو څخه تقووقيصې او افسانې پرېښودلې، د 

دريم رکن چې  دوه رکنه چې ايمان پر غيب اولمونځ وو، پاتې شو خو

پيغمبرفاق نومېږي او دغه رکن د حضرت نا
ص
او دهغوو د راشيدينو  

 ېر ستر رول لوباوه د تل لپاره هير شو."ډخلفاوو په کړنو کې 

هغه مهال بشپړ کېدلی شي چې درې واړه  تقوودې ته چا ونه کتل چې 

 رکنه وکارول شي."

ندې پرېوتي هغوو چې عرفانيان دي د هغوو د عرفان نه هم دغه رکن ال

 او هېر شوو دو."

ګڼې، هغوو هم ددې رکن څه پروا نه ده  نڅو  چې ځانونه روحانيو

 ساتلې او دغه دواړه ډلې کوم چې عرفاني او روحاني پېژندل کېږي."

د خپلو الرونه ځانونه د لوو خداو په وړاندې د کرامت خاوندان ګني په 

او بې الرې تللی دو پخپله ښيي چې دوو هم له څېلمې نه په ختا وتلي 

ځي هم دا ځکه چې  اسالمي شريعت هر وګړو ه وي چې کار الچې 

وکړي، وګټي او پر بې وزلو وويشي، خو ددغو عرفانيانو او 

روحانيانو په چال چلند کې د دوو په تکيه خانو او خانقاوو کې 

له، بې کار، بې ګټې او د نورو مرستو ته سترګه په طيوه عانه انسانانو 

ټولنه جوړېږي چې هي کله هم د اسالمي دين د اصولي موخو الره 

 غوښتنه نه وه او نه ده."

ګڼل کېږي، ښايي هغه به په خپله د دين  والهرڅو  چې د دغو الرو سر

 ي."ود "درې" ګونو اصولي رکنونو څخه بې خبره پر الرو روان شوي 

او کنه د حضرت محمد
ص
له د دې خبرې د ثبوت نښه پد ژوند سنت پخ 

رښتينې الرويانو هي کله هم د الهي  ياود هغوو د الر پيغمبرده چې  
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 اهونه ده جوړه کړې."يذکر په نامه ټولنيزه ه

او انساني ټولنه يې د کار او زيار څخه نه ده لرې بېولې، هر چاته يې د 

هغوو د دنيايې چارو او مسئووليتونو د ورښودلو سره جوخت د اخر 

الرښوونې کړي دي، او د اسالمي امت نه وي چارو په سر ته رسولو هم 

 ګره او پرمختللې ټولنه جوړه کړې وه."سبيې يوه فعاله، ک

خو موږ اوس اوس د اسالمي ټولنه په داسې حال کې وينو چې کار او 

کسب ته په سپکه سترګه ګوري، ګټه او وټه د کفارو غوښتنه ګني 

او اسالميت  اوخپلو ځانونو ته يواځې او يواځې د الهي ذکر د اسالم

 دعالي نښې په توګه پېژني اوبس."

ب حبيب اهلل په نامه کارګر او سکوم چې په صدر اسالم کې د الکا

انو په مرتبه درناوو کاوه ، چې په رښتيا هم پيغمبرکسبګر ته به يې د 

 ت دو."سکسبګر د لوو خداو دو

ا کوګټي او پر بې تڼد دريم رکن په مخ د الس په  تقوودا ځکه چې د

 زلو يې ويشي."و

کسبګر نه يواځې چې ګټه او وټه لري چې انساني نړ  ته د ودانۍ او 

 ښېراز  پنځوونکی هم دو."

د  کېاو نورو ځايونو  نقاووخا ه چې په تکيه خانو اونه وي هغوو به ښ

الهي ذکر په نامه د بېکارو او بې ګټو لښکر جوړېږي، د ټولنې د 

کسب وګمارل شي، څو په دې اينې او ښېراز  لپاره پر کار او يبس

وګرځي او په اخيرت کې هم ره توګه هم د ځان او هم د ټولنې لپاره ګټو

 نيکمرغه او سرلوړي ووسي."

د لمانځنې کور دو، مسجد د اسالمي امت د  مسجد د لوو خداو

ژوند د ښېګڼو لپاره د الرښوونو او باالخره مسجد د اسالمي امت د 

د پرمخ بېولو د قوماندې ځاو دو، خو ټولو هلو ځلو او هاند او ه و 

 خپل حيثيت اودريځ يې بايللی دو. "

دا ځکه چې اسالمي امت چېرته چې ګوري پر قبرونو راټول دي او له 
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نی ژوندو وقبرونو څخه مرستې او الرښوونې غواړي، نور هغه پر

اسالمي امت نه شته، هره خوا چې ګوري يو مړ او ځان نه بې خبره امت 

ېږي چې هرڅه يې پر انساني، مزارونو ښندلي او الښندي په سترګو ک

 يې."

ه کړو وړو کې ځاو نيولی چې دا حاالت د هغه دين د الرويانو پ

و نه وروسته خو د ټولو پخوانيو لينې تر ټولو انبياوو او مرسئدالرښو

لرونکی دو.  نوالرښوونکو او الهي استازيو د ښېګڼو او سمونو

ه چې کومې الرښوونې دچينائي ولس په يعنې؛د نوح عليه السالم ن

 ليماتو کې نغښتې وي."ع" تتائو"

منی پېغام وو، او که د و" د انصاف، عدالت او نياالئوتسهاو هغه د "

قوانين، او همدارنګه د  نو"کونفوسيوس"د ټولنيز اخالقي سمونو

ي ولس هندويزم په "ويدايي" او اوستايي تعليماتو کې د حضرت ئايار

ونونو متومن" ټولنيزه سياسي" اقتصادي او د ميني سزردشت، سپن 

قوانين وو، او که د حضرت بودا" پر ژوند يو د زړه سواو، ژغورونکي 

او هم ژوند بښونونکي رڼا وه، او په همدې توګه د "سامي" ټولنې د 

ابراهيمي ديني تعليماتو په لړ کې د يوسف عليه السالم دينې، 

ګرام، د موسی عليه السالم د روپ مونونو عمليساقتصادي او سياسي 

وروونکي مبارزه، او که د عيسی عليه السالم د رحق په پلو  اوُ

، مينې او خواخوږ  پيغامونه،دا ټول د حضرت محمدورورګلو 
ص
 

 په دېپه ديني کتاب قرآن کريم کې رانغښتې دي، د اسالمي دين 

اوغوره  کتاب کې د ټولو پخوانيو اديانو د کتابونو لب اللباب په ښه

ولو ټتوګه راغلي او دا کتاب د وروستني الهي کتاب په څېر د هغه د 

ارنې او ساتنې په هکله د لوو خداو له لوري هم ډادنيزه څتعليماتو د 

 تضمين شوو دو."

االتو بڼه لري په حقه سره د انسانيت مدا کتاب چې د غوره مجموع الک

په لمنه کې دحضرت محمد
ص
ورولۍ يوه د خواخوږ ، مينې او ور 
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ستره معجزه ده چې د تل لپاره به د تشدد، استبداد استکبار او د 

 ځځوالي سره د مبارزې د ستر سنګر په توګه خپل شته والی وساتي."

هغوو چې ځانونه روحانيون او هغوو چې ځانونه د عرفان پلويان ګڼې، 

 هغوو دو بايد دې ټکي ته پام راواړوي چې؛ روحانيون يعنې څه؟

په قرآن کريم کې د لوو خداو د امر په توګه پېژندل شوې، روح خو 

چې خپل ژوند يې د خپلو مريدانو په وينو پړسولی  نآيادغه روحانيو

دو، د لوو خداو د امر په توګه وګڼل شي او که څنګه؟ که دوو ځانونه 

 دلوو خداو امر ګڼي."

ره د نو امر خو هغه دو چې د قرآن کريم په سر کې د انساني کرامت لپا

درې ګونو رکنونو په نامه راغلي دي، همدارنګه څو  چې ځانونه د 

 عرفان پلويان ګڼي هغوو دې هم بايد ووايي چې عرقان يعنې څه؟"

ا خپل يآيا دوو لومړو خپل ځان او بيا خپله ټولنه او نړ  او ب

پنځوونکي "خالق" پېژندلی دو که نه؟ که پېژندلی وي، نو په هغه 

چارو نه لري تلل او ټول فرصتونه يواځې د لوو صورت کې د ژوند د 

ګڼل شوې، نو ا خداو له لوري نه دو رو چې دخداو په ياد مصرفول 

دوو په کوم دليل ځانته رواګڼلی دو؟ ايا د دوو دغه عمل د افراط بڼۀ 

رت په نامه د لوو خداو په ياد خنه لري؟ چې لري يې کله چې دوو دا

 ي."کې د افراط په لوري تګ غوره کو

آيا د دوو دغه کړنه دهغومذهبي افراطيونو د کړنو سره چې ځان 

راوستی کټ مت ورته والی نه  وژونکي هنګامې يې ټوله نړ  په لړ زو

د درې ګونو رکنونو نه د لمونځ رکن  تقوولري؟ چې لري يې،هيله ده د 

  دو د لوو خداو د ياد ډچې د خداو د يادونې او لمانځنې فرصت نه 

 ره کې مناسب او کافي فرصت وګڼي او بس."اللمانځلو په او دهغه د 

فاق نوميږي، لکه څنګه چې پورته نن چې اکيم ررد تقوودا ځکه چې د 

ترې نه يادونه وشوه د انسانيت په لمنه کې د وګړنيز اړخ سره ګډ يو 

غوره تولنيزه، مرستندويه او اغيز منه رکن دو، چې بايد هي کله هم 
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 ."يشله پامه ونه غورځول 

د دې رکن يوه ستره ګټه داده چې په ټولنه کې عدالت او انصاف، مينه 

او خواخوږ  ژوندو ساتي، کله چې په ټولنه کې دغه توکي ژوندي 

 پاتې شي."

نو ټولنه هم ورسره ارومرو د تل لپاره ژوند ، نېکمرغه، بسيا او 

 بريالۍ پاتې کېږ."

 ړ ژوانده ژوند ولري."الپسې م تکه نه نو د اوس په څېر به اسالمي ام

د پورتنيو کرښو په رڼا کې داسې ويلی شو، چې حضرت محمد صلی 

اهلل عليه وسلم هغه کارونه، چې حضرت يوسف عليه السالم، حضرت 

زردشت او حضرت کنفوسيوس د بل چا تر بيرغ الندې کړي وو پخپله 

 او د خپل بيرغ الندې پلي کړي دي، چې دغه دريځ د نورو په پرتله دده

غوره والی په ډاګه کوي. يعنې: د روغې جوړې او عدم تشدد له ليارې 

دا يواځې حضرت محمد صلی اهلل عليه وسلم دو، چې خپل اصالحي 

پروګرامونه يې په يواځې ځان او په خپلواکه توګه پلي کړي دي. له دې 

 کبله تر ټولو پخوانيو مصلحينو غوره مصلح او د منلو وړ الرښود دو.
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 دولسمه برخه

 بابا نانک

په دولسمه برخه کې به د هغه جا په هکله خپلې خبرې اوږدې کړو چې په 

پنځلسمه او شپاړسمه عيسوي ميالدي پېړ  کې د هند په نيمه وچه 

کې دې نړ  ته سترګې پرانيستې او د خپلې د ځوانۍ ډېره موده يې د 

رې وې د باچارو ک يهند د لودي پښتنو د واکمنۍ په اداري او حکومت

 کړي. ورتېاو امانت لرونکي سړي توب په توګه 

ېر پېژندل څاو د ښه امين انسان په  لیاو د ښو کارونو دنده په غاړه لر

 شوو وو.

هغه چې د انسانيت په لمنه کې دروغې جوړې او د ورورولۍ د مينې يو 

ځانله غوندې اتل ګڼل کېږي د پښتو اريانا دائرت المعارف د څلورم 

 مخ کې داسې راپېژني: ١٣٢ټو  په 

با با نانک: د هند د پراخې ځمکې دمختلفو طايفو او ټولنو په منځ کې 

په دې ورځو  تعداد يېد سکانو يو جمعيت او ټولنه ژوندون لري چې 

کې تقريبا شپږ ميليونو ته رسېږي او د هند په پنجاب کې استوګنه 

 لري.

له  Shishyaو ک لغوې معنی مريد دو او د سانسکريت د شيشاسد 

 لغت څخه نيول شوو دو.

دا ملت چې نن ورځ په ټول هند   په مېړانې او زړه ورتوب مشهور دو 

 او د هندي عسکرو يو زيات شمېر دوو تشکيل کړو دو.

