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ژﺑﺎړه» :ﺗﺎﺳي ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐي ﻫﻐﻪ ﻏﻮره ډﻟﻪ ﻳﺎﺳﺖ ﭼي د وګړو د

ﻻرښﻮوﻧي او اﺻﻼح ﻟﭙﺎره ﻣﻨځﺘﻪ راوړل ﺳﻮې ده .ﺗﺎﺳي د ﻧﯧکۍ اﻣﺮﮐﻮئ

اوﻟﻪ ﺑﺪﻳﻮ ﻣﻨﻊ او ﭘﺮ اﻟ�ﻪ اﻳﻤﺎن ﻟﺮئ«.

 Ïﮐﺘﺎ Èﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻟﻨډ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎÊ

د ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻣﻔﮑﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺪ/

دﻏﻪ ﮐﺘﺎب ﭼي ﺗﺎﺳي ﻳﯥ

ﻟﻮﻟئ د ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ١٩٣٤ع.ﮐﺎل ﭘﻪ ډﻳﻠي ﮐي د ) Islam at

 (the cossroadsﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎپ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺳﻮ .ﭼي ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻻﻫﻮر او

ډﯦﺮو ﻧﻮرو ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐي ﺧﭙﻮر ﺳﻮ او د »اﻻﺳﻼم ﻋﲆ ﻣﻔﱰق اﻟﻄﺮق« ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
د ډاﮐټﺮ ﻋﻤﺮ ﻓﺮوخ ﻟﺨﻮاﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ وژﺑﺎړل ﺳﻮ ﺑﻴﺎ د )اﺳﻼم دوراھﮯ
ﭘﺮ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د رﺣﻢ ﻋﻠي اﻟﻬﺎﺷﻤي ﻟﺨﻮا ﭘﻪ اردو ژﺑﻪ وژﺑﺎړل ﺳﻮ او ﭘﻪ

١٩٦٨ع.ﮐﺎل ﭘﻪ ډﻳﻠي ﮐي ﺧﭙﻮر ﺳﻮ ،ﭘﻪ ٢٠٠٤ع.ﮐﺎل دﻏﻪ ﮐﺘﺎب د
ډاﮐټﺮ ﻣﺤﺒﻮب ﺳﺒﺤﺎﻧي ﻟﺨﻮا ﺑﻴﺎ ﭘﻪ اردو ژﺑﻪ وژﺑﺎړل ﺳﻮ او د ﻣﺤﺴﻦ

ﻓﺎراﻧي ﺗﺮ ﺗﺼﺤﻴﺢ او ﺗﻨﻘﻴﺢ وروﺳﺘﻪ د داراﻟﺴﻼم د ﮐﺘﺎب ﺧﭙﺮوﻟﻮ د
ﻧﺎﻣﺘﻮ ادارې ﻟﺨﻮا د )ﻣﻠﺖ اﺳﻼﻣﯿﮫ دوراھﮯ ﭘﺮ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎپ ﺳﻮ.

دﻏﻪ راز دﻏﻪ ﮐﺘﺎب ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻧﻮرو ژﺑـﻮ ﻫـﻢ ژﺑـﺎړل ﺳـﻮى دى او څـﻮ

ځﻠي ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﮐي ﺧﭙﻮر ﺳﻮى دى .ډﯦﺮو ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ﭘـﻪ

ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ژﺑﻮ ﭘﺮ دﻏﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺎﻟې ﻟﻴکﻠي او ﺳﺘﺎﻳﻠى او ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﮐـړى ﻳـﯥ

دى او ډﯦﺮو ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻴکﻨﻮ ﮐي د ﻣﺎﺧﺬ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ګټـﻪ ځﻨـي اﺧﻴﺴـﺘې

ده .ﭼي ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ دﻏﻪ ﮐﺘﺎب او د ﻫﻐﻪ ﻟﻴکﻮال د ﻧړۍ ﭘﻪ ګﻮټ ګﻮټ

ﮐي ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﭘﻪ اﺳﻼﻣي ﻧړۍ ﮐي ډﯦﺮ ﻣﺸـﻬﻮر ﺳـﻮى او د ﻳـﻮه ﻏـﻮره او

ﻣﻨﻠي ﮐﺘﺎب ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻳﯥ زﻳﺎت ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑي او ﺧﻮښﻮوﻧﮑي ﻣﻮﻧﺪﻟي دي.

ﭘﻪ دې ﮐﺘﺎب ﮐي ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺨـﺎﻃﺒﻮي او واﻳـﻲ:

»ﺗﺎﺳي د ﻟﻮﯦﺪﻳځ د ټـﻮﻟﻨﻴﺰو ارزښـﺘﻮﻧﻮ ﭘـﻪ ﭘټـﻮ ﺳـﺘﺮګﻮ ﭘﯧښـې او ﺗﻘﻠﻴـﺪ
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اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

ﭘﺮﯦږدئ او د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ځـﺎى د ﺧﭙـﻞ اﺳـﻼﻣي ﻣﻴـﺮاث د ﺳـﺎﺗﻠﻮ ﮐﻮښـښ
وﮐړئ ،ﮐﻮم ﭼي ﻳﻮ ﻣﻬﺎل ﻳﯥ څـﻮ اړﺧﻴـﺰ او ﺗـﺎرﻳﺨي ﭘـﺮﺗﻤﻴﻦ اﺳـﻼﻣي

ﺗﻬﺬﻳﺐ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړى وو«.

ﻫﻐﻪ د »د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ« ﺗﺮ ﺳﺮﻟﻴک ﻻﻧﺪي ﻟﻴکي» :اﺳـﻼم

ﻣﻮږ د دﻧﻴﺎ ﭘﺮﯦښﻮوﻟﻮ )ﺗﺮک دﻧﻴﺎ( ﺗـﻪ ﻧـﻪ اړﺑﺎﺳـي او ﻧـﻪ ﻣـﻮ د روﺣـﺎﻧي

ﺗﺰﮐﻴﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﮐﻮﻣي ﭘټﻲ دروازې د ﭘﺮاﻧﻴﺴـﺘﻠﻮ ﻟﭙـﺎره رﻳﺎﺿـﺘﻮﻧﻮ ﺗـﻪ

ﻣﺠﺒﻮروي .د اﺳﻼم ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﻮﻣﻪ راﻫﺒﺎﻧﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧـﻪ ده .ﺑﻠکـي اﺳـﻼم د
ﻓﻄﺮت د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ د ژوﻧﺪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐړﻧﻼر ښﻴﻲ ﭼي ﻟﻮى څښـﺘﻦ

ﻳﯥ ﺣکﻢ ﺧﭙﻞ ﻣﺨﻠﻮق ﺗﻪ ﮐړى دى«.

ﻫﻐﻪ د اﺳﻼم د اﺧﻼﻗي ﻧﺨﺸې ﺗﺮ وړاﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ څﺮګﻨـﺪوي

ﭼي د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﻓﺮﻫﻨګ روﺣﺎﻧي ﺟﺮړي ﭘﻪ ﺑﺖ ﭘﺎل روﻣي ﻓﺮﻫﻨګ ﭘـﻮري

ﻧښﺘي دي .ځکﻪ ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﻓﺮﻫﻨګ ﻟـﻪ ﺧﭙﻠﻮﻟـﻮ څﺨـﻪ

ډډه وﮐړي .ﭘﺪې ﭼي د اﺳـﻼﻣي ﻓﺮﻫﻨـګ او ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰ ﻓﺮﻫﻨـګ ﺗـﺮ ﻣـﻨځ

ﮐﻮم روﺣﺎﻧي ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺴﺘﻪ .ﭘﻪ دې ﺗﺮځ ﮐي ﻫﻐﻪ د ﺗﺎرﻳﺨي ﺗﺠﺮﺑﻮ ،ﭘﻪ

ﺗﯧﺮه د ﺻﻠﻴﺒﻲ ﺟګـړو ﺟـﺎج اﺧﻴﺴـﺘى او د اﺳـﻼم ﺳـﺮه ﻳـﯥ د ﻟﻮﯦـﺪﻳځ

دښﻤﻨي ﻫﻢ څﺮګﻨﺪه ﮐړې ده.

ﻋﻼﻣــﻪ ﻣﺤﻤــﺪ اﺳــﺪ  /واﻳــﻲ» :د ﻟﻮﯦــﺪﻳځﻮ آروﻧــﻮ ﺳــﺮه ﺳــﻢ د

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ځﻮاﻧـﺎﻧﻮ ښـﻮوﻧﻪ ،ﮐﻮﻣـﻪ ﭼـي د ﻟﻮﯦـﺪﻳځﻮ ﻓﺮﻫﻨګـي ﺗﺠﺮﺑـﻮ او

ارزښﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ وﻻړه ده ،دوى ﺗﻪ زښـﺘﻪ زﻳﺎﺗـﻪ ﻫﻼﮐـﻮوﻧﮑې ده .د

دﻏي ښﻮوﻧي ﭘـﻪ ﭘﺎﻳﻠـﻪ ﮐـي د دوى دﻳﻨـي ﻋﻘﺎﻳـﺪ ﮐـﺮار ﮐـﺮار ﮐﻤـﺰوري
ﮐﻴږي ....د زوال ﭘﻪ اوﺳﻨي ﭘړاو ﮐي د ډﯦﺮو ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﮐﻮرﻧﻴـﻮ ﻣـﺬﻫﺒﻲ

ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل او ﻋﻘﻠي ﻣﻌﻴﺎر ډﯦﺮ ټﻴټ ﺳﻮى دى .د دې ﭘﺎﻳﻠﻪ دا ﮐﯧﺪاى ﺳي

د ﮐﺘﺎب ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﻟﻨډ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

٣

ﭼي ﻧﻮي ځﻮاﻧﺎن ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﺗﻪ وﻏﻮرځـﻮي ﻳـﺎ ﭘـﻪ ﺧﭙـﻞ ژوﻧﺪاﻧـﻪ ﮐـي د

ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭼﻠﻨﺪ ﻏﻮره ﮐړي«.

ﻋﻼﻣــﻪ /ﺧﺒــﺮدارى ورﮐــﻮي» :ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗــﻪ ﻧــﻪ ښــﺎﻳﻲ ﭼــي ﻟــﻪ

ﻟﻮﯦﺪﻳﺰو )ﻏﺮﺑﻲ( ﻋﻴﻨﮑﻮ څﺨﻪ د ﻫﺮ څﻪ د ﻟﻴﺪﻟﻮ او د ﻟﻮﯦﺪﻳځ )ﻏـﺮب(

د ﻓﮑﺮ د ﻏﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﻫﻴﻠﻪ وﮐړي .ﮐﻪ ﻫﻐﻮى ﻏﻮاړي ﭼـي ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﭘﺎﺗـﻪ
ﺳي ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ د اﺳﻼم روﺣﺎﻧي ﻓﺮﻫﻨګ ﭘﻪ ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﻣﺎده ﭘﺎل ﻓﺮﻫﻨﮏ ﺑـﺪل

ﻧﻪ ﮐړي«.

ﻫﻐﻪ واﻳﻲ» :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰﻳﺎﻧﻮ څﺨـﻪ ﻳـﻮازي د ﺳﺎﻳﻨﺴـي

ﻋﻠﻮﻣــﻮ ﭘــﺮ زده ﮐﻮﻟــﻮ ﺑﺴــﻨﻪ وﮐــړي ،ﺧــﻮ ﻓﻠﺴــﻔﻪ ﻳــﯥ ﺑﺎﻳــﺪ ﻫﻴﺴــﺘﻪ

وﻏﻮرځـــﻮي« .دﻏـــﻪ راز ﺑﺎﻳـــﺪ د ﻣﺴـــﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘـــﻪ ښـــﻮوﻧﻴﺰو ادارو ﮐـــي
»اروﭘﺎﻳﻲ ﻓﻠﺴﻔې ،ادب او ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻪ د ﻟﻮﻣړي ﺗﻮب ﺣﻖ ورﻧﻪ ﮐړل ﺳي.

ځکﻪ ﭼي ﻟﻪ دې څﺨﻪ ﻣﻨﻔي ﻟﻮرو ﺗﻪ د ﻧﻮو ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﭘﺮ اوښﺘﻠﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮه،
د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ اوﻣﻮ ذﻫﻨﻮﻧﻮ ﮐي ﭘـﻪ ﻓﻄـﺮي ﺗﻮګـﻪ د ﻟﻮﯦـﺪﻳځ د ﻓﺮﻫﻨـګ روح

ځﺎى ﻧﻴﺴي او ﭘﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳﺰو ارزښﺘﻮﻧﻮ د وﻻړ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻧﻈﺎم د ﻟﯧږدوﻧي ﮐـﺎر

ﭘﻴﻠﻮي ،ﮐﻮم ﭼي د اﺳﻼم د روح ﺧﻼف ﺑﺎﻟﻪ ﺳي«.

وګﻮرئ ﻟﻪ ﮐﻮﻣـﻮ ﺧﻄﺮاﺗـﻮ څﺨـﻪ ﭼـي څـﻪ اﻧﺪﯦښـﻨې ﻋﻼﻣـﻪ ﻣﺤﻤـﺪ

اﺳﺪ /څﻪ ﻟﻪ ﭘﺎﺳﻪ او ﻳﺎ ﮐﺎﻟﻪ دﻣﺨـﻪ څﺮګﻨـﺪي ﮐـړي وې ،ﻫﻐـﻪ اوس

ﭘﻪ ډﯦﺮه ﺑﯧﺮووﻧﮑې او ﻣﺠﺴـﻤﻪ ﺑڼـﻪ زﻣـﻮږ ﭘـﻪ وړاﻧـﺪي راڅﺮګﻨـﺪ ﺳـﻮل.
اوس ﭘﻪ اﺳﻼﻣي ﻧړۍ ﮐي د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰو زده ﮐړو د ﭘﺮاﺧﺘﻴـﺎ ﻟـﻪ اﻣﻠـﻪ زﻣـﻮږ

ﻧﻮى ﺗﻮﮐﻢ د ﺧﭙﻠي ﭘﯧﮋﻧﺪﻧي ﻟﻪ ﺑﺤﺮان ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ دى .ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻬﺬﻳﺐ

ﭘﻪ ﺧﭙﻠـﻮ ټﻮﻟـﻮ ﺷـﻴﻄﺎﻧي وﺳـﺎﻳﻠﻮ ﭘـﺮ اﺳـﻼم ﺑﺎﻧـﺪي ﺑﺮﻳﺪوﻧـﻪ ﮐـﻮي او د

اﺳﻼﻣي ټﻮﻟﻨي ﺳﺘﻨي ﻳﻮه ﻳﻮه ﮐﻮي او ﺑﯥ ځﻮاﮐﻪ ﮐﻮي ﻳﯥ.

٤

اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺪ /د »ﺣـﺪﻳﺚ او ﺳـﻨﺖ« ﺗـﺮ ﺳـﺮ ﻟﻴـک ﻻﻧـﺪي

واﻳﻲ» :اﺳﻼم د ژوﻧﺪاﻧﻪ د ټﻮﻟﻮ اړﺧﻮﻧـﻮ ﻟﭙـﺎره داﺳـي ﻻرښـﻮوﻧي ﻟـﺮي

ﭼي ﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐي څﻪ زﻳﺎﺗﯧﺪﻻى ﺳي او ﻧﻪ ﮐﻤﯧﺪﻻى ﺳي .ﻗـﺮآن ﮐـﺮﻳﻢ
او رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﭼي ﻣﻮږ ﺗﻪ څﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ راﮐـړى دى ﻣـﻮږ ﺑﺎﻳـﺪ ﻫﻐـﻪ ﭘـﻪ

ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ ﻏﻮره ﮐړو ،ﮐﻪ ﻧﻪ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ارزښﺘﻮﻧﻮ او ښﯧګڼﻮ څﺨﻪ ﺑﻪ ﺑﯥ

ﺑﺮﺧي ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ«.

ﻫﻐﻪ د ﺳﻨﺘﻮ د اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ واﻳﻲ» :ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﭼـﺎرو ﮐـي ﭘـﺮ ﺳـﻨﺘﻮ

ﺑﺎﻧﺪي ﮐړﻧﻪ ،ﭘﺮ اﺳﻼم ﮐړﻧﻪ ده او د ﺳﻨﺘﻮ ﭘﺮﯦښﻮول د اﺳﻼم ﻟﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ

څﺨﻪ ﻣﺦ اړول ﺑﺎﻟﻪ ﺳي«.

د ﮐﺘﺎب ﭘﻪ وروﺳﺘي ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺧﻴﺴﺘﻮﻧﮑي ﺑﺎب ﮐي ﻟﻴکـي» :ﻟکـﻪ ﭼـي

ځﻴﻨي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ،ﻣﻮږ ﺗﻪ د اﺳﻼم د اﺻﻼح ﮐﻮﻟـﻮ څـﻪ اړﺗﻴـﺎ
ﻧﺴﺘﻪ ،ځکﻪ ﭼي اﺳﻼم ﻟﻪ ﻫﺮه ﭘﻠﻮه ﻣکﻤﻞ او ﺑﺸﭙړ دﻳﻦ دى« .ﻫﻐﻪ ﻣﻮږ

ورﺑـــﻮﻟي ﭼـــي د اﺳـــﻼم ﭘـــﻪ اړه د ﺧﺠﺎﻟـــﺖ د اﺣﺴـــﺎس او ﻣﻌـــﺬرت

ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑې روﻳﻪ ﺧﻮﺷي ﮐړو او ﭘﻪ ټﻴﻨګﻪ واﻳﻲ ﭼي »ﻣﻮږ ﺗﻪ ښﺎﻳﻲ ﭼي

ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ د اﺳﻼم ﻫﻐﻪ ﻣﻌﻴﺎر راﻣﻨځﺘـﻪ ﮐـړو ﭼـي ﭘـﺮ ﻣﺤـک ﻳـﯥ دﻧﻴـﺎ

ازﻣﻮﻳﻨﻪ ﮐړې ده«.

رﺷﺘﻴﺎ داده ﭼي د اﺳﻼﻣي اﻣﺖ د ﺑﺨﻮﻟﻮ او ﺑﺪﻣﺮﻏﻴﻮ او ﻟﻪ دﻳﻦ

څﺨﻪ د ﻣﺦ اړوﻟﻮ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ د ﻋﻤﻞ ﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ دې ﭘﯧﺮ ﮐي د ﻋﻼﻣﻪ

ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺪ /د ﻏﻪ ﮐﺘﺎب د ﻻري ﺑﻠﯧﻨﺪه )ډﯦﻮه( ﺑﺎﻟﻪ ﺳي .ځکﻪ ﻧﻮ

ﻣﻮږ وﭘﺘﯧﻴﻞ ﭼي دﻏﻪ ﻟﻪ ارزښﺘﻪ ډک او ﻧﺎﻣﺘﻮ اﺛﺮ د ﻟﻮى څښﺘﻦأ د
رﺿﺎ او د اﺳﻼم د ﺳﭙﯧڅﻠي دﻳﻦ د ﻧﻨګي او ﺑﻴﺎ اﺣﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ او د ﺧﭙﻠﻮ
اﻓﻐﺎﻧﻮ وروڼﻮ د ﭼﻮﭘړ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ګﺮاﻧﻪ ﻣﻠي ژﺑﻪ ﭘښﺘﻮ وژﺑﺎړو .ﻫﻴﻠﻪ ده

د ﮐﺘﺎب ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﻟﻨډ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

٥

زﻣﻮږ دا وړوﮐى ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮ دې او ﻫﻐﻪ دﻧﻴﺎ زﻣﻮږ د ګﺮدو ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د
ﺧﻴﺮ او ژﻏﻮرﻧي ﻻﻣﻞ ﺳي .واﻟﺴﻼم.

ﻟږ ﻫﻢ  Ïﻟﯿﮑﻮ áÇﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ
ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺪ /ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﭘﯧړۍ ﮐي ﻳﻮ ﺳﺘﺮ ﻧﻮى ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻮى

ﻋﺎﻟﻢ وو .د ﻫﻐﻪ ﻟﻮﻣړﻧى ﻧﻮم ﻟﻴﻮ ﭘﻮﻟـډ وﺋـﻴﺲ  ((Leopold Weissوو.

ﭘﻪ ١٩٠٠ع .ﮐﺎل د اﺗﺮﻳﺶ د ﻟﻴﻮو  ((Livowﭘﻪ ﻳﻮه ﻳﻬﻮدۍ ﮐﻮرﻧۍ ﮐـي

)دﻳﻬﻮدو د ﻓﻘﻬي ښﻮوﻧﮑﻮ ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ( ﭘﻪ ﮐﺎﻟﻪ ﮐي وزﯦږﯦﺪ) .اوس ﻟﻴـﻮ ﭘـﻪ

ﭘﻮﻟﻴﻨډ ﮐي ﺷﺎﻣﻞ دى( .ﻧﻴکﻪ ﻳﯥ ﻳﻬﻮدى ﻣﻼ او ﭘﻼر ﻳﯥ ﻣـﺪاﻓﻊ وﮐﻴـﻞ

وو .ﭘﻪ ﮐﻮﭼﻨﻴﻮاﻟي ﻳﯥ د دوى د ﮐﻮرﻧي دود ﺳﺮه ﺳـﻢ ﻋﺒﺮاﻧـي او آراﻣـي

ژﺑﻲ زده ﮐړې او د ﺗﻠﻤﻮد ،ﺑﺎﻳﺒﻞ او ﻓﺎرﻏﻮم ﻣﺬﻫﺒﻲ ﮐﺘـﺎﺑﻮﻧﻮ ﺗﻌﻠـﻴﻢ ﻳـﯥ

ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړ .ﭘﻪ ١٩١٤ع.ﮐﺎل ﭼي ﻟﻮﻣړۍ ﻧړۍ واﻟﻪ ﺟګړه وﻧښﺘﻪ ﻫﻐﻪ د
ښﻮوﻧځي زده ﮐﻮوﻧﮑى وو .دﻏﻪ ﻣﻬﺎل ﻟﻪ ښﻮوﻧځي څﺨﻪ وﺗښﺘﯧﺪ او ﭘـﻪ

ﺟﻌﻠي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻮځ ﺗﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮ .ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ د ﭘﻼر د ﺷکﺎﻳﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳـﯥ
د ﻋﻤﺮ د ﻟږوال ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﭘﻮځ څﺨﻪ واﻳﺴﺖ .د ﺟګړې ﺗﺮ ﭘﺎﻳﺘﻪ

رﺳــﯧﺪو وروﺳــﺘﻪ ﻳــﯥ د ﻓﻠﺴــﻔې او ﻫﻨﺮوﻧــﻮ ﭘــﻪ څﺎﻧګــﻪ ﮐــي د وﻳﺎﻧــﺎ ﭘــﻪ

ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﮐي ﻟﻮړي زده ﮐړي وﮐـړې او ﻟـﻪ دﻏـﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘـﻮن څﺨـﻪ ﻳـﯥ د

ﻣﺎﺳټﺮۍ )اﻳﻢ اې( ﺳﻨﺪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړ.
ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ Çﺳﺪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻟﯿﮑﻲ:

»د ﺗﺤﺼـــﻴﻞ ﭘـــﻪ دوران ﮐـــي ﻣـــي د ﺷـــﻌﻮر ﺳـــﺘﺮګي ﮐـــﺮار ﮐـــﺮار

ﺧﻼﺻﯧﺪﻟې او ﭘﻮﻫﯧﺪﻟﻢ ﭼي ټﻮﻟﻪ اروﭘﺎ ﭘﻪ ﺳﺘﺮه روﺣـي ﻧـﺎﮐﺮاري اﺧﺘـﻪ
ده ،ﻣــﺬﻫﺒﻲ او روﺣــﺎﻧي ارزښــﺘﻮﻧﻪ ﻟــﻪ ﻣﻨځــﻪ ځــي او د ﭘﻴﺴــﻪ ﭘــﺎﻟﻨي او

ﻣﺎدﻳﺎﺗﻮ رﭘۍ ﭘﻪ ډﯦﺮه ﭼټﮑﺘﻴﺎ ﺳﺮه ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴږي .ﭘﺮ ﻫﺮ اروﭘـﺎﻳﻲ ﺧﻄـﺮې

ﻟږ ﻫﻢ د ﻟﻴكﻮال ﭘﻪ ﻫكﻠﻪ

٧

او ﺑﯧﺮي ﺳﻴﻮرى اﭼﻮﻟى ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ځﻮان ﺗﻮﮐﻢ ﭘﻪ ﺗﻮرو ﺗﻴﺎرو ﮐي ﻻﻟﻬﺎﻧﺪه

ګﺮځـي او ﻫﻐـﻮ ﭘﻮښـﺘﻨﻮ ﺗـﻪ ﺟـﻮاب ﻧـﻪ ﻣـﻮﻣي ﭼـي د دوى اذﻫـﺎن ﻳــﯥ

ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﮐړي دي .اروﭘﺎ ﭘﻪ ﻳﻮه داﺳي ﺑﺨﻮﻟﻪ اﺧﺘﻪ وه ﭼي ﺧﻠکﻮ ﻳﯥ ﻟـﻪ

ځﺎن ﭘﺎﻟﻨي ،ﺧﻮد ﻏﺮﺿۍ ،ﭘﻴﺴﻪ ﭘﺎﻟﻨي او ﻟﻨډ ﻣﻬﺎﻟﻮ ﺧﻮﻧـﺪوﻧﻮ ﭘﺮﺗـﻪ ﺑﻠـﻪ
ﻣﻮﺧﻪ ﻧﻪ درﻟﻮده«.

ﺑﺎﻻﺧﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘـﻮن ﭘﺮﯦښـﻮد او ﭘـﻪ ١٩٢٠ع.ﮐـﺎل ﻟـﻪ وﻳﺎﻧـﺎ څﺨـﻪ

ﭘﺮاګ ﺗﻪ وﻻړ .ﻫﻠﺘﻪ ډﯦﺮ ﻣﻬﺎل د ﺑﯥ ﮐﺎرۍ او ﻟﻮږي ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺳﻮ او

ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﭘښﻮ درﯦﺪو ﻟﭙﺎره ډﯦﺮ وځﻐﺎﺳﺖ .ﭘـﺎى ﭘـﻪ ﻳـﻮه ﺧﺒـﺮي آژاﻧـﺲ،
»ﻳﻮﻧﺎﻳټﻴــډ ټﻴﻠﻴګــﺮاف ﻧﻴــﻮز اﻳﺠﻨﺴــي« ﮐــي د ﺗﻠﻴﻔــﻮﻧي او وروﺳــﺘﻪ د

ﺧﺒﺮﻳﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وټﺎﮐﻞ ﺳﻮ .د ﻫﻐـﻪ ﻳـﻮ ﻣﺎﻣـﺎ د ﺑﻴـﺖ اﻟﻤﻘـﺪس ﭘـﻪ ﻳـﻮه

روﻏﺘﻮن ﮐي ﻣﺎﻣﻮر وو .د ١٩٢٢ع.ﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﺴـﺮﻟي ﮐـي د ﻫﻐـﻪ ﭘـﻪ ﺑﻠﻨـﻪ
ﻫﻠﺘﻪ وﻻړ .د دﻏﻪ ﮐﺎل ﭘﻪ وروﺳـﺘﻴﻮ ﮐـي ﻫﻐـﻪ ﭘـﻪ ﻣﻨځﻨـي ﺧﺘـﻴځ ﮐـي د

ﻳــﻮې ﻧــﺎﻣﺘﻮ ﺟﺮﻣﻨــۍ ﺟﺮﻳــﺪې ﻓﺮﻳﻨﮑﻔﺮټــﺮ زاﻳټﻮﻧــګ ) Frankfurer

 (Zeitungد ګﺮځﻨﺪه ﺧﺒﺮﻳﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وټﺎﮐﻞ ﺳﻮ .ﻫﻠﺘـﻪ ده ﺗـﻪ څﺮګﻨـﺪه
ﺳﻮه ﭼي څﻨګﻪ د اروﭘﺎ ټﻮل ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘـﻪ ﻳـﻮه ﺳـﻼ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن د ﺧﭙﻠـﻮ

ﻣﻈﺎﻟﻤﻮ ﻫﺪف ګﺮځﻮي او ﻟﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﻓﺮﻫﻨګي ،ټـﻮﻟﻨﻴﺰو ،اﻗﺘﺼـﺎدي او
ﺳﻴﺎﺳي ﭘﻠﻮه ﻳﯥ ﻓﻠﺠﻮي او ﻋﺰت او ﭘﺮځﺎن وﯦﺴﺎ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړي .ﭘﻪ

ﺗﯧﺮه ﭘﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﮐي د ﻋﺮﺑﻮ او ﻳﻬﻮدو ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ د ﻫﻐﻮ ﭘﺎﻟﻴﺴي څﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ
اﻧﺴﺎﻧي ده.

ﭘﻪ ١٩٢٣ع.ﮐﺎل ﻫﻐﻪ ﻣﺼـﺮ ﺗـﻪ وﻻړ ﺑﻴـﺎ د دﻏـﻪ ﮐـﺎل ﭘـﻪ دوﺑـﻲ ﮐـي

ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺗﻪ وﺧﻮځﯧﺪ ،ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ دﻣﺸﻖ ﺗﻪ رﻫي ﺳـﻮ.
ﻫﻠﺘﻪ ﻳـﯥ داﺳـﻼﻣي ﻋﺎﻟﻤـﺎﻧﻮ ﺳـﺮه ﻟﻴـﺪﻧي ﮐﺘﻨـي وﺳـﻮې ،د ﻫﻐـﻪ ځـﺎى
ﻣﺴــﺎﺟﺪ او ﻧــﻮر دﻳﻨــي ﻣﺮاﮐــﺰ ﻳــﯥ ﻫــﻢ وﮐﺘــﻞ او ډﯦــﺮ وﺧــﺖ ﻳــﯥ ﭘــﻪ
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ﮐﺘﺎﺑﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐي ﺗﯧﺮﯦﺪى .دﻏﻪ ﻣﻬﺎل ﺑﯥ ﻋﺮﺑﻲ ژﺑﻪ څﻪ زده ﮐړه او د ﻗﺮآن

ﮐﺮﻳﻢ ﭘﻪ ﻻرښﻮوﻧﻮ د ﺟﺮﻣﻨي او ﻓﺮاﻧﺴﻮي ژﺑﺎړو ﭘﻪ ﻣټ ﭘـﻮه ﺳـﻮ ،ﭼـي

ﺑﺎﻻﺧﺮه د اﺳﻼم د ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ښﻪ ﺗﻮګﻪ ﺑﻠﺪ ﺳـﻮ .د ١٩٢٣ع .ﮐـﺎل

ﭘﻪ ﻣﻨي ﮐي ﻟﻪ ﺳﻮرﻳﯥ څﺨﻪ اروﭘﺎ ﺗﻪ وﻻړ .دﻏﻪ ﻣﻬﺎل د اروﭘﺎ اﻧځﻮروﻧﻪ
ﺑﺎﻟکﻞ ﭘﺮدي ورﺗﻪ واﻳﺴﯧﺪل او د ﻫﻐﻪ ځـﺎى وګـړي ذﻟﻴـﻞ او ﻧـﺎوﻟي ﭘـﻪ

ﻧﻈﺮ ورﻏﻠﻪ اوﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﭘﺴي د دوى ﻟﻪ ﻣﻨډ ﺗﺮړو ﻳﯥ ﺑﺪ راﻏﻠﻪ.

د ١٩٢٤ع.ﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﺴﺮﻟي ﮐي د ﻓﺮﻳﻨﮑﻔﺮټﺮ زاﻳټﻮﻧګ ﺟﺮﻳـﺪې ﻟﺨـﻮا

ﺑﻴﺎ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺳﻮ .دﻏﻪ ﻣﻬـﺎل ﻳـﯥ د ژورﻧـﺎﻟﻴﺰم ﭘـﻪ ﻧړۍﮐـي ښـﻪ

درﻳځ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړى وو .ﭘﻪ دې ﺗﺮځ ﮐي ﻳﯥ د ﺟﺎﻣﻊ اﻻزﻫـﺮ د ځـﻮان او

ﻣﺘﺒﺤﺮ اﺳﻼﻣي ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺎم ﻣﺼﻄﻔى ﻣﺮاﻏي ﺳﺮه وﻟﻴـﺪل او د دﻳﻨﻮﻧـﻮ ﭘـﻪ

ﻫکﻠﻪ ﻳﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ځﻨي ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړل .اوس ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﻟﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌې ،د ﻋﺮﺑﻮ د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪې او د ﺷـﻴﺦ ﻣﺮاﻏـي ﻟـﻪ وﻳﻨـﺎوو

څﺨﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮه څﺮګﻨﺪه ﺗﻮګﻪ ﺟﻮﺗﻪ ﺳـﻮه او دې ﭘـﺎﻳﻠي ﺗـﻪ ورﺳـﯧﺪ ﭼـي د

اروﭘﺎﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ دﻣﺎﻏﻮﻧﻮ ﮐي ﭼـي ﻟـﻪ اﺳـﻼم څﺨـﻪ څـﻪ اﻧځـﻮر ﺳـﺘﻪ ﻫﻐـﻪ

ګﺮدﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺴﺦ ﺳﻮې ﺑڼﻪ ور ښﻮول ﺳﻮى دى .اوس ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻟکﻞ ډاډه

ﺳﻮى وو ﭼي ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐي د دﻳﻦ او ﻳﻮې ﺿﺎﺑﻄې ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﻫﻴڅ ﮐﻤـى

ﻧﺴﺘﻪ او د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ زوال د اﺳﻼم د ﺧـﺎﻣۍ ﻟـﻪ اﻣﻠـﻪ ﻧـﻪ دى ،ﺑﻠکـي د

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ او ﻓﺮﻫﻨګي زوال ﻳﻮ ﻻﻣﻞ دى او ﻫﻐﻪ دا ﭼي ﻫﻐﻮ د

ﻣﻬﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺳﺮه ﭘﺮ اﺳﻼﻣي ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪي د ﻫﻐﻮ د روح ﺳـﺮه
ﺳﻢ ﮐړﻧﻪ ﭘﺮې اﻳښې ده.

دﻏﻪ ﻣﻬﺎل ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺷﻤﺎﻟي اﻓﺮﻳﻘﺎ څﺨﻪ ﻧﻴﻮﻟې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺎﻣﻴﺮ ﺗﺮ

ﻟﻮړو څﻮﮐﻮ ټﻮﻟﻪ اﺳﻼﻣي ﻧړۍ وﻏﻮښﺘﻪ او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﺧﭙﻞ ټﻮل ﻋﻤﺮ

ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺳﻴﻤﻮ ﮐي ﺗﯧﺮ ﮐړ .د ١٩٢٥ع.ﮐﺎل ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ﮐي ﭼي ﻫﻐﻪ

ﻟږ ﻫﻢ د ﻟﻴكﻮال ﭘﻪ ﻫكﻠﻪ

٩

ﻟﻪ ﻫﺮات څﺨﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺗى د ﻣﻨځﻨي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘـﻪ واورو ﭘﻮښـﻠﻮ ﻧـﺎوو

زړه او ﮐﺎﺗﻪ دواړه وړل .ﭘﻪ ﻻر ﮐي د ﻫﻐﻪ آس ګﻮډ ﻏﻮﻧﺪي ﺳﻮ ،د ﭘښﻮ

ﻧﺎﻟﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﺳﺴﺖ ﺳﻮي وه او ﭘﻪ دوو ﻣﯧﺨﻮﻧﻮ ﺑﻨـﺪ وه .ځکـﻪ ﻧـﻮ د ﻫﻐـﻪ

اﻓﻐﺎن ﻣﻠګﺮي دوى ﺗﻪ ﻧﮋدې ښﺎرګﻮټﻲ د ﻫﺰاره ﺟﺎﺗﻮ داﻳﺰﻧګي ﺗﻪ ﺑﻮﺗى.

د ﻫﺰاره ﺟﺎﺗﻮ واﻟي ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ اوﺳـﯧﺪى ،ځکـﻪ ﻧـﻮ ﻫﻐـﻪ د دﻏـﻪ واﻟـي

ﻟﻴﺪو ﺗﻪ ورﻏى .واﻟـي د اﻋﻠﻴﺤﻀـﺮت اﻣـﺎن اﻟ�ـﻪ ﺷـﺎه ﻏـﺎزي ﻟـﻪ ﻧـﮋدې

ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ څﺨﻪ وو .د ﻫﻐﻪ د ډﯦﺮ ټﻴﻨګﺎر ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ دوې ورځـي ورﺳـﺮه

ﺗﯧﺮي ﮐړې .ﻋﻼﻣﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:

»ﺑﻞ ﻣﺎښـﺎم د ﻣﯧﻠﻤﺴـﺘﻴﺎ ﺗـﺮ ډﯦـﺮي ښـې او ﻣکﻠﻔـي ډوډۍ ﺧﻮړﻟـﻮ

وروﺳﺘﻪ ﻳﻮه اﻓﻐﺎن ﭘـﺮ ﺳـﺘﺎر ﺑﺎﻧـﺪي د داود او ﺟـﺎﻟﻮت ﮐﻴﺴـﻪ واورول.

ﺳﻨﺪره ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ وه او واﻟي ﻣﺎﺗﻪ د ﻫﻐې ﻟﻨډ ﻟﻨډ ټﮑي ﺑﻴﺎﻧﻮل .ﭘﻪ ﭘﺎى ﮐي

واﻟي ﺗﺒﺼﺮه وﮐړه او وﻳﯥ وﻳﻞ داود ﮐﻤﺰورى وو ،ﺧﻮ اﻳﻤﺎن ﻳـﯥ ﻗـﻮي
وو .ﻣﺎ ﺳﻤﺪﺳﺘي ورﻏﺒﺮګﻪ ﮐړه :د دې ﭘﻪ ﺧـﻼف ﺗﺎﺳـي ﭘـﻪ ﺷـﻤﯧﺮ ډﯦـﺮ

ﻳﺎﺳﺖ ،ﺧﻮ د اﻳﻤﺎن ﻟﻪ ﻣﺨي ﮐﻤﺰوري ﻳﺎﺳﺖ .د دې ﺧﺒﺮي ﭘـﻪ اورﯦـﺪو
ﺳﺮه زﻣﺎ ﮐﻮرﺑﻪ ﻣﺎﺗﻪ ﭘﻪ ارﻳﺎﻧﺘﻴﺎ ﺳﺮه وﮐﺘﻞ .زه څﻪ وارﺧﻄﺎ ﻏﻮﻧﺪي ﺳﻮم

او د ډول ډول ﺳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻣي د ﺧﭙﻠي ﺧﺒﺮي د ﺗﺎوﻳﻞ
ﮐﻮښښ وﮐړ او وﻣي وﻳﻞ :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ وﻟي ﭘﺮﺧﭙﻠـﻮ ځـﺎﻧﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧـﺪي ډاډ

او اﻋﺘﻤــﺎد ﻫﯧــﺮ ﮐــړى دى؟ د ﻫﻐــﻮ د ﻋﻈﻤــﺖ او ﺳــﺘﺮﺗﻮب ﻟﻤــﺮ وﻟــي

ﺗﻨﺪري ﻧﻴﻮﻟى دى؟ د ﻫﻐﻮ د ﻋﻠﻢ او ﻫﻨﺮ وړﺗﻴﺎوي وﻟي ﮐﻤـﺰوري ﺳـﻮي

دي؟ آﻳﺎ ﻧﻪ ﺳي ﮐﯧﺪاى ﭼي ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ﻟـﻪ ﻫﻤـﺖ څﺨـﻪ ﮐـﺎر واﺧﻠـي او
ﺑﯧﺮﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ځﻼﻧﺪ او ﭘـﺮﺗﻤﻴﻦ دﻳـﻦ ﻟـﻮري ﺗـﻪ وروګﺮځـي؟ دا څﻮﻧـﻪ د

ﻋﺒــﺮت ﺧﺒــﺮ ده ﭼــي ﻫﻐــﻪ ﻣﺼــﻄﻔى ﮐﻤــﺎل اﺗــﺎﺗﺮک ﭼــي اﺳــﻼم ﻫــﻴڅ
ارزښﺖ ﻧﻪ ورﺗﻪ ﻟﺮي د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻮ ﮐي د اﺳﻼم د ﺑﻴﺎ رﻏښﺖ
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)رﻧﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻧﺸﺎة ﺛﺎﻧﻴﻪ( اﺗﻞ ﺟﻮړ ﺳﻮى دى .زﻣﺎ ﮐﻮرﺑـﻪ ﭘـﻪ ځﻴـﺮ ځﻴـﺮ

راﺗﻪ ﮐﺘﻞ او ﭼي زﻣﺎ ﺧﺒﺮي ﺧﻼﺻي ﺳﻮې ﻧﻮ ﻳـﯥ ووﻳـﻞ :ﺗـﻪ ﻣﺴـﻠﻤﺎن

ﻳــﯥ ﺧــﻮ ﭘــﻪ ځــﺎن ﻧــﻪ ﭘــﻮﻫﯧږې ،ﺗــﻪ وﻟــي ﮐﻠﻤــﻪ ﻧــﻪ واﻳــﯥ او څﻠــﻪ ﻧــﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯧږې ،ځکﻪ ﺗﺎ د زړه ﻟﻪ ﮐﻮﻣي اﺳﻼم ﻣﻨﻠى دى .ﻣﺎ ورﺗـﻪ وﺧﻨـﺪل
او ورﺗﻪ وﻣي وﻳﻞ :زه ﻧﻪ ﻳﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺧﻮ ﻣﺎ ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐـي ﻳـﻮه ﻋﺠﻴﺒـﻪ

ښکﻼ ﻟﻴﺪﻟې ده او ﮐﻠﻪ ﭼي زه وﻳﻨﻢ ﭼي د دې دﻳﻦ ﭘﻴﺮوان ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻟﻮى
ﻻس ﺑﺪ رﻧګﻪ ﮐﻮي ډﯦﺮ ﭘﻪ ﻏﻮﺳﻪ ﮐﻴږم«.

د دې ځﻮان واﻟي دې ﺧﺒﺮو ﭘﺮ ﻋﻼﻣـﻪ ﻣﺤﻤـﺪ اﺳـﺪ ډﯦـﺮ ﺳـﺘﺮ اﻏﯧـﺰ

وﮐړ .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐي ﺗﺮ څﻮ اوﻧﻴﻮ ﺳـﻴﺎﺣﺖ وروﺳـﺘﻪ روﺳـﻴﯥ ﺗـﻪ

وﻻړ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ اروﭘﺎ ﺗﻪ ﺳﺘﻮن ﺳﻮ .دﻏﻪ ﻣﻬﺎل ﻫﻐـﻪ ﭘـﻪ  ٢٦ﮐﻠﻨـۍ

ﮐي واده وﮐړ .ﻣﯧﺮﻣﻨـي ﻳـﯥ ﻫـﻢ د ده ﺧﺒـﺮي وﻣﻨﻠـې .دواړو ﺑـﻪ د ﻗـﺮآن

ﮐﺮﻳﻢ ژﺑﺎړه ﻟﻮﺳﺘﻞ او د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﻻرښﻮوﻧﻮ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺑﺤﺚ ﮐﺎوه.

د ١٩٢٦ع.ﮐﺎل ﭘﻪ ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﮐي ﻳﻮه ﺷﭙﻪ دواړو ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺗﻪ ﭘﻪ ټﺮﻳﻦ ﮐي

ﺳﻔﺮ ﮐﺎوه .ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ ﺧﺪاى ﺑﺨښﻠى ﻋﻼﻣﻪ ﻟﻴکي:

»ﻣﻮږ ﺗﻪ ﭘﺮ ﻣﺨـﺎﻣﺦ ﺳـﻴټ دوه ﺗﻨـﻪ ﻣﯧـړه او ﻣﯧـﺮﻣﻦ ﻧﺎﺳـﺖ وه .ﻟـﻪ

ﮐﺎﻟﻮ ،د اﻟﻤﺎﺳﻮ ﻟﻪ ګﻮﺗﻤﻴﻮ ،او ﮐړو وړو څﺨﻪ ﺷﺘﻤﻦ ښکﺎرﯦﺪل ،ﺧﻮ ﭘﻪ

څﯧﺮو ﮐي ﻳـﯥ د ﺧﻮښـۍ او ډاډ ﮐﻮﻣـﻪ ﻧﺨښـﻪ ﻧـﻪ ﻟﻴـﺪل ﮐﯧـﺪه .ډﯦـﺮ ﺑـﯥ
ﺑﺮﺧــي او وﯦــﺮﺟﻦ اﯦﺴــﯧﺪل .ﻣــﺎ ﺷــﺎوﺧﻮا وﮐﺘــﻞ او وﻣــي ﻟﻴــﺪل ﭼــي

ﻫﺮڅﻮک ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ښکﺎرﯦﺪى ،د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ څﯧـﺮه ﻣـي ﻫـﻢ د ﻳـﻮه ﭘـټ ﻏـﻢ
ﻧﺨښﻪ وﻟﻴﺪل ،دوﻧﻪ ﭘټ ﭼي ﻟﻪ دوى ټﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﻳﻮه ﻫﻢ ﻧﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎوه.

ﻣﺎ ﺧﭙﻞ دﻏﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﭙﻠي ﻣﯧﺮﻣﻨي ﺗـﻪ وواﻳـﻪ .ﻫﻐـې ﻫـﻢ زﻣـﺎ ﺧﺒـﺮ

وﻣﻨﻞ .رﺷﺘﻴﺎ ﭼي داﺳي ښکﺎرﯦﺪل ﻟکﻪ دﻏﻪ ﺧﻠـک ﭼـي ﭘـﻪ دوږخ ﮐـي
ژوﻧﺪ ﮐﻮي .ﮐﻠﻪ ﭼي ﺑﻴﺮﺗﻪ ﮐﻮرﺗﻪ را ﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﻮو د ﻣﯧﺰ ﭘـﺮ ﺳـﺮ ﻣـي ﻫﻐـﻪ
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ﻗﺮآن وﻟﻴﺪ ﭼي ﻣﺎ ﻳﯥ ﺗﻼوت ﮐﺎوه .ﻣـﺎ وﻏﻮښـﺘﻞ ﭼـي ﻗـﺮآن ﮐـﺮﻳﻢ ﺑﻨـﺪ
ﮐړم او ﭘﻪ اﻟﻤﺎرۍ ﮐي ﻳـﯥ ﮐښـﯧږدم ﭼـي ﻧـﺎﺑﺒﺮه ﻣـي ﺳـﺘﺮګي د ﻗـﺮآن د

ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘي ﭘﺎڼﻲ ﭘﺮ دې ﺳﻮره وﻧښﺘې:
َ َّ
ُ
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َ َ َ َ
� ُز ۡر� ُم ٱل َمقاب ِ َر َ � ٢س ۡوف � ۡعل ُمون َّ � ٣م
ٱ��ث ُر  ١ح
﴿�لهٮ�م
َ َّ
ُ
َ َّ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ
َ َ َ َ
ون ع ِۡل َم ۡٱ�َقِ�  ٥لَ َ َ
ح َ
� ُو َّن ۡ َ
� َس ۡوف � ۡعل ُمون  � ٤لو �علم
يم َّ � ٦م
ٱ� ِ
ِ
ُ َّ َ ُ ۡ َ ُ
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�ل َّن يَ ۡو َم� ِ ٍذ ع ِن ٱ�َّعِي ِم ] ﴾٨ﺳﻮرة اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ[.
ل�و�ها �� ٱ�قِ ِ
ژﺑﺎړه» :ﺗﺎﺳي د ﺷﺘﻤﻨۍ ﭘﻪ ګټﻠﻮ ﮐي ډﯦﺮ زﻳﺎﺗﻮب او ﻳﻮ ﻟـﻪ ﺑﻠـﻪ ﭘـﻪ ډﯦﺮوﻟـﻮ

ﮐي ﻟﯧﻮاﻟﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﮐي اﭼﻮﻟي ﻳﺎﺳﺖ .ﺗﺮ دې ﭘﻮري ﭼي )ﭘﻪ دې ﻓﮑﺮ ﮐي(
د ﻗﺒﺮ څﻨډي ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻻﺳﺖ .ﻫﻴڅکﻠـﻪ داﺳـي ﻧـﻪ ده ،ډﯦـﺮ ژر ﺑـﻪ ﺗﺎﺳـي ﭘـﻮه

ﺳئ .ﺑﻴﺎ )واورئ( ﻫﻴڅکﻠﻪ داﺳي ﻧﻪ ده ،ډﯦﺮ ژر ﺑﻪ ﺗﺎﺳي ﭘﻮه ﺳـئ .ﮐـﻪ ﺗﺎﺳـي

د ﺑﺎوري ﭘﻮﻫي ﻟﻪ ﻣﺨـي )د دې ﭼﻠﻨـﺪ ﭘـﻪ ﻋﺎﻗﺒـﺖ( ﭘﻮﻫﯧـﺪﻻى )ﻧـﻮ ﺳﺘﺎﺳـي
ﭼﻠﻨﺪ ﺑﻪ دﻏﺴي ﻧﻪ واى( .ﺗﺎﺳـي ﺑـﻪ ﻫـﺮو ﻣـﺮو دوږخ وګـﻮرئ ،ﺑﻴـﺎ )واورئ(

ﭼي ﺗﺎﺳي ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ وګـﻮرئ .ﺑﻴـﺎ ﺑـﻪ ﻫـﺮو ﻣـﺮو ﭘـﻪ ﻫﻐـﻪ ورځ ﻟـﻪ

ﺗﺎﺳي څﺨﻪ د دې ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﺟﻮاب وﻏﻮښﺘﻞ ﺳي«.