د شخصي تبليغاتو په اثر يې موجوديت اختيار کړو دو او په تاريخ 

بولي، د بابا  کې د ګرو نانک په نامه يادېږي، او پښتانه هغه بابا نانک

نانک ژوند د هند د پنځلسمې  او شپاړسمې ميالدي پېړيو خورا په 

 زړه پورې پېښې او حادثې تشکيلوي.
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خپل د اخالقو او شرافت مندانه روئي خاوند وو، او  ينوموړو دعال

عمر په موده کې دو ددې سبب وګرځېد چېې د هند د خلکو ټولې طبقې 

ترام ولري، حتی دده د ژوندانه طرز او اح ېاو ټولنې ده ته د زړه له کوم

صوفيا نه طريقه او اخالق دده له مرګه ډېره موده وروسته د هند 

مسلمانانو دې يو صالح او صوفي مسلمان باله او سکانو دېې د يوه 

نوي مذهب او طريقې چې دوو يې پيرو دي موسس باله که چېرې دده د 

ا په ثابته کړي چې باپا ژوندانه په تصوفي طرز کې انسان ښه ځېر شي د

د يوه  فقير مشر به او وحد او خداو پېژوندکې سړو يو لوونانک يو م

پراخ نظر خاوند وو، دو د شر ، بت پرستۍ او د اور د لمانځنې سره 

د  پر ځاولوو خداو  د مخالف و او بېله واحد خداو څخه بل هيڅ شی

اسالم د مبين وړنه باله او دا هم څرګنده ده چې بابا نانک د  پرستش

 دين تر تاثير الندې ډېر زيات راغلی وو.

بابا نانک بشري مساواتو ته هم قايل وو، په هغه وخت کې چېې د 

افغاني له شهريارانو څخه يو تن بهلول دو چې په هندوستان کې په 

 مهمو چارو بوخت وو.

سيوارام نومې سړو جې د کشتري په کورنۍ پورې يې اړه درلوده د 

د سيمي په تاللواندي نومي کلي کې د الهور په څلويښت ګجرانواله 

يو يې مهته کالو  لميلی کې "ژوند کاوه" دې سړي دوه ځامن درلود

سبو څخه حاچند  او بل يې اللو مهته کالو چند نومېده چې د کلي د م

 وو.

احترام په  داو خلکو دده د ښه ديانت او امانت دلرنې له کبله ده ته 

کې ده کره يو ځوو پيدا شو او دده پالر  نووختو سترګه کتل په همدې

او سېده وروړ  ېوم يوه روحاني سړو ته چې په هغه کلي کشو ماړنومو

دغه په او ځينې وايې غوښتل چې له معموله رسم او رواجه سره سم 

 ي.دماشوم نوم کېږ

نوموړو سړو ددې ماشوم نوم نانک کېښود، چې د ماشوم پالر په ډېره 
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انه د نانک د زېږېدنې په باب د مورخينو تر منځ خوشالی سره وم

( ميالدي ١١١٣اختالف موجود دو ځينې مورخين دده د زېږېدو نېټه )

کال د نومبر مياشت بولي مګر ځينې نور يې د نوموړي کال د اپريل د 

 مياشتې پنځلسمه نېټه بولي.

نانک په تالواندي نومي ځاو کې زېږېدلی دو چې اوس هلته يو زيارت 

( په نامه يادېږي موجود دو او  Nankana sahibد "ننکانه صاحب هم

 .يلر یوال رېد الهور په جنوب غرب کې د څلويښتو ميلو په اندازه ل

کلن ماشوم شو، نو هغه يې د تحصيل او  وههغه وخت چې ګرو نانک او

زده کړې لپاره يوه برهمنې ته چې ګوپال بندا "نومېده" وروسپاره 

سبه او د يوانګري ژبې ليکل او حام او ه رياضينوموړي له هغه څخ

لوستل زده کړل مګر نانک د زده کړې او تحصيل طرفدار دومره ډېر نه 

لونه کول چې اوو، او همېشه به يې له خپل ښوونکي څخه درسي سو

دينې او تصوفي اړخونه به يې درلودل  او معلم به يې د دغو سوالونو د 

کاوت له مخې چې ز ډېرې پوهې او څخه عاجز او دده د وځواب ورکول

په ده کې يې ليدله د ده پالر ته يې توصيه وکړه چې د بابا نانک په 

روزنه کې ډېره زياته پاملرنه او توجه وکړي. دوه کاله وروسته له دې 

ا نانک اته کلن شو نو پالر يې دو د سانسکريت د ژبې بيعنې کله چې با

ېده وروسته او له هغه څخه يې يوه لوو عالم ته چې پنډت برج ناټ نوم

وغوښتل چې ده ته د سانسکريت ژبه ورزده کړي د نانک ښوونکی په 

يو خاص  نکونورو زده کوو ړه چې نانک ترکلږ وخت کې دا خبره در  

ې نانک يو ئکاوت خاوند دو، لږه موده وروسته توپير لري او د ښه ذ

ده ته فارسي  ده وسپاره چېېمال او عالم ته چې سيد حسن نوم مسلمان

ي څه موده دلته تېره کړه او په خپلو ړاو اسالمي علوم ورزده کړي نومو

ره ددومره کاره نانک د سکې يې زيات شهرت پيدا کړ مګر  همځولو

کار او زيار طاقت او حوصله يې نه درلوده، او همېشه به له زده کړې او 

ګل تعليم څخه تښتېده، او غوښتل به يې چې خپل زيات وخت په ځن
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کې د صوفيانو او جوګيانو سره تېر کړي پالر يې غوښتل چې له 

عمومي دود او دستور سره سم دو، د برهمني طريقې پير او پابند 

 وګرځوي.

مګر د پالر دغه اقدام پرده تاثير ونکړ. پالر يې غوښتل چې دو شپون 

نه کړه دهقاني ته  هشي او شپني وکړي او په دې کار يې هم ډېره موده تېر

ې ولېږه مګر نانک و نه منله په اخېر کې يې پالر غوښتل چې دو په ي

سوداګر  او تجارت مشغول کړي مګر ده ونه منله او پالر ته يې داسې 

چې ما دوکان پرانيستې دو  کېږيځواب ورکړ ګرانه پالره ډېره موده 

او کوم د خرڅالو شی چې په کې موجود دو هغه د نفس اداره او د 

 ي دي.حقيقت څخه پېرو

نو ځکه همېشه هغه څو  چې له ماسره په دغه معامله بوخت او يا زه 

ورسره لګيا يم، يقين لرم چې موږ به په دغه تجارت او سودا ګري کې 

ډېره زياته ګټه وکړو پالر يې څو نور ښه او مناسب کارونه ده ته 

 پېشنيهاد کړل. مګر ټولې يې رد کړل او ويې نه منل.

ډېر په تنګ شو او ورته وې وېل ددې له جهته چې په اخېر کې يې پالر 

دو د بېکارو او دده افکار د لېونتوب او ماليخو ليا د مرض له ساحې 

څخه لري وساتي نو بهتره دا ده چې دو الړ شي او چېرې کوم خدمت کې 

 کړي. نځان شامل کړي او خپل راتلونکی ژوند له دې الرې څخه تامي

م او تر يوه ي؛ زه يو مزدور سړو ړکمګر ده پالر ته داسې ځواب ور

مزدور زيات نه يم. زه همېشه زيار باسم چې خپلې وظيفې د خپل 

حقيقي بادار په حضور په ښه توګره سرته ورسوم د ګرو نانک دغه 

 اعمال او کردار دوه ډوله متضادې نتېجې ورکړې.

له يوه خوا يې دده شهرت د خداو پېژندلو او لوو متصوفانه افکارود 

يې لږ لږ د خلکو بدبيني هم دده د  الو له کبله خورا ډېر کړ. اوله بلې خولر

 دغه طرز تفکر له کبل ځانته پيدا کړه.

دده کورنۍ هم دده له دغه پيش آمد څخه ډېره خپه وه او د نوموړي دغه 
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نښه بلله او دو يې ددې  ننه او حرکات يې د لېونتوب او جنوکارو

اذق طبيب ته چې په هغه سيمه کې ډېر نقيصې د لرې کولو دپاره يوه ح

مشهور وو،وروسته کله چې نانک د طبيب سره وکتل نو ورته وې ويل: 

اخله؛ زما ټول ځان نالش ويه طبيبه! خپله الره وهه او له ما څخه الس در

 لري، ځکه چې زما روح بېقراره دو.

زه يقين لرم چې ستا دارو او درمل او عالج د خاکي جسم سره سروکار 

شی دو چې د روح مرض ال ري او هغه ته متوجه دو، مګر زما مرض بل

دو. زه د عشق له درده ناروغ يم او هغه عشق هم د الهي عشق دو هغه 

درد او ناروغتيا راکړېده کوالو شي چې دارو او  اخالق چې ماته د

 درمل يې هم راکړي او معالجه مې وکړي.

، نو کله چې حکيم پوه ستا دارو په دې ساحه کې زما په درد نه خوري

راء وې دو ناروغه نه دو او وپوهېده چې دده عارفانه افکار په ماچشو 

الطبيعه په ګرځېدو او روان کې دو نو يې پرېښود، وروسته له هغه نه 

پالر يې نانک ته يو څه پيسې وروبښلې او داسې يې ورته وويل چې د 

ه يوه ښه او جوهورکانه ښار ته دې الړشي او هلته دې دغه پيسې پ

ګټوره الره کې په کار واچوي او په دې ترتيب سره دې ځانته يو کار او 

 وظيفه پيدا کړي.

نانک پيسې واخيستې او له کوره بهر شو او مخ په بېديا روان شو، 

دونکي سېوروسته له يوې فاصلې يوه کورته راغی ګوري چې ټول او

کسانو يې يوا ځې  يې په نېستی او نادار  او فقر کې ژوند کوي، ځينو

 لوڅ وو. او ډوډ  نه درلوده، او ځينې کسان يې بيخې بربنډ

د نانک حساس او با درده زړه دومره ددې او ضاع په ليدلو سره غمجن 

د دوو ترمنځ وويشلې او تش الس بېرته د  پيسېشو چې ټول ورسره 

 پالر کورته راغی.

يې ورکړ؛ او کله چې خلکو ددې خبرې علت ځينې وپوښت، نو ځواب 

په داسې الره کې په کار  پيسېسره سم خپلې  تما د پالر د هداي
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واچولې چې  هي کله ضرر او زيان نه لري او هغه ځاو چې ده د بې وزلو 

 سره مرسته کړېده.

تر اوسه پورې ښکاره او معلوم دو او د"سوچه سودا" يعنې صحيح 

بي نانکی"  تجارت په نامه يادېږي ګرو نانک يوه خور درلوده چې "بي

ميالدي کال کې زېږېدلی وه او په يولس کلنۍ يعنې  ١١١١نومېده او په 

ميالدي کال کې د يوه سړي سره چې "رجي" نومېده او د نواب  ١١١١

 اده شوه.ودولت خان منشي وو 

نوموړې نواب د لودي "لودين" سلطان بهلول د خپلوانو څخه وو او د 

اوخوا وي چې کپور تلي ته نوموړي پادشاه له خوا د سلطان پور ش

 .و وونېژدې واقع دو د"سويتول" چاګير په نامه ورکړو شو

او پر خور  ګرو نانک د خپلې دې خور سره زياته مينه او محبت درلود

هم دو ډېر ګران و، نو دلته پالر يې پوه شو چې دو نه شي کوالو د 

دو د څو وختونو  ، نو مجبور شوچېنانک افکارو ته تغير ورکړي

پاره د خپلې لور کره چې خپله هغې هم دغه غوښتل سلطان پورته د

 ولېږي.

نېټه کې جي رام دده د خور مېړه نانک د نواب  ١١٢١د ميالدي کال په 

 وروسته اومعرفي يې کړ. دولت خان حضور ته

نوموړي نواب نانک د نغدو پيسو د ذخيرې دتحويلدار په صفت مقرر 

 يې دغه وظيفه په غاړه درلوده.ميالدي کاله پورې  ١١٣٣کړ او تر 

نواب هم دده امانت دار  او ښې وظيفې اجرا کولو  څخه ډاډه او هر 

وخت په يې مرسته ورسره کوله. نانک په اتلس کلنۍ کې يوه پېغله چې 

 خلکو بي بي سوله کهنی بلله وکړه.

ې نجلۍ د ګردا سپور د سيمې د تباله د عالقې د يوه محترم ړنومو

دې ښځې له نسه بابا نانک ته خداو دوه ځامن ورکړل سړي لور وه، د

 چې يو يې سرو جند او دوهم يې لکهمي داس نومېده.

لومړو ځوو يې له نړ  سره بيخي خپله عالقه وشلوله او صوفيانه  
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رويه يې اختيار کړه. دواړو وروڼو خپل د سر ويښتان هې کله نه خريل 

س د سکانو ملت په دې او هغه بۀ يې لکه پګړ  تر سره تاوول. او او

 عمل کې د هغوو پېروي کوي.

او د خپل سر او مخ او نورو ځايونو وېښتان بيخي نه خريې، نانک له 

 رنواب سره د خپلې تحويلدا  د وظيفې د اجرا کولو په وخت يو وا

 ر  وو.ودرې ورځې بيخې 

" درودو خواته د لمبلو Baeenدده د پيروانو په عقيده دو د "بين" 

 للی وو.لپاره ت

او هلته د درې ورځو دپاره بې سره شوو او له حاله تللی وو، کله چې په 

سد شو، حالت يې بيخي بدل شوي او تغير يې موندلی وو، له يوې خوا 

يې د نواب وظيفه پرېښوده او له بلې خوا يې له هماغه ورځې نه 

ميالدي کال او په دې وخت کې يې  ١١٣١راهيسې په تبليغ شروع وکړه 

 اوه ويشتو کالونه عمر زيات نه وو. له

په ابتدا کې چې دو په تبليغ بوخت وو، د هندوانو روحانيونو له ده سره 

لفت کاوه، او ده ته د هر راز زحمت ورکولو او ضرر خافوق العاده م

 رسولو ځانونه نه ژغورل، او ډول ډول زيانونه به يې ور رسول.

ي او د فتح اباد له الرې په اخير کې مجبور شو چې سلطان پور پرېږد

 امر تسر ته راشي، دده د قرارګاه او استوګنځۍ ځاو هغه منطقه ده چې

 اوس د حوض خاص يادر بار صاحب  په نامه يادېږي.

او د هندوستان د ليدلو وړ ځايونو څخه دو، نانک له دې ځايه څخه 

وخت کې سيد احمد متقي چې د اعليحضرت  په دېړ الهور ته ال

ښوونکي په حيث ئې معرفت درلود، له  ړي د مرشد او لواسکندر لود

قه کې وکتل، سيد احمد يو متقي او ګرو نانک سره د الهور په عال

پرهيز ګاره سړو وو چې په اسالمي معقولو او منقولو علومو کې يې 

 پوره معلومات دررلوده.

او دو په دې کتنه کې له نانک سره په هرې موضوع او هرې خبرې کې 
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 وغږېد.

کله چې نانک ځينې الړ، خلکو ورڅخه پوښتنه وکړه: نانک دې څنګه 

تر پامه راغی؟ وې ويل: داسې فقير دو چې موحد او د درد خاوند په 

دې وخت کې نانک د فقير  اوخداو پرستۍ له کبله په خلکو لږ لږ 

 ګه ورته کتل.سترشهرت پيداکړ او خلکو د مينې په 

وم يې په تاريخ کې نه دو ذکر شوو د پښتنو د مشرانو څخه يو تن چې ن

 او د ايمل اباد په سيمه کې اوسېده يو ځوو درلوده.

چې په يوه مزمنه ناروغۍ اخته شو او ټول ډاکټران يې د دارو درمل 

 څخه عاجز شول.

يوه سړي خان ته وويل چې؛ په دې باب کې له نانک څخه مرسته 

مرسته وغوښتله،  وغواړي، خان هم دا خبره ومنله او له نانک څخه يې

وکړه او  عار ديايې چې نانک د هغه ناروغ په حق کې د خوخلک 

نوموړي ناروغ شفا وموندله او جوړ شو، اودې پېښې د نانک روحاني 

و د اداري رئيسانو او مشرانو ته په ټول هندوستان کې نمقام د پښت

 پوره وټاکه.

 يې کړي دي.نانک يو لوو ګرځندوو وو، او خورا اوږده اولرې سفرونه 

او کوالو شو چې دو د اسيا له لويو  سياحينو او ګرځندويو څخه 

سفر اوږدوالۍ او همدارنګه د سفر ساحه او ځمکه يې د د وبولو، دده 

سانګ څخه ډېره او اوږده وو، که  ناو هېوا ينزوارچيني چون سونګ 

چېر ې نانک هم خپل د سفر خاطرات او ورځنې پېښې چې د آسيا په 

نوم  واو نو اوس به دده یځايونو کې ورته پېښ شويدي ليکلمختلفو 

 هم بې له شکه او شبهې د نړ  د لويو جهان پېژندونکو په رديف کې 

 داخل وو.

مګر دو يو صوفي سړو وو، چې بېله تبليغ بل کار يې نه دو کړو او 

منلی دو، ويل شويدي  نددې مقصد په الره کې يې هر راز ربړونه  پر ځا

اسالم د مقدسو ځايونو د زيارت لپاره مکې معظمې او  چې نانک د
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مدينې منورې ته هم تللی وو، کومه ورځ نانک چا ليدلی وو چې د 

اکرم د مرقد په مخ والړ دو او اوښکې يې له سترګو  رسولحضرت 

 بهېږي.

پوښتنه يې ځينې وکړه څه دې وليدل چې دومره ژاړې؟ وويل: د هغه 

امه څخه ژبه باسي د ډېرو پېړيو دپاره به عشق د اور لمبې چې له دې مق

 ې تودې او سوځوونکې وساتي.ټشاقو د زړونو کوعد

 Bhaiمسافرتونو په موده کې يوه سړو د مردانه  دده د دومره

Mandand خلکو څخه هار د ينو رواياتو له مخې د کندځنامه چې د  په

 دو او د ګرونانک خورا مخلص وو، له ده سره ملګرو وو.

ې نانک د ساز داورېدو ډېر شوقي وو، نو ده به رباب ورته څرنګه چ

له وروستيو او اخيرينو ه واهه، د نانک سياحت افغانستان ته دد

 مسافرتونو څخه شمېرل کېږي.

دوره کې د خپل مقصد اوغايې  ي ژوندانه پهند خپل اوږده او طوال ده

صيبتونو او ان منلي دي او د راز راز مځدپاره هر راز زيار او ربړونه پر 

ان له السه نه دو ورکړو، او د اسيا په ځخواريو په مقابل کې يې خپل 

ډېرو برخو کې د دروېشي او سوالګر  په حال کې ګرځېدلی دو په اخر 

 ١١٩٣و ورځو په عمر په سکې د نهو شپېتو کالو او لسو مياشتو او ل

ړ رپور په کلي کې مړ شو وائې کله چې نانک ماميالدي کال کې د کرت

د مړي په مسئلې باندې  ددهشو د هندوانو او مسلمانونانو تر منځه 

له خپل مذهب او دود او  مجادلې شروع شوې هندوانو غوښتل چې

خښ  دستور سره سم يې مړو وسوځوي، مګر مسلمانانو غوښتل چې

يې کړي، وايې څرنګه چې دده په جسد پسې ورغلل هغه يې پيدانه کړ 

وه چې نيمائې هندوانو  وه ګېډ  پرتهاو دهغه پر ځاو د کلونو ي

 ه کړه.ښګېډ  مسلمانانو خ يياو ويې سوځوله او نيما واخيسته

د نانک له مرګه وروسته دده لسو تنو پېروانو پرله پسې دده د 

وه چې الچجانشينانو په حيث د سک مذهب په يوه داسې صورت سره 
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ي يې يهاې ډېر توپير درلود، اوهمدارنګه انزو او تنيسره  لله اص

 ډګر کې ګډ شول. پريښې او د سياست په 

نو له دې ګبله د دوو او دهغه وخت د حکمرانو ترمنځ ډېر اخ او ډب 

د هندد نورو ډلو څخه د ګڼو  نوشو، او نفاق او دښمني پيدا شوې سکا

 ږېرو او د سر ويښتانو د اوږدوالي په واسطه پېژندل کېږي.

ه د سک د يانت د لومړيو د دوو په نزد پېروي له پنځه "کاف" څخ

کنګي "ږمنځ" کېس" د سر  ا دي:ي اوهغه دږشرايطو څخه شمېرل کې

ويښتان کره کچ يو ډول کوچنی نېکردو" او کريان" چاړه" په 

 هطبقه په دېر زيات شمېر کې استوګنه لري او اکثر اافغانستان کې د

يې په سوداګر  او تجارت بوخت دي چې په ښارونو او کليو کې 

 ي.اوسېږ

داوه د بابا نانک پوره پېژندګلوي، له دې پېژندګلو  څخه داسې 

پوهېداو شو چې نوموړ  د زېږېدو څخه تر مړينې پورې ټوله موده کې 

ګلو  په لمنه کې سر ته رسولی رروو، مينې، خواخوږ  او د ود روغول

او دايې ثابته کړو چې کېداو شي د دوه وو متضادو ټولنو په منځ کې 

باندې د زړه په ډاډ تګ او راتګ خوندي  هاره چې پر هغييوه دريمه ل

نانک د ژوند د وګڼل شي رامنځته او ګټي اخيستلو ته وړاندې شي، 

کيسه ټوله په دې ټکې راڅرخي چې ژوند د انسانيت په لمنه کې يواځې 

د سولې، روغې او د ورورولۍ  په خورا غوره چال چلند سره کېدلی 

د د ځځوالي خوو او رشه غوره کړې شي، خو چا چې د رغونې پر ض

هغه هې کله هم د ورورولۍ د مينې د خوند څخه نه دو څکلی او د 

 ژوندښېګڼو څخه هم د تل لپاره بې برخې پاتې شوو دو.

مينه، ښېګڼه، خواخوږ  او ورورګلو  هغه توکي دي چې په هر دين 

کې  و چې د هند په نيمه وچه لالم هار شوو، نو دغګاو آين کې پرې ټين

نانک ته د هندو او مسلمان په منځ کې د بابا مرتبه وربښلی او هغه يې 

د ستا ينې وړ سړي توب په توګه د لمانځنې دريځ ته رسولی دو، زماپه 
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اند په هند کې د لودي پښتنو د سياسي واکمنۍ څخه راپاتې يوې 

غوره ژغورونکې الرې په توګه د نانک د بابا توب دريځ ته په درناوي د 

هانو پښتنې زړورتيا او سرښندونکي هلې ځلې به د انسانيت په سک

 د مينې ګالن الپسې غوړېدلی و ساتلی شي. ورورګلو لمنه کې د 

ي ئ: د بابا نانک الرښوونې د ارياووايودا خبره هم د هېرولو نه ده چې 

ې مټولنې د ويدايې: او اوستائې دينې تعليماتو اوهمدارنګه د سا

عت د دينې تعليماتو په رڼا کې يوه ټولګه ده چې ټولنې د اسالمي شري

چې شته والی کېږي له امله دا څو پېړ   ښتولسي مند په سيمه کې 

 انو په شمېر کې الپسې زيات والی راغلی دو.يروموندلی او د هغه د پ

ر د شمېرله مخې شل دېرشوميليونو ته سچې ښايې اوس اوس د 

 ...چې به الډېر وي نه لږ ورسېږې 
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 رلسمه برخهديا

 

 بايزيد روښان رحمة اهلل عليه

په دې برخه کې د هغه چانه يادونه کوم چې، د پښتنو د سياسي 

ۍ د تر السه کولو په الره کې د روغې، جوړې او ورورولۍ د کخپلوا

 مينې پر بنسټ د مبارزې هوډ ځلولو  وو.

و بايزيد روښان نومېده چې د هغه په هکله لوو پوهاند عالمه ړنومو

مخ کې د مغلو سره د ١١١بيبي" د پښتو ادبياتو تاريخ د کتاب په "ح

 تر عنوان الندې داسې ليکي. جتنابعدم مواالت او ا

ېره استفاده کېږي ډداوسني عصر د سياست په ميدان کې هم له دې کاره 

او که يوه ټولنه وغواړي د نورو له ظلمه او د اسار ته ځانونه وژغوري نو 

التو رابط قطع کوي،او انت او موومکار  او معاره خپل هسدو له هغو 

" وايې د NONCOOPRATION دو ته په سياسي اصطالح"

نو يوه وسيله د انګريز په مقابل کې هم دغه ده هاهندوستان د آزادو خوا

پير روښان د پښتونخوا په غرونو کې د  هعجيبه داده چې تر ګاندهي د مخ

خيست او خپل مسلکي پيروان مغلو پر خالف هم له دغې وسلې څخه کار ا

پير د مر کول لوو استاد ايې له مغلو سره په عدم مواالت او نه همکار  

 الړو ښودل.و او مبارزې په درې ټکيو جهاد روښان سياسي

له مغلو سره عدم مواالت او اجتناب  -١له ظالمانو او له ظلمه نفرت  -١

 .سليمسر بازي او عدم ت -٩

پورتنۍ يادونې د بشپړې روښانتيا په موخه د پوهاند حبيبي صاحبد 

ه وي د پېرروښان په هکله الپسې څرګندونې وشي د پښتو اريانا بښه 

"مخ کې د پير روښان په هکله ٢١١" ټو "په "١المعارف د " ةدائر

 داسې پېژندنه وړاندې شوې ده."

 پېر روښان: "بايزيد" پالر يې عبد اهلل نومېده: اصالً د کندهار او په کام
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 اورمړ وو.

پر ضد د مجاهدت په وخت کې د پښتونستان د کاڼي  متجاوزينواو د 

کرم په عالقه کې اوسېده، پېر روښان چې مخالفينو ورته تياره پېر 

ري" او مال" نجوېل. دهماغې زمانې متد اول علوم له مال سلېمان "کال

پاينده" څخه زده کړل، او د فلسفې د تحصيل او د تصوفي معلوماتو د 

 بشپړ تيا او تکميل لپاره يې هند او ماور النهر ته سفر وکړ.

دو خپل هېواد ته په هغه وخت کې راستون شو چې د پښتنو سيمې په 

 يوه برخه باندې متجاوزينو يرغل او حمله کړې وه.

 ر روښان، چې يو حساس  عالم او ويښ وطندوست سړو وو.يپ

ونه شو زغملی او ښکاره په خپله خاوره باندې د بېګانه ګانو تجاوز يې 

 يې د متجاوزينو په مقابل کې د مخالفت اعالن وکړ.