زه د ﻳﻮې ﺷﯧﺒﯥ ﻟﭙﺎره ﻫﻴښ ودرﯦﺪﻟﻢ ،ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ﭼي ﮐﺘـﺎب زﻣـﺎ

ﭘﻪ ﻻس ﮐي ﭘﺮ ﺧﻮځښﺖ راﻏﻠى دى .ﻣﺎ ﺧﭙﻠي ﻣﯧﺮﻣﻨي ﺗـﻪ ور ږغ ﮐـړه:
وګﻮره ،آﻳﺎ دا د ﻫﻐﻪ څﻪ ﺟﻮاب ﻧﻪ دى ﭼي ﻣﻮږ ﺗﯧﺮه ﺷـﭙﻪ ﭘـﻪ رﻳـﻞ ﮐـي

وﻟﻴﺪل؟ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻧﻪ داﭼي زﻣﻮږ د ﺳﻮال ﺟﻮاب راﮐړه ﺳـﻮى وو ،ﺑﻠکـي

ﭘﻪ دې اړه ﺷکﻮک او ﺷﺒﻬې ﻫﻢ ﭘﺎى ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟي وې .ﻣﻮږ وﻣﻨﻞ ﭼي دا
ﭘﻪ رﺷﺘﻴﺎ ﺳﺮه د ﻟﻮى څښﺘﻦأ ﻫﻐﻪ ﮐﺘﺎب دى ﭼي دﻳﺎرﻟﺲ ﺳـﻮه ﮐﺎﻟـﻪ
دﻣﺨﻪ ﭘﺮ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج ﻧﺎزل ﺳﻮى وو .ﺧﻮ ﭘـﻪ ﻫﻐـﻪ ﮐـي ﭘـﻪ ډﯦـﺮه

څﺮګﻨﺪﺗﻴﺎ ﺳﺮه داﺳي وړاﻧﺪ وﻳﻨﻪ ﺳﻮې وه ﭼي زﻣﻮږ ﻟﻪ ﭘﯧﭽﻠي ﻣﺎﺷـﻴﻨي

دور ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻮم ﺑﻞ دور ﮐي ﻧﻪ وي ﭘﻠې ﺳﻮې.
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اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

اوس زﻣﺎ ﺑﺎور ﺳﻮ ﭼي ﻗﺮآن د ﮐﻮم اﻧﺴﺎن د ﺣکﻤﺖ او ﭘـﻮﻫي ﭘﺎﻳﻠـﻪ

ﻧﻪ ده .اﻧﺴﺎن ﭼي ﻫﺮڅﻮﻧﻪ ﭘﻮه او د ﺣکﻤﺖ څښﺘﻦ ﺳي ﺑﻴﺎ ﻫـﻢ د ﻫﻐـﻪ

ﻋﺬاب وړاﻧﺪ وﻳﻨﻪ ﻧﻪ ﺳي ﮐﻮﻻى ﭼي ﺷﻠﻤي ﭘﯧـړۍ ﺗـﻪ ځـﺎﻧګړې ﺳـﻮې

ده.

ﺑﻠﻪ ورځ زه د ﺑﺮﻟﻴﻦ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ټـﻮﻟﻨي ﻣﺸـﺮ ﺗـﻪ ورﻏﻠـﻢ او ورﺗـﻪ

وﻣي وﻳﻞ ﭼي زه اﺳﻼم ﻣﻨﻢ .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ د ﺷﻬﺎدت ﮐﻠﻤﻪ ووﻳﻞ او وﻳـﯥ

وﻳﻞ ﭼي ﺳﺘﺎ ﻧﻮم ﻟﻴﻮ ﭘﻮﻟډ دى او ﭘﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧي ﻟﻴﻮ زﻣﺮي ﺗﻪ واﻳﻲ ،ﻟـﻪ دې
اﻣﻠﻪ ﻣﻮږ ﺗﺎﺗﻪ ﺳﺮ ﻟﻪ ﻧﻦ څﺨﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺪ واﻳﻮ.

څﻮ اووﻧۍ وروﺳﺘﻪ زﻣـﺎ ﻣﯧﺮﻣﻨـي ﻫـﻢ اﺳـﻼم راوړ .ﺗـﺮ دې وروﺳـﺘﻪ

ﻣﻮږ اروﭘﺎ د ﺗﻞ ﻟﭙﺎره ﭘﺮﯦښﻮول«.

ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺪ د اﺳـﻼم ﭘـﻪ ﺳـﭙﯧڅﻠي دﻳـﻦ ﻣﺸـﺮف

ﺳﻮ د ده ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧي ﻧﺎﻣـﻪ ﮐـي  LEOراﻏﻠـى دى ﭼـي د  LEOاو اﺳـﺪ

دواړو ﻣﻌﻨﺎ )زﻣﺮى( ده.

د اﺳﻼم ﺗﺮ ﻣﻨﻠﻮ وروﺳﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺳـﺪ د ﺳـﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن د ﭘﺎﭼـﺎ

ﻣﻠک ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﻼﮐﺎر وټﺎﮐﻞ ﺳﻮ .ﻫﻐـﻪ د ﺣـﺞ ﻓﺮﻳﻀـﻪ ادا ﮐـړه او د

ﺷﻴﺦ اﻟﺸﻬﺪا او ﻟﻴـﺚ اﻟﺼـﺤﺮا ﻋﻤـﺮ اﻟﻤﺨﺘـﺎر ) ١٨٦٢ـ  (١٩٣١ﺳـﺮه

ﻳﯥ ﭘﻪ ﺟﻬﺎد ﮐي ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻴﺴﺘﻪ .ﭘﻪ دې ﺗـﺮځ ﮐـي ﻫﻐـﻪ ﻋﺮﺑـﻲ ژﺑـﻪ

زده ﮐړه او د اﺳﻼم ﺗـﺎرﻳﺦ ﻳـﯥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐـړ .څﻨګـﻪ ﭼـي ﻫﻐـﻪ ﭘـﻪ ﻣکـﻪ
ﻣکﺮﻣﻪ او ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﻨﻮره ﮐي واوﺳﯧﺪ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ اﺻﻠي ﺣـﺎﻻﺗﻮ ﮐـﻮم ﭼـي

رﺳﻮل ﮐﺮﻳﻢ ج اﺳـﻼم ﭘکښـي ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎوه ﺗـﺮ ﻳـﻮې اﻧـﺪازې ﭘـﻮه ﺳـﻮ .ﻟـﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌې او ﻣﻮازﻧې څﺨﻪ د ﻫﻐﻪ دا ﻳﻘﻴﻦ ﺳﻮ ﭼي د ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺧﭙﻠـﻮ
ﻟﻨډ ﻓﮑﺮﻳﻮ او ﺧﺎﻣﻴﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه د اﺳـﻼم روﺣـﺎﻧي او ټـﻮﻟﻨﻴﺰ ﻧﻈـﺎم اوس

ﻫﻢ د اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻟﭙﺎره ډﯦﺮ ﺳﺘﺮ ﻣﺤﺮک ځﻮاک دى .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ د ﻋﻼﻣـﻪ
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ﻣﺤﻤــﺪ اﺳــﺪ د ټﻮﻟــﻮ ﺑﻮﺧﺘﻴــﺎوو ﻣﻨځــى د اﺳــﻼم ﺑﻴــﺎ راژوﻧــﺪي ﮐــﻮل
وګﺮځﯧﺪ .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮐي ﺗﺮ ﺷﭙږو ﮐـﺎﻟﻮ ﺗﯧﺮوﻟـﻮ وروﺳـﺘﻪ

ﻫﻨﺪ ﺗﻪ وﻻړ او ﭘﻪ ١٩٣٤ع.ﮐﺎل ﻳﯥ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﮐﺘﺎب ﭘـﻪ ډﻳﻠـي ﮐـي ﺧﭙـﻮر
ﮐړ .دﻏﻪ ﻣﻬﺎل ﻫﻐﻪ د ﻫﻨﺪ د ډﯦـﺮو ﭘﻮﻫـﺎﻧﻮ ،ﭘـﻪ ﺗﯧـﺮه د ﻋﻼﻣـﻪ اﻗﺒـﺎل او

ﺳﻴﺪ اﺑﻮاﻻﻋﻠى ﻣـﻮدودي رﺣﻤـﺔ اﻟ�ـﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﺳـﺮه وﭘﯧﮋﻧـﺪل .ﻫﻐـﻪ ﭘـﻪ

داراﻻﺳﻼم )ﭘټﺎن ﮐﻮټ( ﮐي ﻫﻢ واوﺳﯧﺪى.

د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺮ ﺟﻮړﯦﺪو وروﺳﺘﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺪ ﭘـﻪ ﻻﻫـﻮر ﮐـي د

ﻟﻮﯦــﺪﻳﺰ ﭘﻨﺠــﺎب د اﺳــﻼﻣي ﺑﻴــﺎ رﻏــﻮﻧي ﻣﺴــﺆول وټﺎﮐــﻞ ﺳــﻮ .ﺑﻴــﺎ د

ﭘﺎﮐﺴــﺘﺎن د ﺑﻬﺮﻧﻴــﻮ ﭼــﺎرو ﭘــﻪ وزارت ﮐــي ﭘــﻪ دﻧــﺪه وګﻮﻣــﺎرل ﺳــﻮ .د

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د اﺳﻼﻣي اﺳﺎﺳي ﻗﺎﻧﻮن د ﺟﻮړوﻟﻮ د ډﻟي ﻏـړى ﻫـﻢ وو .ﺑﻴـﺎ

ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﮐي د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د اﺳﺘﺎزي ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻫﻢ دﻧﺪه ﺗﺮﺳﺮه

ﮐــړه .دﻏــﻪ ﻣﻬــﺎل د ﻫﻐــﻪ ﺑــﻞ ﮐﺘــﺎب »روډ ټــﻮ ﻣکــﻪ« ROAD TO

 ((MAKKAHﻫﻢ ﺧﭙﻮر ﺳﻮ .دﻏﻪ ﮐﺘـﺎب د ﻫﻐـﻪ د اﺳـﻼم راوړﻟـﻮ ﭘـﻪ

ﻫکﻠﻪ ﻣﻔﺼﻠﻪ ﮐﻴﺴﻪ ده ﭼي ﺑﻴﺎ د )اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟى ﻣکﺔ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وژﺑﺎړل ﺳﻮ
او ﺳــﻴﻨﻤﺎﻳﻲ ﻓﻠــﻢ ﻫــﻢ ځﻨــي ﺟــﻮړ ﺳــﻮى دى .د ﻧــﺎﻣﺘﻮ ﻣﺴــﻠﻤﺎن ﻋــﺎﻟﻢ

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎرﻣﺎډﻳﻮک ﭘکﺘﻬﺎل ﺗﺮ ﻣړﻳﻨي څﻮ ﮐﺎﻟـﻪ وروﺳـﺘﻪ ﻋﻼﻣـﻪ ﻣﺤﻤـﺪ

اﺳﺪ د »اﺳﻼﻣﻴک ﮐﻠﭽﺮ« د ﻣﻴﺎﺷﺘﻴﺰي ﻣﺴـﺆول ﻣـﺪﻳﺮ ﺳـﻮ .د ﻋﻤـﺮ ﭘـﻪ
وروﺳﺘﻴﻮ ﮐي ﻫﻐﻪ د ﻣﺮاﮐﺶ ﻃﻨﺠې ﺗﻪ وﻻړ او د اﺳﭙﺎﻧﻴﯥ ﭘﻪ ﺟﺒـﺮ اﻟټـﺮ

)ﺟﺒــﻞ اﻟﻄــﺎرق(ﮐي ﻳــﯥ ـ ﮐــﻮم ﭼــي ﻟــﻪ درو ﭘﯧړﻳــﻮ را ﭘــﻪ دې ﺧــﻮا د
اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺗﺮ وﻟکﻪ ﻻﻧﺪي دى ـ اﺳﺘﻮګﻨﻪ ﻏﻮره ﮐړه .د ﻫﻐﻪ د ﻗﺮآن ﮐـﺮﻳﻢ

ژﺑــﺎړه او ﺗﻔﺴــﻴﺮ د  ((The Message of The Quranﭘــﻪ ﻧﺎﻣــﻪ ﭘــﻪ
١٩٨٠ع.ﮐﺎل ﻟﻪ داراﻻﻧﺪﻟﺲ ،ﺟﺒﺮاﻟټﺮ څﺨﻪ ﺧﭙﻮر ﺳﻮ .دﻏﻪ راز ﻫﻐﻪ د

ﺑﺨﺎري ﺷﺮﻳﻒ څﻪ ﺑﺮﺧي ﻫﻢ وژﺑﺎړﻟې او ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮر ګټﻮر ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﻳﯥ
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ﻫﻢ ﻟﻴکﻠي دي .ﭘﺎى ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺪ د ١٩٩٢ع .ﮐﺎل ﭘﻪ ﻓﺮورۍ ﮐي

ﭘﻪ ﺟﺒﺮاﻟټﺮ ﮐي وﻓﺎت ﺳﻮ او د ﻫﻐﻪ د وﺻﻴﺖ ﺳـﺮه ﺳـﻢ د اﺳـﭙﺎﻧﻴﯥ ﭘـﻪ
ګﺮﻳﻨﺎډا )ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ( ﮐي د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘـﻪ ﻫـﺪﻳﺮه ﮐـي ﺧـﺎورو ﺗـﻪ وﺳـﭙﺎرل

ﺳﻮ.

د ﺧﺒﺮي رﺳﻨﻴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮﻟې ﭘﻪ  ٢٠٠٨ع.ﮐﺎل د وﻳﺎﻧﺎ ښﺎرواﻟۍ ﭘﻪ دﻏـﻪ

ښﺎر ﮐي ﻳﻮه ﻋﺎﻣﻪ اﹸرﺷﻮ ﭼي د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺎڼۍ ﻣﺨي ﺗﻪ واﻗـﻊ ده

د ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﭘﻪ ﺗﺮځ ﮐي د ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺪ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وﻧﻮﻣﻮل.

 Ïﻟﯿﮑﻮ áÇڅﺮګﻨﺪæﻧﻲ
اﳊﻤﺪ ﷲ وﺣﺪه واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﲆ ﻣﻦ ﻻ ﻧﺒﻲ ﺑﻌﺪه!

دﻏـــﻪ ﮐﺘـــﺎب ﻧﻴﻤـــﻪ ﭘﯧـــړۍ وړاﻧـــﺪي او ﭘـــﻪ ﺻـــﺤﻴﺤﻮ اﻟﻔـــﺎﻇﻮ د

١٩٣٣ع.ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﻨـي ﮐـي ﻟﻴکـﻞ ﺳـﻮى وو او د ﻟـﻮﻣړي ځـﻞ ﻟﭙـﺎره ﭘـﻪ
١٩٣٤ع.ﮐﺎل ﭘﻪ ډﻳﻠي ﮐي ﺧﭙﻮر ﺳﻮ .ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻻﻫﻮر ﮐي ﻫﻢ ﺧﭙﻮر ﺳﻮ .ﻣﺎ

ﭘﻪ دې ﮐﺘﺎب ﮐي د ﺧﭙﻞ ﺗﻮﮐﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﻳﻠي وه ﭼي د ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰﻳﺎﻧﻮ

د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ارزښﺘﻮﻧﻮ د ﭘټﻮ ﺳﺘﺮګﻮ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﭘﺮﯦږدي ،د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ځﺎى د ﺧﭙﻞ
اﺳﻼﻣي ﻣﻴﺮاث د ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮښښ وﮐړي ﮐﻮم ﭼي ﻳـﻮ ﻣﻬـﺎل ﻳـﯥ

ﻫﺮ اړﺧﻴﺰ ،ﭘﺮﺗﻤﻴﻦ او ﺗﺎرﻳﺨي »اﺳﻼﻣي ﻓﺮﻫﻨګ« راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړى وو.

ﮐﻠــﻪ ﭼــي ﻻ ﻫﻨﺪوﺳــﺘﺎن ﻧــﻪ وو وﯦﺸــﻞ ﺳــﻮى ،ﭘــﻪ اﻧګﺮﯦــﺰي ﭘﻮﻫــﻮ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﺮ اﺳﻼﻣي ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻧﺪي زﻣﺎ د دﻏـﻪ ﻟـﻮﻣړﻧي ﮐﻮښـښ ﻫـﺮ
ﮐﻠى وﮐړ .د ا ﮐﺘﺎب څﻮ ټﭙﺎﻟﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ ﭼﺎپ ﺳﻮ .ﺑﻴﺎ د دې ﮐﺘﺎب ﻋﺮﺑﻲ

ژﺑﺎړه ﺧﭙﺮه ﺳﻮه .دې ژﺑﺎړي د اﻧګﺮﯦﺰي ﮐﺘﺎب ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د ﻣﻨځﻨي ﺧﺘـﻴځ

ﭘﺮ ﻟﻮﺳﺘﻮ وګړو زښﺖ زﻳﺎت اﻏﯧﺰ وښﻨﺪ .د دې ﮐﺘـﺎب د زﻳـﺎت ﻫﺮﮐﻠـي
ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻧﻮرو ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ﻫﻢ دې ﺗﻪ ورﺗﻪ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ وﻟﻴکﻞ .دوى زﻣﺎ

اﺻﻠي ﻣﻮﺿﻮع »اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ« ﻧـﻮره ﻫـﻢ ﭘﺮاﺧـﻪ ﮐـړه .ﻫـﺮ

ﻟﻴکﻮال د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﻠﻮ ذﻫﻨي ﺗﻤﺎﻳﻼﺗﻮ ﺳـﺮه ﺳـﻢ ﭘـﻪ ﺑﯧﻠـﻮ ﺑﯧﻠـﻮ ﺑڼـﻮ او ﭘـﻪ

ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﮐﭽﻮ د ﻫﻐي ﺧﺒﺮي ﮐﻮښښ وﮐړ ﭼي ﻣـﺎ ﭘـﻪ ﺧﭙـﻞ ﮐﺘـﺎب ﮐـي

ﮐړې ده ،ﺧـﻮ ﻫﻐـﻮى ﻫﻐـﻮ ﻧﺘﻴﺠـﻮ ﺗـﻪ ﻧـﻪ دي رﺳـﯧﺪﻟي ﮐـﻮﻣي ﭼـي ﻣـﺎ
اﺧﻴﺴﺘي وې .زه ﭼي ﮐﻮﻣﻮ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﺗـﻪ ﻫﻐـﻪ ﻣﻬـﺎل رﺳـﯧﺪﻟى وم ،ﭘـﺮ ﻫﻐـﻮ
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اوس ﻫﻢ وﻻړ ﻳﻢ .د ﻧﻮرو ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ﻧﺘﻴﺠې زﻣﺎ د ﻧﺘﺎﻳﺠﻮ ﺑﯧﺨي ﺑﺮ ﻋﮑﺲ

وې .د ﮐﺘﺎب ﻟﻴکﻠﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل زﻣﺎ ﻣﻮﺧﻪ داوه ﭼي ﭘﻪ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﮐـي د ا

ﺷﻌﻮر را وﻳښ ﮐړم ﭼـي دوى ﻟـﻪ ټـﻮﻟﻨﻴﺰ او ﻓﺮﻫﻨګـي ﭘﻠـﻮه د ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰي

ډﯦﺮي ﭘﻴﺎوړي ټﻮﻟﻨي څﺨﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي .دﻏﻪ راز زﻣﺎ ﺑﻠﻪ ﻣﻮﺧﻪ داوه ﭼـي

ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ارزښﺘﻮﻧﻮ د دوى وﻳﺎړل زﻳـﺎت ﺳـي او ﭘـﻪ دوى ﮐـي دا وﻟـﻮﻟې
ﭘﻴﺪا ﺳي ﭼي ﺧﭙﻠي دودﻳﺰي اډاﻧې او ادارې ﺧﻮﻧﺪي ﮐړي څﻮ د ﺑﻨﺴټﻴﺰ
ﺗﻮﭘﻴﺮ ﺷﻌﻮر ﭘکښي ژوﻧـﺪى ﺳـي او ﭘـﺮ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭼـي د ﭘﯧړﻳـﻮ ﭘﯧړﻳـﻮ

څﺨــﻪ د ﺟﻤــﻮد ﺣﺎﻟــﺖ واﮐﻤــﻦ دى ،ﻟــﻪ ﻫﻐــﻪ څﺨــﻪ را ووزي او دﻏــﻪ

ﺷﻌﻮر ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻓﺮﻫﻨګي ډګﺮ ﮐـي ﭘـﻪ ﺗﺨﻠﻴﻘـي ځـﻮاک واړوي .ﭘـﻪ

ﮐﺘــﺎب ﮐــي ټــﻮل زور او ټﻴﻨګــﺎر ﭘــﺮ »ﺑﻴــﺎ رﻏﻮﻧــﻪ« )اﺣﻴــﺎ( او »ﺧﻮﻧــﺪي

ﺳﺎﺗﻨﻪ« .ﺑﺎﻧﺪي دى .ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﭼي ﻣﻮږ ﺗﻪ ښﺎﻳﻲ زﻣﻮږ ﻫﻐﻪ ﭘﺨـﻮاﻧۍ

اډاﻧې ،ادارې او ارزښﺘﻮﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﮐـړو ﭼـي اوس ﻫـﻢ د دې ﺣﻘﻴﻘـﺖ

ﺳﺮه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻟﺮي ﭼي اﺳﻼم ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻓﺮﻫﻨـګ زﯦږووﻧﮑـى ځـﻮاک دى،

او د ﻗﺮآن او ﺳﻨﺘﻮ د روح ﺳﺮه ﺳﻢ د اﺳـﻼﻣي ﻧﻈﺮﻳـﯥ د ﺑﻴـﺎ راژوﻧـﺪي

ﮐﻮﻟﻮ اړﺗﻴﺎ ده.

ﺧﻮ د »اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ« .د ﻟﻴکﻠﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﭼي زﻣـﺎ ﮐﻮﻣـﻪ

ﻣﻮﺧﻪ وه ،د ﻫﻐې ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ځﻴﻨي ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﻟﻮﺳـﺘﻮﻧﮑي ﻧﺎﺳـﻢ ﭘﻮﻫﯧـﺪﻟي
وه .او زﻣﺎ د ﻓﺮﻫﻨګي ﺗﺨﻠﻴﻘﻴﺖ د ﺑﻠﻨي ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﭘـﻪ ﺑﺸـﭙړه ﺗﻮګـﻪ ﻧـﻪ وه

ﭘﻮﻫﯧﺪﻟي او داﺳي ﻓﮑﺮ ورﺳﺮه ﭘﻴﺪا ﺳـﻮى وو ﭼـي ﭘـﻪ ﺗﯧـﺮو ﭘﯧړﻳـﻮ ﮐـي

ﭼي د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د زوال ﮐﻮم ﺻﻮرت ﺣـﺎل وو ،د ﻫﻐـﻪ ﻣﻬـﺎل ټـﻮﻟﻨﻴﺰو
اډاﻧﻮ او ادارو ﺗﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ورګﺮځﯧﺪل د ﻣﻬﺎل اړﺗﻴﺎ ده.

اﻣﺎ زﻣﺎ ﭼي څﻪ ﻣﻮﺧﻪ وه دﻏﻪ ﻓﮑﺮ د ﻫﻐې ﺧـﻼف وو .ﭘـﻪ اﺳـﻼﻣي

ﻧړۍ ﮐي ﭼي څﻪ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ ﺳﻮې او ﻳﺎ ﮐﻴـږي ،ﻫﻐـﻪ د ﻗـﺮآن او ﺳـﻨﺘﻮ د

د ﻟﻴکﻮال څﺮګﻨﺪوﻧي
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رﺷﺘﻴﺎﻧﻴﻮ اﻗﺪارو او ارزښﺘﻮﻧﻮ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ ﻧﻪ ده .ﻳـﻮ ډول اﻧﺘﺸـﺎر او ﺗﻴـﺖ

او ﭘــﺮک ﺗﻴــﺎ راﻣﻨځﺘــﻪ ﺳــﻮې ده .ځکــﻪ ډﯦــﺮ ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎن دې ﺗــﻪ ﭼﻤﺘــﻮ

ښکﺎري ﭼي ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﮐـي ﭼـي اﺳـﻼﻣي ﻧـړۍ ﮐـﻮﻣي ټـﻮﻟﻨﻴﺰي

اډاﻧې او ادارې او د ﻓﮑﺮ او ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻣي ﻻري ﻏﻮره ﮐړي وې ،ﻫﻐﻪ دي
ﭘﻪ ﭘټﻮ ﺳﺘﺮګﻮ وﻣﻨﻞ ﺳي .ﭘﻪ داﺳي ﺣﺎل ﮐي ﭼي اړﺗﻴﺎ دې ﺗـﻪ ده ﭼـي د

اﺳﻼم ﻫﻐي اﻳډﻳﺎﻟﻮژۍ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﻮره ﺟﺮأت ور وګﺮځـﻮ ﭼـي د اﺳـﻼم ﭘـﻪ
رﺷﺘﻴﺎﻧﻴﻮ ﻻﺳﻮﻧﺪوﻧﻮ او اﺳﻨﺎدو ،ﻟکﻪ ﻗﺮآن او ﺳﻨﺘﻮ ﮐـي څﺮګﻨـﺪه ﺳـﻮې

ده.

ﭘﻪ اﺳﻼﻣي ﻧړۍ ﮐي ﭼي ﻧﻦ ﻣﻬﺎل ﮐﻮم دردووﻧﮑى ﺑﯧﻠﺘـﻮن او ﻳـﻮ ﻟـﻪ

ﺑﻠﻪ ﻟﻴﺮي واﻟـى را ﻣﻨځﺘـﻪ ﺳـﻮى دى د ﻫﻐـﻪ د ﻟﻴـﺮي ﮐﻮﻟـﻮ ﻟﭙـﺎره د دې
ﮐﺘﺎب ﻧﻮى او ﺑﻴﺎ ځﻠي ﮐﺘﻞ ﺳﻮى ﭼﺎپ ﭘﻪ دې ﻫﻴﻠﻪ وړاﻧﺪي ﮐـﻮم ﭼـي

د ﻧﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻪ داﺳي ګټﻪ ورﺳﻮي ،ﻟکﻪ د ١٩٣٤ع.ﮐﺎل ﭼﺎپ ﭼـي د

ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ورﺳـﻮل .ﻧﻴﻤـﻪ ﭘﯧـړۍ وړاﻧـﺪي ﭼـي دﻏـﻪ ﮐﺘـﺎب

ﺧﭙﻮر ﺳﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭼـي ﮐـﻮﻣي ﭘﯧښـي را ﻣﻨځﺘـﻪ ﺳـﻮي
دي ،د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻧﻦ ﻣﺴـﻠﻤﺎن ځﻮاﻧـﺎن د دې ﮐﺘـﺎب ﭘـﻪ ﻣﻌﻨـﺎوو او
ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ ډﯦﺮ ښﻪ ﭘﻮﻫﻴږي ،او ﻫﻴﻠﻪ ده ﭼي دﻏﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﻮښ ﻫﻢ ﮐړي .د

ﻫﻐﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﭼي ﮐﻮﻣي ﺳﺘﻮﻧﺰي ﭘﺮﺗې دي دﻏﻪ ﮐﺘﺎب ﺑـﻪ د ﻫﻐـﻮ ﭘـﻪ
ﻟﻴﺮي ﮐﻮﻟﻮ ﮐي ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوى ﺟﻮت ﺳي.

ﻃﻨﺠﻪ )ﻣﺮاﮐﺶ(
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺪ

١٩٨٢ع .ﮐﺎل

ﻣﺨﮑﻨۍ ﺧﺒﺮí
ﭘﺮ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ ﭘﺨﻮا ﮐي داﺳي ﻓﮑﺮي ﺧﭙﺮاوى او اﻧﺘﺸﺎر ﻟکـﻪ

اوس ﭼي ﭘﻪ اﺧﺘﻪ دى ﭘﻪ ﻧﺪرت ﺳﺮه راﻏﻠى دى .ﻳـﻮازي دا ﻧـﻪ ده ﭼـي

ﻣﻮږ ﭘﻪ داﺳي ﺑﯥ ﺷﻤﯧﺮو رﺑړو ﮐي راګﻴﺮ ﻳﻮ ﭼي د ﻫﻐﻮ ﻟﭙﺎره د ﻳﻮه ﻧﻮي

او ﺑـــﯥ ﺳـــﺎري ﺣـــﻞ اړﺗﻴـــﺎ ده ،ﺑﻠکـــي دﻏـــﻪ رﺑـــړي ﭘـــﻪ داﺳـــي ډول

راڅﺮګﻨﺪﻳږي ﭼي ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ان ﻣﻮږ ﺧﺒﺮ ﻫﻢ ﻧـﻪ ﻳـﻮ .ﭘـﺮ ﻫـﺮه ټﻮﻟﻨـﻪ

ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ راځي ،ﺧﻮ ﻫﺮ ځﺎى د ﺑﺪﻟﻮن ﺳﻴﺮ او ﭘﻠي ﮐﯧﺪه ﺑﯧﻞ ﺑﯧﻞ
وي .د دې ﺳﺮه ﺳﻢ ﻫﺮځﺎى د ﺑﺪﻟﻮن ﺗﺮﺷـﺎ ﻳـﻮ ځـﻮاک ﭘـﻪ ﭘﺮﻟـﻪ ﭘﺴـې

ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي.

د اﺳﻼﻣي ﻧړۍ ﺣﺎل ﻫﻢ ﻫﻤﺪﻏﺴـي دى .دﻟﺘـﻪ ﻫـﻢ ﻣـﻮږ وﻳﻨـﻮ ﭼـي

ﭘﺨﻮاﻧۍ ﻻري ﭼﺎري ،ﺧﻴﺎﻻت او اﻧﺪوﻧﻪ ورو ورو ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ځي او ﻧﻮي
ﻧﻮي ﺷﻴﺎن د ﻫﻐﻮ ځﺎى ﻧﻴﺴي .ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ ﭘﻮښﺘﻨي راﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴږي ﭼي

دﻏﻪ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ ﻣﻮږ ﮐﻮﻣي ﺧﻮاﺗﻪ ﺑﻴﺎﻳﻲ؟ داﺑﻪ ﻻ څﻮﻧﻪ ﻧﻮر ﭘﺮﻣﺦ ځي؟ او

دا د اﺳﻼم ﻟﻪ ﻓﺮﻫﻨګي ﻣﻮﺧﻮ او ﻣﻘﺎﺻﺪو ﺳﺮه ﺗـﺮ ﮐﻮﻣـﻪ ځﺎﻳـﻪ ﺳـﻤﻮن

ﺧﻮري؟

ﻣﻮږ ﭘﻪ دې واړه ﮐﺘﺎب ﮐي دﻏﻮ ټﻮﻟﻮ ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﺗـﻪ ﻣﻔﺼـﻞ ﺟـﻮاب ﻧـﻪ

دى ورﮐړى ،ﻳﻮازي ﻣـﻮ دا ﭘﻮښـﺘﻨﻪ د ﺑﺤـﺚ ﻣﻮﺿـﻮع ګﺮځـﻮﻟې ده ﭼـي

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ )ﻏﺮﺑﻲ( ﻓﺮﻫﻨګ ﭘﻪ ﻫکﻠـﻪ څـﻪ ﮐـړﻧﻼره ﻏـﻮره
ﮐړي .څﻨګﻪ ﭼي دﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮع ډﯦﺮه ﭘﺮاﺧﻪ ده ،ځکـﻪ ﻧـﻮ ﻣـﻮږ د اﺳـﻼم

ﭘﺮ ځﻴﻨﻮ ﺑﻨﺴټﻴﺰو اړﺧﻮﻧﻮ ﻫﻢ ﺧﺒﺮي ﮐﻮو .د ﺳﻨﺘﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﭘـﻪ ځـﺎﻧګړې
ﺗﻮګﻪ ﺑﺤﺚ ﺳﻮى دى .دﻟﺘﻪ د دې ﭘﺮاﺧي ﻣﻮﺿﻮع ﻳﻮازي ﻟﻨډﻳﺰ وړاﻧﺪي

ﻣﺨکﻨۍ ﺧﺒﺮي

١٩

ﮐﯧﺪاى ﺳي .ځکﻪ ﭼي د ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻟﭙﺎره ﺿﺨﻴﻢ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﮐـﺎر دي .زﻣـﺎ

ﻳﻘﻴﻦ دى ﭼي دﻏﻪ ﻟﻨډ ﮐﺘﺎﺑګﻮټﻰ ﺑﻪ ﭘﺮ ﻳﻮه ډﯦﺮه ﻣﻬﻤﻪ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑﺎﻧـﺪي د
ﻏﻮر ﮐﻮﻟﻮ ډﯦﺮ ښﻪ ﻣﺤﺮک ﺟﻮت ﺳي.

اوس ﻳﻮڅﻪ زﻣﺎ ﭘـﻪ اړه ﻟـﻴکﻢ ،ځکـﻪ څـﻮک ﭼـي اﺳـﻼم ﻣﻨـي او ﺑﻴـﺎ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ څﻪ واﻳﻲ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮى دا ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼي ﭘﻮه ﺳـي ﭼـي ﻫﻐـﻪ

اﺳﻼم څﻨګﻪ او وﻟي ﻗﺒﻮل ﮐړ.

ﻣﺎ ﭘﻪ ١٩٢٢ع.ﮐﺎل ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد اﺗﺮﻳﺶ څﺨﻪ د اروﭘﺎ د ځﻴﻨﻮ وﺗﻠﻮ

اﺧﺒﺎروﻧﻮ د ځـﺎﻧګړي اﺳـﺘﺎزي ﭘـﻪ ﺗﻮګـﻪ اﻓﺮﻳﻘـﺎ او آﺳـﻴﺎ ﺗـﻪ ﺳـﻔﺮ وﮐـړ.
وروﺳﺘﻪ ﻣﺎ ﻧﮋدې ټﻮل ﻋﻤﺮ ﭘﻪ اﺳﻼﻣي ﺧﺘﻴځ ﮐـي ﺗﯧـﺮ ﮐـړ .زﻣـﺎ ﭼـي د

ﮐﻮﻣﻮ وﻟﺴﻮﻧﻮ ﺳﺮه اړﻳکي ﺳﻮې ،د ﻫﻐﻮ ﺳـﺮه ﭘـﻪ ﭘﻴـﻞ ﮐـي زﻣـﺎ ﻋﻼﻗـﻪ

ﻳﻮازي د ﻳﻮه ﺑﻬﺮﻧي ﻏﻮﻧﺪي وه .ﭘﻪ دې دوران ﮐي ﻣﺎ وﻟﻴـﺪل ﭼـي ﻫﻠﺘـﻪ
ﻳﻮ داﺳي ټﻮﻟﻨﻴﺰﭼﻮﮐﺎت او د ژوﻧﺪاﻧـﻪ ﻧﻈﺮﻳـﻪ دود او راﻳﺠـﻪ ده ﭼـي ﻟـﻪ

اروﭘﺎﻳﻲ ﻧﻈﺎم څﺨﻪ ﺑﺎﻟکﻞ ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي .ﻟﻮﻣړى زﻣﺎ ﻟﻪ دې اﻣﻠـﻪ د

ژوﻧﺪاﻧﻪ ﻟـﻪ دﻏـﻪ ﺗﺼـﻮر ﺳـﺮه ﻣﻴﻨـﻪ ﭘﻴـﺪا ﺳـﻮه ﭼـي دا د اروﭘـﺎ د ﺑﯧړﻧـي

ﻣﺎﺷﻴﻨي ژوﻧﺪاﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﯦﺮ ﻟﻪ ﺳـکﻮﻧﻪ ډک دى او د اﻧﺴـﺎن ﺳـﺮه ﻫـﻢ
ﭘﻪ ډﯦﺮه ﻣﻴﻨﻪ او دوﺳﺘي ﮐړﻧﻪ ﮐﻮي .دﻏـي ﻣﻴﻨـي زﻣـﺎ ﺳـﺮه ﮐـﺮار ﮐـﺮار د

دواړو ﻧﻈﺎﻣﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﺗﻮﭘﻴﺮ د ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ د څﯧړﻧـي ﺷـﻮق ﭘﻴـﺪا ﮐـړ .ﭘـﻪ
دې ﺗﻮګﻪ زﻣﺎ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺪا ﺳﻮه .دﻏـﻪ
ﻣﻬﺎل زﻣﺎ ﻣﻴﻨﻪ دوﻧﻪ ژوره ﻧﻪ وه ﭼي زه اﺳﻼم وﻣﻨﻢ .ﺧﻮ ﻫﻤﺪﻏـﻪ ﺣـﺎل

ﻣﺎﺗﻪ د ﻳﻮې ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺧﻮښي اﻧﺴﺎﻧي ټﻮﻟﻨي ﻧﻮې ﻧړۍ څﺮګﻨـﺪه ﮐـړه ﻳـﻮه

داﺳي ﻧړۍ ﭼي داﺧﻠي ﺷﺨړي ﻳﯥ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه دي او د ورورۍ رﺷﺘﻴﺎﻧۍ
وﻟﻮﻟې ﭘکښي ﺗﺮ زﻳﺎﺗﻮ زﻳﺎﺗي دي .د اﺳﻼم ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤـﺎﺗﻮ ﭼـي ﮐـﻮم

ﻏﻮره اﻣکﺎﻧﺎت څﺮګﻨﺪ ﮐړي وه ،د ﻧﻨﻨﻴﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻫﻐـﻮ څﺨـﻪ

٢٠

اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

ډﯦﺮ ﻟﻴﺮي ﺳﻮى دى .اﺳـﻼم ﭘـﺮ ﭘﺮﻣﺨﺘـګ او ﺧﻮځښـﺖ ټﻴﻨګـﺎر ﮐـړى

دى ،ﺧﻮ ﻧﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻟټ او ﺟﺎﻣﺪ ګﺮځﯧﺪﻟى دى .ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐي د ﻓﺮاخ

زړه درﻟﻮدﻟﻮ او د ځﺎن ښﻨﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﺮ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﯧﺪو ټﻴﻨګﺎر ﮐﻴـږي ،ﺧـﻮ

ﻧﻨﻨى ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻨګ ﻧﻈﺮه ﺳﻮى او د ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﻫﻮﺳﺎﻳﻴﻮ او ﺧﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﻪ

ﻣﺤﺒﺖ اﺧﺘﻪ ﺳﻮى دى.

ﭘــﻪ دﻏــﻮ ﺧﺒــﺮو ﺑﺎﻧــﺪي ﭘﻮﻫﯧــﺪﻧي زه وﻫڅــﻮﻟﻢ ﭼــي د ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د

ﺗﯧﺮﻣﻬﺎل او اوﺳﻨي ﺣﺎﻟﺖ د ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻣﻌﻤﺎ ﺣﻞ ﮐـړم .ځکـﻪ ﻧـﻮ ﻣـﺎ وﭘﺘﯧﻴـﻞ
ﭼي ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮه ژوره ﺗﻮګﻪ وڅﯧړم .ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ځـﺎن د اﺳـﻼم ﭘـﻪ ﮐـړۍ
ﮐي اﺣﺴﺎس ﮐړ .دا ﻣﺎزي ﻳﻮه ﻋﻘﻠي ﺗﺠﺮﺑﻪ وه .ﭘﻪ ډﯦﺮه ﻟﻨـډه ﻣـﻮده ﮐـي

دﻏﻪ ﻣﻌﻤﺎ ﺣـﻞ ﺳـﻮه .ﻣﺎﺗـﻪ څﺮګﻨـﺪه ﺳـﻮه ﭼـي د ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ټـﻮﻟﻨﻴﺰ او

ﻓﺮﻫﻨګي زوال ﺻﺮف ﻳﻮ ﻻﻣﻞ ﻟﺮي او ﻫﻐﻪ دادى ﭼي دوى ﭘﺮ اﺳـﻼﻣي

ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪي د ﻫﻐﻮ د روح ﺳﺮه ﺳﻢ ﻋﻤـﻞ ﭘـﺮې اﻳښـى دى .اﺳـﻼم

اوس ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد دى .ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ روح ﻏﻴﺒﻪ ﺳﻮې ده .ﮐﻮم ﻋﻨﺼﺮ ﭼـي

ﻳﻮ وﺧﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ځﻮاﮐﻤﻦ ﮐـړي وه ،ﻫﻐـﻪ اوس د دوى د ﮐﻤـﺰورۍ
ﻻﻣﻞ ﺟﻮړ ﺳﻮى دى .ﻟﻪ ﭘﻴﻠﻪ اﺳﻼﻣي ټﻮﻟﻨﻪ ﻳﻮازي ﭘﺮ ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﺑﻨﺴـټﻮﻧﻮ

وﻻړه وه .اوس دﻏــﻪ ﺑﻨﺴــټﻮﻧﻪ ﮐﻤــﺰوري ﺳــﻮي دي ،او دﻏــﻮ ﮐﻤــﺰورو
ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﻓﺮﻫﻨګي ﭼﻮﮐﺎټ ﻫﻢ ﮐﻤﺰورى ﮐړى دى او ﮐﯧﺪاى ﺳي ﭼـي د

ﻓﺮﻫﻨګي ﭼﻮﮐﺎټ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻮ ﻻﻣﻞ ﻫﻢ ﺳي.

اﺳﻼﻣي ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﺎﻟکﻞ واﺿﺢ او ﻟﻪ ﻫـﺮه ﭘﻠـﻮه د ﻋﻤـﻞ وړدي .ﭘـﻪ

دې ﺧﺒﺮه ﭼي ﻫﺮڅﻮﻧﻪ زه ﭘﻮﻫﯧﺪم ،ﻫﻐﻮﻧﻪ ﻳـﯥ د ﺟـﻮاب ﻣﻮﻧـﺪﻟﻮ ﻟﭙـﺎره

ﻧﺎﮐﺮاره ﮐﯧﺪم .او وﻳﻞ ﺑﻪ ﻣي ﭼي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ وﻟي ﭘـﻪ ﺧﭙـﻞ ژوﻧﺪاﻧـﻪ ﮐـي

ﭘﺮ دﻏﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﮐړﻧﻪ ﭘﺮې اﻳښې ده .ﻣﺎ ﭘﺮ دې ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻧﺪي د ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟـﻪ

ﺑﯧﺪﻳﺎ څﺨﻪ ﻧﻴﻮﻟې د ﭘـﺎﻣﻴﺮ ﺗـﺮ ﻏﺮوﻧـﻮ ﭘـﻮري او د ﺑﺎﺳـﻔﻮرس ﻟـﻪ آﺑﻨـﺎ د

ﻣﺨکﻨۍ ﺧﺒﺮي
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ﻋﺮﺑــﻮ ﺗــﺮ ﺳــﻤﻨﺪرګي ﭘــﻮري د ﭘﺮﺗــﻮ ډﯦــﺮو ﻫﻴﻮادوﻧــﻮ د ډﯦــﺮو ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﻮ

ﻣﻔﮑﺮﻳﻨﻮ ﺳﺮه ﺧﺒﺮي وﮐړې .ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﻪ ﺳﻮال د ﺣﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﭘـﻪ ﻟﯧﻮﻧﺘـﻮب

اﺧﺘﻪ ﺳـﻮم ﭼـي ﻟـﻪ اﻣﻠـﻪ ﻳـﯥ ﭘـﻪ اﺳـﻼﻣي ﻧـړۍ ﮐـي زﻣـﺎ ﻧـﻮري ﻋﻠﻤـي

ﺑﻮﺧﺘﻴﺎوي ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻟې .ﻣﺎ د ﻳﻮه ﻧﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘـﻪ ﺗﻮګـﻪ د اﺳـﻼم ﭘـﻪ

ﻧﻨګﻪ او دﻓﺎع ﮐي د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه د اﺳﻼم ﭘﻪ اړه د ﻫﻐﻮ ﭘﺮ ﺑﯥ ﭘﺮواﻳﻲ

او ﭘﺮ اﺳﻼم د ﮐړﻧي ﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﺧﺒﺮي ﮐﻮﻟې .ﭘﻪ ﻣـﺎ ﮐـي ﭼـي ﮐـﻮم

ﺑﺪﻟﻮن راﺗى ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎوه ،ﺗﺮدې ﭼي ﻳﻮه ورځ د ١٩٢٥ع.ﮐﺎل

ﭘﻪ ﻣﻨي ﮐي د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﮐي ﻳﻮه ځﻮان واﻟي ﻣﺎﺗـﻪ ووﻳـﻞ» :ﺗـﻪ

ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻮى ﻳﯥ ﺧﻮ ﭘﻪ ځﺎن ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧږې« .زه د دې ﺧﺒﺮو ﭘـﻪ اورﯦـﺪو
ﺳﺮه ارﻳﺎن ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮم او څﻪ ﻣي ﻧﻪ ﺳـﻮاى وﻳـﻼى .ﺧـﻮ ﮐﻠـﻪ ﭼـي زه ﭘـﻪ
١٩٢٦ع.ﮐﺎل ﺑﯧﺮﺗﻪ اروﭘﺎﺗﻪ ﺳﺘﻮن ﺳﻮم ﻧﻮ ﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﮐـړه ﭼـي زﻣـﺎ د

دې ﭼﻠﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘي ﭘﺎﻳﻠﻪ داده ﭼي اﺳﻼم وﻣﻨﻢ.

دا ﻫﻐــﻪ ﺣــﺎﻻت وه ﭼــي زه ﻳــﯥ ﻟــﻪ اﻣﻠــﻪ ﻣﺴــﻠﻤﺎن ﺳــﻮم .ﺗــﺮ دې

وروﺳﺘﻪ ﻣﺎﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﻼوو ﭘﻼوو ووﻳﻞ ﺳﻮه ﭼي »ﺗﺎ اﺳـﻼم څﻨګـﻪ وﻣﺎﻧـﻪ؟
او ﮐﻮم ځﺎﻧګړي ﺷي اﺳﻼم ﻣﻨﻠﻮ ﺗـﻪ وﻫڅـﻮﻟې؟ زه اﻋﺘـﺮاف ﮐـﻮم ﭼـي

زﻣﺎ ﺳﺮه د دې ﭘﻮښـﺘﻨﻮ درﺳـﺖ ﺟـﻮاب ﻧﺴـﺘﻪ .ځکـﻪ دا د اﺳـﻼم ﮐـﻮم

ځﺎﻧګړى ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﻪ وو ﭼي زه ﻳﯥ د ﻫﻐـﻪ ﻟـﻮر ﺗـﻪ وﻫڅـﻮﻟﻢ ،ﺑﻠکـي دا د
اﺳﻼم د اﺧﻼﻗي ښﻮوﻧﻮ او د ژوﻧﺪاﻧـﻪ د ﮐـړﻧﻼري ﭘـﻪ ﻣـﻨځ ﮐـي ﭘـﻪ زړه

ﭘﻮري ﻫﻤږﻏي او ﻫﻤﺮﻧګي ده ﭼي زه ﻳﯥ ورﺗﻪ ﻫڅـﻮﻟى ﻳـﻢ .اوس ﻫـﻢ

زه ﻧﻪ ﺳﻢ وﻳﻼى ﭼي د اﺳﻼم ﮐﻮم اړخ ﺗﺮ ﺑﻞ اړخ زﻳﺎت د اﺳﻼم ﻣﻨﻠﻮ
ﺗﻪ ور ﺑﻠﻠـﻢ .زﻣـﺎ ﭘـﻪ اﻧـﺪ اﺳـﻼم د وداﻧـۍ د ﻫﻨـﺮ د ﻳـﻮې داﺳـي ﺑﯧﻠګـې
ﻏﻮﻧﺪي دى ﭼي ټﻮﻟي ﺑﺮﺧي ﻳﯥ ﻳﻮ د ﺑﻠي ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻲ ،ﺑﺸﭙړووﻧﮑي او

ﻫﻤﺮﻧګي دي .ﭘﻪ دې وو ﮐي ﻧﻪ ﮐﻮم ﺷـى زﻳـﺎت دى ﭼـي اړﺗﻴـﺎ دي ﻧـﻪ

٢٢

اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

وي ورﺗﻪ او ﻧﻪ د ﮐﻮم ﺷي ﮐﻤى ﭘکښي ﺳـﺘﻪ .دا د ژوﻧﺪاﻧـﻪ ﻳـﻮ ﺑﺸـﭙړ او

ﻣﺘـﻮازن ﻧﻈـﺎم دى .ﻏﺎﻟﺒـﺎﹰ دﻏـﻪ اﺣﺴـﺎس ﭼـي ﭘـﻪ اﺳـﻼﻣي ﺗﻌﻠﻴﻤــﺎﺗﻮ او
اﺻﻮﻟﻮ ﮐي ﻫﺮ ﺷى ﭘﺮ ﺧﭙﻞ اﺻﻞ او ﻣﻮزون ځﺎى ﺑﺎﻧﺪي دى ،زه زﻳﺎت

ﺗﺮ اﻏﯧﺰي ﻻﻧﺪي راوﺳﺘﻠى ﻳﻢ .ﭘﺮ دې ﺳﺮ ﺑﯧﺮه ښﺎﻳﻲ ﻧﻮري اﻏﯧـﺰي ﻫـﻢ

وي ﭼي اوس ﻳﯥ ﻣﺎﺗﻪ ﺳﭙڼﻞ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﮐﺎر دى .ﻟﻨډه دا ﭼي دا د ﻣﻴﻨـي

او ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وه ....ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﮐي ﮐﯧﺪاى ﺳي څـﻮ ﺷـﻴﺎن ﺷـﺎﻣﻞ وي.

ﻟکــﻪ زﻣــﻮږ ﻫﻴﻠــي ،زﻣــﻮږ ﻳﻮازﻳﺘﻮﺑﻮﻧــﻪ ،زﻣــﻮږ ﻟــﻮړي ﻣــﻮﺧي او زﻣــﻮږ
اوﻣﺘﻴﺎوي او ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎوي ،زﻣﻮږ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ او زﻣﻮږ ﮐﻤﺰورۍ .زﻣﺎ ﺳـﺮه

ﻫﻢ دﻏﺴي ﺳﻮي دي .اﺳﻼم زﻣﺎ ﺗﻴﺎره زړه ﺗﻪ د ﻧﻮر ﻏﻮﻧـﺪي راﻧﻨـﻮوت

ﺧﻮ ﺑﻴﺮﺗﻪ ځﻨي وﻧﻪ ووت ،ﺑﻠکي د ﺗﻞ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ځﺎى ﭘکښي وﻧﻴﻮ.