ېر ډاو څرنګه چې په روحاني نفوذ سره دتدبير او سياست خاوند هم وو، نو 

 آزادي غوښتونکي يې په خپل ځان باندې چاپېره راغونډ کړل. روان اويپ

اذهان او  او په تلقين او تبليغ سره يې د تجاوز کوونکو پر ضد د عوامو

 احساسات راوپارولی شول د حيات افغاني مولف ليکي:

بايزيد خپلو پيروانو ته څرګنده ويلي چې مغالن ظالمان دو او پر موږ 

ډېر تيرو کوي الزم دو چې پښتانه د پرديو د اطاعت حلقه له خپلې 

 ه وغورځوي او خپله آزادي وساتي.يستغاړې ه

،زلمی، ښځه او نارينه پښتون په دې ترتيب سره پېر روښان به هر زوړ

 ت روح تقويه کړ.رکې له استعمارچيانو څخه د نف

ينو پر ضد ولمسول، لکه چې تجاوزاو د هغې سيمې پښتانه يې د م

اخوند دروېزه ليکي چې؛ پېر روښان ويل: هندوستان نيسم، د اکبر 

پر ما راغونډ شی."  هباچا ټولې خزانې زما دي راشئ له خپلو آسونو سر

ښان د خپلو ملي آرزوګانو او مقاصدو د تامين لپاره ځان ته يوه پېر رو

ه چې دده پېروانو جمع کولو پنځمه برخه څخزانه هم درلودله، او هغه 

يې همدغې خزانې ته چې د "بيت المال" په نوم يادېدله، تحويل او پېر 
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 ته ويشل." ستحقينوروښان د ضرورت په وخت کې هغه م

ينو پر ضد د مقابلې او ټينګار وزپله د متجاپېر روښان نه يوازې په خ

 لپاره تبليغ کاوه.

ن او همکاران يې هم ددې کار لپاره د پښتونخوا هرې اوبلکې خپله پېر 

ه تپاينده خان، ام الملې څخه مشهور عالم مجخواته لېږل چې له هغې 

و د پښتو نامتو شاعر ارزاني د ارزاني دوه ورونه، مال علي زخان اکو

روښان  راو نور د پي مندزوموخلص، مال عمر، مال دولت محمد م

 ي او فعال ملګري اوهمکاران وو."دج

پير روښان په ابتدا کې پېښور او اشنغر ته الړ او هلته يې د مال دولت 

چې زيات نفوذ يې درلود، په "کله ډېر" کې د کابل  مندزي په مرستهمو

دې پيل وکړ او په دې د مغلي صوبه دار پر ضد په اتشينو تبليغاتو بان

ترڅ کې يې څو غوښتنې ليکونه کابل ته واستول او پښتانه يې د مغلي 

 صوبه دار په مقابل کې وپارول."

تر څو چې مغلي صوبه دار مجبور شو او د يوه ستر لښکر په ذريعه سره 

و او جګړو نښتاشنغر باندې حمله وکړه او له څو يې د جالل آباد له الرې 

روښان د متجاوزينو په الس کې ولوېد او هغه يې  څخه وروسته پير

کابل ته بندي بوته، مګر دېر ژر آزادي غوښتونکو پښتنو دو له زندان 

څخه راوايست، او دو بيا د متجاوزينو پر ضد د جدو جهد لپاره د تيرا 

عالقې ته الړ او هغه پښتانه يې چې د پرديو متجاوزينو په  نۍغر

 ه کړه."تنبيلی وو سخت ويښ او القابو او بډو باندې غولېد

ع تاريخ په وينا يو زر او درې سوه تنو خپل السونه شاته صرلکه چې د م

وتړل او ځانونه يې الس تړلي پير روښان ته وسپارل ورپسې پير روښان 

د ملي تحريکاتو مرکز تيرا وټاکه او له هغه ځايه يې د متجاوزينو سره 

ورو سره يې د ننګرهار پلو د په مقابله شروع وکړه، او د څو زرو س

متجاوزينو پر قواوو حمله وروړله او د "بړوه" عالقه يې ونيوله او آزاد 

 يې کړله.
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لښکر د شا له خوا تقويه کېدل او له بلې  متجاوزينوليکن څرنګه چې د 

خوا په خپله مغلي صوبه دار محسن خان د خپل ټول قوت سره د پير 

 روښان مقابلې ته راووت."

واړو خواوو له منځه سخته جګړه د شينوارو په تور  راغه کې نو د د

لښکرو ته نوي مالتړ راورسېدل او پير روښان  متجاوزينوونښته، د 

 چې ټول قوت يې پاو ته رسېدلی وو.

د کاالپايې په حصه کې جل وواهه او له تندو څخه مړ شو، او په اشنغر 

 کې خښ شو.

 و له منځه اټکل شويدو.هجري کلون ٣٣١هجري او ٣٣۱دده وفات د 

پير روښان مړ شو، خو دده د آزاد  مقدس تحريک دهغه له مرګه 

کلن ځوو جالل الدين په  ١١وروسته هم غلی نه شو او پير روښان د 

ذريعه تعقيب او تقويه شو، د هند د هماغې زمانې مورخينو په تيره بيا 

م ياد کړو ه" په نولابوالفضل خافي خان "بدواني" او نورو دو د "جال

اکبر هم دو په همدې نوم باله فاني  لديندو او وايې چې جالله ا

 کشميري دو يې داسې ستايلي دي."

د بايزيد روشان وروسته جالل الدين الپسې لوړ او زيات خپلوا  او 

مستقل شو، دو يو عادل او انظباط وال شخص وو، د پير روښان ځوو 

مالوتړله او د تيرا او نورو  جالل الدين هم د متجاوزينو پر ضد د همت

ه راجمعه کړل چې ارنځه زره سوې، پياده او پيې شل زرهغرنيو عالقو 

 ټول يې اپريد ، يوسفز ، مومند او غوريه خېل وو."

باندې په  لدارپه ابتدا کې سيد حامد بخاري د متجاوزينو په يتو

او هغه يې وواژه او د هغې نه وروسته په  وروړلهپېښور کې حمله 

قابله اود پښتنې خاورې نه د متجاوزينو او پرديو قواوو په ايستلو م

 بوخت شو.

هــ کال کې اکبر يو ډېر قوي لښکر د"کنورمان -٣٣١تر څو چې په 

سنګ" په قوماندانۍ او د خواجه شمس الدين په همکار  د پشتنو 
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د متجاوزينو قوه ډېره زياته وه خو سره له دې هم  ه څمقابلې ته ولېږه که 

م پښتانه د خيبر په دره کې له هغوو سره سخت وجنګېدل، او د ه

 متجاوزينو زياته برخه لښکر يې له منځه يووړ."

مال تړ هغوو ته راورسېدل خو پښتنو پوره  هه ترزه هم زياتره او تاڅکه 

خپلې خاورې او آزاد  څخه په مېړانه دفاع وکړله، او  لهيو کال 

 واو کړو.متجاوزينو جالل الدين مغلوب نه ش

ا د بنګښ له الرې او هم د بګرام له لورې د ډېر يهــ کال کې اکبر ب-٣٣١په 

زيات قوت سره په پښتنې خاورې باندې تجاوز وکړ، مګر دلته هم جالل 

پليو سره د مجاوزينو په مقابل کې  والدين د يو زرو سورو او پنځلس زر

 ه ورکړل.قيام وکړ اوسره له دې چې يو نيم زر زلميان يې له الس

خو بيا هم متجاوزينو ونه شواو کړلی چې پښتانه انقياد ته مجبور 

 وګرځوي."

بلکې د دوو احساسات زياتره وپارېدل، ددې نه ورورتسه جالل الدين 

هم د خپل پالر غوندې د تحريکاتو مرکز تير او ټاکله او له هغه ځايه يې 

 په متجاوزينو باندې يرغلونه کول."

کال کې يې د سوات او باجوړ په حدودو کې د  هــ-٣٣١لکه چې په 

سره سخته جګړه وکړه، او ورسته له هغې چې د متجاوزينو  جاوزينومت

 شو." نقوه يې تيت او پرکه کړله، جالل الدين تېرا ته بېرته راستو

کال پورې د جالل الدين روښان  ـ" ه١۱۱۱په دې ترتيب سره تر "

متجاوزو قواوو له منځه خونړ  مدافعوي قواوو او د جالل الدين اکبر 

کال کې اکبر بيا نورې  ـ"ه١۱۱۱جګړې او مقابلې پېښې شولې په "

مجهزې قواوې د جعفر بيک او آصف خان او قاسم خان په قوماندانۍ 

او مشرو د جالل الدين مقابلې ته راولېږلې، اما هغوو هم ونه شواو 

 "کړلی چې خپل استعماري مطلب د مټ په زور پر مخ بوزي.

نو د هغوو په پلمه اوغولونه او بډو ورکولو او نفاق اچولو پښتانه په 

خپل منځ کې سره اخته شول، او مجاهد جالل الدين چې د متجاوزينو 
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 سترو قواوو ده ته ماته نه وه ورکړې."

د پرديو په لمسولو او د خپلو پښتنو په الس له پښو وغورځول شو او 

ن د دالزا  دکام له خوا ووژل دده وروڼه يې شيخ عمر او خيرالدي

 شول."

او د هغه بل ورور نورالدين د متجاوزينو په تحريک مومندو وواژه او 

 په خپله جالل الدين بېرته تيرا ته راستون شو.

څرنګه چې ددغه ملي مجاهد په نزد د پرديو تجاوز په مقابل کې کرار 

 کېناستل يوه لويه ګناه وه."

د غزني ښار د تورې په زور د پرديو د الس کال کې يې  ـ" ه١۱۱۱نو په "

وکالو پورې د غزني خپلوا  او وڅخه آزاد کړلی شو، او تر دوه 

 مستقل حکمران وو."

کال کې اکبر له يو زيات قوت سره پرده باندې  ـ" ه١۱۱٣تر څو چې په "

حمله وکړه او اوه ورځې سخته جګړه وشوه او په پاو کې جالل الدين د 

السه ټپي شو او مجبور وګرځېده چې له غزني څخه  "شادمان"نومي له

ړ شي او هلته د مراد بېک نومي په الس شهيد شو او درباط غره ته ال

 ې د اکبر دربار ته ولېږل شو."يسر 

د جالل الدين په شهادت سره هم د پير روښان د کورنۍ د آزاد  

ځوو غوښتلو ډيوه مړه نه شوله او دده نه وروسته دا ډيوه د شيخ عمر 

او د پير روښان "لمسۍ" احداد" چې په عين زمان کې د جالل الدين 

 وراره او ځوو هم وو."

 په الس کې ونيوله او د متجاوزينو په مقابل کې ودريد.

احداد يو عادل او ضابط " اره کې داسې ليکي:فاني کشميري دده په ب

 سړو او د خپلو لوړ مرتبه ونيکونو په مسلک باندې ټينګ وو."

السته کې د خلکو حق يې خلکو ته رساوه کوم مالونه چې په جهاد او 

ورتلل پنځمه برخه به يې بيت المال کې اچوله، او هغه به يې هم پر 

غازيانو باندې ويشله، هغه وخت چې احداد د متجاوزينو په مقابل کې 
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 قيام وکړ، د اکبر  اخره او د جهانګير او له دوره وه."

ان کابل ته ورسولی شو او له متجاوزينو قواوو هــ کې ځ ١۱١۱احداد په 

 سره وجنګېد."

جهانګير د هغوو جګړو په باره کې چې د لوګر د څرخ په حصه کې له 

 احداد سره شوي دي په تز  جهانګير کې داسې وايې:

مودې راهيسې د کابل په غرنيو سيمو کې په  وپښتون احداد له ډېر

رحدي پښتانه ورباندې سر کشۍ او فتنه انګيز  بوخت او ډېر س

ګوار پالر اکپر له زمانې څخه تر اوسه زرراجمع شوي دي، او زما د ب

پورې چې زما د جلوس لسم کال دو، پوځونه تل دده پر ضد مقرر او 

 لګيا دي."

د احداد او د جهانګير د متجاوزينو قواوو په يوه جنګ کې تقريباً درې 

په الره کې شهيدان  زره پښتانه د خپلې آزاد  او خاورې د ساتلو

 شول."

"هــ کاله پورې ١۱٩١د احداد حملو دمتجاوزينو پر قواوو باندې تر "

 دوام درلود."

تر څو چې په همدغه کال کې په يوه جګړه کې چې د "نواغر" يا" 

اورغر" له عالقې سره نېژدې پېښه شوې وه،د متجاوزينو له خوا 

 "شهيد او سر يې غوڅ او جهانګير ته واستول شو.

وايې چې د احداد له مرګه وروسته د متجاوزينو سپايان دده کال ته 

ننوتل او هلته يې وليدل چې پرته له يوې پښتنې پېفلې څخه نور 

هي و  د مدافعينو نه ژوندي نه وو پاتې او دغې پېغلې هم، کوم 

وخت چې پردي سپايان وليدل ځان يې د کال له برج څخه وغورځاوه، او 

يې د عفت او شرافت مرګ د پرديو متجاوزينو په  په دې ترتيب سره

الس کې له بندي توبه څخه غوره وګاڼه او هم يې ثابته کړه چې په 

پښتني خاوره کې که يوه پېغله هم باقي پاتې شي اسارت ته به تن ورنه 

 کړي."
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د منتخب الباب د ليکنې سره سم هغه وخت چې د احداد سر يې د 

ګير يو مجلس جشن جوړ کړ او خپل جهانګير دربارته وروړ، جهان

 سپايانو او لښکرو ته يې مبارکي ورکړه."

د احداد نه وروسته د هغه ځوو عبدالقادر د آزاد  غوښتلو توغ په 

"هــ کال کې يې د متجاوزينو په صوبه دار ١۱٩١اوږه کېښود، او په "

وروړه او يو ډېر شمير  هظفرخان باندې د تيرا د خرماني په دره کې حمل

تجاوزين ووژل شول او مالونه يې د غنيمت په توګه د پښتنو السته م

 ورغلل، يوازې کهول او عايلي او کوچنيانو ته يې نجات ورکړ شو."

هــ کال کې دوام درلود، دهغې ١۱١١د عبدالقادر د حملو او مقابلو په "

نه وروسته په يوه جګړه کې د متجاوزينو د صوبه دار سيدخان په الس 

ل کې ونيول شو او دو يې دشاه جهان دربار ته ولېږه او کې په کاب

 ي البلد کړ."فشاهجهان دو تبعيد او ن

" هــ کال کې په پېښور کې وفات شو، دده له مړينې ١۱١١و چې په "څتر 

لو پڅخه وروسته دجالل الدين ځوو او د پير روښان لمسي اهلل داد دخ

او قيام  ره ونيولهالمتجاوزينو پر ضد  داسالفو د آزاد  غوښتلو او 

 ام الدوله په ماثر المرا کې ليکي:"صيې وکړ، لکه چې صم

ذيب کې بې هاهلل داد يو زړور، مېړه، نيک فکره، سم او اخالقو په ت

 ې دده له سال څخه کار نه کاوه."بصوبه دار  يو څسارو سړو وو، او هي

له  دده ن کېدک جهان په وو، په اخر کې شاه ياناو ټول خلک دهغه فدا

نفوذه څخه ووېرېده او د وفات نه وروسته دنان دير په شمس آباد کې په 

 خپل بڼ کې خښ شو."

" هــ کې د متجاوزينو ١۱١٢دده ځوو او ورور د جهانګير په زمانه کې "

بنديان وو، تر څو چې په پاو کې اهلل کې په زندان کې د ګواليد په کال 

ر دو فرار او تبعيد کړ او د داد هم د متجاوزينو السته ورغی او جهانګي

" کال کې مړ ١۱١٢کې په دکن کې اوسېده، او په " هشاهجهان په زمان

 شو."
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هم له متجاوزينو سره مقابلې وکړې او د د جالل الدين بل ځوو کريم دا

پيسو او بډو په لګښت دو هم ونيولی  وپه اخر کې متجاوزينو د ډېر

ې د شاهجهان په امر په "هـــ کال د روژې په مياشت ک١۱١١شو او د"

 پېښور کې ووژل شو."

په دې ترتيب د پير روښان او دده د کورنۍ ژوند ټول د پرديو له تجاوز 

او استعمار سره په مجاهده او مبارزه کې پاو ته رسېږي، چې د پښتنو 

 په تاريخ کې په ډېر وياړ او افتخار سره د هغوو نوم ذکر کېدلی شي."

هغه د کورنۍ په هکله چې څه کم يوه پېړ  په دا وه د پير روښان او د 

 جهاد او مبارزه کې بوخت وو."

جهاد او مبارزه هغه هم د پښتون ولس د آزاد  او خپلواکۍ په الره کې 

 هم نه ګڼل کېږي." ېڅه وړه خبره نه ده او څه ټوک

هر هغه ه ه او جدوجهد چې د ولس د جوړونې، روزنې او پالنې اوالد 

په الره کې وي، يوه الهي وجيبه ده، چې د زمانې د  آزاد  او خپلواکۍ

رښوونکو له خوا په ولس کې پلې کېږي، او په سيمه او مصلحينو او ال

نړ  کې خپل اغيز ښندي، پير روښان هم د پښتون ولس لپاره د زمانې 

په څېر خپله دنده چې دولس "جوړونه"  دد يوه غښتلي مصلح او الرښو

 ډول سرته ورسوله."زنه او پالنه وه په ښه رو

که د آزاد  او خپلواکۍ په تر السه کولو کې دده ولس بريالی نه شو، نو 

لږ تر لږه يو څه واټن خويې لنډ کړ، د تاريخ په ګواهی داسې ډېر 

ان موږ پېژنو چې موخې ته د رسېدو پيغمبر))مصلحين الرښوونکي او 

که د مثال په په الره کې نيمه خواه پاتې شوي او ماتې يې خوړلې ده، ل

توګه کوالو شو حضرت موسی عليه السالم چې يو ستر مبارز پيغمبر 

 هل وو، ياد کړو حضرت موسی عليه السالم د قرآن کريم د څرګندونو

ي اسرايلو ته د ځمکې بنمخې ددې وسه ونه موندله چې خپل قوم يعنې 

 پر مخ کور، کلی، وطن او په خپل وطن کې خپلواکه ژوند وبښي."

ي په مالتړ ډېر حضرت موسی عليه السالم د الهي وحې چې سره دد
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زيات معجزه ايزه کارونه سرته ورسول، خپل قوم يې د فرعونيانو له 

د قوم له خوادده امر د نه منلو له امله  ېمرئي توبه وژغوره خو په پاو ک

 دده ټولې هلې ځلې نيمګړې پاتې شوې."

يو موټی او متحد  څو چې دهغه ځاو نيوونکې وکوالو شول خپل قوم

او بيا يې په فلسطين کې د  اريحا يا اريشو ښار ونيوه، او په دې توګه 

يې د ځمکې پر مخ په لومړو ځل بني اسرايلو ته د کور، کلي، وطن او 

 په وطن کې د خپلواکه ژوند امکانات په الس ورکړل."

د پير روښان او د حضرت موسی عليه السالم ترمنځ يواځې توپير 

 وو." پيغمبرې هغه دادو چ

خو دو او دده قوم د  نه الرهنه وو، هغه او د هغه قوم وطن  پيغمبراو دو 

 خپل وطن خاوند وو،"

او  يپه کوم ټکي کې چې دوو دواړه شريک ګڼل کېږي، هغه آزاد

ده چې د مبارزې او جهاد  په مهال کې نه پښتنو لرله او نه هم بني  يخپلواک

رايلوته د موسی عليه السالم څخه وروسته اسرايلو لکه څنګه چې بني اس

 د هغوو ځاو ناستي ځانله هيواد او په هيواد کې خپلواکي وګټله."

د پير روښان قوم ته هم د پير روښان او دهغه د ځوځاتو د اتالنو څخه 

وروسته په کندهار کې د حضرت ميرويس نيکه او حضرت احمد شاه 

 وه."بابا له خوا آزادو او خپلواکۍ تر السه ش

د انسانيت په لمنه کې د ورورولۍ د مينې د اتلولۍ ددريځ امتياز 

 ځکه حضرت پير روښان ته ورکولی شو."

انو په څېر له لومړي سر نه خپله مبارزه او جهاد د پيغمبرچې هغه لکه د 

 درې ټکيو پيل کړو وه." په دېعدم تشدد 

 له ظالمانو او له ظلمه نفرت. -١

 ت او اجتناب.د مغلو سره عدم مواال -١

 سربازي او عدم تسليم. -٩

تشدد  معد دغه درې بنسټيزې موخې د تشدد د الرې څخه نه چې په



216                                                                                                                             د انسانيت په لمنه کېعدم تشدد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 پيل شوې."

خو چې مقابل لوري ځځواله کارولې او تشدد نه يې کار اخيستۍ، نو د 

پير روښان ډله هم مجبوره شوې، چې د دښمن په وړاندې دفاعې دريځ 

 خپل وطن پښتونخوا کې اوسېده."ونيسي دا ځکه چې پير روشان په 

هغه او د هغې ډلې پر ډهلي چې د مغلو پالزمينه وه دښمنانه حمله نه وه 

کړې، بلکې دا مغلي لښکرې وې چې پر پير روښان او د پير روښان پر 

 هېواد بلوسېدلی وو."

د کور،کهول د ساتنې او څارنې سره  ل کور کې د خپلپڅو  چې په خ

او اختيار د لرلو حق هم په خپل الس کې لرل  جوخت د خپل د کور دوا 

غواړي، هغه ته هي و ،هي کله او په هيڅ ځاو کيې د تشدد پلوي او 

 متجاوز نه شي ويلی."

او نفرت وښيي، د  ههمدارنګه څو  چې د ظالمانو د ظلم څخه کرک

ظالمانو سره د دوستۍ او رفاقت نه ځان وژغوري او د ظلم او ناروا وو 

ې په مهال ظالم ته ځان ونه سپاري داسې کسان د پر ضد د مبارز

ګلو  د مينې رښتينی الرويان او رښتنيي رانسانيت په لمنه کې د ورو

 انسانان ګڼل کېږي."

چې بايد ولمانځل شي او د لمانځلو لړ  يې پايښت ومومي ،په دې 

دليل پښتانه په دې اړ دي چې د تل لپاره پير روښان د خپل ملي الرښود 

ګڼي، دهغه او دهغه د کورنۍ څه کم يوه پېړ  جهادي په څېر و

سرښندنو ته د ټولو پشتنو د ملي وياړونو او افتخاراتو په لړ کې د 

تاريخ د يوه ځالندې برخې په توګه تل تر تله په يادونو کې لمانځلی 

 وساتي."
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 څوارلسمه برخه

 باچا خان

ل پوره اته نوي په دې څپرکي کې د هغه چا په درناوي سر ټيټوو چې د خپ

د  هکاله عمر څخه يې سم نيمائي د انګرېزانو او بيا د پاکستان په نام

 مستبدو جابرو او ظالمو واکمنانو په جېل او په پند کې تېرې کړي دي."

دا هغه څو  دو چې پښتانه ورته باچاخان وايې، باچا خان چې اصلي 

په ټاپو وزمه  نوم يې عبدالغفار خان دو، دو د اسياپه وچه او بيادهند

کې د پښتنو د ټبر څخه لومړنۍ سړو دو چې د پښتنو په تاريخ کې په 

لومړي ځل د ژوند تر پايه پورې لکه د نوح عليه السالم غوندې د عدم 

 تشدد او د خواخوږ  د سياست مزي يې ټينګ وساتلی شول."

" تو  په ١په هکله د پښتو ارياناا دائرت المعارف د " وړيد نوم

 کې داسې ليکي: " مخ١١١"

عبد الغفار خان: خان عبد الغفار خان د محکوم او مرکزي پښتونستان 

" م کال په شاوخوا کې د اتمانزو ١٢٣۱يو نامتو مشر د بهرام خان ځوو "

په کلي کې زېږېدلی، ابتدايې علوم يې له کليواله ښوونځيو کې 

ان په لوستلي دي، دلوړو تحصيالتو دپاره "علي ګړ" ته الړ او د امتح

 دوره کې بريالی راووت."

" م کال د ملي سپاهي او قومي خادم په حيث د پښتونستان په ١٣١١په "

 ازاد  پسې د سياسياتو ميدان ته داخل شو."

د قومي ذهن او ملي شعور د بيدار  دپاره د معلم او استاد په صفت  

 په ه ه احساسات ېعلم او ملي تربيد کلي په کلي وګرځېد، په قام کې 

راوپارول او نه هېرېدونکي او نه غلې کېدونکې تاريخي نهضت يې 

 راوالړ کړ."

چې د پښتونستان عملي مبارزه د همدغه وخت نه شروع وه، په 
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" م کال د خان عبدالغفار خان پالر د يو شمېر مشرانو سره د ١٣١٣"

پرنګي له خوا ونيول شو او د څه مودې بند تېرولو نه وروسته خوشې 

بدالغفار خان په اتمانزو کې لويه تاريخي جلسه د زياتو شو، خان ع

 خلکو په شمول وکړه."

" م ١٣١۱د په څېر ومنل شو، په "ودغه جلسه کې د ملي مشر او الرښ په

کال کې خان عبدالغفار خان افغانستان ته راغۍ او چې واپس الړ په 

محکوم مرکزي پښتونستان کې د اصالح االفاغنه په نوم يې انجمن 

 ړ کړ."جو

"م کال کې خان عبدالغفار خان د پښتونستان د آزاد  د ملي ١٣١۱په "

او سياسي تحريک په اثر د پښتونستان رهبر په حيث د پرنګي له خوا 

 ونيول شو."

"م کال کې خوشې شو، د ١٣١١سياسي بند نه وروسته په " لهکاد درې 

نوم  هپښتونستان د خلکو له خوا يې تاريخي هرکلی اود فخر افغان پ

 وستايل شو."