ﺗﺮ دې وروﺳﺘﻪ ﻣﺎ د اﺳﻼم ﭘﻪ اړه د ﻫﺮڅـﻪ زﻳـﺎت ﭘﻮﻫﯧـﺪو ﮐﻮښـښ

وﮐړ .ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ او د رﺳﻮل ﻣﻘﺒﻮل ج ﺳﻨﺖ ﻣي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐـړه .د اﺳـﻼم

د ژﺑﻲ د زده ﮐﻮﻟﻮ ﺗﺮڅﻨګ ﻣي د ﻫﻐﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐـړ .د اﺳـﻼم
ﭘﻪ ﭘﻠﻮي او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐي ﭼي څﻪ ﻟﻴکﻞ ﺳﻮي وه د ﻫﻐﻮ ډﯦﺮه ﺑﺮﺧﻪ ﻣـي

وﻟﻮﺳﺘﻞ .ﻧﮋدې ﺷﭙږ ﮐﺎﻟﻪ ﻣي ﭘﻪ ﺣﺠـﺎز او ﻧﺠـﺪ )ﺳـﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن(

ﮐي ﺗﯧﺮ ﮐړه .دﻏـﻪ وﺧـﺖ زﻳـﺎﺗﺮه ﭘـﻪ ﻣکـﻪ ﻣکﺮﻣـﻪ او ﻣﺪﻳﻨـﻪ ﻣﻨـﻮره ﮐـي

واوﺳــﯧﺪﻟﻢ ،څــﻮ ﻣﺎﺗــﻪ د ﻫﻐــﻮ ﺣــﺎﻻﺗﻮ څــﻪ ﭘﺘــﻪ وﻟګﻴــږي ﭼــي ﻋﺮﺑــﻲ

ﭘﻴﻐﻤﺒــﺮج د اﺳــﻼم دﻳــﻦ ﭘکښــي ﺗﺒﻠﻴــﻎ ﮐــړ .څﻨګــﻪ ﭼــي ﺣﺠــﺎز داﺳــي
ﻳﻮځﺎى دى ﭼي د ډﯦﺮو ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ورځي ځکﻪ ﻧـﻮ زه ﭘـﻪ دې

دور ﮐــي د اﺳــﻼﻣي ﻧــړۍ د ﺑﯧﻠــﻮ ﺑﯧﻠــﻮ ﻣــﺬﻫﺒﻲ او ټــﻮﻟﻨﻴﺰو ﻧﻈﺮوﻧــﻮ د

ﻣﻮازﻧې وړ وګﺮځﯧﺪم .ﻟﻪ دﻏﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻮ او ﻣﻮازﻧﻮ څﺨـﻪ زﻣـﺎ ﭘـﻮخ ﻳﻘـﻴﻦ
ﺳــﻮ ﭼــي د ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻟﻨــډﭘﺎرﻳﻮ ﻟــﻪ اﻣﻠــﻪ د ﭘﻴــﺪا ﺳــﻮو وراﻧﻴــﻮ او
ﻧﻴﻤګړﺗﻴــﺎوو ﺳــﺮه ﺳــﺮه د اﺳــﻼم روﺣــﺎﻧي او ټــﻮﻟﻨﻴﺰ ﻧﻈــﺎم اوس ﻫــﻢ د

ﻣﺨکﻨۍ ﺧﺒﺮي
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اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻟﭙﺎره ډﯦﺮ ﺳﺘﺮ ﻣﺤﺮک ځﻮاک دى ،ﮐﻮم ﭼـي اﻧﺴـﺎﻧﻴﺖ ﻳـﻮ وار

ازﻣﻴﻠي ﻫﻢ دى .ﻟﻪ دې اﻣﻠـﻪ د اﺳـﻼم ﺑﻴـﺎ را ژوﻧـﺪي ﮐﯧـﺪه زﻣـﺎ د ټﻮﻟـﻮ
ﺑﻮﺧﺘﻴﺎوو او دﻟﭽﺴﭙﻴﻮ ﻣﻨځى او ﻣﺤﻮر وګﺮځﯧﺪ.

دﻏﻪ ﻟﻨـډ ﮐﺘـﺎب ﻫﻤـﺪې ﺳـﺘﺮ ﻧﺼـﺐ اﻟﻌـﻴﻦ )اﺻـﻠي ﻣﻘﺼـﺪ( ﺗـﻪ د

رﺳﯧﺪو ﭘﻪ ﻟړ ﮐي ﻳﻮ ﮐﻮﭼﻨى ﺧﺪﻣﺖ دى .دا ﻧﻪ ﺳي وﻳﻞ ﮐﯧﺪاى ﭼـي دا

د ﭼﺎرو ﻳﻮه ﻏﻴﺮ ﺟﺬﺑﺎﺗي څﯧړﻧـﻪ ده ،ﺑﻠکـي دا د ﻳـﻮې رﺑـړي او ﻣﺴـﺌﻠې

ﺑﻴﺎن دى .دا د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﻓﺮﻫﻨګ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ د اﺳﻼم رﺑړه ده .دا ﮐﺘﺎب ﻫﻐـﻮ

ﺗﻪ ﻧﻪ دى ﻟﻴکﻞ ﺳﻮى ﭼـي ﭘـﻪ اﻧـﺪ ﻳـﯥ د ډﯦـﺮو ﻧـﻮرو ټـﻮﻟﻨﻴﺰو ﻧﻈـﺎﻣﻮﻧﻮ

ﻏﻮﻧﺪي اﺳﻼم ﻫﻢ ﻳﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻧﻈﺎم ګڼﻞ ﮐﻴـږي .ﺑﻠکـي دا ﻫﻐـﻮ وګـړو ﺗـﻪ

دى ﭼي ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﮐي ﻳﯥ د ﻫﻐﻮ ﻟﻤﺒﻮ ﺳکﺮوټﻲ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻣﻮﺟﻮدي دي
ﭼي ﻳﻮ ﻣﻬﺎل د اﺻﺤﺎﺑﻮ ﮐﺮاﻣﻮش ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﮐي ﺑﻠي وې .دﻏﻮ ﻟﻤﺒـﻮ ﻳـﻮ

ﻣﻬﺎل د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻧﻈﺎم او ﻓﺮﻫﻨګي ﺑﺮﻳﻮ ﭘﻪ ﻣټ اﺳﻼم دوﻧﻪ ﺳـﺘﺮ ﮐـړ ﭼـي

ﻣﺜﺎل ﻳﯥ ﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪل ﮐﻴږي.

ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺪ )اﻳﻢ .اې(
ډﻳﻠى ،ﻣﺎرچ ١٩٣٤ع.
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]اﻷﺣﺰاب[٢١ :

ژﺑﺎړه» :ﭘﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺳﺮه ﺗﺎﺳي ﻟﺮه د ﻟﻮی څښﺘﻦ ﭘﻪ اﺳﺘﺎزي ﮐي ﺳﺘﺮه ﻧﻤﻮﻧﻪ

)ﻣﻮﺟﻮده( ده«.

Ç Ïﺳﻼ ãﭘﺮÇﻧﺴﺘﯥ ﻻÇ Ï) Ñﺳﻼ ãﺻﺮ ØÇﻣﺴﺘﻘﯿﻢ(
د اوﺳﻤﻬﺎل ﺷﻌﺎر د »ﻓﻀﺎ ﺗﺴﺨﻴﺮ« دى .ﭘﻪ دې دور ﮐـي ﻣﻮاﺻـﻼﺗﻮ

او د وړو راوړو وﺳﺎﻳﻠﻮ دوﻧﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﮐړې ده ﭼي ﻣﺨکﻨﻴﻮ ﺗﻮﮐﻤﻮﻧـﻮ د

ﻫﻐﻮ ﺗﺼﻮر ﻫﻢ ﻧﻪ ﺳﻮ ﮐﻮﻻى .دﻏﻮ وﺳﺎﻳﻠﻮ ﭘـﻪ داﺳـي ډﯦـﺮه ﭼټﮑﺘﻴـﺎ او
ﭘﻪ ﺳﺘﺮه ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ د ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ ﻟﯧـږد را ﻟﯧـږد آﺳـﺎﻧﻪ ﮐـړ ﭼـي ﭘـﻪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﮐـي د

اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﮐي ﻫﻢ ﻧﻪ دى ورګﺮځﯧﺪﻟى .د دې ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠـﻪ ﮐـي وﻟﺴـﻮﻧﻪ

ﻳﻮ ﭘﺮ ﺑﻞ ﺑﺎﻧـﺪي ﺗﮑﻴـﯥ ﺗـﻪ اړﺳـﻮي دي .ﺣـﺎل دا ﺳـﻮ ﭼـي اوس ﻫـﻴڅ
وﻟﺲ ﺑﯧﻞ ﻧﻪ ﺳي اوﺳﯧﺪﻻى .اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ اوس ﭘﻪ ﮐﻮم ځـﺎﻧګړي

وﻟﺲ او ﻫﻴﻮاد اړه ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﺑﻠکي ﻧړۍ واﻟﻪ ﺑڼﻪ ﻳﯥ ﻏﻮره ﮐړې ده .دﻏـﻪ
ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺳﻴﺎﺳي ﭘـﻮﻟي او ﺟﻐﺮاﻓﻴـﻮي واټﻨﻮﻧـﻪ ﭘـﻪ ﭘـﺎم ﮐـي ﻧـﻪ ﻧﻴﺴـي .د

ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ ﺗﺮ اﻧﺘﻘـﺎل ﻻ ډﯦـﺮه ﻣﻬﻤـﻪ ﺧﺒـﺮ داده ﭼـي د اﻧـﺪوﻧﻮ )اﻓﮑـﺎرو( او

ﻓﺮﻫﻨګي ارزښﺘﻮﻧﻮ د اﻧﺘﻘﺎل اړﺗﻴﺎ ﻣﺦ ﭘﺮ زﻳﺎﺗﯧﺪو رواﻧﻪ ده .ﮐﻪ څﻪ ﻫـﻢ د
اﻗﺘﺼﺎدي او ﻓﺮﻫﻨګي ارزښﺘﻮﻧﻮ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﻮ د ﺑﻞ ﺳﺮه ﺟﻮﺧﺖ روان دى،

ﺧﻮ د ﻟﯧږد او اﻧﺘﻘـﺎل ﻻري ﭼـﺎري ﺑﯧﻠـي دي .د اﻗﺘﺼـﺎدﻳﺎﺗﻮ د اﺑﺘـﺪاﻳﻲ
ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ وﻟﺴﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎل ﻳـﻮ ﻟـﻪ ﺑﻠـﻪ ﺗﺒﺎدﻟـﻪ ﮐـړي .د دې ﻣﻌﻨـﺎ

داده ﭼي ﻧﻪ ﻳﻮ وﻟـﺲ ﻳـﻮازي راﻧﻴـﻮوﻧﮑى دى او ﻧـﻪ ﮐـﻮم وﻟـﺲ ﻳـﻮازي

ﺧﺮڅﻮوﻧﮑى .ﺑﻠکي ﻫﺮ وﻟﺲ ﺑﺎﻳﺪ دواړه ﮐﺎره وﮐړي .ﻳﻌﻨي دا ﭼـي ﻫـﻢ

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(

٢٥

ﺑﻪ ﻣﺎل راﻧﻴﺴي او ﻫﻢ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻠﻮري .ښﺎﻳﻲ دا ﮐﺎر ﭘﻪ ﺳﻴﺨﻪ او ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ

ﺗﻮګﻪ وي ﻳﺎ د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮﺷـﺎ د ﮐـﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻋﻮاﻣﻠـﻮ ﭘـﻪ ذرﻳﻌـﻪ
وي .ﺧﻮ ﭘﻪ ﻓﺮﻫﻨګي ډګﺮ ﮐي ﺗﺒﺎدﻟﻪ دﻏي اوﺳﭙﻨﻴﺰي ﮐﻠﻴـﯥ ﺗـﻪ اړﺗﻴـﺎ ﻧـﻪ
ﻟﺮي .ﭘﻪ ﺑﻠﻪ وﻳﻨﺎ د اﻓﮑﺎرو او ﻓﺮﻫﻨګي اﻗﺪارو ﺗﺒﺎدﻟﻪ د »واﺧﻠﻪ او راﮐړه«

د اﺻﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻴږي .د اﻧﺴـﺎن دا ﻓﻄـﺮت دى ﭼـي ﮐـﻮم
وﻟﺴﻮﻧﻪ او ﻓﺮﻫﻨګﻮﻧﻪ د ﺳﻴﺎﺳي او اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﻠﻮه زﻳﺎت ځـﻮاﮐﻤﻦ وي،

ﻫﻐﻮى د ﮐﻤﺰورو او ﭘﻪ ﮐﺎر ﻟږ ﺑﻮﺧﺘﻮ وﻟﺴﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ ﻋﻠﻤي او ټﻮﻟﻨﻴﺰ

ډګﺮ ﮐي اﻏﯧﺰ اﭼﻮي او ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻴﺎ ﮐﻮم اﻏﯧﺰ ﻧـﻪ ﻗﺒﻠـﻮي .اوس د ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰي
ﻧړۍ او اﺳﻼﻣي ﻧړۍ ﺗﺮﻣﻨځ اړﻳکي دﻏﺴي دي) .(1

د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ﭘﺮ اﺳﻼﻣي ﻧړۍ ﺑﺎﻧﺪي د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﻓﺮﻫﻨګ ﻳﻮ

اړﺧﻴﺰ او ځﻮاﮐﻤﻦ اﻏﯧﺰ د ارﻳﺎﻧﺘﻴﺎ وړ ﺧﺒـﺮه ﻧـﻪ ده .ﮐـﻪ ﭘـﺮ دې اﺳـﻼﻣي

ﻧړۍ اﻋﺘﺮاف ﮐﻮي ﮐﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ ﮐﻮي .دا د ﻳﻮه اوږده ﺗـﺎرﻳﺨي ﻋﻤـﻞ ﭘﺎﻳﻠـﻪ
ده ﭼي ﺑﯧﻠګې ﻳﯥ ﻧﻮر ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﻫـﻢ ﻣﻮﺟـﻮدي دي .څﻨګـﻪ ﭼـي د ﺗـﺎرﻳﺦ

ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﻏﺮض ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻮ څﺨﻪ دى ،ﻧﻮ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﮐﯧﺪاى ﺳي
 -١ﻟﻪ ﻓﺮﻫﻨګي ﭘﻠﻮه د »ﭘﯧﺮ او ﭘﻠﻮر« او د ﻣﻮﺟﻮده اﺳﻼﻣي ﻧړۍ د ﻣﻨﻔي ﮐړﻧي دﻏﻪ
ﺗﺼﻮر وروﺳﺘﻪ د اﻟﺠﺰاﻳﺮ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻟﻴکﻮال ﻣﺎﻟک ﺑﻦ ﻧﺒﻲ /ﻧﻮر ﻫﻢ ﭘﺮاﺧﻪ ﮐړ او
ﭘﺮ دې ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﯥ ډﯦﺮ ټﻴﻨګﺎر ﮐړى دى .ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ د دې ﮐﺘﺎب ﭘﻪ ﻣﺨکﻨﻴﻮ
ﭘﺎڼﻮ ﮐي ﻳﺎدوﻧﻪ وﺳﻮه ﭼي ﻳﻮ ﻣﻬﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﺨﻠﻴﻘي ﻣﻘﺎم ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړى وو،

ﺧﻮ اوس ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻪ داﭼي ﻳﻮازي ﻟﻮﯦﺪﻳﺰو ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ ﺗﻪ اړ دى ،ﺑﻠکي د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰي
ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژۍ او ﺗﻨﻈﻴﻤي ﻃﺮﻳﻘﻮ ﻳﻮازﻧى ﺧﺮﻳﺪار ﻫﻢ دى .او د دې ﺳﺮه ﺳﻢ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻟﻮﯦﺪﻳځ ټﻮﻟﻨﻴﺰ او ﺳﻴﺎﺳي ﺗﺼﻮرات ﻫﻢ ﻣﻨﻠي دي ،ﭘﻪ داﺳي ﺣﺎل

ﮐي ﭼي دوى ﻫﻴڅ ﻫﻢ ﻧﻪ دي ورﮐړي ،ﻳﻌﻨي ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐي ﻳﯥ ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ

ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺼﻮرات ﻫﻴڅ ﻧﻪ دي ﻟﯧږدوﻟي) .ﻟﻴکﻮال(

٢٦

اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

دوى ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻮ څﺨﻪ ډاډ ﻣﻦ وي ،ﺧﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻟـﻪ دې څﺨـﻪ
ﻧﻪ ﺳي ډاډﻣﻦ ﮐﯧﺪاى .د ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘـﻪ وړاﻧـﺪي ﻣﺴـﺌﻠﻪ داده ﭼـي آﻳـﺎ دى

ﻳﻮازي د ﺑﺎزار روﻧﻖ دى او ﮐـﻪ د دﻏـﻪ روﻧـﻖ زﻳـﺎﺗﻮوﻧﮑى .ﻣـﻮږ څﻨګـﻪ

ﭼي د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج ﻣﻨﻮﻧﮑي ﻳﻮ ،ﻧﻮﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐي ﺧﺒﺮه ﻟﻪ دﻏﻪ

ځﺎﻳﻪ ﭘﻴﻠﻴږي .زﻣﻮږ ﺑﺎور دى ﭼي د ﻧـﻮرو ﻣـﺬﻫﺒﻮﻧﻮ ﭘـﻪ ﺧـﻼف اﺳـﻼم
داﺳي ﻣﺬﻫﺐ ﻧﻪ دى ﭼي ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻓﺮﻫﻨګـي ﺣـﺎﻻﺗﻮ ﮐـي ﺧﭙـﻞ ځـﺎن
ﺑﺮاﺑﺮوﻻى ﺳي ،ﺑﻠکي اﺳﻼم ﺧﭙﻞ ﺑﺸﭙړ ﻓﺮﻫﻨګـي او ټـﻮﻟﻨﻴﺰ ﻧﻈـﺎم ﻟـﺮي

ﭼي ﻫـﺮ څـﻪ ﻳـﯥ ﭘـﻪ څﺮګﻨـﺪه ټﺎﮐـﻞ ﺳـﻮي دي .ﮐﻠـﻪ ﭼـي ﮐـﻮم ﺑﻬﺮﻧـى

ﻓﺮﻫﻨګ ﭘﻪ ﻣﻮږ ﺧﭙﻞ دودوﻧﻪ او رواﻳﺎت ﻧﻨﺒﺎﺳي ،ﻧﻮ ﻣﻮږ ﺑﺎﻳﺪ ﻟـﻪ ﺧﭙﻠـﻮ

ځﺎﻧﻮ ﭘﻮښﺘﻨﻪ وﮐـړو ﭼـي آﻳـﺎ دﻏـﻪ ﺑﻬﺮﻧـى اﻏﯧـﺰ زﻣـﻮږ د ﻓﺮﻫﻨـګ ﺳـﺮه
ﺳﻤﻮن ﺧﻮري ﮐﻪ د ﻫﻐﻪ ﺧﻼف دى؟ او آﻳﺎ د ﻫﻐﻪ ﺣﻘﻴﻘـﺖ د اﺳـﻼﻣي

ﻓﺮﻫﻨګ ﭘﻪ ﭘږي )ﺟﺴﺪ( ﮐي ﺗﺎزه وﻳﻨﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﺳي ﮐﻪ ﻓﺎﺳﺪه وﻳﻨﻪ؟

د دې ﭘﻮښﺘﻨي ﺟﻮاب ﻳﻮازي ﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑﯥ څﺨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﯧﺪاى ﺳي .ﻟﻪ

دې اﻣﻠﻪ ﻣـﻮږ ﺗـﻪ ښـﺎﻳﻲ ﭼـي د اﺳـﻼﻣي ﻓﺮﻫﻨـګ او ﺗﻤـﺪن او ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰ

ﻓﺮﻫﻨګ ﻣﺤﺮک ځﻮاﮐﻮﻧﻪ وﭘﯧﮋﻧﻮ او څﯧړﻧﻪ وﮐړو ﭼي د دﻏﻮ دوو ﻳﻮ ﻟـﻪ
ﺑﻠﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﺮ ﮐﻮﻣي ﭘﻮﻟي ﮐﯧﺪوﻧﮑې ده .څﻨګﻪ ﭼي اﺳﻼﻣي ﻓﺮﻫﻨګ ﭘـﻪ
ﺑﻨﺴټﻴﺰه ﺗﻮګﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ دى ،ﻧﻮ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻣﻮږ ﺗـﻪ ښـﺎﻳﻲ ﭼـي ﺗـﺮ ټﻮﻟـﻮ

دﻣﺨﻪ ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧي ژوﻧﺪاﻧﻪ ﮐي د ﻣﺬﻫﺐ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣي ﭼﻠﻨﺪ وﭘﻮﻫﻴږو.

ﻣﻮږ ﭼي ﮐﻮم څﻪ ﺗﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﭼﻠﻨﺪ واﻳـﻮ ،ﻫﻐـﻪ د اﻧﺴـﺎن د ﻋﻘﻠـي او

ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳکي ﺟﻮړښﺖ ﻓﻄﺮي ﭘﺎﻳﻠﻪ ده .اﻧﺴﺎن ﭘﺨﭙﻠﻪ د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﻟﻪ اﺳﺮارو

او ﭘټﻮ رازوﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﺮده ﻧﻪ ﺳي ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻻى .اﻧﺴﺎن د ژوﻧﺪ او ﻣړﻳﻨـي
او د ﻻﻣﺤﺪود واﻟي او ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ واﻟي ﻏﻮټﻪ ﻧﻪ ﺳي ﭘﺮاﻧﻴﺴـﺘﻼى .ځکـﻪ

ﭘﺮ دې ﺧﺒﺮو داﺳـي ﭘـﺮده ﻏﻮړﯦـﺪﻟې ده ﭼـي څـﻮک ﻳـﯥ ﻧـﻪ ﺳـي ﭘﻮرﺗـﻪ

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(

٢٧

ﮐﻮﻻى .د اﻧﺴﺎن ﻋﻘﻞ د ﻧﻪ ﺗﺴﺨﻴﺮﯦﺪوﻧﮑﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧـﻮ ﺳـﺮه د ﺳـﺮ وﻫﻠـﻮ

ﻧﺎﮐﺎم ﮐﻮښښ ﮐﻮي .اﻧﺴﺎن ﻳﻮازي دوه ﮐﺎره ﮐﻮﻻى ﺳي.

ﻳﻮ دا ﭼي ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰه ﺗﻮګﻪ ﻟـﻪ اﺣـﺎﻃې او واک

ټﻴﻨګﻮﻟــﻮ او د ﻫﻐــﻪ د ﭘﯧﮋﻧــﺪﻟﻮ ﻟــﻪ ﮐﻮښــښ څﺨــﻪ ﻻس واﺧﻠــي .ﭘــﻪ دې
ﺻﻮرت ﮐي ﺑﻪ دى ﻳﻮازي ﭘﺮ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﺷﻮاﻫﺪو ﺑﺴﻨﻪ ﮐﻮي ،او ﺧﭙﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﻪ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﺗﺠﺮﺑﻮ ﭘﻪ ﮐړۍ ﮐي ﻣﺤﺪود ﭘﺮﯦږدي .ﭘـﻪ دې ﺗﻮګـﻪ ﺑـﻪ دى د

ژوﻧﺪاﻧﻪ ﺑﯧﻠي ﺑﯧﻠي ﺑﺮﺧي وﭘﯧﮋﻧي ﮐﻮﻣي ﭼي ﻟﻪ ﻋﺪدي او ﺗﻮﺿﻴﺤي ﭘﻠﻮه

ﭘﻪ دوﻧﻪ ﭼټﮑي ﻳﺎ ﮐﺮاري ﭘﺮ ﻣﺦ ﺗﻼى ﺳي ﻟکﻪ د ﻓﻄﺮت ﭘـﻪ ﻫکﻠـﻪ ﭼـي

اﻧﺴﺎﻧي ﭘﻮﻫﻪ ﭘﻪ ﭼټﮑي ﻳﺎ ﮐﺮاري ﭘﺮ ﻣﺦ ځي .ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﻞ د اﺟـﺰاوو ﭘـﻪ

ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﺑﻮﺧﺖ ﭘﺎﺗﻪ ﮐﻴږي او ﭘﻪ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ ﮐﻠي ﺗﻮګـﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪﻧـﻪ د

ده د ادراک او ﭘﻮﻫي ﻟﻪ ﭘﻮﻟي څﺨﻪ ﺟګﻪ وي .د ﻃﺒﻴﻌـي ﻋﻠﻮﻣـﻮ اﺳـﺮار

ﭘﻪ دﻏﻪ ﺗﻮګﻪ ﺳﭙڼﻞ ﮐﻴږي.

ﺑﻞ اﻣکﺎن د ﻣﺬﻫﺐ ﻻر ده .دﻏﻪ ﻻر د ﺳﺎﻳﻨﺲ ﭘـﻪ ﻻر ﮐـي ﺧﻨـډ ﻧـﻪ

راﻣﻨځﺘــﻪ ﮐــﻮي .د ﻣــﺬﻫﺐ ﻻر د اﻧﺴــﺎن د دﻧﻨﻨــۍ او زﻳــﺎﺗﺮه د وﺟــﺪاﻧي

ﺗﺠﺮﺑﯥ ﭘﻪ رڼﺎ ﮐي د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﻳﻮ ډول ﺗﻮﺟﻴﻪ د دې ﺗﺼـﻮر ﺳـﺮه ﻳﻮځـﺎى

ﻣﻨﻠﻮ ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮي ﭼي ﮐﺎﻳﻨﺎت ﻳﻮ ﺳﺘﺮ ﺧﺎﻟﻖ ﻟـﺮي ﭼـي د ﻫﻐـﻮ ﻣـﺪﺑﺮ

ﻫﻢ دى او د ﻫﻐﻮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻳﯥ ﻫﻢ ټﺎﮐﻠى دى او د ﻳﻮه ﻃـﺮح ﺳـﻮي ﭘـﻼن
ﺳﺮه ﺳﻢ ﻳﯥ دﻏﻪ ﮐﺎﻳﻨـﺎت ﭘـﻪ ﻻر اﭼـﻮﻟي دي .د ﻟـﻮى څښـﺘﻦأ دﻏـﻪ

ﭘﺮوژه ﺗﺮ اﻧﺴﺎﻧي ﭘﻮﻫي ﻟﻮړه ده .ﻟکﻪ ﭼي دﻣﺨـﻪ ﻫـﻢ ووﻳـﻞ ﺳـﻮل دﻏـﻪ

ﺗﺼﻮر اﻧﺴﺎن د ژوﻧﺪاﻧﻪ د داﺳي ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ او اﺟﺰاوو ﻟﻪ څﯧړﻟـﻮ څﺨـﻪ ﻧـﻪ
راګﺮځﻮي ﭼي ځﺎن ﺑﻬﺮﻧۍ ﻣﺸﺎﻫﺪې ﺗﻪ وړاﻧﺪي ﮐﻮي .د دې ﻣﻌﻨﺎ داده
ﭼي ﺑﻬﺮﻧي )ﺳﺎﻳﻨﺴي( او دﻧﻨﻨي )ﻣﺬﻫﺒﻲ( ﺗﺼﻮرات ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻠـﻪ ﺳـﺮه ﭘـﻪ

ټﮑﺮ ﮐي ﻧﻪ دي ﺧﻮ ﻣﻮږ ﻳﻮازي د ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺗﺼﻮر ﭘـﻪ ﻣـټ ﭘـﻮﻫﻴږو ﭼـي
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ژوﻧﺪ ټﻮﻟﻪ ﺟﻮﻫﺮ او د ﻣﺤﺮﮐﻪ ځﻮاک ﻳﻮ وﺣﺪ ت دى ،او د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ
ﺑﯧﻠﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﮐي ﺗﻮازن او »ﻫﻤږﻏـي« ﺳـﺘﻪ .د ﻫﻤږﻏـۍ )ﻫـﻢ آﻫﻨګـۍ(

ﻟﻔﻆ زﻳﺎﺗﺮه ﻧﺎﺳﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴږي .څﻨګﻪ ﭼي زﻣـﻮږ ﭘـﻪ ﺗـﺮ ﺑﺤـﺚ ﻻﻧـﺪي

ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﮐــي دﻏــﻪ ﻟﻔــﻆ ډﯦــﺮ اﻫﻤﻴــﺖ ﻟــﺮي ،ﻟــﻪ دې اﻣﻠــﻪ ﭘــﻪ دې ﻫکﻠــﻪ

وﺿﺎﺣﺖ اړﻳﻦ دى .د دې ﻣﻌﻨﺎ داده ﭼـي د اﻧﺴـﺎن ﭘـﻪ روﻳـﻮ ﮐـي ﺑﺎﻳـﺪ

ﻫﻤږﻏي وي .ﻣﺬﻫﺒﻲ اﻧﺴﺎن ﭘﻮﻫﻴږي ﭼي ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﭼي څﻪ ﺗﯧﺮﻳـږي او د

ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دﻧﻨﻪ ﮐـي ﭼـي څـﻪ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧـﻪ راځـي ﻫﻐـﻪ د ﮐﻮﻣـﻮ ړﻧـﺪو او ﮐڼـﻮ

ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﮐﺎر ﻧﻪ دى ﭼي ﮐﻮم ﺷﻌﻮر وﻧﻪ ﻟﺮي او ﻧﻪ د ﮐﻮﻣي ﻣﻮﺧي ﺳﺮه

ﺑﻠﺪ وي ،ﺑﻠکي ﻫﺮڅﻪ ﭼي ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻴږي د ﻟـﻮى څښـﺘﻦأ ﭘـﻪ ﻣﺸـﻴﺖ

)رﺿﺎ او اراده( ﮐﻴږي او دا ﻫﺮڅﻪ د ﮐﺎﻳﻨﺎﺗﻮ د ﺗﻘـﺪﻳﺮ ﻳـﻮه ﺑﺮﺧـﻪ ده .ﭘـﻪ

دې ﺗﻮګﻪ اﻧﺴﺎن د ﺧﭙﻞ ځﺎن او د ﺣﻘـﺎﻳﻘﻮ او ﺷـﻮاﻫﺪو د ﻣﻌﺮوﺿـي او
ﺧﺎرﺟي ﻧړۍ ،ﻳﻌﻨي د ﻗﺪرت ﭘﻪ ﻣـﻨځ ﮐـي د ﺗﻀـﺎد او ﺗﻨـﺎﻗﺾ د ﻟﻴـﺮي

ﮐﻮﻟﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮى دى .اﻧﺴﺎن د ﺧﭙﻠي روح د ټﻮﻟـﻮ ﭘﯧﭽﻠﺘﻴـﺎوو ،د ﺧﭙـﻞ

ﻧﻔﺲ د ﻏﻮښﺘﻨﻮ او ﺑﻴﺮي او د ﺧﭙﻠﻮ اﺣﺴﺎﺳـﺎﺗﻮ او ﻏﻴـﺮ ﻳﻘﻴﻨـي اټﮑﻠﻮﻧـﻮ
ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى د ﻳﻮه داﺳي ﻓﻄﺮت ﺳﺮه ﺗړﻟى دى ﭼي ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐي ﻧﻌﻤﺖ

او ﻋﻘﻮﺑﺖ ،ﺧﻄـﺮه او ﺳـﻼﻣﺘي ﭘـﻪ ارﻳـﺎﻧﻮوﻧﮑﻮ او ﻧـﻪ ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﮐﯧـﺪوﻧﮑﻮ

ﻻرو ﭼﺎرو ﺳﺮه ﻳﻮځـﺎى ﺳـﻮي دي ،او د اﻧﺴـﺎﻧي ذﻫـﻦ ﺟﻮړښـﺖ او د

ﻫﻐﻪ د ﻓﮑﺮ ﮐﻮﻟﻮ ډول ﭘﻪ څﺮګﻨﺪه د ﻓﻄﺮت د ﮐﺎر ﻟﻪ ﻃﺮﻳﻘﻮ څﺨﻪ ﺑﺎﻟکﻞ

ﺑﯧﻞ دى او دﻏﻪ ﺑﯧﻞ واﻟى ﻧﻪ د ﻋﻘﻞ او ﻧﻪ د ﺗﺠﺮﺑﻮي ﺳﺎﻳﻨﺲ ﭘﻪ ذرﻳﻌـﻪ

ﻟﻴﺮي ﮐﯧﺪاى ﺳي .دا ﻫﻐﻪ ځﺎى دى ﭼي ﻣﺬﻫﺐ ورﻧﻨﻮزي.

د ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺗﺼﻮراﺗﻮ او ﺗﺠﺮﺑﻮ ﭘﻪ رڼﺎ ﮐي ﻣﻌﻠﻮﻣﻴږي ﭼي د اﻧﺴـﺎن ﭘـﻪ

ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ ځﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮه ﺧﻮدي )ﺧﻮد آګﺎه ﺧﻮدي( او ﭘﻪ ﻳﻮه ﭘټﻪ ﺧﻮﻟﻪ او ﭘﻪ
ﻇﺎﻫﺮه ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆول ﻓﻄﺮت ﮐي روﺣﺎﻧي ﻫﻤږﻏي ﻣﻮﻧﺪه ﺳي .ځکﻪ ﭼـي

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(
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د اﻧﺴﺎن ﺷﻌﻮر او ﻓﻄﺮت ﭼي د ﻫﻐﻪ ﭘـﻪ ﭼـﺎر ﭼـﺎﭘﯧﺮ ﮐـي او د ﻫﻐـﻪ ﭘـﻪ

دﻧﻨﻪ ﮐي ﻣﻮﺟﻮد دي او دواړه ﺑﯧـﻞ ﺑﯧـﻞ دي ،ﻫـﻢ د ﮐﺎﻳﻨـﺎﺗﻮ د ﺧـﺎﻟﻖ ﭘـﻪ

ﻣﺸﻴﺖ ﭘﻮري اړوﻧﺪ ښـکﺎرﻧﺪي او ﻣﻈـﺎﻫﺮ دي .ﻟـﻪ ﻣـﺬﻫﺐ څﺨـﻪ ﭼـي
اﻧﺴﺎن ﺗﻪ ﺳﻤﺪﺳﺘي او ﻓﻮري ګټﻪ رﺳﻴږي ﻫﻐﻪ داده ﭼي ﭘﻪ ده ﮐـي دﻧﻨـﻪ

دا اﺣﺴﺎس ﭘﻴﺪا ﮐﻴږي ﭼي دى ﻟﻪ ازﻟﻪ ﺗﺮ اﺑﺪه د روان ﺗﺨﻠﻴﻘي ﻋﻤﻞ ﻳﻮ

ﻣﻨﻈﻢ واﺣﺪ دى .ﭘﻪ ﺑﻠﻪ وﻳﻨﺎ دى د ﮐﺎﻳﻨﺎﺗﻮ د ﻻﻣﺤﺪود وﺟﻮد ﻳﻮه ټﺎﮐﻠې
ﺑﺮﺧﻪ ده ﭼي ﺧﺎﻟﻖ د ده ﻟﭙﺎره ﻣﻘﺪر ﮐړي دي .د دې ﺗﺼﻮر ﭘﻪ ﻧﻔﺴﻴﺎﺗي

ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐي د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ دﻧﻨﻪ ﮐي د روﺣي ﺳـﻼﻣﺘۍ ژور اﺣﺴـﺎس راﻣﻨځﺘـﻪ
ﮐﻴږي .ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ د ﻫﻴﻠي او ﺑﻴﺮي )ﺧﻮف او رﺟﺎ( ﭘﻪ څﺮﻧګﻮاﻟي ﮐـي

اﻋﺘﺪال او ﻣﻨځﻼري ﭘﻴﺪا ﮐﻴږي .ﭼي ﭘﻪ دې ﺗﻮګـﻪ ﻣـﺬﻫﺒﻲ اﻧﺴـﺎن ـ ﭘـﻪ

ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﭼي وي ـ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ وګړو ﺑﯧﻠﻮي ﮐـﻮم ﭼـي ﻫـﻴڅ ﻣـﺬﻫﺐ وﻧـﻪ
ﻟﺮي.

ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺳﺘﺮو ﻣﺬﻫﺒﻮﻧﻮ ﮐي ـ اﺻﻮل ﭼي ﻳﯥ ﻫﺮڅﻪ وي ـ دا ﺧﺒﺮه ﻳﻮ

ﺷـﺎن ده ﭼــي د اﻧﺴـﺎن د اﺧﻼﻗــي وﺟـﻮد ﺗﺼــﻮر وړاﻧـﺪي ﮐــﻮي .د دې

ﺗﻘﺎﺿﺎ داده ﭼي اﻧﺴﺎن د ﻟﻮى څښﺘﻦأ د ارادې ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﺳـﺮ ټﻴـټ
ﮐړي .ﺧﻮ اﺳﻼم ﺗﺮ دې ﻻ ﻫﺎﺧﻮاﺗﻪ ﺧﺒﺮه ﮐﻮي او ﻣﻮږ ﺗـﻪ را زده ﮐـﻮي

ﭼي ژوﻧﺪ ﻳﻮ وﺣﺪت دى .ځکﻪ ﭼي دا د ﻳـﻮه رﺷـﺘﻴﺎﻧي ﻣﻌﺒـﻮد ﺗﺨﻠﻴـﻖ

دى .ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه اﺳﻼم ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻋﻤﻠي ﻻر ﻫﻢ راښـﻴﻲ ﭼـي ﻫـﺮ

څﻮک ﭘﺮ وﻻړ ﺳي ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ اﻧﻔﺮادي ﻣځکﻨﻴﻮ ﭘﻮﻟﻮ ﮐي ﭘﻪ اوﺳﯧﺪو ﺳـﺮه

ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وﺟـﻮد او ﺷـﻌﻮر دواړو ﮐـي د ﻓﮑـﺮ او ﻋﻤـﻞ ﻳـﻮواﻟى راﻣﻨځﺘـﻪ
ﮐﻮﻻى ﺳي .دې ﺳﺘﺮ ﻧﺼﺐ اﻟﻌﻴﻦ ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﻟﭙﺎره اﺳﻼم ﻣـﻮږ ﺗـﺮک

دﻧﻴﺎ ﺗﻪ ﻧﻪ اړﺑﺎﺳي او ﻧﻪ ﻣﻮ د روﺣﺎﻧي ﺗﺰﮐﻴﯥ ﻟﭙﺎره د ﮐﻮﻣي ﭘټﻲ دروازې

ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ رﻳﺎﺿﺘﻮﻧﻮ او ﺧﻮارۍ ﮐښﻠﻮ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮروي .اﺳـﻼم د
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ژﻏﻮرﻧي ﻟﭙﺎره ﭘﺮ ﻫﻐـﻮ ﺧﺒـﺮو ﺑﺎﻧـﺪي ﭼـي د ﻓﻬـﻢ او درک وړ ﻧـﻪ وي د
ﻳﻘﻴﻦ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮ اﻧﺴـﺎﻧي ذﻫـﻦ ﺑﺎﻧـﺪي ﻓﺸـﺎر ﻧـﻪ راوړي .دﻏﺴـي
ﻏﻮښﺘﻨي ﭘﻪ اﺳﻼم اړه ﻧﻪ ﻟﺮي .ځکﻪ اﺳﻼم ﮐﻮﻣﻪ ﺟﻮګﻴﺎﻧﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﻪ ده.
ﺑﻠکي اﺳﻼم د ﻓﻄﺮت د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺳﺮه ﺳـﻢ د ژوﻧـﺪ ﮐﻮﻟـﻮ ﮐـړﻧﻼر ښـﻴﻲ

ﮐﻮﻣﻪ ﭼي ﺣکﻢ ﻳﯥ ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺧﭙﻞ ﻣﺨﻠﻮق ﺗﻪ ﮐړى دى .د اﻧﺴـﺎن د

ﺗﺨﻠﻴﻖ او د ﻫﻐﻪ د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻮﻧﻮ د ﮐﻤـﺎل او ﺑﺸـﭙړﺗﻴﺎ ټﮑـى دادى ﭼـي د

ﻫﻐﻪ ﭘﻪ روﺣﺎﻧي او ﻣـﺎدي اړﺧﻮﻧـﻮ ﮐـي ﺑﺸـﭙړه ﻫﻤږﻏـي او ﻫـﻢ آﻫﻨګـي
راﻣﻨځﺘﻪ ﺳي .اﺳﻼم د اﻧﺴـﺎن د ﺟﺴـﻤﺎﻧي وﺟـﻮد او د ﻫﻐـﻪ د اﺧﻼﻗـي
وﺟﻮد ﺗﺮﻣﻨځ ﺷﺨړه او ﮐﺸﻤکﺶ ﭘﺎى ﺗﻪ رﺳﻮﻟى دى .ﺑﻠکي اﺳـﻼم ﭘـﺮ

دې ټﻴﻨګﺎر ﮐﻮي ﭼي د دې دواړو وﺟﻮدوﻧﻮ د ﻳﻮﺑﻞ ﺳﺮه ﭘـﻪ ﭘﻴﻮﺳـﺘﻮن

او ﻫﻤږﻏي ﮐي اوﺳﯧﺪل د ژوﻧﺪ ﻓﻄﺮي ﺑﻨﺴټ دى.

زﻣﺎ ﭘﻪ اﻧﺪ ﭘـﻪ ﻟﻤﺎﻧځـﻪ ﮐـي ﻻ ﭘـﻪ ﻫﻤﺪﻏﺴـي ځـﺎﻧګړې ﺑڼـﻪ د ﻫﻐـﻪ د

اداﮐﻮﻟﻮ ﻻﻣـﻞ دادى ﭼـي ﭘـﻪ ﻫﻐـﻪ ﮐـي د ﺟﺴـﻤﺎﻧي اﻓﻌـﺎﻟﻮ او روﺣـﺎﻧي

ارﺗﮑﺎز ګډون او اﻣﺘﺰاج راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻴـږي .د اﺳـﻼم ﻣﺨـﺎﻟﻔﻴﻦ د ﻟﻤـﻮﻧځ
ﮐﻮﻟﻮ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﺗﺮ ﻧﻴﻮﮐـﻮ ﻻﻧـﺪي ﻧﻴﺴـي او ﻫﻐـﻪ د ﺧﭙـﻞ

دې ﺗﻮر د ﺛﺒﻮت ﻟﭙﺎره وړاﻧﺪي ﮐﻮي ﭼي اﺳـﻼم د دود ،رواج او ﻇـﺎﻫﺮ

دارۍ ﻣـــﺬﻫﺐ دى .د دوى د دې ﺗـــﻮر ﺣﻘﻴﻘـــﺖ دادى ﭼـــي د ﻧـــﻮرو

ﻣﺬﻫﺒﻮﻧﻮ ﭘﻴﺮوان ﺟﺴﻢ او روح ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﺳﺮه ﺑﯧﻠﻮي .د دې ﻣﺜﺎل داﺳـي
دى ﻟکﻪ ﮐﻮم ﻏﻮا واﻻ ﭼي ﻟﻪ ﺷـﻴﺪو څﺨـﻪ ﭘﯧـﺮوى ﺑﯧـﻞ ﮐـړي .دوى ﭘـﻪ

آﺳﺎﻧي ﺳﺮه ﭘﻪ دې ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږي ﭼي د اﺳﻼم ﭘـﻪ ﺷـﻴﺪو ﮐـي ﭼـي ﭘﯧـﺮوى

ﻳــﯥ ﻧــﻪ دى ټــﻮل ﺳــﻮى ،دﻏــﻪ دواړه ﺗــﻮﮐي د ﺧﭙــﻞ ﺧﭙــﻞ ځــﺎﻧګړي

ﺟﻮړښﺖ ﺳﺮه ﺳﺮه ﻫﻤﺮﻧګﻪ او ﻫﻢ آﻫﻨګﻪ دي .ﭘﻪ ﺑﻠـﻪ وﻳﻨـﺎ ﭘـﻪ ﻟﻤﺎﻧځـﻪ

ﮐــي ذﻫﻨــي ﺣﻀــﻮر او ﺟﺴــﻤﺎﻧي اﻓﻌــﺎل دواړه ﺷــﺎﻣﻞ دي ،ځکــﻪ ﭼــي

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(
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اﻧﺴﺎﻧي ژوﻧﺪ ﻫﻢ ﻟﻪ دﻏﻮ دواړو څﺨﻪ ﺟﻮړ دى ،او ﻣﻮږ د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ

ﭘﻪ وړاﻧﺪي د ﺧﭙﻠﻮ ټﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ وړﺗﻴﺎوو او ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﭼي ﭘﺮ ﻣﻮږ

ﻳﯥ ﻟﻮروﻟي دي ﺟﻮاب ورﮐﻮوﻧﮑي ﻳﻮ.

د ا ﺧﺒﺮه د ﮐﻌﺒﯥ ﺷﺮﻳﻔي ﻟﻪ ﻃﻮاف څﺨﻪ ﻫﻢ ښﻪ څﺮګﻨﺪﻳږي .څﻮک

ﭼي ﻣکې ﻣکﺮﻣې ﺗﻪ ځي ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻻزﻣﻪ ده ﭼي د ﮐﻌﺒﯥ ﺷـﺮﻳﻔي ﻃـﻮاف

وﮐړي .د ﺣﺎﺟﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ درو ﻣﻨﺎﺳکﻮ ﮐي ﻃﻮاف ﻫـﻢ ﺷـﺎﻣﻞ دى .ﻣـﻮږ دا

ﺳﻮال ﮐﻮﻻى ﺳﻮ ﭼي دا څﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻟﺮي؟ آﻳﺎ دا ﺿﺮور ده ﭼي ﻣﻮږ ﺧﭙﻠﻪ

ارادﺗﻤﻨﺪي اوﻋﻘﻴﺪه ﭘﻪ ﻳﻮه رﺳﻤي ﻃﺮﻳﻘـﻪ ﺳـﺮه څﺮګﻨـﺪه ﮐـړو؟ ﺟـﻮاب

ﺑﺎﻟکﻞ څﺮګﻨﺪ دى .ﮐﻪ ﻣﻮږ د ﮐﻮم ﺷي ﭘـﺮ ﺷـﺎوﺧﻮا راوګﺮځـﻮ ﻧـﻮ د دې

ﻣﻌﻨﺎ داده ﭼي ﻫﻐﻪ ﺷى زﻣﻮږ د ﻋﻤﻞ ﻣﺮﮐﺰي ﻧﻘﻄﻪ ده .ﮐﻌﺒﻪ ﭼـي ﻣـﻮږ

ﻳﯥ ﭘﺮ ﻟﻮري ﭘﺮ ﻟﻤﺎﻧځﻪ درﯦږو د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ د وﺣـﺪاﻧﻴﺖ ﻧﺨښـﻪ ده.

دﻏﻪ راز د ﺣﺞ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﮐﻌﺒـﯥ ﻃـﻮاف دا څﺮګﻨـﺪوي ﭼـي ﻧـﻪ ﻳـﻮازي
زﻣﻮږ د ﻋﻘﻴﺪت ﻣﻨﺪاﻧﻪ اﻓﮑﺎرو ،ﺑﻠکـي زﻣـﻮږ د ﻋﻤﻠـي ژوﻧـﺪ ،زﻣـﻮږ د

اﻓﻌــﺎﻟﻮ او ﮐﻮښښــﻮﻧﻮ ﭘــﻪ ﻣﺮﮐــﺰ ﮐــي ﺑﺎﻳــﺪ د ﻟــﻮى څښــﺘﻦ او د ﻫﻐــﻪ د

وﺣﺪاﻧﻴﺖ ﺗﺼﻮر ځﺎى ﻧﻴﻮﻟى وى ،ﻟکﻪ ﭼي ﭘﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﮐي ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
ََ َ َۡ ُ ۡ
ٱ� َّن َو ۡ َ َّ ۡ ُ ُ
﴿وما خلقت
ون ] ﴾٥٦اﻟﺬارﻳﺎت.[٥٦ :
ٱ��س إِ� ِ�َعبد ِ
ِ
ِ
ژﺑﺎړه» :او ﻣﺎ ﭘﯧﺮاﻧﺎن او اﻧﺴـﺎﻧﺎن د دې ﻟﭙـﺎره ﭘﻴـﺪا ﮐـړي دي ﭼـي ﻳـﻮازي
زﻣﺎ ﻋﺒﺎدت وﮐړي«.

ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐي د ﻋﺒﺎدت ﻣﻔﻬﻮم د ﻧﻮرو دﻳﻨﻮﻧـﻮ ﭘـﻪ ﭘﺮﺗﻠـﻪ

ﺑﯧﻞ دى .ځکﻪ د اﺳﻼم ﻟﻪ ﻣﺨي ﻋﺒﺎدت ﻳﻮازي روﺣﺎﻧي ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧـﻪ دى.

ﻟکﻪ ﻟﻤﻮﻧځ ﻳﺎ روژه .ﺑﻠکي ﻋﺒﺎدت د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﻋﻤﻠـي ژوﻧﺪاﻧـﻪ ﮐـي

ﻧﻐښﺘى دى .ﮐﻪ زﻣﻮږ د ژوﻧﺪ ټﻮل ﻣﻘﺼﺪ د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻋﺒﺎدت دى ﻧﻮ

ﻣﻮږ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻫﺮه ﭘﻠﻮه ﻫﺮ اړﺧﻴﺰ اﺧﻼﻗـي ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺖ وګڼـﻮ.
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اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ زﻣﻮږ ټﻮل اﻋﻤﺎل ﮐـﻪ ﻫﺮڅﻮﻧـﻪ ﮐـﻮﭼﻨي ﻫـﻢ وي د ﻋﺒـﺎدت

ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻟﺮي .ځکﻪ ﻧﻮ ﻣﻮږ ﺑﺎﻳﺪ د دﻏﻮ ټﻮﻟﻮ اﻋﻤﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﭘﻪ ﺷﻌﻮري
ﺗﻮګﻪ ﭘﻮه ﺳﻮ ﭼي دا د ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﮐﺎﻳﻨﺎﺗي ﭘﻼن ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ده او ﺑﺎﻳـﺪ
ﺗﺮ ﺳﺮه ﻳﯥ ﮐړو.

دﻏﻪ ﭼﺎري د ﻣﻨځﻨۍ ﮐﭽي وړﺗﻴـﺎ ﻟﺮوﻧﮑـﻮ وګـړو ﺗـﻪ د ﻫﻐـﻪ اﻳـډﻳﺎل

ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻟﺮي ﭼي د څﻪ ورﻫڼﻲ ﻧﻪ وي .ﺧﻮ آﻳﺎ د ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻮﺧﻪ دا ﻧﻪ ده

ﭼي اﻳډﻳﺎﻟﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻘﻴﻘي ﺑڼﻪ ورﮐړي؟

ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ د اﺳﻼم درﻳځ ﺑﯧﺨي څﺮګﻨﺪ دى .اﺳﻼم ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻟﻮﻣړى

دا ﺳﺒﻖ راﮐﻮي ﭼي اﻧﺴﺎن دي د ﺧﭙـﻞ ژوﻧﺪاﻧـﻪ ﭘـﻪ ﻫـﺮه ﺑﺮﺧـﻪ او ﻫـﺮه

څﺎﻧګﻪ ﮐي د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻋﺒﺎدت وﮐړي او دا د ژوﻧﺪ ﻣﻮﺧـﻪ ده ،او ﺑﻴـﺎ
دا ﺳــﺒﻖ راﮐــﻮي ﭼــي ﮐــﻪ ژوﻧــﺪ ﭘــﺮ دوو ﺑﺮﺧــﻮ؛ ﻣــﺎده او روح ﺑﺎﻧــﺪي

ووﯦﺸﻞ ﺳي دﻏﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻧﻪ ﺳي ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﯧﺪﻻى .ﮐﻠﻪ ﭼـي ﻣـﺎده او روح

ﭘﻪ ﻳﻮه ﻫﻤﺮﻧګﻪ وﺣﺪت وﭘﯧﻴﻞ ﺳي ﻧﻮ ﻣﻮږ دﻏـﻪ ﻣﻮﺧـﻪ ﺗﺮﻻﺳـﻪ ﮐـﻮﻻى

ﺳــﻮ .د ﻟــﻮى څښــﺘﻦ وﺣــﺪاﻧﻴﺖ د ژوﻧــﺪ ﭘــﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔــﻮ اړﺧﻮﻧــﻮ ﮐــي د

ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ او وﺣﺪت ﭘﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه څﺮګﻨﺪﯦﺪاى ﺳي.

د دې ﺧﺒﺮو ﭘﻪ ﻣﻨﻄﻘي ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐي د اﺳﻼم او ﻧﻮرو ﻣـﺬﻫﺒﻮﻧﻮ ﺗـﺮ ﻣـﻨځ

ﺗﻮﭘﻴﺮ ډﯦﺮ ښﻪ څﺮګﻨﺪﻳږي .دﻏﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﻪ دې څﺨﻪ ﻫﻢ څﺮګﻨـﺪﻳږي ﭼـي

اﺳــﻼم د ﻟــﻮى څښــﺘﻦ او اﻧﺴــﺎن ﺗــﺮﻣﻨځ ﻳــﻮازي روﺣــﺎﻧي اړﻳکــي ﻧــﻪ

څﺮګﻨﺪوي ،ﺑﻠکي اﺳﻼم د اﻧﺴﺎن او د ﻫﻐﻪ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﭼﺎﭘﯧﺮﻳـﺎل ﭘـﻪ ﻣـﻨځ
ﮐي دﻧﻴﻮي اړﻳکي ﻫﻢ څﺮګﻨﺪوي .دﻧﻴﻮي ژوﻧﺪ ﺻﺮف ﺧﺎﻟي ﭘﻮﺳـﺖ او

د آﺧﺮت ﺑﯥ ﻣﻌﻨﺎ ﺳﻴﻮري ﻧﻪ دى ،ﺑﻠکي دا ﻳﻮ ﻣﺜﺒﺖ وﺣﺪت دى .ﻟـﻮى

څښﺘﻦ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻢ ﻳﻮ وﺣﺪت دى ،ﻧـﻪ د ذات ﭘـﻪ ﺟـﻮﻫﺮ ﮐـي ،ﺑﻠکـي ﭘـﻪ

ﻣﻮﺧﻪ او ﻣﻘﺼﺪ ﮐي ﻫﻢ وﺣﺪت دى .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺗﺨﻠﻴﻖ

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(
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ﻫﻢ ﻳﻮ وﺣﺪت دى ،ﭼي ﻧﻪ ﻳﻮازي ﺟﻮﻫﺮ ،ﺑﻠکي د ﻣﻮﺧي ﻟﻪ اﻋﺘﺒﺎره ﻫﻢ
ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﻳﻮ وﺣﺪت دى.

د ﺑﺎري ﺗﻌﺎﻟى د ذات ﭘﯧﮋﻧﺪل او ﻣﻌﺮﻓﺖ د اﺳﻼم ﺳﺮه ﺳﻢ د اﻧﺴﺎﻧي

ژوﻧﺪاﻧﻪ ﻟﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪو څﺨﻪ ﻋﺒﺎرت دى او دﻏﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪګﻠﻮي ده ﭼي ﭘﻪ ﻣټ
ﻳﯥ اﻧﺴﺎن ﭘﻪ دﻧﻴﻮي ژوﻧﺪاﻧﻪ ﮐي د ﺑﺸﭙړﺗﺎﺑﻪ ﺗﺮ درﺟې رﺳﯧﺪﻻى ﺳي .ﭘﻪ

ګﺮدو ﻣﺬﻫﺒﻮﻧﻮ ﮐي ﻳﻮازي اﺳﻼم دا واﻳﻲ ﭼـي ﭘـﻪ دﻧﻴـﻮي ژوﻧـﺪ ﮐـي د

ﻓﺮد ﺑﺸﭙړﺗﻴﺎ ﻣﻤکﻨﻪ ده .اﺳﻼم د ﻋﯧﺴﻮﻳﺖ ﻏﻮﻧﺪي د ﺣﻴﺎﺗي ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﭘﺮ
ﻟﯧﺰﻳﻤﻪ ﮐﻮﻟﻮ او ﺧﻮاروﻟﻮټﻴﻨګﺎر ﻧﻪ ﮐﻮي ،ﻧﻪ د ﻫﻨﺪواﻧﻮ ﻏﻮﻧﺪي د آواګﻮن

)د ﻫﻨﺪواﻧﻮ د ﻋﻘﻴﺪې ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﻪ ﭘـﻼوو ﭘـﻼوو د ﻣـړ ﮐﯧـﺪﻟﻮ او ﺑﻴﺮﺗـﻪ

ژوﻧــﺪى ﮐﯧــﺪﻟﻮ ﻟــړۍ؛ ﺗﻨﺎﺳــﺦ( ﺧﺒــﺮي ﮐــﻮي ،او ﻧــﻪ د ﺑــﻮدا د ﻣــﺬﻫﺐ

ﻏﻮﻧﺪي واﻳﻲ ﭼي د اﻧﺴﺎن ژﻏﻮرﻧﻪ او ﺑﺸﭙړﺗﻴﺎ د ﻫﻐﻪ د ځـﺎن ،د ﻫﻐـﻪ د

ﻏﻮښﺘﻨﻮ او دﻧﻴﻮي ﺟﺬﺑﺎﺗي اړﻳکﻮ ﭘﻪ ﻟﯧﺰﻳﻤﻪ ﮐﻮﻟـﻮ او ﺧﻮاروﻟﻮﭘـﻮري اړه
ﻟﺮي .ﺑﻠکي اﺳﻼم دا واﻳﻲ :اﻧﺴﺎن ﭼي ﭘﻪ دﻧﻴﻮي ژوﻧﺪ ﮐي ﺧﭙﻠي ټـﻮﻟي

وړﺗﻴﺎوي او ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﮐـﺎر واﭼـﻮي د ﺑﺸـﭙړﺗﺎﺑﻪ ﺗـﺮ ﮐﭽـي رﺳـﯧﺪﻻى
ﺳي.

د ﻏﻠﻂ ﻓﻬﻤۍ د ﻟﻴﺮي ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺑﺸـﭙړﺗﺎﺑﻪ )ﺗﮑﻤﻴـﻞ( د اﺻـﻄﻼح

وﺿــﺎﺣﺖ ډﯦــﺮ اړﻳــﻦ دى .څﻨګــﻪ ﭼــي اﻧﺴــﺎن ﻟــﻪ ﺑﻴﻮﻟــﻮژﻳکي ﭘﻠــﻮه ﻳــﻮ

ﻣﺤﺪود ﻣﺨﻠﻮق دى ،ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻣـﻮږ د »ﻣﻄﻠـﻖ« ﺗﮑﻤﻴـﻞ )ﺑﺸـﭙړﺗﺎﺑﻪ(

ﺧﺒﺮه ﻧـﻪ ﺳـﻮ ﮐـﻮﻻى .ځکـﻪ ﭼـي د ﻣﻄﻠـﻖ ﭘـﻪ داﻳـﺮه ﮐـي ﻳـﻮازي اﻟﻬـي
ﺻﻔﺎت راځي .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻟﻪ ارواﻳﻲ او اﺧﻼﻗي ﭘﻠﻮه د اﻧﺴـﺎن ﺑﺸـﭙړﺗﻴﺎ

ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻴﺰه ﺗﻮګﻪ او ﭘﻪ ډﯦﺮه ﻣﺤـﺪوده ﻣﻌﻨـﺎ ﮐـﺎرول ﮐﻴـږي .ﻟـﻪ دې څﺨـﻪ

ﻣﻮﺧﻪ ﻫﻴڅکﻠﻪ دا ﻧﻪ ﺳي ﮐﯧﺪاى ﭼي ټﻮل ښﻪ ﺻﻔﺎت دي ﭘﻪ اﻧﺴﺎن ﮐـي

ﻣﻮﺟﻮد وي ،او ﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ داﺳي ﭘﻮه ﺳﻮ ﭼي ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐي ﭼي څﻪ ښﯧګڼــي
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دي ﻫﻐﻪ دي ټﻮﻟي ﮐﺮار ﮐﺮار ﭘـﻪ ځـﺎن ﮐـي ﺟـﺬب ﮐـړي .ﺑﻠکـي ﻟـﻪ دې

څﺨﻪ ﺻﺮف ﻣـﺮاد دادى ﭼـي ﭘـﻪ اﻧﺴـﺎن ﮐـي ﭼـي څـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ ﺻـﻔﺘﻮﻧﻪ

ﻣﻮﺟﻮد دي ،ﻫﻐﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ داﺳي ډول ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ورﮐـړي ﭼـي ﭘـﻪ ﻫﻐـﻪ ﮐـي
ټﻮل ځﻮاﮐﻮﻧﻪ او وړﺗﻴﺎوي راوﻳښـي ﺳـي .د ژوﻧﺪاﻧـﻪ د رﻧـګ ﭘـﻪ رﻧـګ

واﻟي ﻻﻣﻞ دادى ﭼي ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘـﺮ ﻫـﺮ اﻧﺴـﺎن ﺑﺎﻧـﺪي ﻟـﻪ ﺑـﻞ اﻧﺴـﺎن

څﺨﻪ ﺑﯧﻞ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ او ﺻﻼﺣﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﯧﺮزو ﮐړي او ورﮐـړي دي .ﻟـﻪ دې
اﻣﻠﻪ ﺑﻪ دا ﺧﻴﺎل ﺳﻢ ﻧﻪ وي ﭼي ټﻮل اﻧﺴـﺎﻧﺎن ﻳـﻮ ډول ﺑﺸـﭙړﺗﻴﺎ ﺗﺮﻻﺳـﻪ

ﮐــﻮﻻى ﺳــي .د دې ﻣﺜــﺎل داﺳــي دى ﭼــي د ځﻐﺎﺳــﺖ ﻟﻮﺑــﻮ آس او
ﺑﯧﺪﻳﺎﻧى آس دواړه ﭘﻪ اﻧﻔﺮادي ﺗﻮګﻪ د ﺑﺸﭙړﺗﻴﺎ ﺳﺮه ﺳـﺮه د ﺧﭙﻠـﻮ ځﻴﻨـﻮ

ﺑﻨﺴټﻴﺰو ښﯧګڼﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﺑﯧﻞ دي .د ﻋﯧﺴﻮﻳﺖ ﭘﻪ اﻧـﺪ راﻫـﺐ او

ﺳﻴﻨټ )) (Saintوﻟي او ﻟﻮى ﺳـړى( ﺟﻮړﯦـﺪل د اﻧﺴـﺎن ﺑﺸـﭙړﺗﻴﺎ ﺑﺎﻟـﻪ
ﺳي .ﮐﻪ دﻏﻪ ﻣﻌﻴﺎر وﻣﻨﻞ ﺳي ﻧﻮ ﺑﻴﺎ اﻧﺴﺎن اړوزي ﭼي ﺧﭙﻞ اﻧﻔﺮادﻳـﺖ

ﭘﺮﯦږدي ﻳﺎ ﻳﯥ ﺑﺪل ﮐړي او ﻳﺎ ﻓﺸﺎر ﭘﺮ راوﻟي .ﺧﻮ دا ﺑﻪ د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ
ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ ﺳﺮ ﻏړوﻧﻪ وي ،ځکﻪ ﭼي ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﯧـﻞ ﺑﯧـﻞ اﻧﺴـﺎن

ﺟﻮړ ﮐړى دى .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﭘﺮ ﻧړۍ ﺑﺎﻧﺪي رﻧګ ﭘﻪ رﻧـګ واﻟـى واﮐﻤـﻦ

دى ،او ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ څﻨګﻪ ﭼي اﺳﻼم د ﻫﻴﻠﻮ او وﻟﻮﻟﻮ د ﻟﯧﺰﻳﻤﻪ ﮐﻮﻟﻮ او

ﺧﻮاروﻟﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﻧﻪ دى ،ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ د ځـﺎﻧي او ټـﻮﻟﻨﻴﺰ وﺟـﻮد
ﻟﭙﺎره ﭘﺮاخ ډګﺮ ﺑﺮاﺑـﺮوي ،څـﻮ ﻫﻐـﻪ د ﺧﭙﻠـﻮ ﺻـﻔﺎﺗﻮ ،ﻣـﺰاج او روﺣـي

ﺗﻤﺎﻳﻼﺗﻮ او وړﺗﻴﺎوو ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﺮﻣﺨﺘګ وﮐړاۍ ﺳي.

ﻧﻮ ﻳﻮ اﻧﺴﺎن راﻫﺐ وي ﮐﻪ ﭘـﻪ ﮐﻮﻣـﻪ ﻗـﺎﻧﻮﻧي څﺎﻧګـﻪ ﮐـي ﮐـﺎرﮐﻮي د

ﺧﭙﻠﻮ ټﻮﻟﻮ ﻫﻴﻠﻮ ﻟﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﺧﻮﻧﺪ اﺧﻴﺴﺘﻼى ﺳـي .دﻏـﻪ راز

ﮐﻪ څﻮک ﮐډﭘﻪ ﺷـﺎ او د ﺑﯧـﺪﻳﺎوو ﮐـﻮﭼى وي او د ﺳـﺒﺎ ډوډي ﻫـﻢ وﻧـﻪ
ﻟﺮي او ﮐﻪ ﻣﻮړ ﺳﻮداګﺮ وي او ﭘـﻪ ﭘﻴﺴـﻮ ﮐـي ﻟـﻮﺑﻲ ﮐـﻮي ،ﮐـﻪ د ﻟـﻮى

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(
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څښﺘﻦ د اﺣکﺎﻣﻮ ﭘﻴﺮوي ﮐﻮي ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮى د ﺧﭙﻞ ﻓﻄﺮت ﭘﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ د

ﺧﭙﻠي ﺧﻮښي ﺳﺮه ﺳﻢ د ﺧﭙﻞ ﺷﺨﺼي ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺗﯧﺮوﻟﻮ ﮐي آزاد دى .د

ﻫﻐﻪ دﻧﺪه ده ﭼي ﺧﭙﻠي وړﺗﻴﺎوي او ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ډﯦـﺮ ښـﻪ وﮐـﺎروي څـﻮ د

ﻫﻐﻮ ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻮ ﺷکﺮ ﭼي د ﻫﻐﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﭘﺮ ده ﻟﻮروﻟي دي ادا ﮐړي.

ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه دى ﺑﺎﻳﺪ د ﻟﻮى څښﺘﻦ ورﮐـړي ﻧﻌﻤﺘﻮﻧـﻪ؛ ﻳﻌﻨـي د ده

وړﺗﻴــﺎوي او ځﻮاﮐﻮﻧــﻪ د اﻧﺴــﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳــﺮه د روﺣــﺎﻧي ،ټــﻮﻟﻨﻴﺰو او ﻣــﺎدي

ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﮐﺎر واﭼﻮي .ﺧﻮ داﭼي ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﮐي دى

ﮐﻮﻣﻪ ﻻر ﻏﻮره ﮐړي؟ د دې ﻟﭙﺎره ﮐﻮﻣﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻧﻪ ده ټﺎﮐﻞ ﺳـﻮي .د ده

ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﺑﯥ ﺷـﻤﯧﺮي روا ﻻري ﭘﺮاﻧﻴﺴـﺘي دي .دى ﻟـﻪ ﻫﻐـﻮ څﺨـﻪ د

ﻫــﺮي ﻳــﻮې ﭘــﻪ ﻏــﻮره ﮐﻮﻟــﻮ ﮐــي آزاد دى .ﭘــﻪ اﺳــﻼم ﮐــي د دې آزادۍ
ﺑﻨﺴټ دادى ﭼي اﻧﺴﺎن ﻓﻄﺮﺗﺎﹰ ﻧﯧک دى .د ﻋﯧﺴﻮﻳﺖ ﺗﺼﻮر دادى ﭼـي

اﻧﺴﺎن ﻟﻪ آره ګﻨﻬګﺎر دى .د ﻫﻨﺪواﻧﻮ د دﻳﻦ د ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ اﻧﺴـﺎن

ذﻟﻴﻞ او ﻧﺎﭘﺎک دي ،او د ځﺎن د ژﻏﻮرﻧي ﻟﭙـﺎره ﺑﺎﻳـﺪ د »آواګـﻮن« د ﻧـﻪ

ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧﮑي ﻟړۍ ﮐړاووﻧﻪ ﭘﺮ ځﺎن ﺗﯧـﺮ ﮐـړي .ﺧـﻮ د دې ﭘـﻪ ﺧـﻼف د
اﺳﻼﻣي ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﺳـﺮه ﺳـﻢ اﻧﺴـﺎن ﻣﻌﺼـﻮم )ﭘـﺎک او ﺑـﯥ ګﻨـﺎه( ﭘﻴـﺪا

ﮐﻴږي ،ﭼي ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺸﭙړ دى ،ﻟکﻪ ﭼي ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ډول

ﻳﯥ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ څﺮګﻨﺪوﻧي وﺳﻮې .ﭘﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﮐي دي:
ََ ۡ َ َۡ َ ۡ َٰ َ ٓ َ ۡ َ َۡ
�� ] ﴾٤اﻟﺘﻴﻦ.[٤ :
و
ق
ٱ���ن ِ� أحس ِن � ِ ٖ
﴿لقد خلقنا ِ
ژﺑﺎړه» :ﻣﻮږ اﻧﺴﺎن ﭘﺮ ډﯦﺮ ښﻪ ﺟﻮړښﺖ ﭘﻴﺪا ﮐړ«.

د دې ﺗﺮ څﻨګ ﻳﯥ دا وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ:
َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َّ ٰ َ ٰ َ َ
﴿ ُ� َّم َر َد ۡد َ�ٰ ُه أَ ۡس َف َل َ ٰ َ
ت فل ُه ۡم
�فِل ِ�  ٥إِ� ٱ�ِين ءامنوا وع ِملوا ٱل�ل ِ� ِ
� َم ۡم ُ
أَ ۡج ٌر َ� ۡ ُ
ون ] ﴾٦اﻟﺘﻴﻦ.[٦-٥ :
ن
ٖ
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ژﺑﺎړه» :ﺑﻴﺎ ﻣﻮږ ﻫﻐﻪ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻻﻧﺪﻧﻴﻮ ﻻﻧﺪي ﮐړ ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﺴـﺎﻧﻮ ﭼـي

اﻳﻤﺎن ﻳﯥ راوړ او ښﻪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﮐﻮي«.

ﭘﻪ دې آﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐي دا اﺻﻮل ﺑﻴﺎن ﺳﻮي دي ﭼـي اﻧﺴـﺎن ﭘـﻪ ﭘﻴـﻞ ﮐـي

ﻧﯧک او ﻣﻌﺼﻮم وو ،ﺧﻮ ﭘﺮ ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺑﺎﻧـﺪي د اﻳﻤـﺎن ﻧـﻪ راوړﻟـﻮ او
ﻧﯧکﻮ ﭼﺎرو د ﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻫﻐﻪ ﻓﻄﺮي ﺑﺸـﭙړﺗﻴﺎ ﺑﺮﺑﺎدﯦـﺪﻻى
ﺳــي .ﭘــﻪ ﺑﻠــﻪ وﻳﻨــﺎ اﻧﺴــﺎن ﭘــﻪ ﺧﭙــﻞ اﻧﻔــﺮادي ﺣﻴﺜﻴــﺖ ﮐــي ﺗﺮﺑﺸــﭙړﺗﺎﺑﻪ

رﺳﯧﺪﻻى ﺳي ،ﭘﻪ دې ﺷﺮط ﭼي ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺷﻌﻮري ﺗﻮګـﻪ د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ

ﭘــﺮ وﺣــﺪاﻧﻴﺖ ﺑﺎﻧــﺪي اﻳﻤــﺎن وﻟــﺮي او د ﻫﻐــﻪ د ﻗﻮاﻧﻴﻨــﻮ ﭘــﻪ وړاﻧــﺪي د

ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﺮ ټﻴټ ﮐړي .د دې ﻣﻌﻨﺎ دا ﺳﻮه ﭼي د اﺳﻼم ﭘﻪ اﻧﺪ اﻧﺴﺎن ﺑـﺪ

ﻧﻪ دى او ﭘﻪ ﻓﻄﺮي ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐي ﺑﺪي ﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﻠکي ﻫﻐﻪ ﺑﺪي ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ﺷﻌﻮري ژوﻧﺪ ﮐي ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻏﻮره ﮐﻮي .ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭼي ﭘﺮاﻧﺴـﺎن ﺑﺎﻧـﺪي

ﮐــﻮﻣي ﻓﻄــﺮي ﻣﺜﺒﺘــي وړﺗﻴــﺎوي ﭘﯧــﺮزو ﮐــړي دي ،د ﻫﻐــﻮ ﻟــﻪ ﻧﺎﺳــﻢ

اﺳﺘﻌﻤﺎل څﺨﻪ ﺷﺮ ﭘﻴﺪا ﺳي .دﻏﻪ وړﺗﻴﺎ وي ﭘﻪ ﻫﺮ ﭼـﺎ ﮐـي ﺑﯧﻠـي ﺑﯧﻠـي
وي او ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺸﭙړي وي .د ﻫﻐﻮ ﭘﻮره وده د دﻧﻴﻮي ژوﻧﺪ ﭘﻪ اوږدو ﮐي

ﻣﻤکﻨــﻪ ده .زﻣــﻮږ ﺑــﺎور دى ﭼــي ﭘــﻪ اﺧــﺮوي ژوﻧﺪاﻧــﻪ ﮐــي ﭼــي زﻣــﻮږ
اﺣﺴﺎﺳﺎت او ﺗﺼﻮرات ﺑﺎﻟکﻞ ﺑﺪﻟﻮن وﻣﻮﻣي ﻣﻮږ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻧﻮي ځﻮاﮐﻮﻧـﻪ

او ﺻﻼﺣﻴﺘﻮﻧﻪ راﮐړل ﺳي ﭼي ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻳـﯥ د اﻧﺴـﺎﻧي روح ﻧـﻮره وده

ﻣﻤکﻨﻪ ﺳي .ﮐﻪ څـﻪ ﻫـﻢ دا ﭘـﻪ اﺧـﺮوي ژوﻧـﺪ ﭘـﻮري اړه ﻟـﺮي ،ﺧـﻮ ﭘـﻪ
دﻧﻴﻮي ژوﻧﺪ ﮐي ﻫﻢ ﭼي ﻫﺮ وګړى ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺜﺒﺘﻮ وړﺗﻴﺎوو او ﺗﻤﺎﻳﻼﺗﻮ ﺗـﻪ

ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ورﮐړي ﺧﭙﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺸﭙړوﻻى ﺳي.

ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ادﻳﺎﻧﻮ ﮐي ﻳﻮازي اﺳﻼم اﻧﺴﺎن ﺗﻪ دا ﻣﻤکﻨـﻪ ﮐـړې ده ﭼـي د

ﺧﭙﻞ روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧۍ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دﻧﻴﻮي ژوﻧﺪ څﺨﻪ ﺧﻮﻧﺪ واﺧﻴﺴﺘﻼى
ﺳي .دا ﺧﺒﺮه د ﻋﯧﺴﻮﻳﺖ ﻟﻪ ﺗﺼﻮر څﺨﻪ څﻮﻧﻪ ﺑﯧﻠﻪ ده! د ﻋﯧﺴﻮﻳﺖ ﻟـﻪ

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(

٣٧

ﻣﺨي ﭘﺮ اﻧﺴﺎن د آدم او ﺣﻮا )ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم( ګﻨـﺎه ﻧښـﺘې ده .ﭼـي ﻟـﻪ
اﻣﻠﻪ ﻳـﯥ د اﻧﺴـﺎن ټـﻮل ژوﻧـﺪ ﻟـﻪ ﺑﺨﻮﻟـﻮ او ﻣﺼـﺎﻳﺒﻮ ډک ﺳـﻮى دى .د

ﻋﯧﺴﻮﻳﺖ ﭘﻪ ﻧﺰد دﻧﻴﺎ د دوو ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ؛ ﺧﻴﺮ او ﺷﺮ د ﮐﺸﻤکﺶ

ﻣﻴــﺪان دى ،د ﺷــﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪه ګــي ﺷــﻴﻄﺎن ﮐــﻮي او د ﺧﻴــﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪه ګــي

ﺣﻀــﺮت ﻋﻴﺴــى÷ ﮐــﻮي .ﺷــﻴﻄﺎن ﺣﻴــﻮاﻧي ﻏﻮښــﺘﻨي را ﭘــﺎروي او د
اﺑﺪﻳﺖ ﭘﺮ ﻟـﻮر د اﻧﺴـﺎﻧي روح د وړاﻧـﺪي ﺗﻠـﻮ ﻣﺨـﻪ ﻧﻴﺴـي ،او روح ﭘـﻪ

ﻋﻴﺴى÷ اړه ﻟﺮي .د دې ﻣﻌﻨﺎ دا ﺳﻮه ﭼي اﻧﺴﺎﻧي ﺟﺴـﻢ د ﺷـﻴﻄﺎن د

ﻧﺨښي وﻳﺸﺘﻠﻮ ځﺎى دى .داﺧﺒﺮه داﺳي ﻫﻢ ﮐﯧﺪاى ﺳي ﭼي ﻣﺎدي ﻧړۍ

ﭘﻪ ﺑﻨﺴټﻴﺰه ﺗﻮګﻪ د ﺷﻴﻄﺎن ﻧـړۍ ده .ﺧـﻮ د روح ﻧـړۍ »اﻟﻬـي« ﻧـړۍ او

ﻧﯧکي ده .د ﻋﯧﺴﻮي دﻳﻨﻴﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﻓﻄﺮت ﮐي ﻫﺮه ﻣـﺎدي

ﻏﻮښﺘﻨﻪ وي .د دې ﭘﺎﻳﻠﻪ وه ﭼي آدم÷ د ﺷـﻴﻄﺎن ﺳـﻼ ﻣﺸـﻮره ﻣﻨﻠـې
وه .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﭙﻠي ژﻏﻮرﻧي ﻟﭙﺎره ﭘـﻪ دې دﻧﻴـﺎ زړه وﻧـﻪ

ﺗړي ،ﺑﻠکي ﭘﻪ روﺣﺎﻧي ﻧړۍ زړه وﺗړي ﮐﻮﻣﻪ ﭼي ﺣﻀـﺮت ﻋﻴﺴـى÷

ﭘﺮ ﺳﻮﻟۍ وځړول ﺳﻮ او د آدم÷ د ګﻨﺎه ﮐﻔﺎره ﻳﯥ ادا ﮐړه.

ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻋﻤﻠي ژوﻧﺪاﻧﻪ ﮐي ﭘﺮ دې ﻣﺴﻴﺤي ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﻴڅکﻠﻪ ﻫﻢ

ﻋﻤﻞ ﻧﻪ دى ﺳﻮى ،ﺧﻮ د دې ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﺘﻮن ﮐي ﭘﻪ ﻣـﺬﻫﺒﻲ اﻧﺴـﺎن

ﮐي دا اﺣﺴﺎس ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﻮﺟﻮد وي ﭼي د ﻫﻐﻪ ﺿـﻤﻴﺮ ﺳـﻢ ﻧـﻪ

دى .ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ اﻧﺴﺎن د دوو ﻏﻮښﺘﻨﻮ د ﮐﺸﻤکﺶ ښکﺎر ﮐﻴـږي .ﻳـﻮه
دا ﭼي دﻧﻴﺎ ﭘﺮﯦږدي او ﺑﻠﻪ دا ﻓﻄﺮي ﻏﻮښﺘﻨﻪ ده ﭼي د دﻧﻴﺎ ﻟﻪ ﺧﻮﻧﺪوﻧﻮ

څﺨﻪ ګټﻪ واﺧﻠي .د آدم÷ دﻏﻪ ښکﺎره ګﻨﺎه ﭼي ژﻏﻮرﻧﻪ ځﻨـي ﻣﻤکﻨـﻪ
ﻧﻪ ده او د ﻫﻐې د ﮐﻔﺎرې ﭘﻪ دود د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴى÷ ﺳﻮﻟۍ ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ

ﮐﯧﺪل ﮐﻮﻣﻪ ﭼي ﻋﺎﻣﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻓﻬﻢ او درک وړﻧﻪ ده ،د دې ﺗﺼﻮر

٣٨

اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

د اﻧﺴﺎن د روﺣﺎﻧي ﭘﺮﻣﺨﺘګ او د ﻫﻐﻪ د روا دﻧﻴـﻮي ﻏﻮښـﺘﻨﻮ ﭘـﻪ ﻣـﻨځ

ﮐي ﻳﻮ دﯦﻮال دروي.

ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐي د »ﻟﻮﻣړﻧۍ ګﻨﺎه« ﮐﻮم ﺗﺼﻮر ﻧﺴﺘﻪ .دﻏﻪ ﺗﺼﻮر د ﻟـﻮى

څښﺘﻦ د ﻋﺪل ﻣﺨﺎﻟﻒ دى .ﻟﻮى څښﺘﻦ ﮐﻮم ﮐﻮﭼﻨى د ﻫﻐـﻪ د ﻣـﻮر او
ﭘﻼر ﭘﻪ ګﻨﺎه ﻧﻪ ﻧﻴﺴي ،ﺑﻴﺎ ﻧﻮ دا څﻨګﻪ ﻣﻤکﻨﻪ ده ﭼي ﻫﻐﻪ د ﭘﻼر ﭘﻪ ګﻨﺎه

ﺑﯥ ﺷﻤﯧﺮه ﺗﻮﮐﻤﻮﻧﻪ وﻧﻴﺴي؟ د دې ﻋﺠﻴﺐ ﺗﺼـﻮر ﻓﻠﺴـﻔي ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﻫـﻢ

ﻣﻤکﻨــﻪ ﻧــﻪ ده .د دې ﻫــﺮ ډول ﺗﻮﺟﻴــﻪ ﭼــي وﺳــي د ﻋﻘــﻞ ﭘــﻪ ﻧــﺰد ﺑــﻪ

ﻣﺼﻨﻮﻋي وي او د ﻗﻨﺎﻋﺖ وړ ﺑﻪ ﻧـﻪ وي .دﻏـﻪ راز د ﺗﺜﻠﻴـﺚ د ﻓﻠﺴـﻔې
ﻋﻘﻠي ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﻢ ﻣﻤکﻨﻪ ﻧـﻪ ده .څﻨګـﻪ ﭼـي ﭘـﻪ اﺳـﻼﻣي ﺗﻌﻠﻴﻤـﺎﺗﻮ ﮐـي

څﻮک د ﭘﻼر او ﻧﻴکﻪ ﭘﻪ ګﻨـﺎه ﻧـﻪ ﻧﻴـﻮل ﮐﻴـږي ،ځکـﻪ ﻧـﻮ اﻧﺴـﺎن د ﻫﻐـﻪ
ﮐﻔﺎره ﻧﻪ ادا ﮐﻮي .ګﻨﺎه او ﺗﻮﺑﻪ د اﻧﺴﺎن ځﺎﻧي ﮐـﺎر دى .ﻫـﺮ ﻣﺴـﻠﻤﺎن د

ﺧﭙﻠﻮ اﻋﻤﺎﻟﻮ ﻣﺴﺆول دى د روﺣﺎﻧي ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻮﻧﻮ او ﻧﺎﮐﺎﻣۍ اﺣﺴﺎس د

ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړه ﮐي وي .ﭘﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﮐي وﻳﻞ ﺳﻮي دي:
ََ َ َ َ َ ۡ َ َ
ۡ
ٱ�تَ َس َب ۡ
تۗ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[٢٨٦ :
ت َوعل ۡي َها َما
﴿لها ما كسب

ژﺑﺎړه» :ﭼﺎ ﭼـي څـﻪ ښـﻪ اﻋﻤـﺎل ﺗـﺮ ﺳـﺮه ﮐـړي دي د ﻫﻐـﻪ ﭘـﻪ ﺣـﻖ ﮐـي

ورﮐﻮل ﮐﻴږي او ﭼﺎﭼي څﻪ ﻧﺎوړه اﻋﻤﺎل ﺗـﺮ ﺳـﺮه ﮐـړي دي د ﻫﻐـﻮ ګﻨـﺎه ﭘـﺮ

ﻫﻐﻪ ده«.

ﺑﻞ ځﺎى ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
َ َ َّ ۡ َ ۡ َ َّ
﴿وأن ليس ل ِِ� ٰ
�� ِن إِ� َما َس َ ٰ
� ] ﴾٣٩اﻟﻨﺠﻢ.[٣٩ :
ژﺑﺎړه» :او دا ﭼي اﻧﺴﺎن ﺗـﻪ ﻫﻐـﻪ ورﮐـﻮل ﮐﻴـږي ﭼـي ﮐﻮښـښ ﻳـﯥ ﮐـړى

دى«.

اﺳﻼم ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﺳﻴﻨټ ﭘﺎل ﭘﻪ ﻋﯧﺴﻮﻳﺖ ﮐي د ﺑﻴـﺎن ﺳـﻮي ژوﻧـﺪ

ﺗﻴﺎره ﻧﻘﻄﮥ ﻧﻈﺮ ﻧﻪ ﻣﻨي ،ﺧﻮ ﻣﻮږ ﺗﻪ راښﻴﻲ ﭼي دﻧﻴـﻮي ژوﻧـﺪ ﺗـﻪ ﻫﻐـﻪ

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(
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ﺧﺒﺮي ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ ﻧﻪ ﮐړو ﮐﻮﻣي ﭼـي ﻧـﻮى ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰ )ﻏﺮﺑـﻲ( ﻓﺮﻫﻨـګ ﻳـﯥ

ورﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﻮي .ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ دﻧﻴـﻮي ژوﻧـﺪ ﺑـﺪ ګڼـﻲ ،ﺧـﻮ ﻧـﻮي ﻟﻮﯦـﺪﻳځ

)ﻏﺮب( د ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﻓﮑـﺮ ﺧﭙـﻞ ﮐـړى دى .ﭼـي ﺧـﻮره ﻳـﯥ،

ﭼﻴښﻪ ﻳﯥ او ﻋﻴﺶ ﮐﻮه .دﻏﺴي اﻧﺴﺎن ﻫﺮڅﻪ ګﯧډي ﺗﻪ اﭼـﻮي ﺧـﻮ څـﻪ
ﻗﺪر ﻳﯥ ﻧﻪ ﮐﻮي .د دې ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﻼم د دﻧﻴﻮي ژوﻧـﺪ ﻗـﺪر ﺧـﻮ ﮐـﻮي

ﻣګﺮ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﻪ ﺟﻮړوي ،ﺑﻠکي دﻧﻴﻮي ژوﻧﺪ د ډﯦﺮ ﻟﻮړ ژوﻧﺪاﻧﻪ
د ﻻري ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳکي ﭘړاو ګڼﻲ .څﻨګﻪ ﭼي دا ﻳﻮ داﺳي ﭘړاو دى ﭼي ډﯦﺮ
اړﻳﻦ دى ،ځکﻪ ﻧﻮ اﺳﻼم ﻟﻪ دﻧﻴﻮي ژوﻧﺪ څﺨـﻪ ﻧـﻪ ﮐﺮﮐـﻪ ﮐـﻮي او ﻧـﻪ د

ﻫﻐﻪ ﺑﯥ ﻗﺪري ﮐﻮي .زﻣﻮږ دﻧﻴﻮي ﺳﻔﺮ د ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﭘﻼن ﻳﻮه اړﻳﻨﻪ
او ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ده ،ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ اﻧﺴﺎﻧي ژوﻧﺪ ډﯦﺮ ﺳﺘﺮ ارزښﺖ ﻟـﺮي .ﺧـﻮ

ﻣﻮږ ﺑﺎﻳﺪ دا ﻫﯧﺮه ﻧﻪ ﮐړو ﭼي دﻏﻪ ژوﻧﺪ ﻳﻮه ذرﻳﻌﻪ ده .ﭘـﻪ اﺳـﻼم ﮐـي د

ﻟﻮﯦﺪﻳځ دې ﻣﺎدي ﻫﻴﻠﻮ ﺗﻪ ځﺎى ﻧﺴﺘﻪ ﭼي واﻳﻲ» :زﻣـﺎ ﭘـﺎﭼﻬي ﺻـﺮف

دﻏﻪ دﻧﻴﺎ ده« .او ﻧﻪ اﺳﻼم د ﻋﯧﺴـﻮﻳﺖ د دې ﺗﺼـﻮر ﻣﻼﺗـړى دى ﭼـي

واﻳﻲ» :زﻣﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺮ دﻏﻪ دﻧﻴﺎ ﻧﻪ دى« .اﺳﻼم ﻣﻨځﻨۍ ﻻر ﻏﻮره ﮐﻮي

او دا دﻋﺎ راښﻴﻲ:
ٱ� ۡ� َيا َح َسنَ ٗة َو� ٱ�خ َِرة ِ َ
﴿ َر َّ� َنا ٓ َءات َِنا � ُّ
ح َس َن ٗة َوق َِنا َع َذ َ
اب ٱ�َّ
ار
ِ
ِ
ِ

]﴾٢٠١اﻟﺒﻘﺮة.[٢٠١:

ژﺑﺎړه» :اى زﻣﻮږ ﻟﻮﻳﻪ څښﺘﻨﻪ! ﭘﻪ دې دﻧﻴﺎ ﮐي ﻫـﻢ ﻣـﻮږ ﺗـﻪ ښـﯧګڼﻲ راﭘـﻪ

ﺑﺮﺧﻪ ﮐړې او ﭘﻪ آﺧﺮت ﮐي ﻫﻢ ښﯧګڼﻲ راﮐړې«.

ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻟـﻪ دې ﻧـړۍ څﺨـﻪ ګټـﻪ ﺗﺮﻻﺳـﻪ ﮐـﻮل زﻣـﻮږ د روﺣـﺎﻧي

ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ ﻻر ﮐي ﻧﻪ ﺧﻨډ ﮐﻴږي .ﻣﺎدي ﺧﻮښۍ ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭘـﻪ ﺧﭙـﻞ
ذات ﮐــي ﻧﺼــﺐ اﻟﻌــﻴﻦ ﻧــﻪ دي ﺧــﻮ ښــې ﺧﺎﻣﺨــﺎ دي .زﻣــﻮږ د ﻋﻤﻠــي

ﺑﻮﺧﺘﻴــﺎوو ﻣﻮﺧــﻪ ﺑﺎﻳــﺪ ﺗــﻞ داوي ﭼــي ﻳــﻮ داﺳــي اﻧﻔــﺮادي او ټــﻮﻟﻨﻴﺰ
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ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړو ﭼي د اﻧﺴﺎن د اﺧﻼﻗي ﭘـﺮ ﻣﺨﺘـګ ﻟﭙـﺎره ﺟـﻮړ

وي .د دې اﺻﻮﻟﻮ ﭘـﻪ رڼـﺎ ﮐـي اﺳـﻼم اﻧﺴـﺎن ﺗـﻪ اﺧﻼﻗـي ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺘﻮﻧﻪ

ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻮي .اړﻳﻨﻪ ده ﭼـي زﻣـﻮږ ﻫـﺮ ﻋﻤـﻞ ،ﮐـﻮﭼﻨى وي ﮐـﻪ ﻟـﻮى ﭘـﻪ

اﺧﻼﻗــي ﭼﻮﮐــﺎټ ﮐــي وي .د اﻧﺠﻴــﻞ ﻣﺸــﻬﻮره ﻣﻘﻮﻟــﻪ ده» :څــﻪ ﭼــي د

ﻗﻴﺼﺮ دي ﻗﻴﺼﺮ ﺗﻪ ﻳﯥ ورﮐړه او څﻪ ﭼي د ﺧـﺪاى دي ﺧـﺪاى ﺗـﻪ ﻳـﯥ

ورﮐړه« .ﺧﻮ ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐي دا ﺧﺒﺮه ځﺎى ﻧﻪ ﻟﺮي .ځکﻪ اﺳـﻼم ﻣـﻮږ ﺗـﻪ

رازده ﮐﻮي ﭼي د ﻫﺮ څﻪ څښـﺘﻦ ﺧـﺪاى ﺗﻌـﺎﻟى دى او اﺳـﻼم زﻣـﻮږ د

ژوﻧﺪ د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ،اﻗﺘﺼﺎدي او اﺧﻼﻗي ﭼﺎرو ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐي څـﻪ ﺷـﺨړه ﻧـﻪ

ﻣﻨي .ﭘﻪ ﻫﺮه ﭼﺎره ﮐي اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺮف ﻳﻮ وي :ﺣﻖ ﻳـﺎ ﺑﺎﻃـﻞ .د دې وو

ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐي ﺑﻞ څﻪ ﻧﺴﺘﻪ .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﭘﺮ ﻧﯧکﻮ اﻋﻤﺎﻟﻮ ډﯦﺮ ټﻴﻨګﺎر ﮐﻴږي،
ﮐﻮم ﭼي د اﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻮ ﻻزﻣي ﺑﺮﺧﻪ ده.

د ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭼﺎر ﭼﺎﭘﯧﺮ ﭼي څـﻪ ﮐﻴـږي ﺗـﺮ ﻳـﻮې ﮐﭽـي دى ﻫـﻢ د

ﻫﻐﻮ ﻣﺴﺆول دى .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ده ﺗﻪ ښﺎﻳﻲ ﭼي ﭘﻪ ﻫﺮ ډګﺮ ﮐي د ﺣـﻖ د

ﻗﺎﻳﻤﻮﻟﻮ او د ﺑﺎﻃﻞ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﻠي ځﻠي وﮐړي .دﻏﻪ ﺧﺒﺮ د

ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﭘﻪ دې آﻳﺖ ﮐي ﺑﻴﺎن ﺳﻮې ده:
َۡ
ۡ
ۡ
َ
َ
ُ ُۡ َ
َۡ َ َ
ۡ
� أُ َّمة أُ ۡخر َج ۡ
خَۡ
ت ل َِّلن ِ
وف َو�ن َه ۡون ع ِن ٱل ُمنك ِر
﴿كنتم
اس تأ ُم ُرون بِٱل َمع ُر ِ
ٍ
ِ
ُۡ
َ َّ
َوتؤم ُِنون بِٱ�ِۗ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[١١٠ :
ژﺑــﺎړه» :ﺗﺎﺳــي ﭘــﻪ ﻧــړۍ ﮐــي ﻫﻐــﻪ ﻏــﻮره ډﻟــﻪ ﻳﺎﺳــﺖ ﭼــي د وګــړو د
ﻻرښﻮوﻧي او اﺻﻼح ﻟﭙﺎره ﻣﻨځﺘﻪ راوړل ﺳﻮې ده .ﺗﺎﺳي د ﻧﯧکۍ اﻣﺮﮐـﻮئ او

ﻟﻪ ﺑﺪﻳﻮ ﻣﻨﻊ او ﭘﺮ اﻟ�ﻪ اﻳﻤﺎن ﻟﺮئ«.

د اﺳﻼم د ﺟګﺮه ﻳﻴﺰو ﺑﻮﺧﺘﻴﺎوو ﻟﭙﺎره دﻏﻪ ډول اﺧﻼﻗي ﺟﻮاز ﺳﺘﻪ.

او د اﺳﻼم د ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﺳﻮﺑﻮ او ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ او څﺮګﻨـﺪي ﭘﺮاﺧﺘﻴـﺎ ﻏﻮښـﺘﻨي

دﻏﻪ دﻟﻴﻞ دى .ﮐﻪ ﮐﻮم څﻮک د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻏﻮښـﺘﻨي د ﻟﻔـﻆ ﭘـﺮ اﺳـﺘﻌﻤﺎل

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(

٤١

ټﻴﻨګﺎر ﮐﻮي ﻧﻮ ﻳﻘﻴﻨﺎﹰ اﺳﻼم ځﻴﻨي وﺧﺘﻮﻧﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻣﻨـﻮﻧﮑى ﭘﺎﺗـﻪ ﺳـﻮى

دى .ﺧﻮ د دې ﭘﺮاﺧﺘﻴـﺎ ﻫڅـﻮﻧﮑې ﻏﻠﺒـﻪ او واک ټﻴﻨګـﻮل ﻧـﻪ وه .د دې
ﻣﻮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻳﺎ ﻣﻠي وﻳﺎړ ګټﻞ ﻳـﺎ د ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻋـﻴﺶ او
آراﻣۍ ﻟﭙﺎره د ﻧﻮرو د ﺷﺘﻮ او دوﻟﺖ ﭘﻪ زور ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل ﻫـﻢ ﻧـﻪ وه ،او
ﻧﻪ ﻫﻢ ﮐﻠﻪ ﻣﻘﺼﺪ ځﻨي د ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﭘﻪ زور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮل وه .ﺑﻠکـي د دې

ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻏﻮښﺘﻨي ﻣﻮﺧﻪ ﭼي اوس ﻫﻢ ده دا وه ﭼي داﺳي ﻳﻮ ﭼﺎﭘﯧﺮﻳـﺎل

راﻣﻨځﺘﻪ ﺳي ﭼي ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐي اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ډﯦﺮه ښﻪ ﺗﻮګﻪ روﺣﺎﻧي ﭘﺮ ﻣﺨﺘﻴﺎ
وﮐړي .د اﺳﻼﻣي ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ اﺧﻼﻗﭙﻮﻫﻨﻪ ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﻳﻮ ﻟړ ﭘﺎﺑﻨـﺪۍ
ﻟګﻮي .ﻳﻮازي ﭘﻪ ﻧﻈﺮي ﺗﻮګﻪ د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺗـﺮﻣﻨځ ﭘـﻪ ﺗـﻮﭘﻴﺮ ﭘﻮﻫﯧـﺪل

څﻪ ګټﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي .ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ ﻟﻪ ﭘﻮﻫي څﺨﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺣـﻖ ټﻴﻨګښـﺖ او
د ﺑﺎﻃﻠﻮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړل دي .دا ﭘﻪ ﺧﭙـﻞ ځـﺎن ﮐـي ﺳـﺘﺮ ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺖ دى.

ځکﻪ ﭘﺮ ﻧړۍ ﺑﺎﻧﺪي زﻣﻮږ ﻟﻪ وﻟکې او واک ټﻴﻨګﻮﻟـﻮ څﺨـﻪ اﺧﻼﻗﻴـﺎت
ژوﻧﺪي ﮐﻴږي ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺮي.

 Ïﻟﻮﯦﺪﯾځ ÍæÑ

ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺑﺎب ﮐي د اﺳﻼم د اﺧﻼﻗي ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ د ﻧﺨﺸـې د وړاﻧـﺪي

ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮښښ وﺳﻮ .ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ ﻣﻮږ ﺗﻪ څﺮګﻨـﺪه ﺳـﻮه ﭼـي اﺳـﻼﻣي

ﺗﻬﺬﻳﺐ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐي د ﻣﺬﻫﺒﻲ واﮐﻤﻨۍ ډﯦﺮ ﻣکﻤﻞ ﺷکﻞ وو) .(1

 -١دﻟﺘﻪ ﺑﻪ دا څﺮګﻨﺪه ﮐړم ﭼي زه د ﺗﻬﻴﻮ ﮐﺮاﺳۍ )ﻣﺬﻫﺒﻲ واﮐﻤﻨۍ( ﻟﻔﻆ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ
ﻣﻌﻨﺎوو ﻧﻪ ﮐﺎروم ﭼي ﭘﻪ ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﮐي ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻮګﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴږي .ﻟﻮﯦﺪﻳځ د ﺧﭙﻠﻮ

ﺗﺎرﻳﺨي ﺗﺠﺮﺑﻮ ﭘﻪ رڼﺎ ﮐي ﻣﺬﻫﺒﻲ رﻳﺎﺳﺖ د ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺳﻴﺎﺳي اﺧﺘﻴﺎرات ﺑﻮﻟي.