"م کال کې اسالمي ملکونو ته الړ او په ١٣١١خان عبدالغفار خان په "

هغه جرګه کې يې د پخواني هندوستان "نماينده"په حيث ګډن وکړ، 

 چې د ابن سعود له خوا په مکه کې جوړه شوې وه."

خان عبدالغفار خان دحج د فريضې د ادا کولو نه وروسته عراق، لبنان، 

 يه، فلسطين او نور عربي ملکونه وليدل."مصر، سور

د ذهني انقالب کې ددغې دورې نه چې واپس راغی په پښتونستان 

دپارولو په مقصد يې د ازاد پښتون په نوم مجله جاري کړه او د خدائي 

کې د کانګريس په کلنۍ  رخدمتګار د نماينده ګانو په ملګرتياپه الهو

 جلسه کې ګډون وکړ."

خپو شو خالفتيانو او  ې د خدائي خدمتګارو سر"م کال ک١٣٩۱په "

ځلمو جرګې اوسياسي تحريک اوذهني انقالب په ډېر زور شور کې 

 روان شو."
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څو د صوبه سرحد په مشهور انقالب باندې د پرنګي حکومت قيصه 

 خوانۍ په وينو سره او عام قتل جوړ کړ."

ګجرات او خان يې وينو د "پښتونستان" د سياسي قيدي په حيث يې د 

" م کال کې چې بيا پښتنې ولولي انقالبي ١٣٩١جېل ته ولېږه په "

شولې، خان عبدلغفارخان د پرنګي حکومت له خوا ګرفتار او په 

 زرګونه شاه زلمي ورسره ونيول شول."

" م کال کې د تقرير او سياسي فعاليتونو له کبله بندي شو، ١٣٩١په "

غږ وشو او د پښتونستان " م کال چې د پاکستان د جوړېدو ١٣١١په "

خلکو ته وويل شو؛ پاکستان غواړي که هندوستان نو پښتونستانو 

ددغې پوښتنې په ځواب کې وويل؛ د يوې غالمۍ نه بلې غالمۍ ته 

تګ مرګ؛ موږ نه پاکستان غواړو نه هندوستان، بلکې زموږ د 

 غوښتنې او کوښښ نوم پښتونستان دو."

ي ته الړ او پرنګي لمشر  ډه " م کال خان د يو هيئت په١٣١١په "

راو ته يې خپله مطالبه وړاندې کړه چې موږ خپل اساسي او سواي

بنيادي آزادي غواړو، زموږ کوښښونه او قربانۍ د خپل وطن د آزاد  

 دپاره دي."

قوم د آرزوګانو په زي وائسرا چې د خان عبدالغفار خان د دهند انګري

عامل مجلس راوغوښتل شو. ۍ ياد کانګريس پارټډغوښتنه دال ان

ع کال د هغې معاهدي په اساس چې د  ١٣٩١ته د خان له خوا د مجلس 

خدائي خدمتګارو او د کانګرس تر منځ شوي وه، پيشنهاد وړاندو 

 جماني ليکلي وو،په ترنهاد کې خان د قام د ارزوګانو شدغه پيپه شو. 

چې موږ دخپل ثقافت اومليت په بنياد يو ځانله مملکت جوړول 

نوم به يې پښتونستان وي په دغه مرحله کې څو ورځې د  غواړو؛ چې

 پښتونستان هيواد د پټانستان په نوم ياد شو."

دکانګريس عامل مجلس دغه پيشنهاد منظور کړ او د خان عبدالغفارخان 

ته پيشنهاد  اوايسرترجمانۍ يو ځل بيا د هند ارزوګانوپه دد خپل قوم 
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 وړاندې کړ چې پښتانه آزاد پښتونستان جوړول غواړي."

 خو پرنګي او پاکستان په سخت سياسي مخالفت الس پورې کړ."

" م کال خان د پاکستان په پارلمان کې دراجه غضنفر علي ١٣١٢په "

او ترخې خان او لياقت علي خان سره د پښتونستان په موضوع کلکې 

 خبرې وکړې."

خان په مختلفو جيلونو کې زحمتونه وګالل او د سياسي قيام او 

" اوه کاله د پښتونستان څخه دباندې په ١سياسي نظر بندي په نوم "

" م ١٣١١پاکستان کې د جيلونو او بنديزونو الندې عمر تېر کړ او په "

 کال خالص شو."

او د اټک دغاړې نه دجوالو په اولسمه نېټه پښتونستان ته راغی 

اتمانزو پورې په لکونو لويو او وړو يې هرکلی وکړ، او د پښتونستان 

"هجري شمسي کال کې خان ١٩٩١تحريک يو ځل بيا جدي شو، په "

عبدالغفار خان دافغانستان په بلنه د پښتونستان د ورځې هرکلی په 

ه مظاهرو کې د ګډون نه وروسته د قندهار په الر جنوبي پښتونستان ت

 روان شو."

څنګه چې خان عبدالغفار خان دجنوبي پښتونستان کوېټې ته ورسېد د 

 او جېل ته ولېږل شو." رپاکستان دحکومت له خوا ګرفتا

دا ځل يوازې بندي نه، بلکې دجېل فشارونو داسې ناروغه کړ چې بايد 

 شفاخانې ته لېږل شوو واو."

ن حکومت به د يوې مګر دخان ناروغتيا به چې زياته شوه، نو د پاکستا

 جېلخانې نه بلې ته بدل کړ."

" هــ شمسي کال د سنبلې په مياشت ١٩١٩وروسته چې خوشې شو په "

، د څه مودې تېرولو نه وروسته داروپانه الړکې دعالج دپاره اروپاته 

" هــ ش کال د قوس په ١٩١٩قاهرې ته الړ او د قاهرې نه د عالج دپاره "

بل ته راغی، په اکبر خان روغتون کې د " ورځ په الوتکه کې کا١١"

 عالج اوتداوي الندې ونيول شو."
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خان عبدالغفار خان چې روغ شو نو د څو کلونو دپاره په کابل کې پاتې 

 شو."

کې هر کال بېلې بېلې دورې وکړې  نوده د افغانستان په ټولو واليتو

 مراسمو کې چې اوهم يې کال په کال د پښتونستان د ورځې د جشن په

په کابل کې جوړېده، په غازي سټيډيوم کې د پښتونستان او 

بلوچستان دخلکو د ملي مطالباتو په باره کې جذابې او مفصلې 

مناسبت په جوړو شويو مظاهرو کې  په دېويناوېکولې، او هم يې 

 ګډون کاوه."

 ويناو تفصيل د همغو وختونو په ورځپاڼو کې خپور شوي دي." چې دده د

 انا دائرت المعارف څخه د باچا خان پېژندګلوي، اوسداو د پښتو اري

" او ١١١به د باچا خان"داسالم بې تشدده سرتېري" د کتاب" د"

 " مخونه هم ولولو، په هغه کې داسې ليکل شويدي:١١١"

Elwin  انګريز ژورناليست باچا خان په هکله ويلي؛ د انګريز له مامور

 يل انسان دو."ذرڅخه يې واورېدل چې باچا خان يو پخوانی 

درد نه خوري ټوپک نه شي  يو پښتون ورته وويل چې؛ باچا خان په

 چلولی."

يوه انګريزي مېرمنې چې د باچا خان د کورنۍ سره او سيدلی وه؛ باچا 

پرتله کړ، هغه معنوي مقام چې په  د عيسی عليه السالم سرهئې خان 

ې "په هنديت هندويزم ک١٣١٢" ١٢١٣ګاندي "ماشلمه پېړ  کې مهات

او په امريکې کې د تور پوټکو مشر ډاکتر مارتين لوترکينګ 

" په عيسويت کې ګټلی دو"د يوويشتمې "پېړ " په ١٣١٢"١٣١٣"

" ١٣٢٣"١٢٣۱درشل کې بې له سياله په اسالمي نړ  کې باچا خان "

 لپاره خوندي ښکاري."

داسې بريښي چې په يوويشتمه پېړ  کې به د اټومي کاووبايانو پر 

 پر څنګ زور واخلي." ضد د سولې

په دغسې نړ  وال اړتيا کې به ناشوني نه وي چې باچا خان د موسسي 



222                                                                                                                             د انسانيت په لمنه کېعدم تشدد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

په حيث بيا راژوندو شي؛ داسالم بې تشدده عسکر شي، دتر هيدلو او 

دې ډول د پښتنو فخر  مظلومو انسانانو د زړونو امپراتورو ګرځي او په

خدايي افغان په واپسۍ پېړيو کې په فخر افغان ونازول شي او 

 خدمتګار ته يې د "خيرالبشر" درناوو وشي."

 والو ته وښودل چې؛يباچا خان نړ

 عدم تشدد په اسالم کې خوندي دو. -١

 کلک سيستم په مقابل کې هم بريالی کېدلی شي.د عدم تشدد  -١

 يواځې په پښتنو "ماليمو" ټولنو کې نه ،بلکې د پښتنو.عدم تشدد -٩

جي يې د "بدل" اخيستلو په جګړو کې راينپه زېږه ټولنه کې هم چې 

 ی شي."لرول لوبو نا زېخوړل کېږي اغ

د باچا خان ستر لښکر "په زرګونه خدائي خدمتګاران" ددغې ادعا 

 لپاره غښتلی ثبوت دو."

ن ميکارتي "په "واشنګټن پوستکې کاږي چې باچا خان کېدلی مکول

ان" يې جهاني قدرت شي هغه ډول چې هيڅ پوځ او يا اړتون "زندي ش

نه شي تم کولی" جين شارپ" د هارورد پوهنتون  د بې تشدده مجازاتو 

د پروګرامونو مشر ليکي چې؛ دخان عبدالغفار خان عمل او دهغه د 

مشر  الندې "د پښتنو کلک اسالمي بې تشدده پر ځنګ" هر چېرې 

هر چا کلک ټينګار  راوړي، زه پر ېهيل او غټېخلکو ته نوي امکانات 

نېژدې شوي کړکيښ "تاريخ" په هکله زياته زده کړه  کوم چې ددې

 وکړي."

م کې د عدم تشدد د مطالعې د فلسطيني شيل"مبار او داد" په ايرو 

؛ دا کتاب، باچا خان داسالم بې تشدد سرتيرو" د وايي چې مرکز مشر

هر مسلمان لپاره حتمي دو، دخان عبدالغفار خان ژوند په منځني 

کوکې بدلون راوستلی شي او ډېرو ته به بلنه ختيز کې په ډېر و لوستون

 وکړي."

دا وې يو څو ټکي د باچا خان داسالم بې تشدده سرتيري د کتاب څخه، 
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وال ينړ کلونو کې د باچا خان په هکله په ژدېاوس به وګورو چې په دې ن

ذهينت کې څرنګه قضاوت شته والی لري؟ باچا خان د نه تشدد الهام له 

 ."قرآن څخه اخيستی وو

لمسي او  ما ګاندهيتداوينا د هندوستان د خپلواکۍ د ځالنده اتل مها

" ١۱۱٢" ل"راجموهن ګاندهي" دميالدي کانامتو څېړونکي پروفيسور

" په هغه غونډه کې د خپلې وينا په ترڅ کې ١١د اپريل مياشتې په "

وکړه چې د خان عبد الغفار خان يا باچاخان دسولي او روغې د لومړ  

 ې په نامه په نيويار  کې د خيبر ټولنې او د پاکستان دڅېړن غونډ

 ګوند له خوا جوړه شوې وه."ملي  عوامي

ښاغلی"راجموهن"وويل چې ګڼ شمېر کسان خوداسې فکر کوي چې 

ګاندهي له الرې  اتمايعنې د باچا خان دنه تشدد، د فلسفې الهام د مه

 څخه وو."

م کې د صبر پر تورې خوماته باچا خان داهم وويل چې په هيڅ يوه کال

 دومره ټينګارنه دو راغلی، لکه په قرآن شريف کې چې شوي دي."

نو ځکه يې ډېر اغيز پرې کړاو وو، "راجموهن" پاچا خان تر ټولو 

ويه سر لټينګ مسلمان او د پښتنو له پاره دمينې اواخالص تر ټولو 

چينه وبلله، ښاغلی راجموهن چې په دې وروستيو کلونو کې د باچا 

چاپ کړو دو، دنه  وان د نه تشدد غورځنګ په باب يو اثر هم ليکلی اخ

يو يې په پښتني  ېتشدد د فلسفې ته هغه د ژمنتيا دوه علتونه ګڼي، چ

 تولنه کې د کسات يا بدل اخيستنې دود له منځه وړل وو."

او دوهم يې د انګريزانو دامپراتور  له سخت غبرګون څخه د خپل 

 پښتون ولس ساتل وو."

نامه چې کومه  راجموهن" داخبره هم په ډاګه وکړه چې د القاعدې په"

ز ېتر هګر  په نامه يادېږي او وايې چې په پښتنې سيمو کې اغد اداره 

لري، هي کله يې د خدايې خدمتګارانو دغورځنګ په کچه پر پښتنو 

 اغيزه نه ده ښندلی."
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هنتون دې غونډې ته په لسګونو روڼ اندي، ليکوال، څېړونکي، د پو

زده کوونکی د امريکا له بېلو بېلو ايالتونو څخه هندوستانيان، 

 پاکستانيان او افغانان هم راغلي ول."