ﻳﻌﻨي ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﮐي د ﻣﺴﻴﺤي ﮐﻠﻴﺴﺎ او ﭘﺎدرﻳﺎﻧﻮ ﺳﻴﺎﺳي واک .د دې ﭘﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐي اﺳﻼم ﭘﺎﭘﺎﺋﻴﺖ ﻧﻪ ﻣﻨي او ﻧﻪ ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐي د ﻣﺴﻴﺤي ﮐﻠﻴﺴﺎ ﮐﻮﻣﻪ
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ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐي روﺣﺎﻧي ﭼﺎري ﭘﺮ ټﻮﻟﻮ ﻟﻮړواﻟى ﻟﺮي ،ﻧـﻮر ټـﻮل ﺷـﻴﺎن

ﺗﺮ ﻫﻐﻮ ﮐښﺘﻪ وي .ﮐﻪ ﻣﻮږ دﻏﻪ ﭼﺎري د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺳﺮه ﭘﺮﺗﻠﻪ ﮐړو
ﻧﻮ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﻏټ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﭘکښي وﻟﻴﺪل ﺳي.

د ﻧﻮي ﻟﻮﯦﺪﻳځ د ټﻮﻟﻮ ﺑﻮﺧﺘﻴﺎوو او ﻫﻠـﻮ ځﻠـﻮ ﻣﻨځـى ﻋﻤﻠـي ګټـﻪ او

ﺧﻮځﻨﺪه ارﺗﻘﺎ ده .د دوى اﺻﻠي ﻣﻮﺧﻪ د ژوﻧﺪ د وړﺗﻴﺎوو د ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﭘـﻪ
ﻫکﻠﻪ ﺗﺠﺮﺑﯥ ﮐﻮل دي .ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ دوى اﺧﻼﻗﻴﺎت ﻧـﻪ ﭘﯧﮋﻧـي .د ﻧـﻮو

اروﭘﺎﻳﺎﻧﻮ ﻳﺎ اﻣﺮﻳکﺎﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺰد دا ﺧﺒﺮه څﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼي ژوﻧﺪ څﻪ

دى او ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ څـﻪ ده .د دوى ﭘـﻪ ﻧـﺰد دا ﺳـﻮال ارزښـﺖ ﻟـﺮي ﭼـي
ژوﻧﺪ ﮐﻮﻣي ﮐﻮﻣي ﺑڼﻲ اﺧﻴﺴﺘﻼى ﺳي او آﻳﺎ اﻧﺴﺎﻧي ﺗﻮﮐﻢ د دې ﮐﺎﻳﻨﺎﺗﻮ
د څښــﺘﻦ ﮐﯧــﺪو ﭘــﺮ ﻟــﻮر ﭘﺮﻣﺨﺘــګ ﮐــﻮﻻى ﺳــي؟ ﻧــﻮي اروﭘﺎﻳــﺎن او

اﻣﺮﻳکﺎﻳﺎن د دﻏﻪ وروﺳﺘي ﺳﻮال ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ورﮐﻮي ،ﺧﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺮ

دې ﻳﻘﻴﻦ ﻧﻪ ﻟﺮي .ﭘﻪ ﻗﺮآن ﮐـﺮﻳﻢ ﮐـي د آدم÷ او د ﻫﻐـﻪ د اوﻻدې ﭘـﻪ

ﻫکﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
َۡ
ّ
َ َٗ
ٞ
﴿إ ِ ِ� َجاعِل ِ� ٱ� ِ
�ض خل ِيفة ۖ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[٣٠ :

ژﺑﺎړه» :زه ﭘﻪ ﻣځکﻪ ﮐي د ﻳﻮ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺟﻮړووﻧﮑى ﻳﻢ«) .(1

اداره راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯧﺪاى ﺳي .څﻨګﻪ ﭼي ﻣﻮږ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻟﻪ ﺗﻬﻴﻮﮐﺮاﺳۍ څﺨﻪ

ﺧﺒﺮي ﮐﻮو ﻧﻮ دا ﻫﻐﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰ او ﺳﻴﺎﺳي ﭼﻮﮐﺎټ دى ﭼي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻳﯥ د ﺷﺮﻳﻌﺖ

ﺳﺮه ﺳﻢ ﺟﻮړﻳږي .ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ زﻣﺎ د ﮐﺘﺎب »ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐي د واﮐﻤﻨۍ او

ﺣکﻮﻣﺖ اﺻﻮل« ) The Principles of state and Government in

) Islamد »اﺻﻼﺣﺎت او ﺗﺎرﻳﺨي ﺑﯧﻠګې« ﺑﺎب وګﻮرئ) ..ﻟﻴکﻮال(

 -١د ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ د دﻏﻪ آﻳﺖ د ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻟﭙﺎره د ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺪ د ژﺑﺎړي او

ﺗﻔﺴﻴﺮ  The Message of The Qu’ranﭘﺮ  ٨ﻣﺦ ﺑﺎﻧﺪي  ٢٢ﻟﻤﺒﺮ ﻧﻮټ
وګﻮرئ.

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(

٤٣

ﻟﻪ دې څﺨﻪ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪه ﺟﻮﺗﻴږي ﭼي د اﻧﺴﺎن ﻟﭙﺎره ﭘﺮ ﻣځکﻪ ﺑﺎﻧﺪي

واﮐﻤﻨــي ټﻴﻨګــﻮل او ﭘﺮﻣﺨﺘــګ ﮐــﻮل ﻣﻘــﺪر ﺳــﻮي دي .ﺧــﻮ دا ﭼــي

ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺑﻪ څﻪ ډول وي؟ ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ د اﺳﻼم او ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﻧﻘﻄﮥ ﻧﻈـﺮ
ﺳﺘﺮ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي .ﻧﻮى ﻟﻮﯦﺪﻳځ واﻳﻲ اﺧﻼﻗي او ټﻮﻟﻨﻴﺰه ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘـﻪ

ﻣﺠﻤﻮﻋي ﺗﻮګﻪ وي ﮐﻮﻣﻪ ﭼـي ﻟـﻪ ﻋﻤﻠـي ﺑﺮﻳـﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻮﻧﻮ او ﺳﺎﻳﻨﺴـي اﻧـﺪ

دود څﺨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﯧﺪﻻى ﺳي .اﺳـﻼﻣي ﻧﻘﻄـﮥ ﻧﻈـﺮ د ﻟﻮﯦـﺪﻳځ د ﻣـﺎده

ﭘﺎل ﺗﺼﻮر ﭘـﻪ ﺧـﻼف دى .اﺳـﻼم »د اﻧﺴـﺎﻧﻴﺖ« روﺣـﺎﻧي اﻣکﺎﻧـﺎت د
ﺳکﻮن ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﮐي ګڼـي ﮐﻮم ﭼي د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﻓﻄﺮت ﮐـي اﺧښـﻞ ﺳـﻮي

دي .اﺳﻼم د ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﻏﻮﻧﺪي داﺧﺒﺮه ﻣﻨﻠې ﻧﻪ ﺑﻮﻟي ﭼي اﻧﺴﺎﻧي ﻓﻄﺮت

ﭘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋي او ډﻟﻪ ﻳﻴﺰه ﺗﻮګﻪ د ﺑﺪﻟﻮن ﻳﺎ ارﺗﻘﺎ ﭘﺮ ﻟـﻮر د وﻧـي ﭘـﻪ ﺷـﺎن

وړاﻧﺪي دروﻣي.اﺳﻼم واﻳﻲ ﭼي اﻧﺴﺎﻧي ﻓﻄﺮت ﮐﻮم ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳکي ﺗـﻮﮐى

ﻧﻪ دى .د ﻧﻮي ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﻓﮑﺮ اﺳﺎﺳي ﻏﻠﻄي داده ﭼي ﻫﻐﻪ ﻣﺎدي ﻋﻠـﻮم او

ﻋﻴﺶ او ﭼړﭼې د اﺧﻼﻗي ﭘﺮﻣﺨﺘـګ ﺳـﺮه ﻫـﻢ ﻣﻌﻨـﺎ ګڼـﻲ .دا ﻫﻐﺴـي

ﻏﻠﻄي ده ﭼي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳک اﺻﻮل ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ ﭼي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳک ﻧـﻪ دي

ﭘﻠي ﮐړل ﺳي .ﻟﻪ آره ﻧﻮى ﻟﻮﯦﺪﻳځ د روح ﭘﺮ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻳﻘﻴﻦ ﻧـﻪ ﻟـﺮي.
اﺳــﻼم ﺧــﻮ آﺳــﻤﺎﻧي ﻣــﺬﻫﺐ دى .ﻫﻐــﻪ روح د ﻳــﻮه ﺣﻘﻴﻘــﺖ ﻏﻮﻧــﺪي

داﺳي ﺑﻴﺎﻧﻮي ﭼي ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻮﻣﻪ ﺷﺒﻬﻪ ﭘکښي ﻧﻪ وي.

ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﻣﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ او روﺣﺎﻧي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﭘﻪ ټﮑﺮ ﮐـي

ﻧﻪ دي ،ﺧﻮ دا دواړه ﻳﻮ ﺷى ﻫﻢ ﻧﻪ دي .دا ﭘـﻪ څﺮګﻨـﺪه ﺗﻮګـﻪ د اﻧﺴـﺎﻧي

ژوﻧﺪاﻧﻪ دوه اړﺧﻪ دي او د ﻫﻐﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙـﺎره د ﻳـﻮه ﭘـﺮ ﺑـﻞ ﺑﺎﻧـﺪي
اﻧﺤﺼــﺎر اړﻳــﻦ ﻧــﻪ دى .دا دواړه ﺑﯧــﻞ ﺑﯧــﻞ ،ﮐــﻪ څــﻪ ﻫــﻢ ﺗــﻞ ﻧــﻪ وي،

ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﮐﻮﻻى ﺳي.

٤٤

اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

اﺳﻼم ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ د اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰه ﻣﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺧﻮښﻮي ،ﺧـﻮ

د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻧﺰد د اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ روﺣﺎﻧي ﭘـﺮ ﻣﺨﺘـګ ډﻟـﻪ ﻳﻴـﺰه ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﻧـﻪ ده.

ﭼــي د ټــﻮﻟﻴﺰو ﺑﺮﻳــﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻮﻧﻮ وﺳــﻴﻠﻪ ﺳــي .ﺑﻠکــي دا د اﻧﺴــﺎن اﻧﻔــﺮادي

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ده ،او د ﻫﺮ ﻓﺮد د روﺣي او اﺧﻼﻗي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﮐـږه وږه ﮐﺮښـﻪ د

ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ږﯦږﯦﺪو څﺨﻪ ﺗﺮ ﻣړﻳﻨـي ﭘـﻮري ﭘـﻪ ﻣﻤکﻨـﻪ ټﻮګـﻪ ﻟـﻮړه او ﮐښـﺘﻪ
رواﻧــﻪ وي .ﻣــﻮږ ﭘــﻪ ټــﻮﻟﻴﺰه او دﺳــﺘﻪ ﺟﻤﻌــي ﺗﻮګــﻪ د ﺑﺸــﭙړﺗﻴﺎ ﭘــﺮ ﻟــﻮر
وړاﻧﺪي ﻧﻪ ﺳﻮ ﺗﻠﻼى .ځکﻪ ﻧـﻮ ﻫـﺮ ﺷـﺨﺺ ﺑﺎﻳـﺪ ﭘـﻪ اﻧﻔـﺮادي ﺗﻮګـﻪ د

روﺣﺎﻧي ﻧﺼﺐ اﻟﻌﻴﻦ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟـﻮ ﻟﭙـﺎره ﭘـﻪ ﻫڅـﻪ ﮐـي وي .د دې د

ﭘﻴﻞ او ﭘﺎى ﻣﺴﺆول ﻫﻢ ﺧﭙﻠﻪ ﺷﺨﺺ دى.

د ټــﻮﻟﻨي او ټــﻮﻟﻨﻴﺰو اړﻳکــﻮ ځــﻮاﮐﻤﻨي اﺳــﻼﻣي ﻧﻈﺮﻳــﯥ د اﻧﺴــﺎن د

روﺣﺎﻧي ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻧﻔﺮادي ﻧﻘﻄﮥ ﻧﻈﺮ ﻣﺘـﻮازن ﮐـړى او ﭘـﻪ ﺑﺎﻟﻮاﺳـﻄﻪ ﺗﻮګـﻪ

ﻳﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐړى ﻫﻢ دى .د اﺳﻼﻣي ټﻮﻟﻨي دﻧﺪه ده ﭼـي د اﻓـﺮادو د
ﺑﻬﺮﻧــي ژوﻧﺪاﻧــﻪ ﻟﭙــﺎره داﺳــي رﻏﻨــﺪ ﭼﺎﭘﯧﺮﻳــﺎل راﻣﻨځﺘــﻪ ﮐــړي ﭼــي د

روﺣﺎﻧي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻻر ﮐي ﺧﻨډوﻧﻪ ﻟږ او د ﻫڅﻮﻧي ﻣﻮاﻗﻊ زﻳﺎت وي.
دﻏﻪ ﻻﻣﻞ دى ﭼي اﺳﻼﻣي ﺷﺮﻳﻌﺖ د اﻧﺴﺎن د ﻣـﺎدي ژوﻧـﺪ او روﺣـي
ژوﻧﺪ دواړو ﻟﭙﺎره ﻻرښﻮوﻧي ﮐﻮي .ﭘـﺮ دې ﺳـﺮﺑﯧﺮه د ﻫﻐـﻪ د ژوﻧﺪاﻧـﻪ د

دواړو اﻧﻔﺮادي او ټﻮﻟﻨﻴﺰو اړﺧﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﻢ ﻻرښﻮوﻧﻪ ﮐﻮي.

ﻟکﻪ ﭼي ﻣﺎ دﻣﺨﻪ ﻫﻢ ووﻳﻞ دﻏﻪ ﺗﺼﻮر ﭘﺮ ﻫﻐـﻪ ﭘﺎﺧـﻪ ﻳﻘـﻴﻦ ﺑﺎﻧـﺪي

ټﻴﻨګ ﭘﺎﺗﻪ ﮐﯧﺪﻻى ﺳي ﭼي ﭘﻪ اﻧﺴﺎن ﮐي روح ﻣﻮﺟﻮده ده او د ﻫﻐﻪ ﭘـﻪ

ژوﻧﺪ ﮐي ﻳﻮ روﺣﺎﻧي ﻣﻘﺼﺪ ﻟګﻴﺎ دى ﮐﺎر ﮐﻮي .ﺧﻮ د اروﭘﺎ او اﻣﺮﻳکـﺎ

د اوﺳﻨۍ ﻧﻈﺮﻳﯥ ﺳﺮه ﺳﻢ د روح ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮم ﺷـى ﻧﺴـﺘﻪ .اﻟﺒﺘـﻪ ﻫﻐـﻮى

ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺻﻮرﺗﻮﻧﻮ ﮐي روح ﭘﻪ زړه ﻧﺎ زړه ﺗﻮګﻪ ﻣﻨي .د دې ﻧﻈﺮﻳﯥ ﺳﺮه

ﺳﻢ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐي د اﻧﺴﺎﻧي ژوﻧﺪ ﻟﭙﺎره ﮐﻮﻣﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻧﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﮐﻴږي .ﻟـﻪ دې

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(

٤٥

اﻣﻠﻪ ﻟﻮﯦﺪﻳځ د ټﻮﻟﻮ ﺗﺮ ﻋﻘﻞ ﻟﻮړو )ﻣﺎوراى ﻋﻘﻞ( اټﮑﻠﻮﻧﻮ او ﺗﺼـﻮراﺗﻮ

څﺨﻪ ځﺎن ګﻮښﻪ ﮐړى او ﺷﻠﻮون ﻳﯥ ور ﺳﺮه ﮐړى دى.

ﻣﻮږ ﭼي ﮐﻮم څﻪ ﺗﻪ »ﻣﺬﻫﺒﻲ ﭼﻠﻨـﺪ« واﻳـﻮ د ﻫﻐـﻪ ﺑﻨﺴـټ زﻣـﻮږ دا

ازﻟي ﻳﻘﻴﻦ دى ﭼي ﻳـﻮ ﺟـﺎﻣﻊ آﺳـﻤﺎﻧي اﺧﻼﻗـي ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟـﻮد دى او
اﻧﺴﺎﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ د دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﺑﻨﺪ وي .ﺧﻮ ﻧﻮى ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻬﺬﻳﺐ دا ﻧﻪ ﻣﻨي

ﭼي اﻧﺴﺎن ﻟﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ،ټﻮﻟﻨﻴﺰو او ﻣﻠي ګټﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﮐﻮم ﺑﻞ ﻣﻌﺒﻮد وﻟﺮي.
د ﻟﻮﯦﺪﻳځ رﺷﺘﻴﺎﻧى ﻣﻌﺒﻮد ﻟﻪ روﺣﺎﻧي ډوﻟﻪ ﻧﻪ دى ،ﺑﻠکي د دوى ﻣﻌﺒـﻮد

ﻋﻴﺶ او ﭼړﭼې دي ،او د دوى د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﺣﻘﻴﻘي ﻓﻠﺴﻔﻪ د ځـﻮاﮐﻤﻨۍ

ﻟﭙﺎره د ځﻮاک ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮل دي .دﻏﻪ ﻧﻈﺮﻳﯥ دوى ﺗﻪ ﻟﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧي روﻣي

ﺗﻬﺬﻳﺐ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﭘﺎﺗﻪ دي.

روﻣي ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺗﺮ ﻳﻮه ﺣﺪه د ﻟﻮﯦﺪﻳځ د ﻣﺎده ﭘﺎﻟﻨي د ﻓﻠﺴـﻔي ﺑﻨﺴـټ

ګڼﻞ ﻫﻐﻮ وګړو ﺗﻪ ارﻳﺎﻧﻮوﻧﮑى ښکﺎري ﭼي د ﻟﺮﻏـﻮﻧي روﻣـي ﺳـﻠﻄﻨﺖ

او ﭘﺨـﻮاﻧي اﺳـﻼﻣي ﺳـﻠﻄﻨﺖ د ﻣـﻮازﻧې ﺧﺒــﺮي ﻳـﯥ ﭘـﻪ ﭘـﻼوو ﭘــﻼ وو
اورﯦﺪﻟي وي .اوس دا ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻴږي ﭼي ﺑﻴﺎ ﻧﻮ د اﺳﻼم او ﻟﻮﯦـﺪﻳځ ﭘـﻪ

ﺑﻨﻴﺎدي ﺗﺼﻮراﺗﻮ ﮐي دوﻧﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺳﻮ؟ ځکﻪ ﭘﻪ ﭘﺨﻮا ﮐي د دوى

ﺳﻴﺎﺳي ﮐړﻧﻼر ﻳﻮ ډول وه .ﺳﻢ ﺟﻮاب دادى ﭼـي دا دواړه ﻳـﻮ ډول ﻧـﻪ

وه .د ﻧﻮي ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻮﮐﻢ ذﻫﻨﻮﻧﻪ ﻟﻪ دې ډول ﺗﺎرﻳﺨي ﻏﻠﻄﻴﻮ او ﺳـﻄﺤي
ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ څﺨﻪ ډک ﺳﻮي دي .اﺻﻠي ﺧﺒـﺮه داده ﭼـي د اﺳـﻼﻣي

او روﻣي ﺳﻠﻄﻨﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐي ﺑﯥ ﻟﻪ دې ﭼي ﭘﺮ زﻳﺎﺗﻮ ﭘﺮاﺧﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻳﯥ

ﭼي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻟﺴﻮﻧﻪ ﭘکښي اوﺳﯧﺪل واﮐﻤﻨي درﻟﻮده ،ﺑﻞ ﻫﻴڅ ﺷى ﻧـﻪ
دى ﻣﺸﺘﺮک .ﺧﻮ دﻏﻮ دواړو واﮐﻤﻨﻴـﻮ دوه ﺑﯧـﻞ ﺑﯧـﻞ ﻣﺤﺮﮐـﻪ ځﻮاﮐﻮﻧـﻪ
درﻟﻮده او ﺗﺎرﻳﺨي ﻣﻮﺧي ﻳﯥ ﺑﯧﻠـي ﺑﯧﻠـي وې .ﮐـﻪ ﻟـﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴـﺎﻳﻲ ﭘﻠـﻮه

ورﺗﻪ وګﻮرو ﻫﻢ د دواړو ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺳﺘﺮ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﻴﺪه ﺳي .د روﻣي ﺳﻠﻄﻨﺖ

٤٦

اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

د ﺟﻐﺮاﻓﻴﻮي ﺑﺸﭙړﺗﻴﺎ ﻟﭙﺎره او ﺳﻴﺎﺳي ﺑﻠﻮغ ﺗﻪ ﺗﺮ رﺳﯧﺪو ﭘﻮري زر ﮐﺎﻟﻪ
وﻟګﯧﺪل .ﺧﻮ اﺳﻼﻣي ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻪ اﺗﻴﺎ ﮐﺎﻟﻪ ﮐي ﺧﭙﻠي ځﻮاﻧۍ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ.

ﮐﻪ د دې دواړو زوال ﺗﻪ وﮐﺘﻞ ﺳي ﻧﻮ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ څﺮګﻨـﺪ ﺳـي .د

روﻣي ﺳﻠﻄﻨﺖ زوال ﭼي ﻫﻮن او ګﻮت)  (1ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ وروﺳﺘي ﻣﻬﺮوﻧﻪ ﭘـﺮ
وﻟګﻮل ،ﺻﺮف ﭘﻪ ﻳﻮه ﭘﯧړۍ ﮐي ﺑﺸﭙړ ﺳﻮ .دا زوال دوﻧﻪ ﻣکﻤﻞ وو ﭼي
ﻟﻪ ادب او وداﻧﻴﻮ ﭘﺮﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﻧﻮم او ﻧښـﺎن ﻫـﻢ ﻧـﻪ ﺳـﻮ ﭘﺎﺗـﻪ .ﺑﯧﺰﻧﺘﻴﻨـي

ﺳــﻠﻄﻨﺖ ﺑــﻪ ﭼــي ﭘــﻪ ﻋﺎﻣــﻪ ﺗﻮګــﻪ د روم وارث ګڼــﻞ ﮐﻴــږي ،د روﻣــي

ﺳــﻠﻄﻨﺖ ﭘــﺮ ځﻴﻨــﻮ ﺳــﻴﻤﻮ ﺑﺎﻧــﺪي واﮐﻤــﻦ وو ﺧــﻮ د ﻫﻐــﻪ ټــﻮﻟﻨﻴﺰو او

ﺳﻴﺎﺳــي ادارو د روﻣــي ﺳــﻠﻄﻨﺖ ﻟــﻪ ﺗﺼــﻮراﺗﻮ ﺳــﺮه ﻫــﻴڅ اړﯦکــﻪ ﻧــﻪ

درﻟﻮده)  .(2د دې ﺑﺮ ﻋﮑﺲ د اﺳﻼﻣي ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭼي ﺧﻼﻓﺖ ورﺗـﻪ وﻳـﻞ
ﮐﻴږي ﭘﻪ اوږده ﭘﯧﺮ ﮐي ﺑﯧﻠﻪ ﺷکﻪ ځﻴﻨـي ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧـﻪ ﭘـﯧښ ﺳـﻮل او ﺑﯧﻠـي

ﺑﯧﻠي ﮐﻮرﻧۍ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻟې ﺧـﻮ د ﻫﻐـﻪ ﭘـﻪ دوﻟﺘـي اداره ﮐـي ﺑـﺪﻟﻮن

راﻣﻨځﺘﻪ ﻧﻪ ﺳﻮ .اﻣﺎ ﺗـﺮ ﮐﻮﻣـﻪ ځﺎﻳـﻪ ﭼـي ﭘـﻪ ﺑﻬﺮﻧﻴـﻮ ﺑﺮﻳـﺪوﻧﻮ اړه ﻟـﺮي
 -١ﻫﻮن ﻟﻪ ﻣﻨځﻨى آﺳﻴﺎ )ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن( څﺨﻪ راوﺗﻠې ﻳﻮه ﮐډﭘﻪ ﺷﺎ ﺗﻮﮐﻤﻴﺰه ډﻟﻪ وه

ﭼي د اﻳټﻴﻼ ) ٥٤ـ ٤٣٣ع (.ﭘﻪ ﻣﺸﺮي ﻳﯥ ﭘﺮ اروﭘﺎ ور وداﻧګﻞ .او ګﻮت
ﭘﺨﻮاﻧۍ ﺟﺮﻣﻨۍ ﻗﺒﻴﻠې وې ﭼي ﺗﺮ درﻳﻤي ﻋﯧﺴﻮي ﭘﯧړۍ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ اټﻠي،
ﺳﻬﻴﻠي ﻓﺮاﻧﺴﻪ او اﺳﭙﺎﻧﻴﻪ ﮐي واﮐﻤﻨۍ ټﻴﻨګي ﮐړې .ﭘﻪ اﺳﭙﺎﻧﻴﻪ )اﻧﺪﻟﺲ( ﮐي ﻟﻪ
وزﻳګﻮت واﮐﻤﻨﻮ څﺨﻪ د واک ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮوﻧﮑي ﭘﺎﭼﺎ راډرک ﺗﻪ ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد

ﻣﺎﺗﻪ ورﮐړه او د اﺳﻼﻣي اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻨﺴټ ﻳﯥ ﮐښﯧښﻮد.

 -٢ﭘﻪ ٣٩٥ع .ﮐﺎل روﻣي ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺮ دوو ﺑﺮﺧﻮ ووﯦﺸﻞ ﺳﻮ .دﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺳﻠﻄﻨﺖ
) ٤٧٦ـ ٣٩٥ع (.ﭘﻼزﻣﯧﻨﻪ روم وه .ﺧﻮ د ﺧﺘﻴﺰ روﻣي ﺳﻠﻄﻨﺖ ) ١٤٥٣ـ

٣٩٥ع (.ﭘﻼزﻣﯧﻨﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﻴﻪ وه .د دﻏﻪ ښﺎر ﭘﺨﻮاﻧى ﻧﻮم ﺑﯧﺰﻧﺘﻴﻢ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ

ورﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻋﻤﻮﻣ ﹰﺎ ﺑﯧﺰﻧﺘﻴﻨي ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي .ﮐﻮم ﭼي ﭘﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﮐي
اﻟﺮوم ورﺗﻪ وﻳﻞ ﺳﻮي دي.

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(

٤٧

ﻣﻐﻮﻟﻮ ﻫﻢ ﭼي د روﻣي ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗـﺮ ﻟـﻪ ﻣﻨځـﻪ وړوﻧﮑـﻮ ﻫـﻮن او ګـﻮت

ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ زﻳﺎت زﻟﻨﺪ او وﻳﻨي ﺑﻬﻮوﻧﮑي وه د ﺧﻼﻓﺖ ټـﻮﻟﻨﻴﺰ ﭼﻮﮐـﺎټ ﻟـﻪ

ﻣﻨځﻪ ﻳﻮﻧﻪ وړﻻى ﺳﻮ او ﻧﻪ ﻳﯥ د ﻫﻐﻪ ﺳﻴﺎﺳي وﺟﻮد ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﻮﻻى

ﺳـﻮ .اﻟﺒﺘـﻪ دا ﻳﻘﻴﻨـي ده ﭼـي دﻏـﻪ ﺑﺮﻳـﺪ ﭘـﻪ وروﺳـﺘﻪ ﻣﻬـﺎل ﮐـي د دﻏـﻪ

ﺳﻠﻄﻨﺖ د اﻗﺘﺼﺎدي او ﻋﻠﻤي زوال ﻻﻣـﻞ ﺳـﻮ .د دې ﺑـﺮﻋﮑﺲ روﻣـي

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻪ ﻳﻮه ﭘﯧړۍ ﮐـي ﭘﻮﭘﻨـﺎ ﺳـﻮ ،ﺧـﻮ ﺧﻼﻓـﺖ ورو ورو ﻟـﻪ ﻣﻨځـﻪ

وﻻړ .ﭘﺮ دې ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪي زرﮐﺎﻟﻪ وﻟګﯧﺪل ﺗﺮ دې ﭼـي د ﻋﺜﻤـﺎﻧي

ﺧﻼﻓﺖ د ﭘﺎى ﺗﻪ رﺳـﯧﺪو ﺳـﺮه ﻳﻮځـﺎى د ﻫﻐـﻪ ﺳﻴﺎﺳـي اډاﻧـﻪ ﭘـﺎى ﺗـﻪ
ورﺳﯧﺪه او ﺗﺮ دې وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ د ټﻮﻟﻨﻴﺰي اډاﻧې د ﺗﺒﺎﻫۍ آﺛﺎر ﺗﺮ ﺳﺘﺮګﻮ

ﺳﻮه ﮐﻮم ﭼي ﻣﻮږ ﻳﯥ ﻧﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻮو.

ﻟﻪ دې څﺨﻪ دې ﭘﺎﻳﻠي اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺗﻪ اړ ﮐﻴږو ﭼـي د اﺳـﻼﻣي ﻧـړۍ د

ﻧﻨﻨى ځﻮاک او د ﻫﻐﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﭼﺎرﭼﻮب دوﻧﻪ ﭘﻴﺎوړي وه ﭼي ﭘﻪ اﻧﺴـﺎﻧي

ﺗﺎرﻳﺦ ﮐي ﻳﯥ ﺑﯧﻠګﻪ ﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪل ﮐﻴږي .ﻟﻪ ﭼﻴﻨي ﺗﻬـﺬﻳﺐ ﺳـﺮه ﻫـﻢ د دې
ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻧﻪ ﮐﻴږي .ﮐﻮم ﭼي ﺗﺮ څﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻳﯥ د ﺗﯧﺮﻳﻮ ﭘـﻪ وړاﻧـﺪي د ټﻴﻨګـﺎر

او ﻣﻘﺎوﻣﺖ وړﺗﻴﺎ وښﻮول .ﭼﻴﻦ د ﻳﻮې ﻟﻮﻳﻲ وﭼي ﭘﺮ ﺳﺮ ﭘـﺮوت دى.

ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺗﺮ ﻧﻴﻤي ﭘﯧړۍ دﻣﺨﻪ ،ﻳﻌﻨي د ﺟﺎﭘﺎن ﺗﺮ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯧـﺪو ﭘـﻮري د
ﮐﻮم ﻣﺨﺎﻟﻒ ځﻮاک ﻻس ﻧﻪ وو رﺳﯧﺪﻟى.

د ﭼﻨګﻴﺰ ﺧﺎن او د ﻫﻐﻪ د ځﺎى ﻧﺎﺳﺘﻮ ﻣﻐﻮﻟﻮ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﮐي ﺟګـړې د

ﭼﻴﻨي ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺮ څﻨډو رواﻧي وې .ﺧﻮ اﺳﻼﻣي ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭼـي ﺗـﺮ درو
ﻟﻮﻳﻮ وﭼﻮ ﻏځﯧـﺪﻟى وو ،ﻫـﺮ وﺧـﺖ د ډﯦـﺮو ځﻮاﮐﻤﻨـﻮ دښـﻤﻨﺎﻧﻮ ﺳـﺮه

ﻣﺨــﺎﻣﺦ ﭘﺎﺗــﻪ ﺳــﻮى وو .د ﻣﻨځﻨــي ﺧﺘــﻴځ او ﻧــﮋدې ﺧﺘــﻴځ اورﺷــﻮ د

ﺗﻮﮐﻤﻴﺰو او ﻓﺮﻫﻨګـي ټﮑﺮوﻧـﻮ ډګـﺮ ﭘﺎﺗـﻪ ﺳـﻮى ،ﺧـﻮ اﺳـﻼﻣي ټـﻮﻟﻨﻴﺰي

اداري ﻫﻴڅ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻧﻪ دى زﻏﻤﻠى .اﻟﺒﺘـﻪ ﭘـﻪ اوس ﮐـي ﻳـﯥ ﻧﻘﺼـﺎن ور

٤٨

اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

رﺳﻮﻟى دى .ﻣﻮږ اړﺗﻴﺎ ﻧﻪ ﻟﺮو ﭼي دې ارﻳﺎﻧﻮوﻧﮑي ﭘﯧښي ﺗﻪ د ﺟـﻮاز ﭘـﻪ
ﻟټﻪ ﮐي ﺳﻮ .ﻗﺮآﻧي ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ د ﻳﻮې ﺳﺘﺮي ټﻮﻟﻨﻴﺰي ادارې ﻟﭙﺎره ﭘﻴـﺎوړي

ﺑﻨﺴټﻮﻧﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي او ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤـﺪ ج د ﻫﻐـﻪ ګﺮدﭼـﺎﭘﯧﺮه ﺑﻨﻴـﺎن

ﻣﺮﺻﻮص )ﭘﻴـﺎوړى ﺑﻨﻴـﺎد او دﯦـﻮال( راګﺮځـﻮﻟى دى .روﻣـي ﺳـﻠﻄﻨﺖ

دﻏﻪ ډول ﮐﻮم روﺣﺎﻧي ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻪ درﻟـﻮد ،ځکـﻪ ﻧـﻮ داﺳـي ژر ﻟـﻪ ﻣﻨځـﻪ
وﻻړ.

د دﻏﻮ دوو ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﺳﻠﻄﻨﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐي ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻫﻢ ﺳـﺘﻪ .ﭘـﻪ

اﺳــﻼﻣي ﺳــﻠﻄﻨﺖ ﮐــي ﮐــﻮم ﻣﻌﺘﺒــﺮ او ځــﺎﻧګړى ﻗــﻮم ﻧــﻪ وو او د واک

ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻮﺧﻪ د دﻳﻦ ﺗﺮوﻳﺞ او ﺧﭙﺮاوى وو .دﻏﻪ ډﯦﺮ ﺳﺘﺮ ﻣﻘﺼـﺪ

د دﻏﻪ دﻳﻦ راوړوﻧﮑي او د ﻫﻐﻪ د رﭘـﻲ اوﭼﺘﻮوﻧﮑـﻮ څﺮګﻨـﺪ ﮐـړى وو.

ﺧﻮ د روﻣي ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﺮ ﻧﻮرو ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي وﻟکﻪ ټﻴﻨګﻮل او د
ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد د ګټﻲ ﻟﭙﺎره د ﻧﻮرو وﻟﺴﻮﻧﻮ زﺑﯧښﻞ وه .ﭘﻪ روﻣـي ﺳـﻠﻄﻨﺖ
ﮐي د ځﺎﻧګړي ،ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻗﻮم د وګړو د ﻋﻴﺶ او ﻋﺸﺮت ﻟﭙﺎره د روﻣﻴﺎﻧﻮ

ﭘﻪ ﻧﺰد ﻫﺮ څﻮﻧﻪ ﺳـﺘﺮ ﻇﻠـﻢ او ﺑـﻲ اﻧﺼـﺎﻓي ﻫـﻢ روا وه .روﻣـي ﻧﻴـﺎو او
ﻋﺪاﻟﺖ ﭼي ډﯦﺮ ﻧﻮم ﻟﺮي ﻫﻐﻪ ﻳﻮازي د روﻣﻴـﺎﻧﻮ ﻟﭙـﺎره وو .څﺮګﻨـﺪه ده

ﭼي د ژوﻧﺪ او ﻓﺮﻫﻨګ دﻏﻪ ډول روﻳﻪ ﻳﻮازي ﭘﺮ ﻣﺎدي ﺗﺼـﻮراﺗﻮ وﻻړه
وي .دﻏي ﻣﺎده ﭘﺎﻟﻨي ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﻋﻠﻤي او د ښـکﻼﭘﯧﮋﻧﺪﻧي ذوق ښـﻪ

ﮐــړى وو ،ﺧــﻮ ﭘــﻪ ﻫﻐــﻮ ﮐــي د روﺣــﺎﻧي ارزښــﺘﻮﻧﻮ څــﻪ دﺧــﻞ ﻧــﻪ وو.

ﺣﻘﻴﻘﺖ دادى ﭼي روﻣﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﺬﻫﺐ څﻪ ﭘﺘـﻪ ﻧـﻪ وه .د دوى دودﻳـﺰ
آﻟﻬﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻧي آﻟﻬﻮ ﺑﺪ ﺷکﻠﻪ ﻧﻘﻞ وو ﭼي ﭘﻪ ﭘټﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﻳﯥ د روﻣﻴـﺎﻧﻮ ﭘـﻪ

ټﻮﻟﻨﻴﺰو دودوﻧﻮ ﮐي ځﺎى ﻧﻴﻮﻟى وو .ﭘﻪ ﻫﺮ ډول ﭼـي وو دﻏـﻮ آﻟﻬـﻮ ﭘـﻪ

»رﺷﺘﻴﺎﻧي« ژوﻧﺪاﻧﻪ ﮐي د ﻣﺪاﺧﻠې اﺟﺎزه ﻧﻪ درﻟﻮده ،او ﻧﻪ دا ﻫﻴﻠﻪ ځﻨـي

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(
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ﮐﯧﺪه ﭼي ﭘﺮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي اﺧﻼﻗـي ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﻧﺎﻓـﺬ ﮐـړي او ﻻرښـﻮوﻧﻪ

ورﺗﻪ وﮐړي.

دا ﻫﻐﻪ ﺧﺎوره ده ﭼي ﻧﻮى ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻬـﺬﻳﺐ ځﻨـي زﯦږﯦـﺪﻟى دى .ﺑـﯥ

ﺷکﻪ ﭼي دﻏﻪ ﺗﻬﺬﻳﺐ د ﺧﭙﻞ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ ﭘﯧﺮ ﮐـي ﺑﯧﻠـي ﺑﯧﻠـي اﻏﯧـﺰي

وﻣﻨﻠې او د روﻣﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻓﺮﻫﻨګي ﻣﻴﺮاث ﮐي ﻳﯥ ﻟـﻪ زﻳـﺎﺗﻮ ﻻرو ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧـﻪ

راوﺳــﺘﻞ .ﺧــﻮ دا ﺣﻘﻴﻘــﺖ ﭘــﺮ ﺧﭙــﻞ ځــﺎى ﭘﺎﺗــﻪ دى ﭼــي ﻟــﻪ ﻟﻮﯦــﺪﻳﺰو
اﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﭼي ﻧﻦ ﮐﻮم څﻪ ﺳﻢ ګڼﻞ ﮐﻴږي ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮګـﻪ

د روﻣي ﺗﻬـﺬﻳﺐ اﻏﯧـﺰ دى .د ﻟﺮﻏـﻮﻧي روم ﻋﻠﻤـي او ټـﻮﻟﻨﻴﺰ ﭼﺎﭘﯧﺮﻳـﺎل
ﻣﺎزي ﭘﺮ ﻣﺎده ﭘﺎﻟﻨﻪ او د ﻣﺬﻫﺐ ﺳﺮه ﭘﺮ دښﻤﻨۍ وﻻړ وو .دﻏﻪ ﻣـﺎﺣﻮل
اوس ﻫﻢ ﭘﻪ ﻧﻮي ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﮐي ﺷﺘﻮن ﻟﺮي .ﮐﻪ څـﻪ ﻫـﻢ ﭘـﻪ دې ﻫکﻠـﻪ ﭘـﻪ

ډاګﻪ اﻋﻼن ﻧﻪ ﮐﻴږي .ﻧﻮى ﻟﻮﯦـﺪﻳځ دآﺳـﻤﺎﻧي ﻣـﺬﻫﺐ ﭘـﻪ ﺧـﻼف ﮐـﻮم

ﺛﺒﻮت ﻧﻪ ﭘﺮﯦږدي او د داﺳي ﺛﺒﻮت اړﺗﻴﺎ ﻫﻢ ﻧﻪ وﻳﻨي .ﻧﻮى ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﻓﮑـﺮ

ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﻣﺬﻫﺐ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ دود ﻏﻮﻧﺪي زﻏﻤي ﺧﻮ ﻟﻪ ﻋﻤﻠي ژوﻧﺪ ﺳﺮه

د اﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻮ اړﯦکﻪ روا ﻧﻪ ﺑﻮﻟي .ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪه ﻟﻪ
»اﻟــﻪ« څﺨــﻪ اﻧﮑــﺎر ﻧــﻪ ﮐــﻮي ﺧــﻮ د دوى ﭘــﻪ ﻣﻮﺟــﻮده ذﻫﻨــي او ﻋﻘﻠــي

ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل ﮐي د »اﻟﻪ« ځﺎى ﻧﺴﺘﻪ او ﻧﻪ دې ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺗـﻪ د »اﻟـﻪ« ﻟـﻪ ﻣﻨﻠـﻮ

څﺨﻪ څﻪ ګټﻪ رﺳﻴږي .اﻧﺴﺎن ژوﻧﺪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰه ﺗﻮګـﻪ ﺗـﺮ وﻟکـﻪ ﻻﻧـﺪي ﻧـﻪ
ﺳي راوﺳﺘﻼى ،او ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻬﺬﻳﺐ د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻋﻘﻠي ﺳـﺘﻮﻧﺰي څﺨـﻪ د

ښﯧګڼﻲ ﻳﻮ اړخ ﻣﻮﻧﺪﻟى دى ځکﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻧـﻮي ﻟﻮﯦـﺪﻳځ ﮐـي ﻳـﻮازي ﻫﻐـﻪ

ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻠي اﻫﻤﻴﺖ ﻟﺮي ﭼي د ﺗﺠﺮﺑﻮي ﺳﺎﻳﻨﺲ ﭘﻪ ﮐړۍ ﮐـي راځـي.

ﻳﺎ د ﻫﻐﻪ ﺗﺼﻮر ارزښﺖ ﻣﻨي ﭼـي د اﻧﺴـﺎن ټـﻮﻟﻨﻴﺰي اړﻳکـي ﭘـﻪ ﻋﻤﻠـي

ﺗﻮګﻪ ﺗﺮ اﻏﯧﺰي ﻻﻧﺪي راوﻟي .ﻧﻮ څﻨګﻪ ﭼي ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﮐﺘﻮ ﮐـي ﭘـﻪ دې

دواړو ﺻﻮرﺗﻮﻧﻮ ﮐي د »اﻟﻪ« د وﺟﻮد ﺳﻮال ﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻴږي ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﭘﻪ
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اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

اﺻﻮﻟي ﺗﻮګﻪ ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ذﻫﻦ ﻟﻪ ﻋﻤﻠي ژوﻧﺪ څﺨﻪ د »اﻟﻪ« اﻳﺴﺘﻠﻮ ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ

دى .ﭘﻮښﺘﻨﻪ داده ﭼي دﻏﻪ ﭼﻠﻨـﺪ د ﻋﯧﺴـﻮﻳﺖ ﻟـﻪ اﻧـﺪ دود ﺳـﺮه څﻨګـﻪ
ﺳﻤﻮن ﺧﻮري .آﻳﺎ ﻋﯧﺴﻮﻳﺖ ﭼـي د ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰ ﺗﻬـﺬﻳﺐ روﺣـﺎﻧي ﺳـﺮﭼﻴﻨﻪ

ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي ﭘﺮ آﺳﻤﺎﻧي اﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻮ ﻧﻪ دى وﻻړ؟ رﺷﺘﻴﺎ داده ﭼي دﻏﻪ دﻳﻦ

ﭘﺮ آﺳﻤﺎﻧي اﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻮ وﻻړ دى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ دې ﻟﻮﻳﻪ ﺗﯧﺮوﺗﻨـﻪ ﺑﻠـﻪ ﻧـﻪ ﺳـي
ﮐﯧﺪاى ﭼي ووﻳﻞ ﺳي ﻣﻐﺮﺑﻲ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻟﻪ ﻋﯧﺴﻮﻳﺖ څﺨﻪ زﯦږﯦﺪﻟى دى.

ﻟکﻪ ﭼي ووﻳﻞ ﺳﻮل د ﻧﻮى ﻏـﺮب ﻋﻘﻠـي ﺑﻨﻴـﺎد د ﻟﺮﻏـﻮﻧي روم ﭘـﺮ دې

ﺗﺼــﻮر وﻻړ دى ﭼــي ژوﻧــﺪ ﺻــﺮف ﻣــﺎدي دى ،او د ﮐــﻮﻣي آﺳــﻤﺎﻧي
ﻻرښﻮوﻧي ﺳﺮه څﻪ اړﯦکﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي .دا ﺧﺒﺮه داﺳي ﻫﻢ وﻳﻞ ﮐﯧﺪاى ﺳـي:

»څﻨګﻪ ﭼي ﻣﻮږ ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﻧﻪ ﭘـﻮﻫﻴږو ﭼـي د اﻧﺴـﺎﻧي ژوﻧﺪاﻧـﻪ ﭘﻴـﻞ

څﻨګﻪ وو او ﺗﺮ ﻣړﻳﻨـي وروﺳـﺘﻪ ﺑـﻪ څـﻪ ﮐﻴـږي .ﻟـﻪ ﺳﺎﻳﻨﺴـي ﺗﺠﺮﺑـﻮ او

رﻳﺎﺿﻴﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ ﮐﻴږي .ځکﻪ ﻧـﻮ ښـﻪ داده

ﭼي ﻣﻮږ ﺧﭙﻞ ټﻮل ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﻣﺎدي او ﻋﻘﻠي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴـﺎ وﻟګـﻮو او ﭘـﻪ
دې ﻫکﻠﻪ آﺳﻤﺎﻧي اﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻮ ﻳﺎ اﺧﻼﻗي ﻣﻔﺮوﺿـﻮ ﺗـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ ورﻧـﻪ ﮐـړو

ﭼي زﻣﻮږ د ﻻري ﺧﻨډ ﺳي ،ځکﻪ دﻏﻪ اﺧﻼﻗﻴﺎت ﮐﻮم ﺳﺎﻳﻨﺴي ﺛﺒـﻮت
ﻧﻪ ﻟﺮي« .ﭘﻪ دې ﮐي څﻪ ﺷک ﻧﺴﺘﻪ ﭼي دﻏﻪ ﻋـﺬر ﭼـي د ﻧـﻮي ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰ

ﺗﻬﺬﻳﺐ اﺳﺎس دى ﻋﯧﺴﻮﻳﺖ ،اﺳﻼم ﻳﺎ ﮐﻮم ﺑﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﻪ د ﻣﻨﻠﻮ وړ ﻧﻪ

دى .ځکﻪ ﭼي دا ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﺻﻞ ﮐي ﻻﻣﺬﻫﺒﻴﺖ او ﺑﯥ دﻳﻨـي ده .ﻟـﻪ دې
اﻣﻠﻪ دا د ﺧﻨﺪا ﺧﺒﺮ ده ﭼي ووﻳـﻞ ﺳـي د ﻧـﻮي ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰ ﺗﻬـﺬﻳﺐ ﻋﻤﻠـي

ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻮﻧﻪ د ﻋﯧﺴﻮي ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﺛﻤﺮه ده .ﻋﯧﺴﻮﻳﺖ ﭘﻪ ﺳﺎﻳﻨﺲ او ﻣﺎدي

ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﮐي ﻫﻴڅ داﺳي ﺑﺮﺧـﻪ ﻧـﻪ ده ﻟﺮﻟـې ﭼـي اوﺳـﻨى ﺗﻬـﺬﻳﺐ ځﻨـي
ﺑﺸﭙړ ﺳﻮى وي.

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(
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ﺣﻘﻴﻘﺖ دادى ﭼي دﻏﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻮﻧﻪ د ﻋﯧﺴـﻮي ﮐﻠﻴﺴـﺎ او د ﻫﻐـې د

ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﻧﻈﺮﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﻼف د اروﭘﺎ د ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﺟګړې ﭘـﻪ ﭘﺎﻳﻠـﻪ ﮐـي

ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺳﻮي دي.

ﺗﺮ څﻮ ﭘﯧړﻳـﻮ ﭘـﻮري د اروﭘـﺎ روح د ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﻧﻈـﺎم ﺗـﺮ ﭘښـﻮ ﻻﻧـﺪي

ﻣﺮوړل ﮐﯧﺪل .ﭘﻪ دې ﻧﻈﺎم ﮐي اﻧﺴﺎﻧي ﻓﻄﺮت ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳـﭙکﻪ ﺳـﺘﺮګﻪ ﮐﺘـﻞ

ﮐﯧﺪل .ﭘﻪ ﻋﯧﺴﻮﻳﺖ ﮐي رﻫﺒﺎﻧﻴﺖ )ﺗﺮک دﻧﻴﺎ( ،د ﺑﺎﻃﻠﻮ ﭘﻪ وړاﻧـﺪي ﺳـﺮ
ټﻴټــﻮل ،ﭘــﺮ ﻳــﻮه ﺑــﺎړﺧﻮ د ﭼﭙﻼﺧــي ﭘـﻪ ورﮐﻮﻟــﻮ ﺳــﺮه ﺑــﻞ ﺑــﺎړﺧﻮ ورﺗــﻪ

وړاﻧــﺪي ﮐــﻮل ،ﺟﻨﺴــي اړﻳکــي ﻣﻤﻨﻮﻋــﻪ وﻧــﻪ ﻏﻮﻧــﺪي ګڼــﻞ ،دﻏــﻪ ټــﻮل

ﺗﺼﻮرات ﻟﻪ ﺟﻨﺖ څﺨﻪ د آدم او ﺣﻮا )ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم( د اﻳﺴﺘﻠﻮ ﺳـﺮه

ﺗړﻟي دي .ﻳﻌﻨي د ﭘﻼر د ﻟـﻮﻣړﻧۍ ګﻨـﺎه ﺳـﺮه او د ﺣﻀـﺮت ﻋﻴﺴـى÷

دار ﺗﻪ د ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه .ﻟﻪ دې ټﻮﻟـﻮ ﺧﺒـﺮو څﺨـﻪ څﺮګﻨـﺪﻳږي ﭼـي د

دې ﻣﺬﻫﺐ ﻟﻪ ﻣﺨي ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ژوﻧﺪ څﺨﻪ ﺗﻌﺒﻴـﺮ ﻣﺜﺒـﺖ ﻧـﻪ دى .ﺑﻠکـي
ﻫﻐﻪ ﻫﺮوﻣﺮو ﺑﺪ ګڼﻲ .ﭼي ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ د روﺣﺎﻧي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴـﺎ ﻟﭙـﺎره ډﯦـﺮو
ﺳــﺨﺘﻮ رﻳﺎﺿــﺘﻮﻧﻮ ﺗــﻪ اړﺗﻴــﺎ ده .څﺮګﻨــﺪه ده ﭼــي دﻏــﻪ ﻋﻘﻴــﺪه د ﻣــﺎدي

ﻋﻠﻮﻣﻮ او دﻧﻴﻮي ژوﻧﺪاﻧﻪ د ښﻪ ﮐﻮﻟﻮ د ﮐﻮښښﻮﻧﻮ ﺧﻨډ ﮐﻴږي .ﺑﯥ ﺷکﻪ

ﭼي ﺗﺮ اوږدوﻣﻬﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﻮري د اروﭘﺎ ﻋﻘﻞ او د ژوﻧﺪ ﭘﻮﻫي د دﻏﻪ ﺗﻴـﺎره

ﺗﺼﻮر د ﻣﺮﻳﻴﺘـﻮب ﮐـړۍ ﻏـﺎړي ﺗـﻪ اﭼـﻮﻟې وه .ﭘـﻪ ﻣﻨځﻨﻴـﻮ ﭘﯧړﻳـﻮ ﮐـي

ﮐﻠﻴﺴﺎ د ﻫﺮ څﻪ واک اﺧﺘﻴﺎر درﻟﻮد او اروﭘﺎ ﭘﻪ ﺳﺎﻳﻨﺴي څﯧړﻧﻮ ﮐي څـﻪ
ﻧﻘــﺶ ﻧــﻪ درﻟــﻮد .دﻏــﻪ راز د اروﭘــﺎ اړﻳکــي د روم او ﻳﻮﻧــﺎن د ﻓﻠﺴــﻔي
اﻧــﺪوﻧﻮ ﺳــﺮه ﭼــي اروﭘــﺎﻳﻲ ﻓﺮﻫﻨــګ ﻟــﻪ ﻫﻐــﻮ څﺨــﻪ زﯦږﯦــﺪﻟى وو ﻫــﻢ

ﺷﻠﯧﺪﻟي وې .ﮐﻠﻴﺴﺎ د ﻋﻘﻞ ﻧﻴﻠى ﭘﻪ زﻧځﻴﺮوﻧﻮ ﺗړﻟـى وو ،ﭼـي د دې ﭘـﻪ

ﺧﻼف اﻧﺴﺎﻧي ﻋﻘﻞ ﭘﻪ ﭘـﻼوو ﭘـﻼوو ﺑﻐـﺎوت ﮐـړى ،ﺧـﻮ ﮐﻠﻴﺴـﺎ ﻫﻐـﻪ
ﺳﺨﺖ وټﮑﺎوه او ﺧﭙﻞ ﻳﻮ ﻟټ او ﺑﯥ ﮐﺎره ﺗﺎﺑﻊ ﻳﯥ ﮐړ .د ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ
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ﺗﺎرﻳﺦ د اروﭘﺎ د ﻋﻘﻞ او ﭘﻮﻫي او د ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻟﻪ ډول ډول ﺷﺨړو

څﺨﻪ ډک دى.