ګوند مشرانو؛ اسپنديارولي خان ملي  عوامي غونډې ته د پاکستان د

 او افرا سياب خټک له پاکستان څخه تيلفوني ويناوې وکړي."

کړه چې د دوو دګوند دوو په خپلو ويناوو کې دا خبره په ټينګار و

سياست د باچا خان د نه تشدد سياست پر مخ بيايي اوهمدا رنګه يې د 

د ترهګرو او افراطيانو په  اله چېبپښتنو په باب داتور هم بېځايه و

ړ  ته ورپېژني، دوو زياته کړه چې د پښتنو ډېرو ترهګري نه ننامه يې 

 مني."

ج ولي شاه خټک د باچا د پښتو ژبې نامتوليکوال او څېړونکي ډاکتر را

خان د نه تشدد دسياست يو څو بېلګې وړاندې کړي او همدارنګه د 

 د پښتنو پېژندنې په باب معلوماتي خبرې وکړې." لويديځوالو له پاره

چې پښتون په خپله خوښه دوزخ ته ځي خو په زور جنت ته هم  ه وويلد

 وائې: نه ځي، دوو خپلې خبرې په دې پښتو لنډې پاو ته ورسولې چې

 بد پر ما ثبوت کړيې د ناــــاش

 بې بدو زړه له مانه څله بدوينه

غونډې ته همدارنګه د پښتو نامتو شاعر عبدالباري جهاني په پښتو 

ژبه د باچاخان په باب لنډې خبرې وکړې او خپل يو اوږد شعر يې چې 

دپښتنو اوسنۍ ستونزې د يو نابللي مېلمه انځور په کې وو، وړاندې 

 کړ."

ې څېړن غونډې يوازينی پښتو وينا کوونکی افغان ژورناليست او دد

 څېړونکی عبدالواحد "مشواڼۍ" وو."

چې نه يوازې يې باچا خان خپله ليدلی وو، همدارنګه يې دخدايي 

خدمتګارانو په ټولنيزو خدمتونو کې ډېر او ګټور معلومات وړاندې 

غاړي "خيال غونډه نيمه شپه د پښتو ژبې نامتو سندر نکړل، دا څېړ



225                                                                                                                             د انسانيت په لمنه کېعدم تشدد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 محمد او ماه جبينې" په سندرو پاو ته ورسېده."

په پورته توګه مودخان عبدالغفار خان "باچا خان" په هکله او دا چې 

هغه د قرآني ارشاداتو له مخې په خپلې ورځني ژوندانه کې دعدم 

ه پر ځاو بتشدد خوو، خصلت اورشي دريځ غوره کړو، ښائي ډېره 

 وي." هخبر

واځې د اسالم دين پر عدم تشدد پيل شوې اودعدم دا ځکه چې نه ي

تشدد په لورې تګ لري، چې نورو اديانو هم د بنسټ څخه پر عدم 

 تشدد رامنځته شوې او بيا مخته تللي دي."

د ژوندانه لومړنی اصل دو چې بايد رعايت شي يعنې ژوند پر  دا چې

عدم تشدد مينې او سولې روغې پيل شوې، خو د کرکې دتشدد له 

 مله ژوبل شوې رټل شوې او نابود شوي دي."ال

ي په دې ځاو کې د باچا خان وينا هم واورو هغه په خپل جدو او وښه به 

"مخ کې وايې: حقيقت دادو چې دا ټول اسماني ١١جهد کتاب په "

مذهبونه دخداو مذهبونهدو او دنيا ته د اتفاق، مينې او محبت او د 

راغلي دي، د هر يوه مذهب د  خداو د مخلوق د آرام او خدمت دپاره

پيروکارو دافرض دو چې د خداو د مخلوق له منځ نه کرکه او نفرت 

امداد وکړي  لري کړي او مينه اومحبت په کې پيدا کړي او يو د بل سره

 خو موږ ددې  حقيقت نه چا خبر کړي نه يو"...

 "مخ کې وايي:١١٩همدارنګه د جدو جهد کتاب په "

 وه شوم د اسالم د تعليم نه خبردار شوم.په زه د قرآن په خوبيو ښ

" مخ ١١١او د مذهب په حقيقت ورسېدم. "باچا خان" د خپل کتاب په "

کې وايي په دين کې زور نه شته، ځکه چې ددې تعلق زړه سره دو د 

خپل دين هر مذهب واال ته د احق حاصل دو چې د تبليغ په ذريعه 

هم دانه وايې چې تاسو  مذهب يو نکېفائدې او خوبي ښکاره کړي، ل

په زور او زياتي او اللچ خلک په خپل مذهب کې داخل کړي، ځکه چې 

د مذهب معامله خو د زړه او دماغ سره ده چې زړه اودماغ اوعقيدې 
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کوم مذهب نه دو قبول کړو په هغه عمل کولی نه شي، او چې عمل پرې 

پل کتاب "باچا خان په خ ونه کړي، نو هيڅ فائده ترې حاصلوي نه شي

" مخ کې وائي په اصل کې عدم تشدد يو ٩١١زما ژوند او جدو جهد" 

طاقت دو، څرنګه چې تشدد طاقت دو، د عدم تشدد هم دغه شان فوج 

د تشدد دو خو د عدم تشددوسله تبليغ دو او د  نګه چېڅدو لکه 

 دو." کټوپ هتشدد وسل

 او جرآت عدم تشدد په خلکو کې محبت پيدا کوي همت پيدا کوي

نفرت پيدا کوي او وېره پيدا کوي او  کې په خلکو پيداکوي، اوتشدد

بزدلي پيدا کوي، ځينې خلک وايي چې د دفاع لپاره خو تشدد په کار 

دو، دوو دې ته فکر نه کوي، چې تشدد دې وکړو نو د عدم تشدد الره 

 " دې پرېښوده.

ه شته حاالنکه عدم تشدد کې خپله دفاع شته، عدم تشدد کې شکست ن

او په تشدد کې شکست شته، څنګه چې د تشدد يو نظام دو، دغه شان 

ره تلل هم او په دې ال دو اساند عدم تشدد هم مکمل نظام دو تشدد 

 اسان دو، خو د څپېړې زغمل ګران کار دو."

د سرو جامو په هکله په خپل کتاب زما  وباچا خان د خدايې خدمتګار

داسې وايي؛ په نوښار کې چې ډېر " مخ کې ٩١١ژوند او جدوجهد په "

خدايي خدمتګار او ممبران جوړ شول، نو دلته موږ جرګه وکړه او د 

ددې  ېخدايي خدمتګارو جرنيل سرورشاه مقرر شو، ما خو د وړاند

خبرې ذکر کړو دو، چې د خدايي خدمتګارو وردي د سپينې خامتا 

 وه."

په دوره کې خدايي خدمتګارو ماته شکايت وکړو چې دا سپينه وردي 

زرخيرنه شي اود وينځلو هم څه انتظام نه وو، نو ښه په دا وي چې موږ 

څه رنګ ورکړو، نو ماورته ووي چې ورکړئ، نو هغوو اتفاقاً سور 

 رنګ ورکړو، خدايي خدمتګارو ځان له سرې ورد  جوړ کړو."

ه ځانله په خپله وردي جوړوله دو رنګ د خلکو بهر خدايي خدمتګار 
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ډېر زيات اثر وکړو، ځکه چې ښکلي ورد  وې، او زلمي  په زړونو کې

ه په کې ښکلي ښکارېدل او د ټولو خدايي خدمتګارو يو شان رنګ ب

ورکړو دغه د سرو جامو وجه وه چې پيرنګيانو بيا زموږ پرخالف 

پراپګنډ شروع کړه چې دا د بالشويک تحريک دو، موږ خو هغه وخت 

 هم سره ورد  ده." ددې نه خبر هم نه وو چې د با الشويک

ن نيوه اتفاقي خبره وه، ماتر دغه وخته پورې نه د مارکس نه د لي خودا

 او نه دګاندهي چې کوم کتاب لوستی و،او نه ترې خبروم."

داو د باچا خان د زما ژوند او جدو جهد کتاب څخه دهغوو څولنډې 

 ګنډې د کړنالرو بنسټيزو ويناوې."

پلو يان هغوو چې د سياست په د پوهي خاوندان او حق او حقيقت 

له  توراسره، ښه له بدو او ندې او کولی شي سره له نه ناوړه ککړ شوې 

سپينه جدا کړي وبه وايي چې په رښتيا سره باچا خان هم په خپل مهال 

کې د خپلې سيمې او د خپل ولس لپاره د حق د الرې يو رښتينی مشر 

 او الرښود وو."

که څنګه چې په پورته کرښو کې مو د او موږ هم کولی شو ووايو: ل

مختلفو کسانو اندونه او انګېرنې ولوستلې او څنګه چې مو د 

باچاخان د ژوند اود هغوو د کړو وړو انځور د دوست او دښمن په 

هنداره کې وليدله، په څرګنده او زغرده توګه ويلی شو چې باچا خان د 

ې يې د ې دانسانيت په لمنه کچخپل مهال يو ستر شخصيت وو، 

وروولۍ د مينې اتلولی په پوره توګه ځلولی او د دې وړتيا يې تر السه 

اهدافو د تحقق په الره کې د دوو د انسانيت د  کړې چې دده د موخو او

مينې، محبت او ورورولۍ د ستر دريځ نه د تل لپاره درناوو او 

 لمانځنه وشي."

ولس جوړونه،  دا ځکه چې باچا خان چې کومه الره غوره کړې ده هغه د

د ولس روزنه او د ولس پالنه وه، کوم چې دغه درې واړه موخې د تل 

ه درې واړو غيو په دنده کې خپله څهره ځلولې او د زلپاره د الهي استا
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انو خپل ژوند له السه پيغمبرت ډېرو ښموخو د تحقق په الره کې ز

 ورکړو او شهيدان شوي دي."

لمنه کې د تاريخ هغه غبرګون دو چې زما په اند باچا خان د انسانيت په 

اري او کبلومړو د محبت د دين الرويانو، د استبدادي، است

استمعاري نظام پر ضد راپاڅېدلي او خپل ولس ته د انساني حقوقو 

سره جوخت د خپلواکۍ چيغه هم پورته کړې او په دې الره کې يې ډېرې 

مې د ديموکراسي زياتې ناخوالې اوربړونه وګالل او بيا باچا خان د سي

د مدعيانو نه وروسته په پاکستان کې د اسالمي نظام د مدعيانو 

داستبداد، ظلم او ناروا او په جيلونو او زندانونو کې يې سم نيمايي 

 تېر کړ." رعم

يعنې؛ نه يواځې د عيسی عليه السالم د الرويانو په کړو وړوکې د 

الره چې د د شريعت عدم تشدد شته والی نه عيسی عليه السالم 

حضرت محمد 
ص
په مسلمانانو کې هم لکه څنګه چې د باچا خان د  

ژوندانه تاريخ نه راڅرګندېږي د اسالمي دين اصولي کړنالرې نه دو 

رعايت شوي او باچا خان د دغو دواړو اديانو د مدعيانو د ناوړو کړو 

وړو، او انسان دښمنه چال چلند يو روښانه تاريخي غبرګون په څېر 

 نښه ګڼلی شو." ځالنده

ددې روښانه دليل د ثبوت له مخې دا خبره د لمر غوندې څرګنده 

يانو په پيروانو کې څنګه چې په داو اسالمي ا مسيحيښکاري چې د 

وري کې لوستل کېږي هغسې په عمل کې څه نه شته او څو  يې نه تي

پلي کوي، وګوري د هغو جهادي مشرانو د ژوندانه په بيوګرافي کې 

وي اتحاد د يرغل په وړاندې يې د جهاد او غزا د ستر امر په چې د شور

الرښوونه کې يې تاريخ ته په يادګار پرېښوولي يعنې هغو څه وويل او 

 بيا يې څه وکړل؟......"
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 پېنځلسمه برخه

 ګاندهي اتمامه

په دې برخه کې دهغه چا په درناوي دغه کرښې تور وو چې هغوو د 

ټاپو وزمه کې د شلمې پېړ  يو پياوړو، ايشيا او با الخاصه دهند په 

مينه نا  او په خپلواکۍ مينه انسان وو، چې د انسانيت په لمنه کې 

يې د ورورولۍ د مينې اتلولۍ ته رسېدلی او د درنښت د دريځ سرته 

 ختلی ستورو دو."

ي لومړو تر هرڅه ګاندهي جې وپېژنو، د پښتو اريانان دائرت وه بښه 

 " مخ کې داسې ليکل شوي دي."٢٢١المعارف اوم ټو  په "

نو پيشوا، او د هند مشهور فېلسوف، هندوا" د Gandhiګاندهي: 

" ع ميالدې کال د ١٢١٣ند ګاندهي د "چم رمصلح او سياستمدار ک

اکتوبر په دوهمه ورځ د پور بندر په ښار کې وزېږېد، خپلې لومړنۍ زده 

اجکوټ ر ره دکړې په همغه ښار کې پيل کړې او بيا د خپلې کورنۍ س

 ښار ته والړ، خپلې زده کړې ته يې ادامه ورکړه ال ديارلس کلن وو."