د ﻋﯧﺴﻮي ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻟﻪ ﻓﮑﺮي زﻧځﻴﺮوﻧﻮ څﺨﻪ د اروﭘﺎ ﭘﻮﻫي ﺗـﻪ د ﻧـﻮي

رﻏښﺖ )رﻧﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻧﺸﺎة ﺛﺎﻧﻴﻪ( ﭘﺮ ﻣﻬﺎل آزادي ﭘـﻪ ﺑﺮﺧـﻪ ﺳـﻮه .د دې
ﻻﻣﻞ ﺗﺮ ډﯦﺮه ﺣﺪه د ﻋﺮﺑـﻮ د ﺛﻘﺎﻓـﺖ او د ﻫﻐـﻮ د اﻧـﺪوﻧﻮ اﻏﯧـﺰې وې.

ﭼي ﺗﺮ څﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﭘﺮﺗې وې.

د ﻟﺮﻏﻮﻧي ﻳﻮﻧﺎن او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻧي ﻓﺮﻫﻨګ ﻏـﻮره اړﺧﻮﻧـﻪ

ﻋﺮﺑﻮ ﻏﻮره ﮐړي وه او د ﻟﻮﻣړﻧي اﺳﻼﻣي ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﺮ ټﻴﻨګښﺖ وروﺳﺘﻪ

ﻳﯥ د ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﻪ اوږدو ﮐي ﻫﻐـﻪ ﺗـﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴـﺎ ورﮐـړه .زه دا ادﻋـﺎ ﻧـﻪ ﺳـﻢ

ﮐﻮﻻى ﭼي د ﻳﻮﻧﺎﻧي اﻧﺪوﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻨﻠﻮ څﺨـﻪ ﻋﺮﺑـﻮ او ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗـﻪ ګټـﻪ
ورﺳﯧﺪه .زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﺰد ﻟﻪ دې څﺨﻪ ﻫﻐﻮ ﺗﻪ ﮐﻮﻣﻪ ګټـﻪ ﻧـﻪ ده رﺳـﯧﺪﻟې .ﮐـﻪ

څﻪ ﻫﻢ د ارﺳـﻄﻮ او ﻧـﻮو اﻓﻼﻃـﻮﻧي ﺗﺼـﻮراﺗﻮ ﻟـﻪ ﺑﻴـﺎ ژوﻧـﺪي ﮐﻮﻟـﻮ او
اﺳﻼﻣي اﻓﮑﺎرو او ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻪ د ﻫﻐـﻮ ﻟـﻪ ورﭘﯧﮋﻧـﺪﻟﻮ څﺨـﻪ څـﻪ ﺳـﺘﻮﻧﺰي

ﭘﯧښي ﺳﻮې ،ﺧﻮ دې ﭼﺎري دا ګټـﻪ وﮐـړه ﭼـي اروﭘـﺎﻳﻲ اﻓﮑﺎروﺗـﻪ ﻳـﯥ
ﺳﺘﺮ ﺧﻮځښﺖ ورﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐړ .ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﮐي ﭘﻪ اروﭘﺎ ﮐي ﺣﺎﺻﻞ

ورﮐﻮوﻧﮑي ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻧﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪل ،ﭘﻪ دې ﭘﯧﺮ ﮐي ﻋﻠـﻮم ﺟﺎﻣـﺪ ﭘﺎﺗـﻪ

وه ﺗﻮﻫﻢ ﭘﺎﻟﻨﻪ دود وه .ټﻮﻟﻨﻴﺰ ژوﻧﺪ دوﻧﻪ ﺑﺎﺑﯧﺰ وو ﭼي ﻧﻦ ﻳﯥ ﺗﺼﻮر ﻫﻢ

ﻧﻪ ﺳي ﮐﯧﺪاى .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘړاو ﮐـي د اﺳـﻼﻣي ﻧـړۍ ﻓﺮﻫﻨګـي ﻳﺮﻏـﻞ ﭘﻴـﻞ
ﺳﻮ .ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ دﻣﺨﻪ ﭘﻪ ﺧﺘﻴځ ﮐـي د ﺻـﻠﻴﺒﻴﺎﻧﻮ د ﺟګـړه ﻳﻴـﺰو ﻓﻌـﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ

اﻏﯧﺰو ،ﭘﻪ ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﮐي د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧي اﺳـﭙﺎﻧﻴﯥ او ﺳﻴﺴـﻠي ﭘﺮﺗﻤﻴﻨـﻮ ﻋﻠﻤـي
ﺑﺮﻳــﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻮﻧﻮ او وروﺳــﺘﻪ د ﻧــﮋدې ﺧﺘــﻴځ ﺳــﺮه د ﺟﻴﻨﻴــﻮا او وﻳﻨــﺰ د

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺘﻮﻧﻮ ﻣﺦ ﭘﺮ ودي ﺳﻮداګﺮﻳﺰو اړﻳکـﻮ د اروﭘـﺎﻳﻲ ﺗﻬـﺬﻳﺐ ﺗړﻟـي
وروﻧـﻪ وروټﮑـﻮل .د اروﭘــﺎﻳﻲ ﭘﻮﻫـﺎﻧﻮ او ﻣﻔﮑﺮﻳﻨــﻮ ﭘـﻪ وړاﻧــﺪي ﻳـﻮ ﺑــﻞ

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(
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داﺳي ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻫﻢ را څﺮګﻨﺪ ﺳﻮ ﭼي ﻫﻐﻮى ﻳـﯥ ﻫـک ﭘـک ﮐـړه .دﻏـﻪ

ﺗﻬﺬﻳﺐ ډﯦﺮ ﭘﻴﺎوړى ،د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﺮ ﻻر روان ،ﻟﻪ زوږه ډک ژوﻧﺪ څﺨﻪ
ﺑﺮﺧﻤﻦ او ﻟﻪ ﻓﺮﻫﻨګي ﺷﺘﻤﻨۍ څﺨﻪ ﻣﺎﻻﻣﺎل وو .ﺧﻮ اروﭘﺎ ډﯦـﺮ دﻣﺨـﻪ

ورک ﮐړى اوﻫﯧﺮ ﮐړى وو .ﻋﺮﺑﻮ ﭼي څﻪ وﮐړه ﻫﻐﻪ دا وه ﭼي ﻟﺮﻏﻮﻧي

ﻳﻮﻧﺎﻧي ﻋﻠﻮم ﻳﯥ ژوﻧﺪي ﮐړل ،ﺧﭙﻠﻪ ﻧﻮې ﺳﺎﻳﻨﺴي ﻧړۍ ﻳﯥ وﻣﻮﻧـﺪل ،د

څﯧړﻧي او ﻓﻠﺴﻔې ﻧﻮي ﻻري ﻳﯥ ﭘﻴﺪا ﮐړې او دا ﻫﺮ څﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ

ﻻرو ﻟﻮﯦﺪﻳﺰي ﻧړۍ ﺗﻪ وﻟﯧږدول .دا ﺑـﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐـﻪ ﻧـﻪ وي ﭼـي ووﻳـﻞ ﺳـي

ﭼي ﻣﻮږ ﭼي ﭘـﻪ ﮐﻮﻣـﻪ ﺳﺎﻳﻨﺴـي ﻧـړۍ ﮐـي اوﺳـﻴږو ﻫﻐـې ﭘـﻪ ﻋﯧﺴـﻮي
اروﭘﺎ ﮐي ﺳﺘﺮګي ﻧﻪ دي ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘي ،ﺑﻠکي ﻫﻐﻪ د دﻣﺸﻖ ،ﺑﻐﺪاد ،ﻗﺎﻫﺮې،

ﻗﺮﻃﺒﯥ ،ﻧﻴﺸﺎﭘﻮر ،او ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﭘﻪ اﺳﻼﻣي ﻣﺮاﮐﺰو ﮐي ﭘﻴﺪا ﺳﻮي دي.

اﺳﻼﻣي ﺗﻬﺬﻳﺐ ﭘﺮ اروﭘﺎ ﺑﺎﻧﺪي ډﯦـﺮي ﺳـﺘﺮي اﻏﯧـﺰې وښـﻨﺪﻟې .ﻟـﻪ

دﻏﻪ ﺗﻬﺬﻳﺐ څﺨﻪ د ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﭘـﺮ آﺳـﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧـﺪي داﺳـي ﻧـﻮي رڼـﺎوي

څﺮګﻨﺪي ﺳﻮې ﭼي ﭘﻪ ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﮐي ﻳﯥ ﻧﻮې روح ﭘﻮ ﮐړه او د ﭘﺮﻣﺨﺘګ

وﻟﻮﻟې ﻳﯥ ﭘکښي ﭘﻴﺪا ﮐړې .دﻏﻪ ﻻﻣﻞ دى ﭼي اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﻮرﺧﻴﻦ دﻏي
ﭼﺎري ﺗـﻪ د ﭘﻮﻫﻨـﻮ ﺑﻴـﺎ ژوﻧـﺪي ﮐـﻮل ﻳـﺎ ﺑﻴـﺎ رﻏښـﺖ )(Renaissance

ﻳﻌﻨي ﻧﻮى ژوﻧﺪ واﻳﻲ.

ﻟـﻪ اﺳـﻼﻣي ﺛﻘﺎﻓـﺖ څﺨـﻪ څـﻮ ځـﻮاﮐﻤﻨي او ﭘﻴـﺎوړي څﭙـﯥ ﻣﻮﻧــﺪه

ﺳﻮې ﭼي د اروﭘﺎ ډﯦﺮوښﻮ دﻣـﺎﻏﻮﻧﻮ ﺗـﻪ ﻳـﯥ د ﻋﯧﺴـﻮي ﮐﻠﻴﺴـﺎ د ﭘﻮﭘﻨـﺎ

ﮐﻮوﻧﮑي وﻟکې د ﻏﻠﯧﭽﻮ زﻧځﻴﺮوﻧﻮ د ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻧـﻮى ځـﻮاک ﻣﻮﻧـﺪه
ﮐړ .دﻏﻪ ﺷﺨړي ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ اروﭘﺎﻳﻲ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﮐي ﭘﻪ ﻳﻮه وﺧﺖ ﮐي د

ﺳــﻤﻮﻧﻴﺰو ﻏﻮرځﻨګﻮﻧــﻮ ﭘــﻪ ﺑڼــﻪ ﭘﻴــﻞ ﺳــﻮې او ﻣﻮﺧــﻪ ځﻨــي داوه ﭼــي

ﻋﯧﺴﻮى اﻧﺪ دود ﺗﻪ د ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﻧﻮو ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن ورﮐړي .دﻏـﻪ

ﺗﺤﺮﻳکﻮﻧــﻪ ډﯦــﺮ ﻏښــﺘﻠي وه .ﮐــﻪ ﻫﻐــﻮ ﭘــﻪ ﺻــﺤﻴﺢ ﻣﻌﻨــﺎوو روﺣــﺎﻧي
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ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړى واى ،ﻧﻮ دا ﺑﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟـﻪ اروﭘـﺎ ﮐـي د ﺳـﺎﻳﻨﺲ او

ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻓﮑﺮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐي د ﻣﻔﺎﻫﻤې د ﭘﻴﺪا ﮐﻮﻟﻮ ﻻﻣﻞ ﺳﻮي واى .ﺧﻮ د

ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﭼي څﻮﻧﻪ ﺗﺎوان رﺳﻮﻟى وو ،دوﻧﻪ ژور او ﻫﺮاړﺧﻴﺰ
وو ﭼي دﻏﻪ ﺗﺎوان ﻟﻪ ﻳﻮازي ﺳﻤﻮن څﺨﻪ ﻧـﻪ ﭘـﻮره ﮐﯧـﺪى .ﭘـﺮ دې ﺳـﺮ

ﺑﯧﺮه ﭘﻪ دﻏﻮ ﺗﺤﺮﻳکﻮﻧﻮ ﮐـي ډﯦـﺮ ژر د ګټــي ﭘـﺎﻟﻮﻧﮑﻮ ډﻟـﻮ ﭘـﻪ ﻣـﻨځ ﮐـي

ﺳﻴﺎﺳي ﮐﺸﻤکﺶ ﭘﻴﻞ ﺳﻮ .د دې ﭘﺮ ځﺎى ﭼي ﻟﻪ دﻏﻮ ﺗﺤﺮﻳکﻮﻧﻮ څﺨﻪ

ﻋﯧﺴﻮﻳﺖ اﺻﻼح ﺳي ،ډﯦﺮ ژر دﻓﺎﻋي ﻣﻮﻗﻒ ﻏﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړ ﺳﻮل او
ورو ورو د ﻫﻐﻮ روﻳﻪ ﻣﻌﺬرت ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑې ﺳﻮه .ﮐﻠﻴﺴﺎ ﮐﺎﺗﻮﻟﻴکﻪ وه ﮐـﻪ

ﭘﺮوټﻴﺴټﻨټ ﺧﭙﻠي ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎزۍ ،ﺧﭙﻞ ﻫﻐﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﭼـي ﻫـﻴڅ د ﭘـﺎم وړ
ﻧﻪ وه ،ﻟﻪ دﻧﻴﺎ څﺨﻪ ﮐﺮﮐﻪ او د ﻣﻈﻠﻮﻣﻮ ﻋﻮاﻣﻮ ﭘـﺮ اوږو ﺑﺎﻧـﺪي د ﺳـﭙﺮو
واک ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺑﯥ ځﺎﻳـﻪ ﻣﻼﺗـړ ﭘـﺮې ﻧـﻪ ښـﻮد ،ﺑﻠکـي ﭘـﻪ ﺧﭙﻠـﻮ

ﺿﻌﻴﻔﻮ دﻻﻳﻠـﻮ ﺳـﺮه ﻳـﯥ د دﻏـﻮ ﻧـﺎوړو ﭼـﺎرو د ﮐـﺎﻟﺨﻮاﻳﻰ او وﮐﺎﻟـﺖ
ﮐﻮښښ ﻫﻢ وﮐړ .دا د څﻪ ارﻳﺎﻧﺘﻴﺎ ﺧﺒﺮه ﻧﻪ ده ﭼي د ﻟﺴﻴﺰو او ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﻪ

ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺳﺮه ﭘﻪ اروﭘﺎ ﮐي د ﻣﺬﻫﺒﻲ اﻓﮑـﺎرو وﻟکـﻪ ورځ ﺗـﺮ ﺑﻠـي ﺿـﻌﻴﻔﻪ
ﮐﯧﺪه ﺗﺮ دې ﭼي ﭘﻪ اﺗﻠﺴﻤﻪ ﭘﯧړۍ ﮐي د ﻓﺮاﻧﺴـې د اوښـﺘﻮن )اﻧﻘـﻼب(

ﺳﯧﻼب د ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻟﻮړﺗﻴﺎ ﻟﻪ ځـﺎن ﺳـﺮه ﻳـﻮوړه .د دې ﺳـﺮه ﺳـﻢ د ﮐﻠﻴﺴـﺎ

ټﻮﻟﻨﻴﺰ او ﺳﻴﺎﺳي ﺗﺼـﻮرات ﻫـﻢ د اروﭘـﺎ ﭘـﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠـﻮ ﻫﻴﻮادوﻧـﻮ ﮐـي د

اوښﺘﻮن ﺷﻮﻣﻪ ﺳﻮل.

دﻏﻪ ﻣﻬﺎل ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ څﺮګﻨﺪه ﺳـﻮه ﭼـي د ﻣﻨځﻨﻴـﻮ ﭘﯧړﻳـﻮ د ﮐﻼﻣـي

دﻳﻨﻴﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﺑﯥ ﺳﯧکﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ژﻏﻮرﻧي ﺳـﺮه ﻳـﻮ ﻧـﻮى راژوﻧـﺪى
ﺳﻮى ﺗﻬﺬﻳﺐ ﮐﻮم ﭼـي اروﭘـﺎ ﻳـﯥ اﻧﺘﻈـﺎر درﻟـﻮد راټـﻮ ﮐﯧـﺪوﻧﮑى دى.

ﺣﻘﻴﻘﺖ دادى ﭼي د اﺗﻠﺴﻤي ﭘﯧړۍ ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ او د ﻧﻮﻟﺴﻤي ﭘﯧړى ﭘﻪ
ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﮐي ﭘﻪ اروﭘﺎ ﮐي د ﻓﻠﺴﻔې ،ﻫﻨﺮ ،ادب او ﺳﺎﻳﻨﺲ ﭘﻪ څﺎﻧګﻮ ﮐـي

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(
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ځﻴﻨي ﻏﻮره او ﻟﻪ روﺣـي ﭘﻠـﻮه ﭘﻴـﺎوړي ﺷﺨﺼـﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﻴـﺪا ﺳـﻮه ،ﺧـﻮ د
روﺣــﺎﻧي ژوﻧﺪاﻧــﻪ رﺷــﺘﻴﺎﻧى ﻣــﺬﻫﺒﻲ ﺗﺼــﻮر ﻳــﻮازي ﭘــﻪ څــﻮ ﺗﻨــﻮ ﭘــﻮري

ﻣﺤــﺪود ﭘﺎﺗــﻪ ﺳــﻮ .د اروﭘــﺎ ﻋــﺎم وګــړي ﭼــي ډﯦــﺮ وﺧﺘﻮﻧــﻪ د ﻣــﺬﻫﺒﻲ
ﻋﻘﺎﻳﺪو ﺗﺮ ﺳـﻴﻮري ﻻﻧـﺪي اوﺳـﯧﺪﻟي وه او د ﻓﻄـﺮي څﯧړﻧـﻮ ﺳـﺮه ﻳـﯥ

اړﻳکي ﺷﻠﯧﺪﻟي وې ،ﺗﺮ ژﻏﻮرﻧي وروﺳـﺘﻪ ﻫـﻢ د ﻣـﺬﻫﺐ د ﺳـﻢ ﺗﺼـﻮر

ﺳﺮه ﺑﻠﺪ ﻧﻪ ﺳﻮل.

ﭘﻪ اروﭘﺎ ﮐي د ﻣﺬﻫﺐ د راژوﻧﺪي ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﻻر ﮐـي د ﺧﻨـډ راﻣﻨځﺘـﻪ

ﮐﯧﺪو ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﻬﻢ ﻋﻘﻠي ﻋﻨﺼﺮ دا ﺗﺼﻮر وو ﭼي ﺣﻀـﺮت ﻋﻴﺴـى÷

د »ﺧﺪاى« زوى دى .د ﻓﻠﺴﻔي ذﻫﻨﻴﺖ درﻟﻮدوﻧﮑﻮ ﻋﯧﺴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻫﻴڅ ﮐﻠﻪ

ﻫﻢ ﻟﻪ دﻏﻪ ﺗﺼﻮر څﺨﻪ د ﻫﻐـﻪ ﻟﻐـﻮي ﻣﻌﻨـﺎ واﻧـﻪ ﺧﻴﺴـﺘﻪ .دوى داﺳـي

ګڼﻞ ﭼي د ﻟﻮى څښﺘﻦ رﺣﻤﺖ ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﺑڼﻪ را څﺮګﻨﺪ ﺳﻮى دى ،ﺧﻮ
ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ ﻫﺮ څﻮک ﻓﻠﺴﻔي ذﻫﻦ ﻧـﻪ ﻟـﺮي .ﻟـﻪ دې اﻣﻠـﻪ د ﻋﯧﺴـﻮﻳﺎﻧﻮ

ﺳﺘﺮي ډﻟي د »زوى« ﻣﻌﻨﺎ ﮐټ ﻣټ زوى و ﺑﻠﻞ ﮐﻪ څﻪ ﻫـﻢ ﺗـﻞ دې ﺗـﻪ

ﺻﻮﻓﻴﺎﻧﻪ رﻧـګ ﻫـﻢ ورﮐـﻮل ﮐﯧـﺪى او وﻳـﻞ ﮐﯧـﺪل ﭼـي د ﻋﻴﺴـى÷ د

»ﺧﺪاى« د زوى ﺑﻠﻠـﻮ ﻣﻌﻨـﺎ ﺧﭙﻠـﻪ »ﺧـﺪاى« دى ،ﭼـي د ﺳـﭙﻴﻨي ږﻳـﺮي

درﻟﻮدوﻧﮑي ﻳﻮه ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮډا ﺳړي ﺑڼﻪ ﻳﯥ ﻏﻮره ﮐړې وه .د دﻏﻪ ﺳـړي

ﭘﻪ ډﯦﺮ ﻫﻨﺮي ﻣﻬﺎرت ﺳﺮه ﺟﻮړ ﺳﻮي ﻫﻐﻪ اﻧځﻮروﻧـﻪ ﻣﻮﺟـﻮد دي ﮐـﻮم

ﭼي د اروﭘﺎ ﭘﺮ ﺑﯥ ﺷﻌﻮره ذﻫﻦ ﺑﺎﻧﺪي ﻧﻘﺶ ﺳﻮي دي .ﭘﻪ ﮐﻮﻣـﻪ زﻣﺎﻧـﻪ

ﮐي ﭼي ﭘﻪ اروﭘﺎ ﮐي ﻋﯧﺴﻮي ﻋﻘﻴﺪه دود وه ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل د دﻏـﻪ ﻋﺠﻴـﺐ
او ﻏﺮﻳﺐ ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠې ﺗﻪ د ورداﻧګﻠﻮ ﻫﻴڅ اﻣکﺎن ﻧﻪ وو .ﺧﻮ ﻳـﻮ ځـﻞ

ﭼــي د ﻣﻨځﻨﻴــﻮ ﭘﯧړﻳــﻮ ﻋﻘﻠــي زﻧځﻴﺮوﻧــﻪ ﻣــﺎت ﺳــﻮل ﻧــﻮ ﻏــﻮر او ﻓﮑــﺮ

ﮐﻮوﻧﮑي اروﭘﺎﻳﻲ اﻧﺴﺎن ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﺑڼـﻪ ﻣځکـي ﺗـﻪ د »ﺧـﺪاى« د راﺗﻠـﻮ

ﺗﺼﻮر وﻧﻪ ﻣﻨﻼى ﺳﻮ .ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﻟﻮري »ﻟﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ څﺨﻪ ﺗﺮ ﺧﺪاﻳﻰ« ﭘﻮري

٥٦

اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

د ﺧﺪاى ﻋﻘﻴﺪه د ﻋﺎم ﻣﻨﻠي ﺗﺼﻮر ښکﺎره ﺑﺮﺧﻪ ګﺮځﯧﺪﻟې وه .د ﮐﻠﻴﺴـﺎ

ﭘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﮐي ﭼي د »ﺧﺪاى« ﮐﻮم ﺗﺼـﻮر وړاﻧـﺪي ﺳـﻮى دى ،ﻧـﻮى

اروﭘﺎﻳﻲ ﻓﮑﺮ ﻟـﻪ ﻫﻐـﻪ څﺨـﻪ ﻣﻨﮑـﺮ دى .څﻨګـﻪ ﭼـي دﻏـﻪ ﻧـﻮى ﻓﮑـﺮ د
»ﺧﺪاى« ﻟﻪ ﮐﻮم ﺑﻞ ﺗﺼﻮر څﺨـﻪ ﻧـﻪ وو ﺧﺒـﺮ ،ځکـﻪ ﻳـﯥ ﻧـﻮ »ﺧـﺪاى«

ګﺮدﺳﺮه وﻧﻪ ﻣﺎﻧﻪ .او د دې ﺳﺮه ﺳﻢ دﻏﻪ ﻓﮑﺮ ﻟﻪ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﮑﺮ ﺳﻮ.

د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰﻳﺎﻧﻮ ﺳـﺮه ﺻـﻨﻌﺘي او ﻧـﻮرو ﺳـﺘﺮو ﻣـﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴـﺎوو ﻧـﻮي

دﻟﭽﺴــﭙۍ ﭘﻴــﺪا ﮐــړې ﭼــي ﻟــﻪ اﻣﻠــﻪ ﻳــﯥ ﭘــﻪ ﻟﻮﯦــﺪﻳځ ﮐــي ﻣــﺬﻫﺒﻲ ﺗﺸــﻪ

راﻣﻨځﺘﻪ ﺳﻮه .ﭘﻪ دې ﺗﺸﻪ ﮐي ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐـﻪ ﻻر واﺧﻴﺴـﺘﻪ.
دا د ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭘﻪ اﻧﺪ وﻳﺮﻧـﻪ ده ﭼـي ﻣـﺬﻫﺐ د اﻧﺴـﺎﻧي ژوﻧﺪاﻧـﻪ ﺳـﺘﺮ

ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻮﻟي .د ﻋﯧﺴﻮي ﺗﺜﻠﻴﺚ ﻟﻪ اﺳﺎرت څﺨﻪ ﺗﺮ ژﻏـﻮرﻧي وروﺳـﺘﻪ
د اروﭘــﺎﻳﻲ ذﻫــﻦ ټــﻮﻟي ﭘــﻮﻟي ﻟــﻪ ﻣﻨځــﻪ وﻻړې او ورو ورو د اﻧﺴــﺎن
روﺣﺎﻧي ژوﻧﺪ د ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﻪ ډﻧـډ ﻻﻫـﻮ ﺳـﻮ .د روﺣـﺎﻧي واک د دﻋـﻮه

ﮐﻮوﻧﮑﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻻﺷﻌﻮر ﭼي ﮐﻮﻣﻪ ﺑﯧﺮه ﻣﺴﻠﻄﻪ ﺳﻮې وه د ﻫﻐې د
ﻋﮑــﺲ اﻟﻌﻤــﻞ ﻟــﻪ اﻣﻠــﻪ اروﭘــﺎ ﭘــﻪ اﺻــﻮﻟي او ﻋﻤﻠــي ﺗﻮګـﻪ د ﻣــﺬﻫﺐ د

ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻧﻨګي او ﻣﻼﺗړ ټﺎټﻮﺑﻰ وګﺮځﯧﺪ .ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ اروﭘـﺎ

د ﺧﭙﻞ اﺻﻠي روﻣي ﻣﻴﺮاث ﻟﻮر ﺗﻪ وروګﺮځﯧﺪه.

ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ د دې ﻣﻮﻗﻒ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ د ﻣﻼﻣﺘﻴﺎ ګﻮﺗﻪ ﻧﻪ ﺳـي ﻧﻴـﻮل ﮐﯧـﺪاى

ﭼي دﻏﻪ ﭼﺎري ﭼي ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﻳﯥ د ﭘﺮﺗﻤﻴﻨﻮ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻮﻧﻮ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟـﻮ

ﻗﺎﺑﻞ ﮐړ ،ﭘﺮ ﻧﻮرو ﻣﺬاﻫﺒﻮ ﺑﺎﻧﺪي د ﻋﯧﺴﻮي ﻋﻘﻴﺪې اﻣکﺎﻧي ﻟﻮړواﻟى ﻧـﻪ
وو .ځکﻪ ﮐـﻪ د ﻟﻮﯦـﺪﻳځ ﻋﻘﻠـي ځﻮاﮐﻮﻧـﻮ د ﻋﯧﺴـﻮي ﮐﻠﻴﺴـﺎ د ﺑﻨﺴـټﻴﺰو

اﺻﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف ﺗﺎرﻳﺨي ﻫﻠي ځﻠي ﻧـﻪ واى ﮐـړي ،د دې ﺑﺮﻳـﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻮﻧﻮ

ﺗﺼﻮر ﻫﻢ ﻧﻪ ﺳﻮ ﮐﯧﺪاى .د ژوﻧﺪ ﭘـﻪ ﻫکﻠـﻪ د اروﭘـﺎ اوﺳـﻨى ﻣـﺎدي ﭘـﺎل

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(
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ﺗﺼﻮر د ﻋﯧﺴﻮﻳﺖ د »روﺣﺎﻧﻴﺖ« ﭘﻪ ﺧﻼف ﻳﻮه ﻏﭻ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ده .ځکﻪ
ﻋﯧﺴﻮي روﺣﺎﻧﻴﺖ د ژوﻧﺪ د ﻓﻄﺮي واﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه څﻪ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺧﻮړ.

دا زﻣﺎ ﮐﺎر ﻧﻪ دى ﭼي د ﻋﯧﺴﻮﻳﺖ او ﻧﻮي ﻟﻮﯦﺪﻳځ د اړﻳکﻮ ﻋﻤﻖ ﺗـﻪ

ورﻧﻨﻮزم او ﺟﺎج ﻳﯥ واﺧﻠـﻢ .ﻣـﺎ ﭘـﻪ دې ﻫکﻠـﻪ ﭼـي وﻟـي ﻧـﻮى ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰ

ﺗﻬﺬﻳﺐ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺼﻮراﺗﻮ او ﻻر او ﻟﻴکﻪ ﮐـي ﭘـﻪ ﺑﺸـړه ﺗﻮګـﻪ د ﻣـﺬﻫﺐ

ﺧــﻼف دى .ﻳــﻮازي د درو ﻏﺎﻟﺒ ـﺎﹰ ﺑﻨﺴــټﻴﺰو ﻻﻣﻠﻮﻧــﻮ د ﭘــﻪ ګﻮﺗــﻪ ﮐﻮﻟــﻮ
ﮐﻮښښ ﮐړى دى .دﻏﻪ درې ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ دادي:

ﻟﻮﻣړى :ﻧﻮى ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻬﺬﻳﺐ د ﻫﻐﻪ روﻣي ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻣﻴﺮاث دى .ﮐـﻮم

ﭼــي روﻳــﻪ ﻳــﯥ د اﻧﺴــﺎﻧي ژوﻧــﺪ او د ﻫﻐــﻪ د ﻓﻄــﺮي ارزښــﺘﻮﻧﻮ ﭘــﻪ اړه

ګﺮدﺳﺮه د ﻣﺎده ﭘﺎﻟﻨي ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ وه.

دوﻫﻢ :د ﻋﯧﺴﻮﻳﺖ ﭘﻪ ﺧﻼف د اﻧﺴـﺎﻧي ﻓﻄـﺮت ﺑﻐـﺎوت دى ،ځکـﻪ

ﻋﯧﺴﻮﻳﺖ د اﻧﺴـﺎن ﻟـﻪ ﻓﻄـﺮي ﻏﻮښـﺘﻨﻮ څﺨـﻪ ﮐﺮﮐـﻪ ﮐـﻮي او د ﻫﻐـﻮ د

ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د روا ﻫﻠﻮ ځﻠﻮ ﻣﺨﻪ ﻧﻴﺴي) .ﭘﻪ دې ﻣﻮﺧﻪ ﻋﯧﺴﻮﻳﺖ
د ﺳﻴﺎﺳي او اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه دودﻳﺰ ﺟﻮړﺟﺎړى ﻟﺮى او د واک د

څښﺘﻨﺎﻧﻮ د زﺑﯧښﺎک او ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﭼﺎﻻﮐﻴﻮ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي(.

درﯦﻴﻢ :دا ﺗﺼﻮر دى ﭼي »ﺧﺪاى« د اﻧﺴـﺎن ﭘـﻪ ﺑڼـﻪ دﻧﻴـﺎ ﺗـﻪ راﻏﻠـى

دى.

د ﻣﺬﻫﺐ ﭘﻪ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﺑﺮﻳﺎﻟى ﺳﻮ .دﻏﻪ ﺑﻐـﺎوت دوﻧـﻪ ﮐﺎﻣﻴـﺎب

وو ﭼي ﮐﻠﻴﺴﺎ او د ﻋﯧﺴﻮﻳﺖ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠي ﻓﺮﻗې اړي ﺳـﻮې ﭼـي د اروﭘـﺎ د

ټــﻮﻟﻨﻴﺰو او ذﻫﻨــي ﺣــﺎﻻﺗﻮ ﺳــﺮه ﺳــﻢ ﭘــﻪ ﺧﭙﻠــﻮ اﺻــﻮﻟﻮ ﮐــي ورو ورو
ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ راوﻟي .د ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻨﺴټﻴﺰه دﻧـﺪه داده ﭼـي د ﺧﭙﻠـﻮ ﻣﻨﻮﻧﮑـﻮ ﭘـﺮ

ټــﻮﻟﻨﻴﺰ ژوﻧــﺪ ﺑﺎﻧــﺪي اﻏﯧــﺰ وښــﻨﺪي او ﻫﻐــﻪ ﺗــﻪ ﺑــﺪﻟﻮن ورﮐــړي ،ﺧــﻮ

٥٨

اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

ﻋﯧﺴﻮﻳﺖ د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﻘﺎب ﭘﺮ ﻣﺦ را ﮐﺶ ﮐړ او د ﻧﻮو ﺧﺒﺮو زﻏﻤﻞ ﻳﯥ

ﭘﻴﻞ ﮐړل.

ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ د ﻋﻮاﻣﻮ ﭘﻪ اﻧﺪ د ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻌﻨﺎ ﻳﻮازي ﻇﺎﻫﺮي دودوﻧـﻪ او

رواﺟﻮﻧﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮل ،ﻟکﻪ ﭼي د ﻟﺮﻏﻮﻧي روم د آﻟﻬﻪ وو ﺳﺮه ﻫﻢ دﻏﺴـي

ﮐﯧﺪل ﭼي ﭘﺮ ټﻮﻟﻨﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﻳﯥ د څﻪ ډول اﻏﯧﺰ ښﻨﺪﻟﻮ اﺟﺎزه ﻧﻪ درﻟـﻮده.

ﭘﻪ دې ﮐي ﺷک ﻧﺴﺘﻪ ﭼي اوس ﻫﻢ ﭘﻪ ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﮐـي ډﯦـﺮ داﺳـي وګـړي
ﺳﺘﻪ ﭼي د ﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻓﮑﺮ څښﺘﻨﺎن دي .دﻏـﻪ وګـړي د دې ﺧﺒـﺮي د

ﺛﺎﺑﺘﻮﻟﻮﺑﺸﭙړ ﮐﻮښښ ﮐﻮي ﭼي د دوى ﻋﻘﺎﻳﺪ د دوى د ﺗﻬـﺬﻳﺐ د روح
ﺳﺮه ﺳﻢ دي ،ﺧﻮ دﻏﺴي ﺧﻠک د اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻟﺮي.

د اروﭘــﺎ او اﻣﺮﻳکــﺎ ﻳــﻮ ﻋــﺎم وګــړى ﺟﻤﻬــﻮري ﻏﻮښــﺘﻮﻧﮑى وي ﮐــﻪ

ﻓﺎﺷﻴﺴﺖ ،ﭘﺎﻧګﻮال وي ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ،ﮐﺎرګﺮ وي ﮐـﻪ ﻋـﺎﻟﻢ ﺻـﺮف ﻳـﻮ

ﻣﺜﺒﺖ »ﻣﺬﻫﺐ« ﻳﻌﻨي ﻣﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻣﻨي .اوس دا ﻋﻘﻴﺪه ګڼﻞ ﺳـﻮې

ده ﭼي د اﻧﺴﺎن ﻧﺼﺐ اﻟﻌﻴﻦ )ﻣﻮﺧﻪ( ژوﻧﺪ ﻫﺮ څﻪ زﻳﺎت آﺳﺎﻧﻪ ﮐﻮل او

ﻫﻮﺳﺎ ﮐﻮل دي .ﮐﻮم ﭼي »ﻟﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ څﺨﻪ د آزادۍ« ﻧﻮم ورﮐړه ﺳﻮى

دى .د دې ﻣــﺬﻫﺐ ﻋﺒﺎدﺗځﺎﻳﻮﻧــﻪ ﻟــﻮﻳﻲ ﻟــﻮﻳﻲ ﮐﺎرﺧــﺎﻧې ،ﺳــﻴﻨﻤﺎوي،

ﮐﯧﻤﻴﺎوي ﻻﺑﺮاﺗﻮاروﻧﻪ ،ﻧڅـﺎ ځﺎﻳﻮﻧـﻪ او د اوﺑـﻮ د ﺑﺮﯦښـﻨﺎ ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت او

داﺳي ﻧﻮر دي او د دوى ﭘﺎدرﻳﺎن ﻣﻮﺳﻴﻘي ږﻏﻮوﻧﮑي ،اﻧﺠﻨﻴﺮان ،ﻓﻠﻤي
ﺳـﺘﻮري ،ﺻـﻨﻌﺘﮑﺎران او ﻟــﻮى ﻟـﻮى ﻟﻮﺑﻐـﺎړي دي .د واک او ﺧﻮﻧــﺪ د

ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ د دې ﺷﺪﻳﺪ ي ﻏﻮښﺘﻨي ﻻزﻣي ﭘﺎﻳﻠﻪ دا را وﺗﻠې ده ﭼي ﻳﻮ

ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﺳﻴﺎﻟي ډﻟي ﻫﻢ را ﻣﻨځﺘﻪ ﺳﻮي دي ﭼي ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ ﭘـﻪ وﺳـﻠﻮ

ﺳﻤﺒﺎﻟي دي او دې ﺗﻪ څﺎرو دي ﭼي ﮐﻮﻣﻪ ډﻟﻪ د دوى د ګټﻮ ﺧﻨـډ ﺳـي

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(

٥٩

ﺳﺮه را وﻏﻮرځي او ﻳـﻮ ﺑـﻞ ﭘﻮﭘﻨـﺎ ﮐـړي)  .(1ﻟـﻪ ﻓﺮﻫﻨګـي ﭘﻠـﻮه د دې ﭘـﻪ

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐي ﻳﻮ داﺳي اﻧﺴﺎن راﻣﻨځﺘﻪ ﺳﻮ ﭼـي اﺧﻼﻗﻴـﺎت ﻳـﯥ ﻳـﻮازي ﺗـﺮ
ﻋﻤﻠي ګټﻮ ﻣﺤﺪود ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮي دي او د ﺧﻴﺮ او ﺷﺮ ډﯦـﺮ ﻟـﻮړ ﻣﻌﻴـﺎر ﻳـﯥ

ﻣﺎدي ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب دى.

دﻏﻪ ﻣﻬﺎل ﭼي د ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ژوﻧﺪ ﮐي ﺳﺘﺮ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ راﻣﻨځﺘـﻪ

ﮐﻴږي .ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐي داﺳي اﺧﻼﻗﻴﺎت رﻳښﻪ ځﻐﻠﻮي ﭼي څﻪ ﭼي د ټﻮﻟﻮ

ﭘﻪ ګټﻪ دي ﻫﻐﻪ درﺳﺖ دي .ﭘﺮ دې ﺑﻨﺴټ ﻫﻐـﻮ ارزښـﺘﻮﻧﻮ ﺗـﻪ ﭼـي ﭘـﻪ

ﺳﻴﺨﻪ ﺗﻮګﻪ د ټﻮﻟﻨي ﭘﺮ ﻣﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ اﻏﯧﺰ ښﻨﺪي ،ﻟکﻪ ﻓﻨي ﻣﻬـﺎرت،
وﻃﻦ ﭘﺎﻟﻨي او وﻟﺲ ﭘﺎﻟﻨي ﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐې څﺨﻪ ﭘﻪ ډﮐﻪ ﺗﻮګـﻪ وده ورﮐـﻮل

ﮐﻴږي او ﻫڅﻴږي .ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ارزښﺘﻮﻧﻪ ﭼي ﺑﻨﺴـټ ﻳـﯥ ﺧـﺎﻟﺺ اﺧـﻼق

وه ،ﻟکﻪ د اوﻻد ﻣﻴﻨﻪ ،ﻳﺎ د ﻣﯧړه او ﻣﯧﺮﻣﻨي ﺗﺮ ﻣﻨځ وﻓﺎ او ﭘﺎﻳښـﺘې ﻣﻴﻨـﻪ

ﭘﻪ ﺧﻮرا ﭼټﮑۍ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﻟـﻪ ﻻﺳـﻪ ورﮐـﻮي ،ځکـﻪ ﻟـﻪ دې وو
څﺨﻪ ټﻮﻟﻨي ﺗﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻣﺎدي ګټﻪ ﻧﻪ رﺳـﻴږي .ﭘـﻪ ﻳـﻮه ﭘﯧـﺮ )ﻣﻬـﺎل( ﮐـي د

ﻳﻮې ډﻟي ﻳﺎ ﻗﺒﻴﻠې د ښﯧګڼﻲ ﻟﭙﺎره ټﻴﻨګـﻮ ﮐﻮرﻧﻴـﻮ اړﻳکـﻮ ﺗـﻪ ﭘﺮﯦکړوﻧـى
ارزښﺖ ورﮐﻮل ﮐﯧﺪى .اوس د دې ځﺎى ټﻮﻟﻨﻴﺰو ادارو ﻧﻴﻮﻟى دى ﮐﻮﻣي

ﭼي ﺑﯧﻼﺑﻴﻠي څﺎﻧګي ﻟﺮي او ټﻮﻟﻨﻪ ﭘـﻪ ﺑﻨﺴـټﻴﺰه ﺗﻮګـﻪ ﻓﻨـي ټﻮﻟﻨـﻪ ﺟـﻮړه

ﺳﻮې ده او ﭘﻪ ﭼټﮑي ﺳﺮه ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻴﻨي ﮐﺮښﻮ ﺑﺮاﺑﺮﻳږي .ﭘﻪ دې ټﻮﻟﻨﻪ ﮐي

د ﭘﻼر ﺳﺮه د زوى ﭼﻠﻨﺪ ﮐﻮم ځﺎﻧګړى ټﻮﻟﻨﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي .ﺗـﺮ څـﻮ

ﭼي ﭘﻼر او زوى د ټﻮﻟﻨي ﺗﺮ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺳﻮو ﭘﻮﻟـﻮ ﺗﯧـﺮى وﻧـﻪ ﮐـړي او ﭘـﻪ
 -١د اروﭘﺎ ښکﯧﻼﮐي ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﻪ او ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧړۍواﻟﻪ ﺟګړه ) ١٨ـ

١٩١٤ع (.ﮐي د ﺟﺮﻣﻨي ﺳﺮه وﻧښﺘﻞ او د  ١٩٣٠ﭘﻪ ﻟﺴﻴﺰه ﮐي ﻧﺎزي ﺟﺮﻣﻨي د

ﺧﭙﻠي ﺗﯧﺮي ﻣﺎﺗي د ﻏﭻ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻞ ﭘﻮځي ځﻮاک ﭘﻴﺎوړى ﮐړ ﭼي
ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐي ﻳﯥ دوﻫﻤﻪ ﻧړۍواﻟﻪ ﺟګړه ) ٤٥ـ ١٩٣٩ع (.وﻧښﺘﻪ.

٦٠

اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

دې ﭘﻮﻟﻮ ﮐي اوﺳﻴږي ،ﺗﺮ دې وﺧﺘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ د دوى ﺳـﺮه څـﻪ ﻏـﺮض ﻧـﻪ

ﻟﺮي .د دې ﭘﺎﻳﻠﻪ دا ده ﭼـي ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰ ﭘـﻼر ورځ ﭘـﻪ ورځ ﭘـﺮ ﺧﭙـﻞ اوﻻد

ﺑﺎﻧﺪي واک اﺧﺘﻴﺎر ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮي او اوﻻد ﺧﭙـﻞ ﭘـﻼر د ﭘﻼرګﻠـﻮﻳﻨي
ﻟﻪ ﻋﺰت او درﻧﺎوي څﺨﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧي ﮐﻮي .ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ د ﭘـﻼر او اوﻻد

دودﻳﺰي اړﻳکـي ورو ورو ﻟـﻪ ﻣﻨځـﻪ ځـي ﮐـﻮﻣي ﭼـي د ﻣﺎﺷـﻴﻨي ټـﻮﻟﻨي

ﺗﺼﻮرات ﻳﯥ ﻋﻤﻼ� ﻟﻪ ﮐﺎره ﻟﻮﯦﺪﻟي ګڼـي ،ځکﻪ ﭘﻪ دې ټﻮﻟﻨﻪ ﮐـي ﺗﻤﺎﻳـﻞ

دې ﺗﻪ دى ﭼي ﭘﺮ ﻓﺮد ﺑﺎﻧﺪي د ﻓﺮد واک اﺧﺘﻴـﺎر ﭘـﺎى ﺗـﻪ ورﺳـﻴږي .د

دې ﺗﺼــﻮر ﻣﻨﻄﻘــي ﭘﺎﻳﻠــﻪ دا راوﺗﻠــې ده ﭼــي د ﮐــﻮرﻧۍ ﻏــړي ﻟــﻪ ﺧﭙﻠــﻮ
ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ آزادﻳږي.

د دې ﺳﺮه ﺳﻢ »ﭘﺨﻮاﻧي« ﺟﻨﺴي اﺧﻼﻗﻴﺎت ﻫﻢ ورو ورو ﻣﺦ ﭘﺮ ﻟـﻪ

ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻮ دي .ﭘﻪ ﻧﻮي ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﮐي ﺟﻨﺴي وﻓﺎداري او ﺟﻨﺴي ﺿـﺒﻂ او
ﭘﺮ ﻳﻮه ﮐﺲ ﺑﺎﻧﺪي ﻳﯥ اﻧﺤﺼﺎر ﭘﺨﻮاﻧۍ ﮐﻴﺴـﻪ ﺟـﻮړﻳږي .ځکـﻪ ﭼـي د

دې ﭼـﺎرو ﺑﻨﺴـټ زﻳـﺎﺗﺮه ﭘــﺮ اﺧﻼﻗﻴـﺎﺗﻮ وﻻړ وو او د ټـﻮﻟﻨي ﭘـﺮ ﻣــﺎدي

ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺑﺎﻧﺪي داﺧﻼﻗي ﺗﺼﻮراﺗﻮ ﮐﻮم ﻣﺤﺴﻮس او ﺳﻤﺪﺳـﺘي اﻏﯧـﺰ
ﻧـﻪ ﻟــﻮﯦږي .دﻏــﻪ ﻻﻣـﻞ دى ﭼــي ﺟﻨﺴــي ﺿــﺒﻂ ﭘـﻪ ﭼټﮑــۍ ﺳــﺮه ﺧﭙــﻞ
اﻫﻤﻴﺖ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮي .د ﻫﻐﻮ ځﺎى داﺳي »ﻧـﻮي« اﺧﻼﻗﻴـﺎت ﻧﻴﺴـي

ﭼي د ﻫﻐﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﻫﺮ ﭼﺎﺗـﻪ ﭘـﺮ ﺧﭙـﻞ ﺟﺴـﻢ ﺑﺎﻧـﺪي ﺑﺸـﭙړه آزادي او
اﺧﺘﻴﺎر وي .ﭘﻪ ﻧﮋدې راﺗﻠﻮﻧﮑې ﮐي ﺑﻪ د ﺟﻨﺴي ﭘﺎﺑﻨﺪﻳﻮ ﺑﻨﺴټ د ﻧﻔﻮﺳﻮ

ﭘﺮ ﮐﻨټﺮول او د ښﻪ ﻧﺴﻞ ﭘـﺮ ﭘﻴـﺪا ﮐﻮﻟـﻮ وﻻړ وي) .دﻏـﻪ ﭼـﺎري دادى
اوس ﻣﻮږ ﭘﻪ ﻋﻤﻠي او ﺑﯧﺮووﻧﮑې ﺑڼﻪ وﻳﻨﻮ(.

دﻏﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ ﻻ ﻧﻮره ﻫﻢ ﭘﻪ زړه ﭘﻮري ﺳي ﭼي د ﻣﺬﻫﺐ ﺳـﺮه د

دښﻤﻨۍ ﮐﻮم ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭼي ﻣﻮږ ﭘﻮرﺗﻪ ﻳﺎد ﮐـړ ﭘـﻪ ﺷـﻮروي اﺗﺤـﺎد ﮐـي

ﻫﻢ وګﻮرو ﭼي ﻫﻠﺘﻪ ﮐﻮم ﭼي ﻟﻪ ﻓﺮﻫﻨګي ﭘﻠﻮه ﻟﻪ ﻧﻮري ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰي ﻧـړۍ

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(

٦١

څﺨﻪ ﻧـﻪ دى ﺑﯧـﻞ څﻨګـﻪ ﺧﭙـﻞ ﻣﻨﻄﻘـي ﮐﻤـﺎل ﺗـﻪ ورﺳـﯧﺪ .ﮐﻤﻮﻧﻴﺴـﺘي

ﺗﺠﺮﺑﻪ د ﻣﺬﻫﺐ ،ﺑﻠکي د روﺣﺎﻧي ﺗﻤﺎﻳﻼﺗﻮ ﺳﺮه د ﻧﻮي ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻬﺬﻳﺐ
د دښــﻤﻨۍ ﺑﺸــﭙړﺗﻴﺎ ده .د اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴــﺘي ﻟﻮﯦــﺪﻳځ او ﮐﻤــﻮﻧﻴﺰم ﺗــﺮ ﻣــﻨځ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺻﺮف ﭘﺮ دې دى ﭼي د دﻏﻪ ګډ ﻧﺼﺐ اﻟﻌﻴﻦ ﭘﺮ ﻟـﻮر د دوى

د وړاﻧــﺪي ﺗــګ ﻻري ﭼــﺎري ﺑﯧﻠــي دي .ﭘــﻪ راﺗﻠــﻮﻧﮑې ﮐــي ﺑــﻪ د دﻏــﻮ
دووﻧﻈﺎﻣﻮﻧﻮ داﺧﻠي ورﺗﻪ واﻟـى ﻫﺮڅـﻪ زﻳـﺎت څﺮګﻨـﺪ ﺳـي .د دوى ګـډ

ورﺗﻪ واﻟى دادى ﭼي اﻧﺴﺎن دي د ﻳﻮې اﺟﺘﻤﺎﻋي ﻣﺸﻴﻨﺮۍ ـ ﮐﻮﻣـﻪ ﭼـي

ټﻮﻟﻨﻪ ورﺗﻪ واﻳﻲ ـ د ﺧﺎﻟﺼﻮ ﻣﺎدي اړﺗﻴﺎوو ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﻻس ﭘﺮ ﺳﺮ ﺳي.
ځکﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ دې ټﻮﻟﻨﻪ ﮐي اﻧﺴﺎن د ارﺑﯥ د ﭘﯧﭻ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻏﻮره ﮐﻮي.

ﻟـﻪ دې څﺨــﻪ ﺻـﺮف ﻳــﻮه ﭘﺎﻳﻠـﻪ راوزي ﭼــي دﻏـﻪ ډول ﻓﺮﻫﻨــګ ﭘــﺮ

ﻣﺬﻫﺒﻲ ارزښﺘﻮﻧﻮ وﻻړ ﺛﻘﺎﻓﺖ ﺗﻪ د ﻫﻼﻫﻞ زﻫﺮو ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻟـﺮي .زﻣـﻮږ
ﺑﻨﺴټﻴﺰه ﭘﻮښﺘﻨﻪ داده ﭼي آﻳﺎ د اﺳﻼﻣي ﻓﮑﺮ ﺳﺮه ﺳﺮه د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻬﺬﻳﺐ

د ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ژوﻧﺪ ﮐﻮل اﻣکﺎن ﻟﺮي؟ ﺟـﻮاب ﻧـﻪ دى .ﭘـﻪ اﺳـﻼم

ﮐي د اﻧﺴﺎن ﻟﻮﻣړﻧى او ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﻣﻘﺼﺪ د ﻫﻐﻪ اﺧﻼﻗي ارﺗﻘﺎ او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴـﺎ

ده او اﺧﻼﻗﻴﺎت ﭘﺮ ﺧﺎﻟﺼﻪ ﻣﺎده ﭘﺎﻟﻮﻧﮑې ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎﻧـﺪي ﻟـﻮړواﻟى ﻟـﺮي.

ﺧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮي ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﮐي دﻏﻪ ﭼﺎره ﺑﯧﺨي ﺳـﺮﭼﭙﻪ ده .ﭘـﻪ ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰ

ﺗﻬﺬﻳﺐ ﮐي ﻣﺎدي ګټﻲ د اﻧﺴﺎن ﭘﺮ ﻫﺮ رﻧګﻪ ﺑﻮﺧﺘﻴـﺎوو ﺑﺎﻧـﺪي ﻟـﻮړواﻟى
ﻟﺮي .دﻏﻪ ﺗﻬﺬﻳﺐ اﺧﻼﻗﻴـﺎت د ورﮐﯧـﺪو ﮐﻨـﺪي ﺗـﻪ ورټﯧـﻞ وﻫﻠـي دي.

اوس اﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﺻﺮف ﻫﻐﻪ ﻧﻈـﺮي ﺣﻴﺜﻴـﺖ ﭘﺎﺗـﻪ دى ﭼـي ﭘـﺮ ټﻮﻟﻨـﻪ
ﺑﺎﻧﺪي د ﻳﻮې ذرې اﻏﯧﺰ ﻫﻢ ﻧﻪ ﻟﺮي .ﭘﻪ دﻏﺴي ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐـي ﻟـﻪ اﺧﻼﻗـﻮ

څﺨﻪ ﺧﺒﺮي ﮐﻮل ﺑﯧﻠﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺘﻪ ﺑـﻞ څـﻪ ﻧـﻪ ﺑﻠـﻞ ﮐﻴـږي .د ﻧـﻮو ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰو

ﻣﻔﮑﺮﻳﻨــﻮ ﭘــﻪ ﻧــﺰد ﻣﻌﻘﻮﻟﻴــﺖ دادى ﭼــي دﻟﻮﯦــﺪﻳﺰ ﺗﻬــﺬﻳﺐ ﭘــﺮ ټــﻮﻟﻨﻴﺰو

ارزښﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي د ﺧﺒﺮو ﭘﺮﻣﻬﺎل ان د آﺳﻤﺎﻧي اﺧﻼﻗﻮ ﻳﺎدوﻧـﻪ ﻫـﻢ وﻧـﻪ

٦٢

اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

ﮐړي ،او ﭼي ﻣﻔﮑﺮ د ﺧﭙﻠﻮ اﺧﻼﻗـي روﻳـﻮ څﺮګﻨـﺪ ﺗﺼـﻮر وﻧـﻪ ﻟـﺮي د

ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻧﺰد د آﺳﻤﺎﻧي اﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻮ ﺗﺼﻮر ﻏﻴﺮ ﻋﻘﻠي ﻳﺎ ﻏﻴـﺮ ﻧﺎﻃﻘـﻪ ﺧﺒـﺮه

ده .ﻟکﻪ ﮐﻮم رﻳﺎﺿي ﭘﻮه ﭼي ځﻴﻨي ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻃﻖ اﻋﺪاد اﺳـﺘﻌﻤﺎﻟﻮي ،ﮐـﻮم

ﭼي د ﮐﻮم ﺣﺴي ﻳﺎ ﻣﺎدي ﺷي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ګي ﻧﻪ ﮐﻮي ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫـﻢ ﻫﻐـﻪ د

اﻧﺴﺎﻧي ذﻫﻦ د ﺟﻮړښـﺖ د ﺣـﺪودو ﻟـﻪ اﻣﻠـﻪ د ﺗﺼـﻮر د ﺧـﻼ د ډﮐﻮﻟـﻮ
ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﮐﺎر وي.

ﻟﻪ اﺧﻼﻗﻮ څﺨﻪ د ﺗﯧښﺘي ﭼﻠﻨﺪ د ﻣﺬﻫﺐ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن ﻧﻪ ﺧﻮري .ﻟـﻪ

دې اﻣﻠﻪ د ﻧﻮي ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻬﺬﻳﺐ اﺧﻼﻗي ﺑﻨﺴټ د اﺳﻼم ﺳﺮه ﺳﻤﻮن ﻧـﻪ
ﻟﺮي .د دې ﻣﻌﻨﺎ دا ﻧﻪ ده ﭼي ﻣﺴﻠﻤﺎن دي ﻟـﻪ ﻟﻮﯦـﺪﻳځ څﺨـﻪ ﺳﺎﻳﻨﺴـي

ﭘﻮﻫﻪ ﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳـﻪ ﮐـﻮي .ﺧـﻮ د دې ﻣﻌﻨـﺎ دا ﻫـﺮو ﻣـﺮو ده ﭼـي ﻓﺮﻫﻨګـي

اړﻳکي دي ﻧﻪ ورﺳﺮه ﺳﺎﺗي .ﭘﻪ ډﯦﺮو ځﺮګﻨﺪو اﻟﻔﺎﻇﻮ وﻳـﻞ ﮐﯧـﺪاى ﺳـي

ﭼي د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ د ﺗﻬـﺬﻳﺐ د روح ،د ژوﻧﺪاﻧـﻪ د ﻃـﺮز او د ټـﻮﻟﻨﻴﺰو ادارو
ﻧﻘﻠﻮل ﺗﺮ ﻫﻐﻮ اﻣکﺎن ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼي ﻣـﻮږ ﭘـﺮ اﺳـﻼﻣي ﻧﻈﺮﻳـﻪ ښـﻪ دروﻧـﺪ

وارى ﻧﻪ وي ﮐړى.

 Ïﺻﻠﯿﺒﻲ ﺟګړ æﺳﯿﻮìÑ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وﻟي ﺑﺎﻳﺪ د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻟـﻪ ﻧﻘﻠﻮﻟـﻮ ډډه وﮐـړي؟ د دې

ﻳﻮ ﻻﻣﻞ دادى ﭼي د دواړو ﺗﻬﺬﻳﺒﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐي ﮐﻮم روﺣﺎﻧي ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
ﻧﺴﺘﻪ .ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ﻟﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ﺗﺎرﻳﺨي ﺗﺠﺮﺑـﻮ څﺨـﻪ ﻫـﻢ ﻟـﻪ اﺳـﻼم
ﺳﺮه د ﻟﻮﯦﺪﻳځ دښﻤﻨي څﺮګﻨﺪﻳږي.

دﻏﻪ دښﻤﻨي ﺗﺮ ﻳﻮه ﺑﺮﻳﺪه اروﭘﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻴـﺮاث رﺳـﯧﺪﻟې ده .ﻳﻮﻧﺎﻧﻴـﺎﻧﻮ

او روﻣﻴﺎﻧﻮ ﻳﻮازي ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨګﻪ ﺑﻠﻞ او ﻧﻮرو ټﻮﻟـﻮ ﻫﻴﻮادوﻧـﻮ،

ﭘﻪ ﺗﯧﺮه د روم ﺳﻤﻨﺪرګي د ﺳﻬﻴﻠي او ﺧﺘﻴﺰو ﺳﻴﻤﻮ ﭘﺮ اوﺳـﯧﺪوﻧﮑﻮ ﻳـﯥ

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(

٦٣

د ﺑــﺮ ﺑــﺮي ) (Barbarianټﺎﭘــﻪ ﻟګــﻮل)  .(1ﻟــﻪ دﻏــﻪ ﻣﻬﺎﻟــﻪ ﻟﻮﯦــﺪﻳﺰﻳﺎن د

ﺗﻮﮐﻮﻣﻴﺰ وﻳﺎړ ﭘﻪ ﻧـﺎروﻏي اﺧﺘـﻪ دي ،ﻫﻐـﻮ ﻧﺴـﻠﻮﻧﻮ او وﻟﺴـﻮﻧﻮ ﺗـﻪ ﭼـي
اروﭘــﺎﻳﻲ ﻧــﻪ دي ﭘــﻪ ﺑﯧﺨــي ډﯦــﺮه ﺳــﭙکﻪ ﺳــﺘﺮګﻪ ګــﻮري او دا د ﻟﻮﯦــﺪﻳﺰ

ﺗﻬﺬﻳﺐ ځﺎﻧګړﻧﻪ ګﺮځﯧﺪﻟې ده .د ﻧﻮرو ﻣـﺬاﻫﺒﻮ ﺳـﺮه د ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰ ﺗﻬـﺬﻳﺐ

ﭼﻠﻨﺪ د ﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ وﻻړ دى ،ﺧﻮ د اﺳـﻼم ﭘـﻪ اړه ﻳـﯥ ﭼﻠﻨـﺪ
ﭘﺮ داﺳـي ﺷـﺪﻳﺪه ﮐﺮﮐـﻪ وﻻړ دى ﭼـي ډﯦـﺮي ژوري رﻳښـې ﻟـﺮي .دﻏـﻪ

ﭼﻠﻨﺪ ﻳﻮازي ﭘﺮ ﻋﻘﻠي ﺑﻨﺴـټﻮﻧﻮ ﻧـﻪ دى وﻻړ ،ﺑﻠکـي ﺟـﺬﺑﺎت ﻫـﻢ ﻟـﻮى

دﺧﻞ ﭘکښي ﻟﺮي .ﻟﻮﯦﺪﻳځ ښﺎﻳﻲ ﺑﻮداﻳﻲ او ﻫﻨﺪۍ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﻧﻪ ﻣﻨي ،ﺧﻮ

د دﻏﻮ ﻣﺬﻫﺒﻮ ﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﺘﻮازن او د ﭘﺎم وړ ﭼﻠﻨﺪ ﻏﻮره ﮐﻮي ،ﺧـﻮ ﭼـي

د اﺳﻼم ﺧﺒﺮه راﻣﻨځﺘﻪ ﺳي ﻧﻮ د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ذﻫﻦ ﺗﻮازن ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﻻړ ﺳـي

او د ﮐﺮﮐي او ﺗﻌﺼﺐ ﺟﺬﺑﺎت ﭘﻪ ګډ ﺳي .ﻟﻪ څﻮ اﺳﺘﺜﻨﺎوو ﭘﺮﺗﻪ د اروﭘﺎ

ډﯦﺮ ﺧﺘﻴځﭙﻮﻫﺎن ﭘﺮ اﺳﻼم ﺑﺎﻧـﺪي د ﻟﻴکﻨـي ﭘـﺮ ﻣﻬـﺎل د داﺳـي ﭘﻠـﻮۍ د

ﺟﺮم څﺮګﻨﺪوﻧﻪ ﮐﻮي ﭼي ﻫﻴڅ د ﭘﺎم او ﻣﻨﻠﻮ وړ ﻧﻪ وي .د اﺳﻼم ﭘﻪ اړه

ﭼي ﻫﻐﻮ ﮐﻮﻣي څﯧړﻧي ﮐړي دي ،ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴږي ﭼي د ﻫﻐـﻮ

ﻣﻮﺧﻪ ﭘﺮ اﺳﻼم ﺑﺎﻧﺪي څﯧړﻧﻪ ﻧﻪ ده ،ﺑﻠکي د ﻫﻐﻮ ﻣﻘﺼـﺪ داﺳـي اﻳﺴـي
ﻟکﻪ ﭼي اﺳﻼم ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﺤکﻤﻪ ﮐي د ﻗﺎﺿـﻴﺎﻧﻮ ﭘـﻪ وړاﻧـﺪي دروﻟـى وي.

ان ﭼي ځﻴﻨي ﺧﺘﻴځ ﭘﯧﮋﻧﺪوﻧﮑي داﺳي څﺮګﻨﺪﻳږي ﻟکﻪ د اﺳـﻼم د ﺳـﺰا
ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭼي د ﻣﺪﻋي اﻟﻌﻤﻮم )څﺎرﻧﻮال( دﻧﺪه ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﺎﻳﻲ .ﻧـﻮر

ﺧﺘﻴځ ﭘﯧﮋﻧﺪوﻧﮑي ﮐﻪ څـﻪ ﻫـﻢ د داﺳـي ﺣکـﻮﻣﺘي وﮐﻴـﻞ دﻧـﺪه ﭘـﺮ ﻣـﺦ
 -١اروﭘﺎﻳﺎﻧﻮ او اﻣﺮﻳکﺎﻳﺎﻧﻮ د ﺷﻤﺎﻟي اﻓﺮﻳﻘې د ﺑﺮ ﺑﺮ و )وروﺳﺘﻪ د ﺑﺮ ﺑﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ( ﺳﺮه د ﺟګړو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ او د ﺗﻌﺼﺐ ﻟﻪ ﻣﺨي ﻫﻐﻮ ﺗﻪ د وﺣﺸي
) (Barbarianاﺻﻄﻼح ﮐﺎروي او د وﺣﺸﺖ او ﺑﺮﺑﺮﻳﺖ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ د
) (Barbarianismاﺻﻄﻼح راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړې ده.

٦٤

اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

ﺑﻴﺎﻳﻲ ﭼي د ﻣﺠﺮم ﭘﻪ ﭘﻠﻮي ﮐﺎر ﮐـﻮي ،ﺧـﻮ ﭘـﻪ زړه ﮐـي اﺳـﻼم ﻣﺠـﺮم

ګڼﻲ او ﭘﻪ زړه ﻧﺎزړه ﺗﻮګﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﻮﮐﻞ د ﺳﺰا د ﮐﻤﻮﻟـﻮ وﮐﺎﻟـﺖ ﮐـﻮي.

زﻳﺎﺗﻮ ﺧﺘﻴځ ﭘﯧﮋﻧﺪوﻧﮑﻮ ﭼي د ﭘﺎﻳﻠﻮ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﻣﻪ ﻃﺮﻳﻘـﻪ ﻏـﻮره

ﮐړې ده ،ﻫﻐﻪ د ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ د ﻣﻠﺤﺪﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف د ﮐﺎﺗﻮﻟﻴکي ﮐﻠﻴﺴـﺎ

د ﻋﻘﺎﻳﺪو د ﭘﻠټﻮﻧﮑﻮ ﺑﺪﻧﺎﻣﻮ ﻣﺤکﻤﻮ ﻳﺎد ﺗﺎزه ﮐﻮي .ﭘﻪ ﺑﻠـﻪ وﻳﻨـﺎ ﻫﻐـﻮى

ﭘﻪ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘي ذﻫﻦ د ﺗﺎرﻳﺨي ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ څﯧړﻧي ﻧﻪ ﮐـﻮي ،ﺑﻠکـي ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎﹰ ﭘـﻪ

ﻫﺮه ﻣﻮﺿﻮع ﮐي ﻟﻪ ﻣﺨکـي څﺨـﻪ د اﺧﻴﺴـﺘﻠﻮ ﺳـﻮو ﻧﺘـﺎﻳﺠﻮ ﭘـﻪ ﻫکﻠـﻪ
څﯧړﻧي ﭘﻴﻠﻮي .د ﻏﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ د اﺳﻼم ﭘﺮ ﺿﺪ ﻟﻪ ﺗﻌﺼـﺐ څﺨـﻪ راﻣﻨځﺘـﻪ
ﺳــﻮي دي .دﻏــﻪ ﺧﺘﻴځﭙﻮﻫــﺎن د دوى د زړه د ﺧﻮښــي ﭘــﺎﻳﻠﻮ ﭘــﻪ ﻻس

راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎره داﺳي ﺷﻮاﻫﺪ ﻟټﻮي ﭼي د دوي ﭘﻪ ښﻪ ورﺳي .ﭼﻴﺮي ﭼي

داﺳي ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻧـﻪ ﮐـړي ﻧـﻮ ځﻴﻨـي ﺷـﻮاﻫﺪ د ﻫﻐـﻮ ﻟـﻪ ﺳـﻴﺎق او
ﺳــﺒﺎق څﺨــﻪ ﺑﯧﻠــﻮي او ﺧﭙــﻞ ﮐــﺎر ځﻨــي اﺧﻠــي او دﻏــﻪ ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﭘــﻪ ﻏﻴــﺮ
ﺳﺎﻳﻨﺴي ﺗﻮګﻪ او ﭘﻪ ﺑﯥ اﻳﻤﺎﻧۍ ﺳﺮه ﻻﻧﺪي ﺑﺎﻧﺪي ﮐﻮي ،د ﺧﭙﻞ ﻣﻄﻠﺐ

ﻧﺘﻴﺠﻪ ځﻨي اﺧﻠي .دوى د دې ﺧﺒﺮي ﭘﺮوا ﻧﻪ ﮐﻮي ﭼي ﭘﻪ دې ﻣﻮﺿـﻮع

ﮐي د ﺑﻞ اړخ ﻳﻌﻨي د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ درﻳځ څﻪ دى.

د ﮐﺎر د دې ﻻروﭼﺎرو ﭘﻪ ﻣټ دوى ﻟﻪ اﺳـﻼم څﺨـﻪ ﻳـﻮ ﻋﺠﻴـﺐ او

ﻏﺮﻳﺐ اﻧځﻮر ﺑﺎﺳي .ﭘﻪ ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﮐـي ﭼـي د ﺧﺘـﻴځ ﭘـﻪ اړه ﮐـﻮم ادﺑﻴـﺎت

ﺧﭙﺮﻳږي ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐي د اﺳﻼم دﻏﺴي اﻧځﻮر ښکﺎري .د اﺳﻼم د ﻣﺴـﺦ
ﮐﻮﻟﻮ دﻏـﻪ ﻟـﻪ ﺗﻌﺼـﺒﻪ ډک ﻋﻤـﻞ ﻳـﻮازي ﭘـﻪ ﻳـﻮه ﻫﻴـﻮاد ﭘـﻮري ﻧـﻪ دى

ﻣﺤﺪود ،ﺑﻠکي دا ﮐﺎر ﭘﻪ اﻧګﻠﺴﺘﺎن ،ﺟﺮﻣﻨـي ،اﻣﺮﻳکـﺎ ،روس ،اﻳټﺎﻟﻴـﺎ او

ﻫﺎﻟﻴﻨډ او د اروﭘﺎ ﭘﻪ ﻧﻮرو ټﻮﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐي ﮐﻴږي .ﻟﻨډه دا ﭼـي ﻫـﺮ ځـﺎى

ﻟﻮﯦﺪﻳﺰو ﺧﺘﻴځﭙﻮﻫﺎﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﭘـﺎم د اﺳـﻼم ﻟـﻮر ﺗـﻪ اړوﻟـى دى .د اﺳـﻼم

دﻏﻪ ﻣﺴـﺦ ﺳـﻮى اﻧځـﻮر ﻳـﯥ ﮐښـﻠى دى .دوى ﻟـﻪ دې څﺨـﻪ د ﺧﭙﻠـي

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(

٦٥

ټﻴټﺘﻴﺎ ﺧﻮﻧﺪ اﺧﻠي .دوى ﺗﻪ ﭼـي ﻫﺮځـﺎى ﻣﻮﻗـﻊ ﭘـﻪ ﻻس ورﻏﻠـې ده د
اﺳﻼم ﭘﻪ ﺧﻼف ﻟﻴکﻨﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ ﺧﻮﻧﺪ اﺧﻴﺴﺘى دى .دﻏﻪ ﺧﺘﻴځﭙﻮﻫﺎن

ﮐﻮم ځﺎﻧګړى ﺗﻮﮐﻢ ﻧﻪ ﻟـﺮي .دوى د ﺧﭙـﻞ ﻓﺮﻫﻨـګ او ﺧﭙـﻞ ﭼﺎﭘﯧﺮﻳـﺎل

اﺳﺘﺎزي دي .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﭘﻪ دې ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﮐي څﻪ ﺗﺮدد ﻧﻪ

ښﺎﻳﻲ ﭼي د اروﭘﺎ او اﻣﺮﻳکﺎ ذﻫﻦ ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰه ﺗﻮګﻪ »د ﻣﺬﻫﺐ او ﺛﻘﺎﻓـﺖ

ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د اﺳﻼم« ﭘﺮ ﺿﺪ ﻟﻪ ﺗﻌﺼﺐ څﺨﻪ ډک دى) .(1

د دﻏﻪ ﺿﺪﻳﺖ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻻﻣﻞ ،ﺑﻞ ﭘﺨﻮاﻧى ﻧﻘﻄﮥ ﻧﻈﺮ ﻫﻢ دى ﮐﻮم ﭼي

ﻧړۍ ﻳﯥ ﭘﺮ »اروﭘﺎﻳﻲ« او »ﺑﺮﺑﺮي« وﯦﺸﻠې وه .ﺑﻞ ﻻﻣﻞ ﭼي ﻟـﻪ اﺳـﻼم
ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮګﻪ اړه ﻧﻴﺴي د ﺗﯧﺮﻣﻬﺎل ﻟﻮر ﺗﻪ ﻟﻪ ﭘﺎم اړوﻟﻮ ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه

د ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ د ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻮﻟﻮ څﺨﻪ څﺮګﻨﺪﻳږي.

د ﻣﺘﺤﺪي اروﭘﺎ او اﺳـﻼم ﺗـﺮﻣﻨځ ﻟـﻮﻣړى ﺳـﺘﺮ ټﮑـﺮ ﻳﻌﻨـي ﺻـﻠﻴﺒﻲ

ﺟګړې ﺑﺎﻟکﻞ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل وﻧښﺘې ﭼي اروﭘﺎﻳﻲ ﺗﻬـﺬﻳﺐ ﭘﻴـﻞ ﺳـﻮى وو.

دﻏﻪ ﻣﻬـﺎل ﻻ دﻏـﻪ ﺗﻬـﺬﻳﺐ د ﮐﻠﻴﺴـﺎ ﺳـﺮه ﭘﻴﻮﺳـﺘﻮن درﻟـﻮد .د روم ﺗـﺮ

زوال وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ څﻮ ﺗﻴﺎرو ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﻮري دﻏﻪ ﺗﻬـﺬﻳﺐ ﻟـﻪ ﺗﻴـﺎرو څﺨـﻪ د

راوﺗﻠـﻮ ﮐﻮښــښ ﮐـﺎوه .دﻏــﻪ ﻣﻬــﺎل د دﻏـﻪ ﺗﻬــﺬﻳﺐ ﭘـﺮ ادﺑﻴــﺎﺗﻮ ﭘﺴــﺮﻟى

 -١ﻟﻪ دې ﭘﻠﻮه د ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴﻤي ﭘﯧړۍ ﭘﻪ وروﺳﺘۍ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﮐي د اروﭘﺎ او اﻣﺮﻳکې د
ﺧﺘﻴځﭙﻮﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻴکﻨﻮ او ﻟﻬﺠﻪ ﮐي څﺮګﻨﺪ ښﻪ واﻟى راﻏﻠى دى .ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﻳﻮه
ﻣﻌﻤﻮﻟي ﻟږﮐي ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﺗﻌﺼﺒﺎت ﭘﺎى ﺗﻪ ﻧﻪ دي رﺳﻮﻟي ،ﺧﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰه

ﺗﻮګﻪ د اﺳﻼم او اﺳﻼﻣي ﻧړۍ ﭘﻪ اړه د ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﭘﻪ ﻟﻴکﻨﻮ ﮐي ورو ورو ښﻪ واﻟى
راځي او اﺳﻼﻣي ﻓﮑﺮ او اﺳﻼﻣي ﻣﻮﺧي ﺳﺘﺎﻳﻲ او اوس ﭼي ﺧﺘﻴځﭙﻮﻫﺎن

ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻟﻴکﻨي ﮐﻮي ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐي د اﺳﻼم د ﺷکﻞ د ﻣﺴﺦ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺨﻮاﻧى
ﺷﻌﻮري ﻳﺎ ﻻﺷﻌﻮره ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﺎى ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟى دى) .ﻟﻴکﻮال(

٦٦

اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

راروان وو .د ګﻮت ،ﻫـﻮن او آوار)  (1ﻗﻮﻣﻮﻧـﻮ د ﺟګـړو او ﺑﺮﻳـﺪو ﻧـﻮ ﻟـﻪ
اﻣﻠﻪ ﭼي ﭘﺮ ښکﻠﻮ ﻫﻨﺮوﻧﻮ ﮐﻮم ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺴـﻠﻂ ﺳـﻮى وو ﻫﻐـﻪ اوس ﻟـﻪ

دﻏــﻪ ﻏﻔﻠﺘــﻪ راوﻳښــﯧﺪل .اروﭘــﺎ دﻏــﻪ ﻣﻬــﺎل د ﻣﻨځﻨﻴــﻮ ﭘﯧړﻳــﻮ د ﻟﻮﻣړﻳــﻮ

ﻣﻬﺎﻟﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ څﺨﻪ راوﺗﻠې وه او ﻳﻮ ﻧﻮى ﻓﺮﻫﻨګي ﺷﻌﻮر

ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﮐړى وو .ﭘﻪ دﻏﻮ ډﯦﺮو ﻧﺎزﮐﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐي ﺻـﻠﻴﺒﻴﺎﻧﻮ د اﺳـﻼﻣي
ﻧړۍ ﺳﺮه دښﻤﻨﺎﻧﻪ ټﮑﺮ وﮐړ.

ﺗﺮ ﺻﻠﻴﺒﻲ ﺟګړو دﻣﺨﻪ ﻫﻢ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ او اروﭘﺎﻳـﺎﻧﻮ ﺗـﺮ ﻣـﻨځ ټﮑـﺮ

راﻏﻠى وو ،ﮐﻠﻪ ﭼي ﻋﺮﺑﻮ ﭘﺮ ﺳﻴﺴﻠي ،اﺳﭙﺎﻧﻴﻪ او ﺳﻬﻴﻠي ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ﺑﺎﻧـﺪي
ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﮐﻮل .ﺧﻮ دﻏﻪ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ د اروﭘﺎ ﻟـﻪ ﻧﻘﻄـﮥ ﻧﻈـﺮه ﭘـﻪ اروﭘـﺎ ﮐـي د
ﻧﻮي ﺛﻘﺎﻓﺘي ﺷﻌﻮر ﺗﺮ وﻳښـﺘﻴﺎ دﻣﺨـﻪ وه .دﻏـﻮ ﺟګـړو ﺳـﻴﻤﻪ ﻳﻴـﺰه ﺑڼـﻪ

درﻟﻮده او اوروﭘﺎﻳﺎن ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧـﻪ ﺳـﻮه ﭘﻮﻫﯧـﺪﻻى.

وروﺳﺘﻪ ﺻﻠﻴﺒﻲ ﺟګړو د اﺳﻼم ﭘﻪ اړه د اروﭘﺎ دﭼﻠﻨﺪ ﭘﻪ ﻫکﻠـﻪ ﭘﺮﯦکـړه
وﮐړه ﭼي ﺗﺮ ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ﺣﺎل ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮه .دﻏـﻪ ﺻـﻠﻴﺒﻲ ﺟګـړې

ﭘﺮﯦکړوﻧي وې .ځکﻪ ﭼي دا د اروﭘﺎ د ژﻏـﻮرﻧي ﻟﭙـﺎره وې .دا ﻫﻐـﻪ ﭘﯧـﺮ
وو ﭼي ﭘﻪ اروﭘﺎ ﮐي د ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﻟﭙﺎره ﻓﺮﻫﻨګـي ځـﺎﻧګړﻧﻮ ﭘـﻪ ټﻮﮐﯧـﺪو

ﭘﻴﻞ ﮐړى وو او ﺗﺮدﻏﻪ ﻣﻬﺎﻟﻪ ﻻ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ ﭘړاو ﮐـي وې .ﮐـﻮم څـﻪ

ﭼي د اﻓﺮادو ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐي ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻴږي ﻫﻐﻪ د وﻟﺴﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐي ﻫﻢ

ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻴږي .ﻫﻐﻪ دا ﭼي د ژﻏﻮرﻧي ﻟﭙﺎره ﭼي ﭘﺮ ﺷﻌﻮر او ﻻﺷﻌﻮر څﻪ
اﻏﯧﺰي ﻣﺮﺗﺴﻤي ﮐﻴږي ﻫﻐﻪ د ﻋﻤﺮ ﺗﺮﭘﺎﻳﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﮐﻴږي .دﻏـﻪ ډول اﻏﯧـﺰي

دوﻧي ژوري وي ﭼي اﻳﺴﺘﻪ ﮐﯧﺪه ﻳﯥ ﻫﻴڅ ﻣﻤکﻦ ﻧـﻪ وي .اﻟﺒﺘـﻪ ﮐﯧـﺪاى
 -١آوار ﭘﻪ ﺳﻬﻴﻞ ﺧﺘﻴﺰه اروﭘﺎ ﮐي ﻳﻮ ﺟګړه ﻣﺎر ﻗﻮم وو ﭼي ﻟﻪ ﺷﭙږﻣي ﺗﺮ ﻧﻬﻤي
ﻋﯧﺴﻮي ﭘﯧړۍ ﭘﻮري ﻳﯥ د ﺗﻮر ﺳﻤﻨﺪرګي څﺨﻪ ﺗﺮ د ادرﻳﺎټﻴک ﺳﻤﻨﺪرګي

ﭘﻮري ﺧﭙﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺟﻮړ ﮐړى وو.

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(

٦٧

ﺳي ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻋﻘﻠي ﺗﺠﺮﺑﻮ او ﻏﻮر او ﻓﮑﺮ راﮐﻤي ﮐړاى ﺳي .دﻏﻪ څـﻪ د

ﺻﻠﻴﺒﻲ ﺟګړو ﭘﻪ ﻫکﻠـﻪ ﻫـﻢ وﺳـﻮه .دﻏـﻮ ﺟګـړو د اروﭘـﺎ د ﻋﻮاﻣـﻮ ﭘـﺮ
روﺣﻴــﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧــﺪي ډﯦــﺮي ژوري او ﭘﺎﻳښــﺘي اﻏﯧــﺰي ﭘﺮﯦښــﻮدې .د دﻏــﻮ

ﺟګړو ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﭼي دﻏـﻪ ﻣﻬـﺎل د ﻋﻮاﻣـﻮ د زور او زوږ ﮐـﻮم ﺳـﻴﻼب
څﭙڅﭙﺎﻧﺪ ﺳﻮ ﻧﻪ دﻣﺨﻪ راﻏﻠى وو او ﻧﻪ ﭘﻪ وروﺳﺘﻪ ﮐي راﻏى .د اروﭘﺎ ﭘﻪ

ټﻮﻟﻪ ﻟﻮﻳﻪ وﭼﻪ ﮐي ﺟـﺬﺑﺎﺗي ﮐﻴﻔﻴـﺖ راﻣﻨځﺘـﻪ ﺳـﻮ .ﭼـي ﻟـﻪ اﻣﻠـﻪ ﻳـﯥ د
دوﻟﺘﻮﻧﻮ ،وﻟﺴﻮﻧﻮ او ﻋﻮاﻣﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ټﻮﻟي ﺑﯧﻠﻮوﻧﮑي ﭘﻮﻟي ړﻧګـي ﺳـﻮې.

دﻏﻪ ﻣﻬﺎل اروﭘﺎ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐي د ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﻟﭙـﺎره د ﻳـﻮواﻟي څﺮګﻨﺪوﻧـﻪ

وﮐړه ﭼي ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د اﺳﻼﻣي ﻧړۍ ﭘﺮ ﺿﺪ وه .ﺑﯧﻠﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐې وﻳـﻞ ﮐﯧـﺪاى

ﺳي ﭼي ﻧﻮې اروﭘﺎ د ﺻـﻠﻴﺒﻲ ﺟګـړو ﻟـﻪ روح څﺨـﻪ وزﯦږﯦـﺪه .ﺗـﺮ دې

دﻣﺨﻪ اروﭘﺎﻳﺎن اﻳﻨګﻠﻮﺳﻴکﺴﻦ ،ﺟﺮﻣﻨﻴﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻮﻳﺎن ،ﻧﺎرﻣﻦ ،اﻳټﺎﻟﻮﻳﺎن
او ډﻧﻤﺎرﮐﻴﺎن وه ،ﺧﻮ د ﺻﻠﻴﺒﻲ ﺟګړو ﭘـﻪ ﭘﯧـﺮ ﮐـي د »ﻋﯧﺴـﻮي ﻧـړۍ«

) (Christendomﻧــﻮى ﺗﺼــﻮر راﻣﻨځﺘــﻪ ﺳــﻮ .ﭼــي د ټﻮﻟــﻮ اروﭘــﺎﻳﻲ

وﻟﺴﻮﻧﻮ ګډ ﻣﻘﺼﺪ ﺟﻮړ ﺳﻮ) .دې ﭘـﻪ ﻫـﻴڅ ﺻـﻮرت د »ﻋﯧﺴـﻮﻳﺖ« د

ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺗﺼﻮر ﺳﺮه ﺳﻤﻮن ﻧﻪ درﻟﻮد( .دﻏﻪ ګډ ﻣﻘﺼﺪ د اﺳﻼم ﭘﺮ ﺿـﺪ
د ﮐﺮﮐي ﻣﻘﺼﺪ دى .ﭼي »ﻋﯧﺴﻮي ﻧړۍ« ﺗﻪ ﻳﯥ د ﻏﺮه د څﺮاغ ﺣﻴﺜﻴﺖ
ﻏﻮره ﮐړ.

د ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺳﺘﺮه ﻧﺎدوده داده ﭼـي د ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰي ﻧـړۍ د ﻟـﻮﻣړي

ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺷـﻌﻮر ﻳـﺎ ذﻫﻨـي وﻳښـﺘﻴﺎ ﺗـﺮ ﺷـﺎ د ﮐﻠﻴﺴـﺎ ﻻس وو ،ﺧـﻮ ﺗـﺮ دې

وروﺳﺘﻪ ﭼي اروﭘﺎ څﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړل ،ﻫﻐﻪ د ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻟﻪ ﻫـﺮي

ﺧﺒﺮي څﺨﻪ د ﺑﻐﺎوت ﻟﻪ اﻣﻠﻪ وه.

دا ﻋﯧﺴﻮﻳﺖ او اﺳﻼم دواړو ﺗﻪ ﺳـﺘﺮه وﻳﺮﻧـﻪ ﺳـﻮه .ﮐﻠﻴﺴـﺎ ﺗـﻪ ځکـﻪ

وﻳﺮﻧﻪ ﺳﻮه ﭼي ﻫﻐې ﭼي د اروﭘﺎﻳـﺎﻧﻮ ﭘـﺮ ذﻫﻨﻮﻧـﻮ ﺑﺎﻧـﺪي څـﻪ وﻟکـﻪ در
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ﻟﻮده ﻟﻪ ﻫﻐې څﺨﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧي ﺳﻮه او اﺳﻼم ﺗﻪ ﻟﻪ دې اﻣﻠـﻪ وﻳﺮﻧـﻪ ﺳـﻮه

ﭼي ﺗﺮ څﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﻮري د ﺻﻠﻴﺒﻲ ﺟګړو د ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠـﻮ ﺑڼـﻮ ﺳـﺮه ﻣﺨـﺎﻣﺦ
ﺳﻮ.

د ﭘﺮﻫﯧﺰګﺎرۍ دﻋﻮه ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺻﻠﻴﺒﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻴﻮل ﺳﻮو ﺳﻴﻤﻮ ﮐي

د ﺗﺒﺎﻫۍ او وراﻧۍ اوروﻧﻪ ﺑﻞ ﮐړل او ﭘـﺮ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧـﺪي ﻳـﯥ داﺳـي
ﻇﻠﻤﻮﻧﻪ وﮐړل ﭼي د ﻓﻠک ﺳﺘﺮګﻮ ﺑﻪ ﻫﻴڅ ﻧﻪ وي ﻟﻴﺪﻟي .ﺑـﺎﻻﺧﺮه دﻏـﻪ

ﺳــﻴﻤي ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﻴﺮﺗــﻪ وﻧﻴــﻮﻟې ،ﺧــﻮ دﻏــﻮ ﺻــﻠﻴﺒﻴﺎﻧﻮ ﭼــي ﮐــﻮم ﻧــﻪ

ﺑﻴﺎﻧﯧﺪوﻧﮑي ﻇﻠﻤﻮﻧﻪ وﮐړل ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐي ﻳﻮ ﻇﻠـﻢ داﻫـﻢ وو ﭼـي د ﭘﯧړﻳـﻮ

ﭘﯧړﻳﻮﻟﭙﺎره ﻳﯥ د دښﻤﻨۍ زﻫﺮﺟﻦ زڼﻲ وﮐﺮل ﮐﻮم ﭼي ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻳﯥ ﻻ د

ﺧﺘﻴځ او ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﭘﻪ اړﻳکﻮ ﮐي زﻫﺮ ګډ ﮐړي دي .ﭘـﻪ داﺳـي ﺣـﺎل ﮐـي

ﭼي دې دښﻤﻨۍ ﻫﻴڅ ﺳﺒﺐ ﻧﻪ درﻟﻮد .ﮐﻪ څﻪ ﻫـﻢ د اﺳـﻼم او ﻟﻮﯦـﺪﻳځ

ﭘﻪ روﺣﺎﻧي ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﻣﻘﺎﺻﺪوﮐي اﺧﺘﻼﻓﻮﻧـﻪ ﺳـﺘﻪ ﺧـﻮ د دې
ﺳﺮه ﺳﺮه دﻏﻪ دواړه ﻳﻮ ﺑﻞ زﻏﻤﻼى ﺳي .دﻏﻪ اﻣکﺎﻧﺎت ﻳـﻮازي ﻧﻈـﺮي
ﻧﻪ ،ﺑﻠکي رﺷﺘﻴﺎﻧي دي ،ځکﻪ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﺗﻞ د ﻟﻮرﯦﻴﻨي او ﻋﺰت
او درﻧﺎوي ﭘﺮ ﺑﻨﺴـټ د اړﻳکـﻮ د ټﻴﻨګښـﺖ ﻟﭙـﺎره ﻣﺨﻠﺼـﺎﻧﻪ ﮐﻮښښـﻮﻧﻪ
ﺳﻮي دي .ﮐﻠـﻪ ﭼـي ﺧﻠﻴﻔـﻪ ﻫـﺎرون اﻟﺮﺷـﻴﺪ ﺧﭙـﻞ ﺳـﻔﻴﺮ )د ﻓﺮاﻧﺴـې(

ټﻮﻟﻮاﮐﻤﻦ ﺷﺎرﻟﻴﻤﺎن ﺗﻪ وﻟﯧږى ﻧـﻮ د دې ﺗﺮﺷـﺎ دﻏـي ﻫﻴﻠـي ﮐـﺎر ﮐـﺎوه.
ځکﻪ د ﻫﻐﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ دوﺳﺘي ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه د ﻣﺎدي ګټﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل ﻧﻪ وه.

دﻏﻪ ﻣﻬﺎل اروﭘﺎ ﻟﻪ ذﻫﻨي ﭘﻠﻮه دوﻧﻪ ﺟﺎﻣﺪه وه ﭼـي ﭘـﻪ دې ﺧﺒـﺮو ﻫـﻴڅ
ﭘﻮه ﻧﻪ ﺳﻮه .ﺧـﻮ د ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﺨـﻮا ﭘـﺮ دې اﻗـﺪام ﺑﺎﻧـﺪي د ﻧﺎﺧﻮښـۍ

څﺮګﻨﺪوﻧﻪ ﻫﻢ وﻧﻪ ﺳﻮه .ﺗﺮ دې وروﺳﺘﻪ ﺻﻠﻴﺒﻴﺎن ﻧﺎﺑﺒﺮه راڅﺮګﻨﺪ ﺳـﻮل

او د اﺳﻼم او ﻟﻮﯦﺪﻳځ اړﻳکي ﻳﯥ ﺧړي ﭘـړي او ﻣﺴـﻤﻮﻣي ﮐـړې .دا ﻟـﻪ

دې اﻣﻠﻪ ﻧﻪ وې ﭼي ﺻﻠﻴﺒﻴﺎﻧﻮ ﺟګړه ﻏﻮښﺘﻪ ځکﻪ د وﻟﺴﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐي

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(
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ډﯦــﺮي ﺟګــړې ﺳــﻮي دي او ﺑﻴــﺎ ﻫﯧــﺮي ﺳــﻮي دي .ډﯦــﺮي دوﺳــﺘۍ ﭘــﻪ

دښﻤﻨﻴﻮ اوښﺘي دي ،ﺧﻮ ﺻﻠﻴﺒﻴﺎﻧﻮ ﭼي ﮐﻮم ﺧﺒﺎﺛﺖ وﮐړ ﻫﻐﻪ ﻳﻮازي ﭘﺮ

وﺳﻠﻪ وال ټﮑﺮ ﻣﺤﺪود ﻧﻪ وو ،ﺑﻠکي دا ﻟﻮﻣړى ذﻫﻨي ﺧﺒﺎﺛﺖ وو ﭼي د

اﺳﻼﻣي ﻧړۍ ﭘﺮ ﺿﺪ ﻳﯥ اروﭘﺎﻳﻲ ذﻫﻦ ﻣﺴﻤﻮم ﮐړ .اﺳـﻼﻣي ﺗﻌﻠﻴﻤـﺎت
او ﻧﻈﺮﻳﺎت د ﮐﻠﻴﺴﺎو ﭘﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ د اروﭘـﺎﻳﻲ ﭘﻮﻫـﺎﻧﻮ ﻟﺨـﻮا ﭘـﻪ داﺳـي

ﺣﺎل ﮐي ﭼي د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻮﻫﯧـﺪل ﭘـﻪ ﻗﺼـﺪ او ﭘﻮﻫـﻪ ګـډ وډ او
ﻧﺎﺳﻢ وړاﻧﺪي ﮐﯧﺪل .د دﻏﻮ ﺻﻠﻴﺒﻲ ﺟګړو ﭘﺮ ﻣﻬـﺎل ﭘـﻪ اروﭘـﺎﻳﻲ ذﻫـﻦ

ﮐي د اﺳﻼم ﭘـﻪ اړه دﻏـﻪ د ﺧﻨـﺪا ډک ﺗﺼـﻮر راﻣﻨځﺘـﻪ ﮐـړل ﺳـﻮ ﭼـي
اﺳﻼم )ﻧﻌـﻮذ ﺑﺎﻟ�ـﻪ( د ﺣﻴـﻮاﻧي ﺧﻮاﻫﺸـﻮﻧﻮ ،وﯦﻨـي ﺗﻮﻳﻮﻟـﻮ او ﻇـﺎﻫﺮي

رﺳــﻮﻣﻮ او دودوﻧــﻮ ﻣــﺬﻫﺐ دى .دﻏــﻪ دﻳــﻦ د زړه او ﻧﻈــﺮ د ﭘــﺎﮐۍ او
ﺳﭙﯧڅﻠﺘﻴﺎ ﺳﺮه څﻪ اړﻳکي ﻧﻪ ﻟﺮي .د اﺳﻼم دﻏﻪ ﻣﺴﺦ ﺳﻮى اﻧځـﻮر ﺗـﺮ

اوږدې ﻣﻮدې ﭘﻮري ﭘﺮ اروﭘﺎﻳﻲ ذﻫﻦ ﻣﺴﻠﻂ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮى دى.

د ﮐﺮﮐي ﺗﺨﻢ ﮐﺮل ﺳﻮى وو .ژر د ﺻﻠﻴﺒﻲ ﺟګړو اﻏﯧﺰي د اروﭘﺎ ﭘﺮ

ﻧﻮرو ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻫﻢ وﻟﻮﯦﺪې .دﻏﻮ ﺻﻠﻴﺒﻴﺎﻧﻮ د اﺳﭙﺎﻧﻴﻲ ﻋﯧﺴﻮﻳﺎن وﻫڅﻮل

ﭼي ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد »د ﮐﺎﻓﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﮐړاوه« وژﻏﻮري .د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧي اﺳﭙﺎﻧﻴﯥ
ﭘﺮ وراﻧي ،او ﺗﻮﮐﻢ وژﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﭘﯧړۍ ﭘﯧړۍ وﺧﺖ وﻟګﯧﺪى .د دﻏﻮ
اوږدو ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪ ﺗﻼښﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ اروﭘﺎﮐي د اﺳﻼم ﭘﺮ ﺿﺪ ﺟﺬﺑﺎت

ﻧﻮر ﻫﻢ زﻳﺎت ژور او ﭘﻴﺎوړي ﺳﻮل .ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐي ﭘﻪ اﺳﭙﺎﻧﻴﻪ ﮐي

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ او ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴې ﺗﻮګﻪ ،ﭘﻪ ﺑﯥ رﺣﻤي ﺳﺮه ووژل ﺳﻮل.
ﭘﺮ دې ﻋﺎم وژﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ اروﭘﺎ ﮐي د ﺧﻮﺷﺎﻟﻴﻮ ﺟﺸﻨﻮﻧﻪ وﻧﻴﻮل

ﺳﻮل .ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ د دﻏﻮ ﺑﯥ رﺣﻤﻴﻮ اﻏﯧﺰي ﭘﻪ وروﺳﺘﻪ ﮐي د ﻳﻮه ﺳﺘﺮ او

ﭘﺮﺗﻤﻴﻦ ﺛﻘﺎﻓﺖ د ﭘﻮﭘﻨﺎ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﺑڼﻪ راڅﺮګﻨﺪي ﺳﻮې او ځﺎى ﻳﯥ د
ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﺟﻬﺎﻟﺖ او ﻧﺎﭘﻮﻫۍ وﻧﻴﻮ .ﺑﻴﺎ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧي اﺳﭙﺎﻧﻴﯥ د
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وروﺳﺘﻴﻮ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﭘﻮﭘﻨﺎ ﮐﻮﻟﻮ دﻣﺨﻪ ﭘﻪ ١٤٩٢ع،ﮐﺎل ﻣﺴﻴﺤي
اﺳﭙﺎﻧﻴﯥ د ﻏﺮﻧﺎﻃې ﺳﻠﻄﻨﺖ د دوﻫﻢ ځﻞ ﻟﭙﺎره ﻓﺘﺢ ﮐړ .دا درﻳﻤﻪ ﭘﯧښﻪ

وه ﭼي د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰي ﻧړۍ او اﺳﻼم اړﻳکي ﻳﯥ ﻧﻮري ﻫﻢ ﺧﺮاﺑﻲ ﮐړې .د
اروﭘﺎ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ﭘﻪ ﺑﯧﺰﻧﺘﻴﻨي ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐي اوس ﻻ ﻫﻢ د ﻳﻮﻧﺎن او روم څﻪ

ﻧﺎڅﻪ ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﭘﺎﺗﻪ وو ﮐﻮم ﭼي د آﺳﻴﺎ د »وﺣﺸﻴﺎﻧﻮ«

) (Barbariansﭘﻪ وړاﻧﺪي د اروﭘﺎ ﭘﻴﺎوړې ﮐﻼ ﺑﻠﻞ ﮐﯧﺪه .ﭘﻪ

١٤٥٣ع.ﮐﺎل د دﻏي واﮐﻤﻨۍ ﺗﺮ راﭘﺮځﯧﺪﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ د
اروﭘﺎ دروازه ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺳﻮه .ﭘﻪ را وروﺳﺘﻪ ﭘﯧړﻳﻮ ﮐي د اﺳﻼم ﺳﺮه د

اروﭘﺎ دښﻤﻨي ﻳﻮازي ﭘﻪ ﻓﺮﻫﻨګي ﺑﺮﺧﻪ ﮐي ﭘﺎﺗﻪ ﻧﻪ ﺳﻮه ،ﺑﻠکي ﺳﻴﺎﺳي
ارزښﺖ ﻳﯥ ﻫﻢ ﭘﻴﺪا ﮐى ﭼي ﻟﻪ دې ﺳﺮه ﭘﻪ دې دښﻤﻨي ﮐي ﻧﻮر

زﻳﺎﺗﻮب ﻫﻢ راﻏى.