او په ښوونځي کې يې درس وايه چې د پالر په غوښتنه يې د 

" نومي نجلۍ سره واده وکړ، دو په Casturbai" ستوربالي"کا

" ع م کال د انګلستان خواته وخوځېد اوپه لومړي سر کې يې ١٢٢٢"

او  نو روحيه زيات بدلون او تغير راووست، چې د ويلودده په اخالقو ا

ن ا زده کولو او د وينا کولو په طرز پوهېدلو يې شروع وکړه، خو د 

غوره کړه او  رويهوښو خوړلو د طرفدارانو سره د تماس په اثر کې ساده 

زياريې وويست، چې هر څومره وکوالو شي خپل ژوند زياتره ساده او 

 زان تېر کړي."را

هي په لندن کې د اوسېدو پر وخت خپل دينې لوو اثار په انګريزي ګاند

ژبه ولوستل او بيا د نورو اديانو په تېره بيا د اسالم او مسجبت په 
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" Edwin A : د وين ارتولآسيا نور، کتاب د؛ا  مطالعه بوخت شو، د

فصل پرده ژوره اغېزه وکړه او همدا  پيغمبرتاليف په تېره بيا د اسالم د 

ده کې اخالقي لوو تحوالت  انجيل لوستل يې پاو ته ورسول په د ېچ

ه نډ" ع،م کال کې بېرته خپل وطن ته راغی دو ل١٢٣١شروع شو، او په "

 موده په بمبيي کې د وکالت په کار بوخت شو."

د خو بيا د هندي يوې کمپنۍ په پيشنهاد جنوبي افريقا ته والړ چې 

 مه کې ځينې دفاع وکړي."هغه ځاو چارې مطالعه کړي، او په محک

" کې وو، په حقيقت کې دده د سياسي ١٢٣١دا مسافرت چې په کال "

او اجتماعي مبارزو مقدمه ګڼله کېدله، په جنوبي افريقا کې د 

اوسېدونکو هنديانو له حقوقو څخه ددفاع په خاطر دده مبارزو 

و ، ايانګريزان مجبور کړل چې يو انګريزي هيئت جنوبي افريقا ته ولېږ

 ."ويوه برخه ظالمانه مقررات يې لغوه کړ

ګاندهي تر هغه سياسي موفقيت وروسته هند ته راوګرځېد اوهلته يې 

ورځ دده هره په سخته او لويه مبارزه الس پورې کړ، په دې وخت کې نو 

يم، چې نيولی صمد هوا خواهاهو شمېر زياتېده او دې کار دده هغه ت

دده قدرت لمنه دومره اوږده شوه او  يې وو، ال ټينګاوه، څو په پاو کې

" ع،م کال کې ملي کنګري ١٣١١نفوذ يې داسې حد ته ورسېد چې په "

خپل ټول اختيارات ده ته ورکړل او ده خپل خاص ډول مبارزې له مخې 

الرې په هند د اومت و د منفي مقايعنې؛ پر عدم تشدد باندې اعتقاد 

" کال کې دده د ١٣١١ې په "چنه منځ ته راوستل وکې داسې کش مکش

بنديګرت سبب شول او د هند د انګريز حکومت پر ضد د توطيي په 

 جرم محاکمه شول."

په دې محاکمه کې يې دې په شپږ کاله بند محکوم کړ، خو دده د بند 

موده تر دوو کالو زياته اوږده نه شوه او تر آزاد  وروسته دهندوستان 

په ټينګ عزم يې د  ښه  نه پخواد کنګرې په رياست وټاکل شو، او 

انګريزانو پر ضدم مبارزې ته مال وتړله، انګريزانو بيادې زندان ته 
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 واچاوه."

خو دو هر وارې د خپل جهاني محبوبيت په علت د غذا نه خوړلو د 

" ١٣١١اعتصاب په وجه له زندانه خالصېده، څو نايب السلطنه د "

اره مخصوصه ع،م کال د مي په مياشت کې د ګاندهي سره د کتنې دپ

، او د هند د خپلواکۍ او استقالل ترتيب يې ونيوه څو هجلسه جوړه کړ

" د هند ١۱" کال د اګست په "١٣١١چې د هغې کتنې په نتيجه کې د "

آزادي اعالن شوه او په دې توګه هغه مبارزه چې له کلونو راهيسې پيل 

ب وو ميم سبعشوې وه او ګاندهي د هند په ټولو اياالتو کې د هغې د ت

 نتيجې ته ورسېدله."

" کال د جنوري په دېرشمه د سهار په نهو بجو او دېرشو ١٣١٢دو د "

" نومې ځاو څخه راووت د Birla Houseدقيقو کله چې له بېرله هاوس 

ونه د خلکو څخه يوه متعصب هندو چې "رامنيات"نومېده دده د زړه پ

 ي مړ شو."خواته د تومانچې درې ټکه وکړل او د هغه په اثر ګانده

ګاندهي مختلف تاليفات او انتشارات درلودل چې شمېر يې يو دېرش 

 ته رسېږي چې دلته د هغو شرح راوړل خبره اوږده وي."

پښتو  لهداوې د مهاتما ګاندهي جي په هکله څو لنډې کرښې چې 

ګاندهي جي تر هغې ډېر  ېخيستل شواالمعارف څخه راو ةاريانا دائر

په ټوله ټاپووزمه کې د سولې، روغې او ستر انسان دو چې د هند 

همدارنګه د هند په نيمه وچه کې ښايي ګاندهي جي لومړنۍ سړو وي 

هاند او ه و ميوه تر السه  ې اوې په ژوندانه کې يې د خپلې مبارزچ

 کړې ده."

له ډې تاريخي پړاوونو کې ګاندهي جي او د هغه ژديعنې په دې ن

ورځنګ دو چې په خپل يواځينۍ سياسي او آزادو غوښتونکې غ

ژوند کې د ازادو او خپلواکۍ پر لوړ او اوچت غره باندې خپل بيرغ 

رپولی او هند ته يې يو ځل بيا پخوانی برم او عظمت وربښلی دو هغه 

ګلو  د رهم د تشدد او ځځوالې په رټلو او د روغې ، جوړې او د ورو
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ملګرو ه يواځې د ګاندهي چي او د هغه نمينې نه ماتېدونکې لښکر 

ې دو لښکر د تاريخ په اوږدو کې چهاند او ه و برو ورپه برخه کړو 

ډېرو الهي استاز يوته هم رنګ په رنګه، برياليتوبونه په الس ورکړي 

 دي."

 په دې توګه د باچا خان دا خبره د رښتيا والي ځاو خپلوي چې وايي:

د تشدد لښکر ماتيدونکی دو خو د عدم تشدد لښکرو هي کله ماتې 

 ده خوړلې." نه

په رښتيا چې د ګاندهي جي دعدم تشدد لښکرو د انګريزانو د تشدد 

او په دې ډول ګاندهي جي او د هغه دغورځنګ  لښکرو ته ماتې ورکړه

د لومړي کتار ملګرو دانسانيت په لمنه کې د ورورولۍ د مينې د 

اتالنو دريځ خپل کړ چې به يې تل لپاره د درناوي او لمانځنو دنده پر 

 ړه ولري."غا

زما په اند د ګاندهي جي او د هغه د ملګرو غورځنګينه هلې ځلې هم په 

ل ذات کې يو ستر تاريخي غبرګون دو چې په هند کې د انګريز د پخ

عيسوي الرويانو د سياسي واکمنۍ د استبداد، ظلم او ناروا وو پر 

 ضد د هند د ټولو پرګنو له خوا راوالړ شوي وو."
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 شپاړسمه برخه

 ين لوترکينګمارت

داکتر مارتين لوترکينګ دانسانيت په خورا درنه او پراخه لمنه کې د 

شلمې عيسوي پېړ  د وروولۍ او خواخوږ  د مينې داتل په څېر 

پېژندل شوو سړي توب دو، چې د هغه په هکله د پښتو اريانا دائرت 

 " مخ کې داسې ليکي:٣١١المعارف اوم ټو  په "

ې د متحده اياالتو دتور پوټکو او د جنوبي مارتين لوترکينګ: د امريک

" ع،م کال د جنوري د مياشتې ١٣١٣انو د جرګې مشر وو، په "يمسيح

 زېږېدلی دو." اتالنتا کې" نېټه د امريکې په ١١په "

په څوارلس کلنۍ کې ورځپاڼه ليکونکی وو، په پنځلس کلنۍ کې 

کې د  " کلنۍ١١"کلنۍ کې فارغ شو او په "١٢کالج ته الړ او په "

نېته کې له  ٢" کال د جون د مياشتې په ١٣١٩ياتو ډاکتر شو،"هال

 تا" اسکوت" سره واده وکړ."ر"کو

" کال تر لومړيو ورځو پورې څو وارې پرې ناوړه قصد وشو او ١٣١٢د "

د ايالت په  تينسي" کال د اپريل په څلورمه د امريکې د ١٣١٢د"

 ممفيس کې ووژل شو."

 " کال کې د سولې د نوبل جايزه هم ګټلې وه.١٣١١مارتين لوترکينګپه "

" ورځ د ملي ماتم د ١" کال د اپريل "١٣١٢دده د وژل کېدو په نسبت د "

 ورځې په توګه وپېژندل شوه."

ښتو کې چې دده د وژل کېدو نه وروسته دامريکې په بېلو بېلو نپه هغو 

ژل " تنه وو١١ښارونو کې د تور پوټکو او سپين پوټکو ترمنځ وشوې "

 شول."

ليندن دده د ښخولو په مراسمو کې د امريکې دهغه مهال جمهور رئيس 

 ګډون کړو وو."جانسن 
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او د هغه وخت د ملګرو ملتونو د موسسې سرمنشي "اوتانت"ويلي 

 وو، چې د دکتور مارتين لوترکينګ وژلو د بشريت وجدان راوپاراوه."

سبب شي، مارتين او په ټوله نړ  کې به نژادي توپير دله مينځه وړلو 

لوترکينګ په يوه کال کې تقريباًُ پنځه سوه زره کيلو متره سفر وکړ او 

" نطقونه يې وکړل، دده قاتل "جمېز ارل ري" نومېده او په لندن ١١"

 په عمري بند محکوم شو." له خواکې ونيول شو او د محکمې 

 ېسار مارتين لوترکينګ وپېژانده، هغه په دټډاک په پورته توګه  مو

ه د حضرت نټولنه کې زېږېدلی او رالوو شوو وو، چې له څېلمې ځانو

لوتر  د ګڼي، خو انعيسی عليه السالم مسيح د عدم تشدد الروي

کېنګ مبارزې وښودله چې د امريکې متحده اياالتو په ټولنه کې تور 

پوټکي لکه د مصر د فراعنه و په ټولنه کې د بني اسرايلو په څېر د 

يثيت الره او هر يو تور پوټکی که نر وو او که ښځه د وينځې او مريې ح

مصري ټولنې په منځ کې د بني اسرايلو غوندې د دمريې او وينځې په 

 توګه کارېدل."

ي ټولنې د تشدد نه ډ  کلتور په مخه سيحدغه المل چې د امريکې د م

کې ږدي. ډاکتر لوتر کېنګ دې ته وه وه، چې د خپلو تور پوټکو 

ڼو د انساني حقوقو د غوښتنې آواز اوچت کړو دده دغه خويندو او ورو

زړورتيا يې ګام چې ټوله په ټوله بې وسلې بې تشدد او بې ځاځنيزه 

 خوو او خصلت څخه وو."

په وړاندې يې د خپل  ضرت موسی عليه السالم چې د فرعوناو لکه د ح

ه يوه سوله ييزه او د ورورولۍ نه ډکه وقام د آزاد  غوښتنه کړې 

نه وه چې د ستاينې وړ ګڼل کېږي او انساني نړ  ته دغه دنده ور غوښت

په غاړه اچوي چې د ښاغلي ډاکتر مارتين لوترکينګ د درناوي او 

کې  نتيجهدرنښت خيال تل وساتي، دا ځکه چې د نوموړي د مبارزې په 

ټولنې په منځ کې هغو ټولو تورپوټکو ته داحق په الس  ييد امريکا

سپين پوتکو په څېر دوو هم په امريکا يې ټولنه  ورغی چې لکه د نورو
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کې آزاد ژوند ولري، زه دلته نو موړو ډاکتر لوترکېنګ د انسانيت په 

درناوي وړ ګڼمه او  مينې د يو ستر اتل په څېر د لمنه کې د ورورولۍ د

هغه خپل قام هم تل دده  ورته په خورا درنښت خپل سر ټيټوم هيله ده د

 کړي.درناوو او نمانځنه و

 

غښتې او څو  چې ناتلولي  په انسان وژنه کې نه ده 

د ډله ايزو انسانانو په وژلو غواړي ځان اتل وښيي هم 

 نه شي ګڼلی. والهاتل

اتل هغه څو  دو، چې د مارتين لوترکينګ، 

ګاندهی جي او نورو غوندې خپل ولس ته د 

خپلواکه، سوله ايزه او د مينې ډ  ژوند وسه 

 وبخښي.

 پی((مبارز ))څا

 

 