ﭘﻪ دﻏﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐي اروﭘﺎ ﺗﻪ ﻟﻪ ﺟګړو څﺨﻪ زﻳﺎﺗﻪ ګټﻪ ورﺳﯧﺪه.

رﻧﺴﺎﻧﺲ )ﺑﻴﺎ رﻏښﺖ( راﻣﻨځﺘﻪ ﺳﻮ؛ﻳﻌﻨي ﭘﻪ اروﭘﺎ ﮐي ﻫﻨﺮوﻧﻪ او ﻋﻠﻮم
ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪي ﺳﻮل .دﻏﻪ ﻋﻠﻮم اروﭘﺎ ﻟﻪ اﺳﻼم او ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ
ﻋﺮﺑﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮه ﺳﺘﺮه ﮐﭽﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړل .د دې ﻟﻮى ﺳﺒﺐ د ﺧﺘﻴځ

او ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﺗﺮ ﻣﻨځ د اړﯦکﻮ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯧﺪه وه .د ﻓﺮﻫﻨګ ﭘﻪ ډګﺮ ﮐي د
اﺳﻼم ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ اروﭘﺎ ﺗﻪ ډﯦﺮه ګټﻪ ورﺳﯧﺪه .ﺧﻮ اروﭘﺎ د ډﯦﺮﻣﻬﺎﻟي اوږدې

دښﻤﻨۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ دﻏﻪ ﻫﻤﯧﺸﻨى اﺣﺴﺎن وﻧﻪ ﻣﺎﻧﻪ .د دې ﭘﻪ

ﺧﻼف د ﻣﻬﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺳﺮه دﻏﻪ دښﻤﻨي ﻧﻮره ﻫﻢ زﻳﺎﺗﻪ ﺳﻮه او د

اروﭘﺎ د ﻣﺰاج ﺑﺮﺧﻪ وګﺮځﯧﺪه .ﮐﻠﻪ ﭼي ﺑﻪ ﮐﻮم اروﭘﺎﻳﻲ د »ﻣﺴﻠﻤﺎن«
ﻟﻔﻆ واورﯦﺪى ﭘﻪ زړه ﮐي ﺑﻪ ﻳﯥ د دښﻤﻨۍ وﻟﻮﻟې وﺧﻮټﯧﺪﻟې .ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ

ﻧﺎدوده دا وه ﭼي د ﻓﺮﻫﻨګي ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه دﻏﻪ دښﻤﻨي ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﺮ

ﺧﭙﻞ ځﺎى ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮه .ﮐﻠﻪ ﭼي د ﺳﻤﻮن ﭘﯧﺮ راورﺳﯧﺪ ﻧﻮ ﻣﺬﻫﺐ ټﻮﻟﻪ

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(
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اروﭘﺎ ووﯦﺸﻞ او ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ډﻟﻮ د ﻳﻮﺑﻞ ﺟګړي ﺗﻪ ور وداﻧګﻞ .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ

دې ټﻮﻟﻮ د اﺳﻼم ﺳﺮه دښﻤﻨي ﭘﻪ ګډه ﭘﺎﻟﻞ .ﻳﻮ ﻣﻬﺎل داﺳي راﻏى ﭼي
ﭘﻪ اروﭘﺎ ﮐي ﭘﺮ ﻣﺬﻫﺒﻲ وﻟﻮﻟﻮ ﺳړې اوﺑﻪ ﺗﻮى ﺳﻮې .ﺧﻮ دﻏﻪ ﻣﻬﺎل ﻫﻢ
ﻟﻪ اﺳﻼم ﺳﺮه دښﻤﻨي ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ﺣﺎل ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮه .دا ﻳﻮ ښکﺎره ﺣﻘﻴﻘﺖ

دى ﭼي ﺳﺘﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻣﻔﮑﺮ واﻟټﻴﺮ ﭘﻪ اﺗﻠﺴﻤﻪ ﭘﯧړۍ ﮐي د ﻋﯧﺴﻮي

ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻟﻪ ﺳﺨﺘﻮ دښﻤﻨﺎﻧﻮ څﺨﻪ وو .او ورﺳﺮه ورﺳﺮه ﻳﯥ ﻟﻪ اﺳﻼم او

د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج څﺨﻪ د ﻟﯧﻮﻧﺘﻮب ﺗﺮ ﭘﻮﻟي ﮐﺮﮐﻪ ﮐﻮل .ﺗﺮ څﻮ ﻟﺴﻴﺰو
وروﺳﺘﻪ ﻳﻮ وﺧﺖ داﺳي راﻏى ﭼي د ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﻓﺎﺿﻠﻮ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ

ﻓﺮﻫﻨګﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮاﺧﻮږۍ ډﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﻞ ﮐړه ،ﺧﻮ د اﺳﻼم ﺳﺮه
دښﻤﻨۍ ﻫﻐﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﻧﻪ ﮐړه ﭼي ﺑﯥ ﭘﻠﻮه ﻋﻠﻤي څﯧړﻧي وﮐړي .ﻟﻪ
ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﭼي ﮐﻮم واټﻦ د اروﭘﺎ او اﺳﻼﻣي ﻧړۍ ﺗﺮﻣﻨځ راﻣﻨځﺘﻪ

ﮐړى وو ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ﺣﺎل ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ .ﻟﻪ اﺳﻼم څﺨﻪ ﮐﺮﮐﻪ د اروﭘﺎﻳﻲ ﻓﮑﺮ ﻧﻪ

ﺑﯧﻠﯧﺪوﻧﮑې ﺑﺮﺧﻪ وګﺮځﯧﺪه .دا ﺣﻘﻴﻘﺖ دى ﭼي د اوﺳﻨي ﭘﯧﺮ ﻟﻮﻣړﻧي
ﺧﺘﻴځ ﯦﯧﮋﻧﺪوﻧﮑي ﮐﻮم ﭼي ﭘﻪ اﺳﻼﻣي ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﮐي ﭘﻪ ﮐﺎر ﺑﻮﺧﺖ وه
ﻋﯧﺴﻮي ﻣﺸﻴﻨﺮي )د ﺗﺒﻠﻴﻐي ادارو ډﻟي( وې .ﻫﻐﻮ اﺳﻼﻣي ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت

ﭘﻪ ﻣﺴﺦ ﺳﻮې ﺑﻨﻪ ﺑﻴﺎﻧﻮل او ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ ځﻨي د »ﮐﺎﻓﺮاﻧﻮ« ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ د
اروﭘﺎﻳﺎﻧﻮ ﺗﻌﺼﺐ ﭘﻴﺪا ﮐﻮل وه .ﺧﻮ اوس ﻫﻢ ﭼي ﺧﺘﻴځ ﻋﻠﻮم ﻟﻪ

ﻣﺸﻴﻨﺮي اﻏﯧﺰو ژﻏﻮرل ﺳﻮي دي او اروﭘﺎﻳﻲ ذﻫﻦ ګﻤﺮاه ﮐﻮوﻧﮑى
ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺟﻮش او زوږ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د اﺳﻼم ﭘﻪ اړه ﻟﻪ ﺗﻌﺼﺒﻪ ډک

ذﻫﻨﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد دى .دﻏﻪ ﺗﻌﺼﺐ د اروﭘﺎﻳﺎﻧﻮ د ﭘﻼر او ﻧﻴکﻪ ﭘﻪ ﺧټﻪ ﮐي
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اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

اﺧښﻠى او د ﺻﻠﻴﺒﻲ ﺟګړو ﻧﺘﻴﺠﻪ ده ﮐﻮم ﭼي ﻟﻪ ﭘﻴﻞ څﺨﻪ ﻳﯥ ﭘﺮ
اروﭘﺎﻳﻲ ذﻫﻦ ﺑﺎﻧﺪي ژوري اﻏﯧﺰي ﭘﺮې اﻳښي دي) .(1

د ژﺑﺎړن څﺮګﻨﺪوﻧي :د ﻟﻴکﻮال ﭘـﻮرﺗﻨى ﻟﻤـﻦ ﻟﻴـک ﻫﻐـﻪ ﻣﻬـﺎل ﻟﻴکـﻞ

ﺳﻮى ﭼي ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﺪي د ﺷﻮروي د ﻳﺮﻏﻞ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻟﻮﯦـﺪﻳځ او

اﻣﺮﻳکــﺎ د وارﺧﻄــﺎﻳﻰ او د ﺳــړې ﺟګــړې د اﻏﯧــﺰو ﻟــﻪ اﻣﻠــﻪ اﻣﺮﻳکــﺎ او
ﻟﻮﯦــﺪﻳځ ﭘــﻪ ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧــﺪي د ﺷــﻮروي ﻧﻈــﺎم د ﻣــﺎﺗﻮﻟﻮ ﭘــﻪ ﻣﻮﺧــﻪ د

اﺳﻼم ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺖ ﺳﺮه ﻧﺮم ﭼﻠﻨﺪ ﻏﻮره ﮐړى وو ،ﺧﻮ څﻨګـﻪ ﭼـي

ﺷﻮروي ﻧﻈﺎم دړي وړي ﺳﻮ ،د اﻣﺮﻳکﺎ او ﻟﻮﯦﺪﻳځ دﻏﻪ ﻧﺮﻣﻪ روﻳﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ

ﭘــﻪ دښــﻤﻨﺎﻧﻪ ﭼﻠﻨــﺪ او ﻟــﻪ درواﻏــﻮ او ﻧــﺎروا ﺗﻮروﻧــﻮ ﭘــﻪ ډﮐــﻮ ﺗﺒﻠﻴﻐــﺎﺗﻮ

 -١ﺑﺎﻳﺪ څﺮګﻨﺪه ﺳي ﭼي دﻏﻪ ﻟﻴکﻨﻪ ﭘﻪ ١٩٣٣ع،ﮐﺎل ﻟﻴکﻞ ﺳﻮې وه .ﻟکﻪ ﭼي ﻣﺎ
ﭘﻪ ﻧﻬﻢ ﻟﻤﺒﺮ ﻟﻤﻦ ﻟﻴک ﮐي ﻳﺎدوﻧﻪ ﮐړې ده ﻟﻪ څﻮ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﻟﺴﻴﺰو څﺨﻪ د ﺧﺘﻴځ

ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ادﺑﻴﺎﺗﻮ ﮐي ﺑﺪﻟﻮن راﻏﻠى دى .ﺧﻮ ﺗﺮﮐﻮﻣﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼي د اروﭘﺎ او
اﻣﺮﻳکﺎ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣي ذﻫﻨﻴﺖ ﭘﻮري اړه ﻟﺮي ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐي د اﺳﻼم او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻮري

د اړوﻧﺪو ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﻣﺘﻮازن ﭼﻠﻨﺪ ﻧﻪ ﻟﻴﺪل ﮐﻴږي .د دې ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺗﺮ
ډﯦﺮه ﭘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ اړه ﻟﺮي .ﻟﻪ ﻳﻮه ﭘﻠﻮه ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﮐي اﺳﻼﻣي ﻓﮑﺮ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ

ﭘﺴې او ﻣﺴﻠﺴﻠﻪ ﺗﻮګﻪ او د ﻗﺎﻋﺪې او ﻗﺮﻳﻨې ﺳﺮه ﺳﻢ ﻧﻪ دى وړاﻧﺪي ﮐړى،

ځکﻪ دوى ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ذﻫﻨﻴﺖ او ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﻟکﻪ څﻨګﻪ ﭼي دي ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐي ﻧﻪ

دي ﻧﻴﻮﻟي .ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﭘﻠﻮه ﭼي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﻣﺬﻫﺐ او ټﻮﻟﻨﻴﺰو او ﺳﻴﺎﺳي

ﻣﻘﺎﺻﺪو ﭘﻪ اړه څﻪ ﻟﻴکﻠي دي ډﯦﺮ ﺗﻨﺪ او ﺗﯧﺰ دي ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ دﻏﺴي ﻟﻴکﻨي

ﻣﻌﻘﻮﻟي ﻧﻪ دي ګڼﻠي ﺳﻮي ،ﭘﻪ داﺳي ﺣﺎل ﮐي ﭼي د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﻟﭙﺎره د ﻣﻌﻘﻮﻟﻮ
او ﻣﺪﻟﻠﻮ ﺧﺒﺮو وړاﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺿﺮورت دى) .ﻟﻴکﻮال(

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(
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واوښﺘﻪ .ﭘﻪ ﺗﯧﺮه د ﺳﭙټﻤﺒﺮ ﺗﺮ ﻳﻮوﻟﺴﻤي وروﺳﺘﻪ اﻣﺮﻳکﺎ او اﻧډﻳﻮاﻻﻧﻮ

) (1

ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﮐﯧﺪاى ﺳي ﭼي دا څﻨګﻪ ﻣﻤکﻨﻪ ده ﭼي دوﻧﻪ زړه دښـﻤﻨي ﭼـي

ﭘﻪ ﺑﻨﺴټﻴﺰه ﺗﻮګـﻪ ﻣـﺬﻫﺒﻲ وه او د ﻋﯧﺴـﻮي ﮐﻠﻴﺴـﺎ د ﻏﻠﺒـﯥ ﻟـﻪ اﻣﻠـﻪ وه،
اوس ﻫﻢ ﭘﻪ ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﮐي ﻣﻮﺟﻮده ده .ﭘﻪ داﺳي ﺣـﺎل ﮐـي ﭼـي اوس ﭘـﻪ
ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﮐي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺟﺬﺑﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﺧﺘﻢ ﺳﻮي دي.

د ارواﭘــﻮﻫﻨي د ﻧــﻮو ﭘﻮﻫــﺎﻧﻮ ﭘــﻪ ﻧــﺰد دﻏــﻪ ډول ﻣﺘﻀــﺎد ﮐړﻧــﺪود

ارﻳﺎﻧﻮوﻧﮑى ﻧﻪ دى .د ﻏﻪ ارواﭘﻮﻫﺎن واﻳﻲ ﭼي ﮐﻪ ﮐﻮم څﻮک د ﻫﻐـﻪ ﭘـﻪ

ذﻫﻦ ﮐي ﻟﻪ ﮐﻮﭼﻨﻴﻮاﻟي څﺨﻪ د ﻧﺎﺳﺘﻮ ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﻋﻘﺎﻳـﺪو څﺨـﻪ ﻻس ﭘـﺮ

ﺳﺮ ﻫﻢ ﺳي ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻟﻪ دﻏﻮ ﻋﻘﺎﻳﺪو څﺨﻪ ﻳﻮ ډول ځﺎﻧګړي ﺗﻮﻫﻤـﺎت د

ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ذﻫﻦ ﮐي ﭘـﺎﺗﻴږي .د اﺳـﻼم ﭘـﻪ اړه ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰ ﮐړﻧـﺪود ﻫﻤﺪﻏﺴـي

دى .ﮐـﻪ څـﻪ ﻫـﻢ د اﺳــﻼم ﺳـﺮه د دښـﻤﻨۍ ﭘــﺮ ﺑﻨﺴـټ راﻣﻨځﺘـﻪ ﺳــﻮي

ﺗﻌﺼﺒﻮﻧﻪ اوس د ژوﻧﺪاﻧـﻪ د ﻣـﺎده ﭘـﺎل ﺗﺼـﻮر ﭘـﻪ وړاﻧـﺪي ﺑـﯥ ارزښـﺘﻪ

ﺳــﻮي دي ،ﺧــﻮ د ﻟﻮﯦــﺪﻳﺰ اﻧﺴــﺎن ﭘــﻪ ﻻﺷــﻌﻮر ﮐــي اوس ﻫــﻢ ﭘﺨــﻮاﻧۍ

دښﻤﻨي ﻣﻮﺟﻮده ده .ﮐﯧﺪاى ﺳي د دې دښﻤﻨۍ ﺷﺪت ﭘﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﮐـي

ﺑﯧﻞ ﺑﯧﻞ وي ،ﺧـﻮ د ﻫﻐـې ﭘـﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻳـﺖ ﮐـي څـﻪ اﺧـﺘﻼف ﻧﺴـﺘﻪ .ﭘـﻪ
ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﮐي د ﺻﻠﻴﺒﻲ ﺟګړو ﺟﺬﺑﯥ اوس ﻫـﻢ ﺧﭙـﻞ ﺳـﻴﻮرى ﻏـﻮړوﻟى

دى .ﭼــي د ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ او ټﻮﻟــﻮ اﺳــﻼﻣي ﭼــﺎرو ﭘــﻪ اړه د ﻫﻐــﻮ ﭼﻠﻨــﺪ
اﻏﯧﺰﻣﻦ ﮐﻮي.

ﭘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﮐي زﻳﺎﺗﺮه دا ﺧﺒﺮه اورﯦﺪل ﮐﻴږي ﭼي ﭘﻪ ﭘﺨﻮا ﮐي ﭼي

د ﺟﻨګﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ اروﭘﺎ او اﻣﺮﻳکﺎ ﮐي د اﺳﻼم ﭘـﻪ ﻫکﻠـﻪ ﮐﻮﻣـﻪ ﮐﺮﮐـﻪ
 -١ﭘﻪ ډﯦﺮه ﺧﺸﻨﻪ ،وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ او ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﺴي را اﺧﻴﺴﺘې ده.ﻟکﻪ
ﭼي ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه اوس ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ډﯦﺮ ښﻪ ﭘﻮﻫﻴږي او ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻳﯥ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ
ځﺎن ﻟﻤﺴﻮي.
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ﭘﻴﺪا ﺳﻮې وه ،ﻫﻐﻪ اوس ﮐﺮار ﮐﺮار ﺧﺘﻤﻴږي)  .(1دا ﻫﻢ وﻳﻞ ﮐﻴږي ﭼي
د اﺳﻼم د ټﻮﻟﻨﻴﺰو او ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ د رﺷﺘﻴﻨﻮﻟۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘـﻪ ﻟﻮﯦـﺪﻳځ
ﮐي اﺳﻼم ﺗﻪ د ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺨښي ﻟﻴﺪل ﮐﻴـږي .ډﯦـﺮ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘـﻪ دې اﻧـﺪ

دي ﭼي د اروﭘﺎ او اﻣﺮﻳکﺎ ډﯦﺮ وګړي ﺑﻪ اﺳﻼم وﻣﻨي .دﻏﻪ اﻧﺪ ﭘـﺮ ﺧﭙـﻞ
ځﺎى ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل ﻧـﻪ دى .ځکـﻪ ﻣـﻮږ ﭘـﻮﻫﻴږو ﭼـي ﭘـﻪ ټﻮﻟـﻮ ﻣـﺬاﻫﺒﻮ ﮐـي

ﻳﻮازي اﺳﻼم د اﻧﺴﺎن د ﻓﻄﺮت ﭘﺮ ﻣﺴـﻠﻤﺎﺗﻮ او ﺿـﺮورﻳﺎﺗﻮ وﻻړ دى او
د اﻧﺴﺎﻧي ټﻮﻟﻨي ټﻮﻟي اړﺗﻴﺎوي ﺑﺸﭙړوي .زﻣﻮږ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج ﻣﻮږ ﺗـﻪ وﻳﻠـي

دي ﭼي ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑـﻪ ټـﻮل اﻧﺴـﺎﻧﺎن اﺳـﻼم وﻣﻨـي .ﺧـﻮ ﻟـﻪ ﺑـﺪه ﺑﺨﺘـﻪ دا

اﻣکﺎن د ﻳﻮې ذرې ﭘﻪ اﻧﺪازه ﻫﻢ ﻧﻪ ﻟﻴﺪل ﮐﻴږي ﭼي ﭘﻪ ﻧﮋدې راﺗﻠـﻮﻧﮑې
ﮐي دﻏﺴي وﺳي .ﺗﺮ ﮐﻮﻣﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼي ﭘﻪ ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻬﺬﻳﺐ اړه ﻧﻴﺴي ،ﻫﻐﻪ

د اﺳﻼم ﻟﻮر ﺗﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐي ﻫڅﻴږي ﭼي د ﭘﺮﻟـﻪ ﭘﺴـې ټـﻮﻟﻨﻴﺰو
اوښﺘﻮﻧﻮ ﻧﻮ )اﻧﻘﻼﺑﻮﻧﻮ( ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺳي ﭼي ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳـﯥ د ﻟﻮﯦـﺪﻳځ د

اوﺳﻨۍ ﻓﺮﻫﻨګي ځﺎن ﺗﯧﺮوﺗﻨي ﭘﺮده څﻴـﺮي ﺳـي ،ذﻫﻨﻴـﺖ ﻳـﯥ ګﺮدﺳـﺮه

ﺑﺪﻟﻮن وﻣﻮﻣي او د ژوﻧﺪ ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﺗﻮﺟﻴـﻪ وﻣﻨـي .اوس ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰه ﻧـړۍ د

ﻣﺎدي ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺸﻪ ﺑﺪﻣﺴﺘﻪ ﺳـﻮې ده او ﺑﯧﻠـﻪ دې ﭘـﻪ ﺑـﻞ څـﻪ ﻧـﻪ

ﭘﻮﻫﻴږي ﭼي د ﻋﻴﺶ او ﭼړﭼﻮ ژوﻧﺪ ﻫﻐﻪ ﻧﺼﺐ اﻟﻌـﻴﻦ دى ﭼـي ﺑﺎﻳـﺪ
 -١د  ٢٠٠١د ﺳﭙټﻤﺒﺮ ﺗﺮ ﻳﻮوﻟﺴﻤي وروﺳﺘﻪ ﭼي د اﻣﺮﻳکې ،ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ او ﻧﻮرو
اروﭘﺎﻳﻲ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻟﺨﻮا د ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﻫګﺮۍ ﭘﺮ ﺿﺪ ﮐﻮﻣﻪ »ﺟګړه« د

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻋﺮاق او ﻧﻮرو ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﭘﻪ ﻻر اﭼﻮل ﺳﻮې ده او اوس ﻫﻢ

ﭘﻪ ډﯦﺮ ﺷﺪت او ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺗﻮګﻪ رواﻧﻪ ده ،دﻫﻐې ﺳﺮه ﺟﻮﺧﺖ ﭘﻪ اﻣﺮﻳکﺎ او
ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﮐي د ﮐﺮﮐﻮ ﻧﻮي څﭙﯥ ﭘﻪ ﺑﺎډاﺳکﻮ ﺳﻮي دي .ﺧﻮ د دې ﺳﺮه ﺳﺮه ﭘﻪ
اﻣﺮﻳکﺎ او ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﮐي د اﺳﻼم د ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ او د دې ﻣﺒﺎرک دﻳﻦ د

ﻗﺒﻠﻮوﻧﮑﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻪ ډﯦﺮه ﭼټﮑﺘﻴﺎ ﺳﺮه ﻣﺦ ﭘﺮ زﻳﺎﺗﯧﺪو دى.

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(
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ﮐﻮښښ ﻳﯥ وﺳي .د ﻟﻮﯦﺪﻳځ د ﻣﺎده ﭘﺎﻟﻨي ﻫﻮس ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴې زﻳـﺎﺗﻴږي او

څﻪ ﮐﻤى ﻧﻪ ﭘکښي راځي .ﻟکﻪ ﭼي ځﻴﻨي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻮي .او ﻧـﻪ د

ﻣﺬﻫﺐ ﺳﺮه د دوى ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐي ﻟږواﻟى راځي.

وﻳــﻞ ﮐﻴــږي ﭼــي ﻧــﻮي ﺳــﺎﻳﻨﺲ ﭘــﻪ دې ﻣﻨﻠــﻮ ﭘﻴــﻞ ﮐــړى دى ﭼــي د

ﻃﺒﻴﻌﺖ د ﮐﺎرﺧﺎﻧې ﺗﺮ ﺷﺎ ﻳﻮ ﺗﺨﻠﻴﻘي ځﻮاک ﭘﻪ ﮐﺎر ﺑﻮﺧﺖ دى .ﻟﻪ دې

څﺨﻪ ځﻴﻨي ﺧﻮش ﻓﻬﻤﻪ وګړي داﺳي اﺧﻴﺴـﺘﻪ ﮐـﻮي ﭼـي ﭘـﻪ ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰه
ﻧړۍ ﮐـي د ﻣـﺬﻫﺐ ﭘـﻪ اړه ﻧـﻮى ﺷـﻌﻮر راﻣﻨځﺘـﻪ ﮐﻴـږي .ﺧـﻮ دا اﻧـﺪ د
ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺳﺎﻳﻨﺴي ﻓﮑﺮ ﭘﻪ اړه ﭘـﺮ ﻏﻠـﻂ ﻓﻬﻤـي وﻻړ دى .ﻫـﻴڅ ﺑﺎﺳﻨﺠﺸـﻪ

ﺳﺎﻳﻨﺲ ﭘﻮه ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ دې اﻣکﺎن څﺨﻪ اﻧﮑﺎر ﻧﻪ ﺳي ﮐـﻮﻻى ﭼـي دﻏـﻪ

ﮐﺎﻳﻨﺎت ﻟﻪ ﻳﻮه ﺧﻮځﻨﺪ ﻻﻣﻞ څﺨﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺳـﻮي دي .ﺗـﻞ دا ﭘﻮښـﺘﻨﻪ

ﺳﻮې ده او اوس ﻫﻢ ﮐﻴږي ﭼـي د دې ﻳـﻮه »ﻻﻣـﻞ« ﺻـﻔﺎت څـﻪ دي.

ټﻮل آﺳﻤﺎﻧي ﻣﺬاﻫﺐ دﻋـﻮه ﮐـﻮي ﭼـي دﻏـﻪ ﻻﻣـﻞ ﻳـﺎځﻮاک ﺳـﻤﻴﻊ او
ﺑﺼﻴﺮ ذات دى ،دﻏﻪ ذات دﻧﻴﺎ ﺗﺨﻠﻴﻖ ﮐړې ده او ﻫﻐﻪ د ﻳﻮه ځـﺎﻧګړي

ﭘﻼن او ﻣﻘﺼﺪ ﺳﺮه ﺳﻢ ﮐﺎﻳﻨﺎت ﭼﻠـﻮي او ﻫﻐـﻪ د ﻫﺮڅـﻪ واک اﺧﺘﻴـﺎر
ﻟﺮي .ﭘﻪ ﺑﻠﻪ وﻳﻨﺎ ﻫﻐـﻪ ﻟـﻮى څښـﺘﻦأ دى .ﺧـﻮ ﻧـﻮى ﺳـﺎﻳﻨﺲ ﺗـﺮ دې

ځﺎﻳﻪ ﭘﻮري ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﻧﻪ دى) .ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐي دا د ﺳﺎﻳﻨﺲ ﭘـﻪ واک
ﮐي ﻧﻪ راځي( او د ﺳﻤﻴﻊ او ﺑﺼﻴﺮ ﺧﺎﻟﻖ ﭘﻮښﺘﻨﻪ ګﺮدﺳـﺮه ﭘﺮﯦـږدي .ﭘـﻪ

دې ﻫکﻠﻪ د ﺳﺎﻳﻨﺲ ﭼﻠﻨـﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎﹰ داﺳـي دى ﭼـي» :ﮐﯧـﺪاى ﺳـي ﭼـي
دﻏﺴي وي ،ﺧﻮ ﻣﺎﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮات ﻧﺴﺘﻪ ،ځکﻪ زﻣﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ﺑﺎﻧﺪي

د ﭘﻮﻫﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﮐﻮﻣﻪ ﺳﺎﻳﻨﺴي ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﺴـﺘﻪ« .ښـﺎﻳﻲ ﭘـﻪ راﺗﻠـﻮﻧﮑې ﮐـي

دﻏﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ د وﺣﺪت اﻟﻮﺟﻮد ﻏﻮﻧﺪي ﻧﻈﺮﻳﻲ ﭘﺮ ﻏﺎﻟـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮه ﺳـي ﭘـﻪ

ﮐﻮﻣﻪ ﮐي ﭼي روح او ﻣـﺎده ،ﻣﻮﺧـﻪ او وﺟـﻮد ،ﺧـﺎﻟﻖ او ﻣﺨﻠـﻮق ټـﻮل
وي .دﻏﻪ ﺗﺼﻮر د اﻟ�ﻪ ﺗﻌﺎﻟى د اﺳﻼﻣي ﺗﺼﻮر ﭘﺮ ﻟﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺪم ﻧﻪ ﺳي
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ګڼﻞ ﮐﯧﺪاى .ځکﻪ دا ﻟﻪ ﻣﺎده ﭘﺎﻟﻨي څﺨﻪ ﺑﯧﻠﺘﻮن ﻧﻪ دى ،ﺑﻠکـي ﭘـﻪ ډﯦـﺮه

څﺮګﻨﺪه ﻋﻘﻠي ﺳﻄﺢ د ﻣﺎده ﭘﺎﻟﻨي ﻣﻌﺮاج ﺑﺎﻟﻪ ﺳي.

ﺣﻘﻴﻘﺖ دادى ﭼي ﻧـﻦ ﭼـي ﻟﻮﯦـﺪﻳځ ﻟـﻪ اﺳـﻼﻣﻪ څﻮﻧـﻪ ﻟﻴـﺮي دى،

دﻏﻮﻧﻪ دﻣﺨﻪ ﻫﻴڅکﻠﻪ ﻧﻪ وو ﻟﻴـﺮي .ﮐﯧـﺪاى ﺳـي ﭼـي زﻣـﻮږ د ﻣـﺬﻫﺐ

ﮐﻠک ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ اوس د ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐـي وي ،ﺧـﻮ د دې ﻻﻣـﻞ د
ﻟﻮﯦــﺪﻳځ ﻟﺨــﻮا د اﺳــﻼﻣي ﺗﻌﻠﻴﻤــﺎﺗﻮ د ښــﯧګڼﻮ ﻣﻨــﻞ ﻧــﻪ دي ،ﺑﻠکــي دا د

اﺳﻼﻣي ﻧړۍ ﻓﺮﻫﻨګي ﮐﻤﺰورۍ او د ﻫﻐـې ﺳـﺮه ﭘﺎﺷـﻞ دي .ﻳـﻮ ﻣﻬـﺎل
اروﭘﺎ ﻟﻪ اﺳﻼم څﺨﻪ ﺑﯧﺮﯦﺪل ځکﻪ ﻧـﻮ ﻫﻐـﻪ د ﻫـﺮ ﻫﻐـﻪ ﺷـي دښـﻤﻨﻪ وه

ﭼي ﭘﻪ اﺳﻼﻣي رﻧګ رﻧګﯧﺪﻟى وو .ان ﭼـي اروﭘـﺎ ﭘـﻪ ﺗﺸـﻮ روﺣـﺎﻧي او

ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو ﮐي ﻫﻢ د اﺳﻼم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺎوه .ﺧﻮ ﭘﻪ داﺳي وﺧـﺖ ﮐـي

ﭼي ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺦ ﭘـﺮ ﻟـﻪ ﻣﻨځـﻪ ﺗﻠـﻮ دى او د اروﭘـﺎ ﺳﻴﺎﺳـي ګټـﻮ ﺗـﻪ ﻟـﻪ

اﺳﻼم څﺨﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺧﻄﺮه ﻧﻪ ده ﭘﺎﺗﻪ ،ﻧﻮ د اﺳﻼم ﭘﻪ اړه د ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﭘﻪ ﺑﯧﺮه
ﮐـي ﮐﻤښــﺖ راﻏﻠــى دى .د اﺳــﻼم ﺳـﺮه ﭘــﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺖ ﮐــي د ﺷــﺪت د

ﮐﻤښﺖ ﻻﻣﻞ ﻫﻢ دﻏﻪ دى .ﻟﻪ دې څﺨﻪ دا ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻪ ﺳي راوﺗﻼى ﭼي

ﻟﻮﯦﺪﻳځ اﺳﻼم ﺗﻪ ﻧﮋدې ﺳﻮى دى .ﻟﻪ دې څﺨﻪ ﺻـﺮف دا څﺮګﻨـﺪﻳږي

ﭼي ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﻟﻪ اﺳﻼم څﺨﻪ ﺑﯥ ﻏﻤﻪ ﺳﻮى دى) .(1

 -١ﭘﻪ اﺳﻼﻣي ﻧړۍ ﮐي د ﺗﯧﻠﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﺷﺘﻤﻨۍ ﭘﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎﺗﻮب ﺳﺮه ﭘﻪ ﻧړۍوال
اﻗﺘﺼﺎد او ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮐي د اﺳﻼﻣي ﻧړۍ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﯧﺨي ډﯦﺮ زﻳﺎت ﺳﻮى دى

ځکﻪ د اﺳﻼﻣي ﻧړۍ ﺳﺮه د ﻟﻮﯦﺪﻳځ ځﺎﻧګړې ﻋﻼﻗﻪ ﭘﻴﺪا ﺳﻮې ده .ﭘﻪ ځﺎﻧګړې
ﺗﻮګﻪ د ﻫﻨﺮوﻧﻮ او ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ډګﺮ ﮐي ،ﺧﻮ د ﻣﺬﻫﺐ ﻟﻪ ﭘﻠﻮه اوس ﻫﻢ ﭘﻪ ﻟﻮﯦﺪﻳځ
ﮐي اﺳﻼم ﻧﻪ دى ﻣﻨﻠى ،ﭘﻪ داﺳي ﺣﺎل ﮐي ﭼي د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ او ﻋﯧﺴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ

ﭘﻪ دې اړه زﻳﺎﺗي ﻣﺬاﮐﺮې ﮐﻴږي) .ﻟﻴکﻮال(

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(
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Ç Ïﺳﻼ ãﭘﻪ Çړ Ï åﻟﻮﯦﺪﯾﺰﯾﺎﻧﻮ ﭼﻠﻨﺪ

ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﭘﻪ ﻫﻴڅ ګﻮن د اﺳﻼم ﭘﻪ اړه ﺧﭙﻞ ذﻫﻨي ﭼﻠﻨﺪ ﻧﻪ دى

ﺑﺪل ﮐړى .ﻫﻐﻪ اوس ﻫﻢ د ﻣﺨکي ﭘﻪ ﺷﺎن د ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﺗﺼـﻮر

ﻣﺨﺎﻟﻒ دى او د دې ﺧﺒﺮي ﮐﻮم ﻣﻌﻘﻮل ﺷﻬﺎدت ﻧﺴﺘﻪ ﭼـي ﭘـﻪ ﻧـﮋدې

راﺗﻠﻮﻧﮑې ﮐي ﭘﻪ دې ﭼﻠﻨﺪ ﮐي ﺑﺪﻟﻮن راﺳي .ﭘﻪ ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﮐي د اﺳـﻼم د

ځﻴﻨﻮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗي ادارو ﺗﺎﺳﻴﺲ او د ځﻴﻨﻮ اروﭘﺎﻳـﺎﻧﻮ او اﻣﺮﻳکﺎﻳـﺎﻧﻮ اﺳـﻼم
راوړل )ﭼي زﻳﺎﺗﺮه ﻟﻪ اﺳﻼﻣي ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ څﺨـﻪ ﻟـﻪ ﺧﺒﺮﺗﻴـﺎ ﭘﺮﺗـﻪ وي( د

ﺑﺪﻟﻮن دﻟﻴﻞ ﻧﻪ ﺳي ﮐﯧﺪاى .ﭘﻪ ﻳﻮه داﺳي ﭘﯧﺮ ﮐي ﭼي ﻫـﺮه ﺧـﻮا د ﻣـﺎده
ﭘﺎﻟﻨي واﮐﻤﻨـي وي ،د څـﻮ ﺗﻨـﻮ ﻟﺨـﻮا د روﺣـﺎﻧي ارزښـﺘﻮﻧﻮ ﭘـﻪ ﻟټـﻪ ﭘـﺮ
ﻣــﺬﻫﺒﻲ ﺗﺼــﻮراﺗﻮ د ﮐــﻮﻣي وﻻړي ﻋﻘﻴــﺪې ﭘــﻪ اړه ﭘــﻪ ذوق او ﺷــﻮق
وﻳﻨــﺎوي اورﯦــﺪل ﺑﺎﻟکــﻞ ﻓﻄــﺮي ﺧﺒــﺮه ده .ﭘــﻪ ﻟﻮﯦــﺪﻳځ ﮐــي ﻳــﻮازي د
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﺒﻠﻴﻐي ډﻟـي ﭘـﻪ ﮐـﺎر ﻧـﻪ دي ﺑـﻮﺧﺘي ،ﻫﻠﺘـﻪ د ﻋﯧﺴـﻮﻳﺎﻧﻮ ﺑـﯥ

ﺷﻤﯧﺮي راﻫﺒﺎﻧﻪ ډﻟي ﻫﻢ ﺳﺘﻪ ﭼي د ﺳﻤﻮﻧﻮﻧﻮ ﺳـﺮه ﻣﻴﻨـﻪ ﻟـﺮي .ﭘـﺮ دې

ﺳﺮﺑﯧﺮه ﻫﻠﺘﻪ ډﯦﺮ ځﻮاﮐﻤﻦ ﺗﺤﺮﻳکﻮﻧﻪ ﺳﺘﻪ ﭼي ﭘﺮ ﻋﻠﻢ او ﻋﺮﻓﺎن ﺑﺎﻧﺪي

ټﻴﻨګﺎر ﮐﻮي .ﻫﻠﺘﻪ د ﺑﻮداﻳﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدﺗځﺎﻳﻮﻧﻪ او ﺗﺒﻠﻴﻐي ډﻟي ﻫﻢ ﺳـﺘﻪ او د

اروﭘﺎ او اﻣﺮﻳکـﺎ ﭘـﻪ ښـﺎروﻧﻮ ﮐـي داﺳـي ﮐﺴـﺎن ﻫـﻢ ﺳـﺘﻪ ﭼـي ﺑـﻮداﻳﻲ

ﻣﺬﻫﺐ ﻳﯥ ﻣﻨﻠى دى .د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﺒﻠﻴﻐي ډﻟي ﭼـي ﮐـﻮم دﻻﻳـﻞ واﻳـﻲ

ﻫﻐﻪ دﻻﻳﻞ د ﺑﻮداﻳﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗي ډﻟي ﻫﻢ واﻳﻲ او واﻳﻲ ﭼي اروﭘﺎ
ﺑــﻮداﻳﻲ ﻣــﺬﻫﺐ ﺗــﻪ ﻧــﮋدې ﮐﻴــږي .د ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻏﻮﻧــﺪي د ﺑﻮداﻳــﺎﻧﻮ

ادﻋﺎوي ﻫﻢ د ﺧﻨﺪا وړ دي .د څﻮ ﺗﻨﻮ ﻟﺨﻮا د ﺑﻮداﻳﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﻳﺎ اﺳﻼم

ﻣﻨﻞ دا ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻪ ورﮐﻮي ﭼي دﻏـﻮ ﻣـﺬﻫﺒﻮﻧﻮ ﭘـﻪ رﺷـﺘﻴﺎ ﭘـﺮ ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰ ژوﻧـﺪ
ﺑﺎﻧﺪي اﻏﯧﺰ اﭼﻮل ﭘﻴﻞ ﮐړي دي .دا ﻫﻢ وﻳﻞ ﮐﯧﺪاى ﺳـي ﭼـي ﻟـﻪ دﻏـﻮ

ﻣﺬﻫﺒﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻫﻴڅ ﻳﻮه ﺗﺮ ﻣﻌﻤﻮل زﻳﺎت ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﻧﻪ دى ﻣﻮﻧـﺪﻟى او
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اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

ﭼي څﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﻳﯥ ﻣﻮﻧـﺪﻟى دى ﻟـﻪ دې اﻣﻠـﻪ دى ﭼـي د روﺣﺎﻧﻴـﺖ
ﻟټﻮوﻧﮑﻮ وګړو ذﻫﻨﻮﻧﻪ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻋﻘﺎﻳﺪو د ﺟﺬب او ښـﯧګڼﻮ ﺗـﺮ اﻏﯧـﺰي

ﻻﻧﺪي راﻏﻠي دي .ﻳﻘﻴﻦ دى ﭼي ځﻴﻨي د ﻳﺎدوﻧي وړ اﺳﺘﺜﻨﺎوي ﻫﻢ ﺳﺘﻪ

او ﭘﻪ اﺳﻼم ﻣﻨﻮﻧﮑﻮ وګړو ﮐي ځﻴﻨي د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘـﻪ ﻟټـﻪ ﮐـي دي .ﺧـﻮ د

دې اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﭘﯧښﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺣکﻢ ﻧﻪ ﺳﻮ ﮐﻮﻻى ﭼي ﭘـﻪ ﺗﻬـﺬﻳﺐ ﮐـي

ﺑﺪﻟﻮن را روان دى .ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﭘﻠﻮه ﮐﻪ ﻣﻮږ د دﻏـﻮ اﺳـﺘﺜﻨﺎوو ﺷـﻤﯧﺮ د ﻫﻐـﻮ

ﻟﻮﯦــﺪﻳﺰو وګــړو د ﺷــﻤﯧﺮ ﺳــﺮه ﭘﺮﺗﻠــﻪ ﮐــړو ﭼــي د ﻣﺎرﮐﺴــﻴﺰم ﻏﻮﻧــﺪي

ﺧﺎﻟﺼي ﻣﺎده ﭘﺎﻟي ﻧﻈﺮﻳﯥ ﭘﺮ ﻟﻮر ﭘﻪ ډﻟﻮ ډﻟﻮ وردروﻣي ،ﻧﻮ ﻣﻮږ ﭘﻪ ﺳﻤﻪ
ﺗﻮګﻪ د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻬﺬﻳﺐ د رﺷﺘﻴﺎﻧي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﮐﭽﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻻى ﺳﻮ.

ﻟکﻪ ﭼـي دﻣﺨـﻪ ﻣـﻮ ﻫـﻢ اﻧﺪﯦښـﻨﻪ څﺮګﻨـﺪه ﮐـړې وه ﭼـي د ﻣـﺦ ﭘـﺮ

ډﯦﺮﯦــﺪوﻧﮑﻮ ټــﻮﻟﻨﻴﺰو او اﻗﺘﺼــﺎدي ﻧــﺎﮐﺮارﻳﻮ او ﮐړﮐﯧﭽﻮﻧــﻮ ﻟــﻪ اﻣﻠــﻪ د

ﻧړۍواﻟﻮ ﺟګړو ﻟړۍ ﭘﻴﻠﯧﺪﻻى ﺳـي ﭼـي ﻧـﻪ ده ﻣﻌﻠﻮﻣـﻪ څﻮﻧـﻪ اړﺧﻮﻧـﻪ
ﺑﺮﺧــﻪ ﭘکښــي وﻟــﺮي او څﻮﻧــﻪ ﭘﻮﭘﻨــﺎ ﮐــﻮوﻧﮑي ﺳﺎﻳﻨﺴــي وﺳــﻠې ﭘکښــي
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳي .د دې ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐي ﺑﻪ د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻬﺬﻳﺐ د ﻣﺎده ﭘﺎﻟي ځـﺎن

ﻏﻮﻟﻮﻧي دوﻧﻪ ﻫﻮﻟﻨﺎﮐي ﭘﺎﻳﻠي راووزي ﭼي اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻳﻮځـﻞ ﺑﻴـﺎ ﭘـﻪ ډﯦـﺮ

زور او زوږ او ﻋﺎﺟﺰي ﺳﺮه د رﺷـﺘﻴﺎﻧﻴﻮ روﺣـﺎﻧي ﺣﻘـﺎﻳﻘﻮ ﭘـﻪ ﻟټـﻪ ﮐـي
ﺳي .ﺗﺮ دې وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﯦـﺪﻳځ ﮐـي د اﺳـﻼم ﺑﺮﻳـﺎﻟى ﺗﺒﻠﻴـﻎ ﻣﻤکـﻦ

ﺳــي .ﺧــﻮ اوس دﻏــﻪ ﺑــﺪﻟﻮن د راﺗﻠــﻮﻧﮑي ﭘــﻪ ﭘــﺮده ﮐــي ﭘــټ دى .د

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ دا وﻳﻨﺎ ﭼي اﺳﻼﻣي اﻏﯧﺰي د ﻟﻮﯦﺪﻳځ د روح د ﻓﺘﺢ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮ
ﻟﻮر دروﻣي ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻪ ﺗﯧﺮوﺗﻨﻪ ده .دﻏﻪ ډول ﺧﺒﺮي ﻧﻮر څـﻪ ﻧـﻪ دي ﺑﯧﻠـﻪ

دې ﭼي د ﻣﻬﺪي د راﺗﻠﻮ ﻋﻘﻴﺪې ﺗﻪ د ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺖ ﺟﺎﻣﻪ ورواﻏﻮﻧﺪي .دا
ﻋﻘﻴﺪه ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻪ ده ﭼي ﻧﺎﺑﺒﺮه ﺑﻪ ﻳﻮ ځﻮاک را څﺮګﻨﺪ ﺳي او ﻟـﻪ ﻣﻨځـﻪ

ﺗﻠﻮﻧﮑې اﺳﻼﻣي ټﻮﻟﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﺮ ﻧړۍ ﺑﺎﻧﺪي ﻏﺎﻟﺒﻪ ﮐړي .ځکـﻪ ﭼـي دا ﻣـﻮږ

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(
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ﺗﻪ ﭘﺮ دې ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎﻧﺪي ﻟﻪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻮﻟﻮ څﺨﻪ د ﺗﯧښـﺘي ﻻر را ښــﻴﻲ

ﭼي ﻣﻮږ اوس ﭘﻪ ﻓﺮﻫﻨګي ﻟﺤﺎظ ﻫـﻴڅ ﻧـﻪ ﻳـﻮ ﭘﺎﺗـﻪ .ﭘـﺮ اﺳـﻼﻣي ﻧـړۍ
ﺑﺎﻧﺪي اوس ﻟﻮﯦﺪﻳﺰي اﻏﯧﺰي ډﯦﺮي ژوري دي .ﻣﻮږ د ﻏﻔﻠﺖ ﭘﻪ ﺧﻮب

ﺑﻴﺪه ﻳﻮ ،ﺧﻮ دﻏﻪ اﻏﯧﺰي ﻫﺮځﺎى اﺳﻼﻣي ټﻮﻟﻨﻪ ﭘﻮﭘﻨـﺎﮐﻮي .د اﺳـﻼم د
ﻏﻠﺒﯥ ﻫﻴﻠﻪ ﻳﻮ ﺷى ده ﺧﻮ د دﻏي ﻫﻴﻠي ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮل ﭘﻪ دروﻏﺠﻨـﻮ ﻫﻴﻠـﻮ

ﭘﻮري ﺗړل ﺑﻞ ﺷى دى) .(1

 -١د دې ﮐﺘﺎب ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻴکﻮال ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ډﯦﺮ ښﻪ اﻳﻤﺎﻧي ﺟﺬﺑﺎت ﻟﺮي او اﺣﺎدﻳﺚ

د ﺳﻨﺘﻮ ﻣﻬﻢ ﻣﺎﺧﺬ ﺑﻮﻟي او د اﺣﺎدﻳﺜﻮ د ټﻮﻟګي د ﺻﺤﺖ ﻣﻨﻮﻧﮑى دى ،ﺧﻮ د
ﻣﻬﺪيس دڅﺮګﻨﺪﯦﺪو ﭘﻪ اړه دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﻋﻠﻤي ښﻮﻳﯧﺪﻧﻪ اﺧﺘﻪ ﺳﻮى دى .ﭘﻪ ﻣﺘﻮاﺗﺮو
اﺣﺎدﻳﺜﻮ ﮐي ﭼي د ﻣﻬﺪيس ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﮐﻮم آﺛﺎر او ﻋﻼﻣﺎت درج دي ،ﻫﻐﻪ دوﻧﻪ

څﺮګﻨﺪ دي ﭼي د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ څﻮک ﺷک ﻧﻪ ﺳي ﮐﻮﻻى.

ﻟﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺳﻌﻴﺪ ﺧﺪريس څﺨﻪ رواﻳﺖ دى ﭼي رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ:

»ﻣﻬﺪي ﺑﻪ زﻣﺎ ﻟﻪ ﻧﺴﻠﻪ وي د ﻫﻐﻪ ﺗﻨﺪى ﺑﻪ ﭘﺮاﺧﻪ وي او ﭘﺰه ﺑﻪ ﻳﯥ ﺟګﻪ وي،

ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣځکﻪ ﭼي ﻟﻪ ﻇﻠﻢ او زور څﺨﻪ ډﮐﻪ ﺳﻮې وي ،ﻟﻪ ﻋﺪﻟﻪ ډﮐﻪ ﮐړي ،او
اووه ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺣکﻮﻣﺖ وﮐړي« )ﺳﻨﻦ اﺑﻲ داود ،اﻟﻤﻬﺪي ٤٢٨٥ ،ﺣﺪﻳﺚ(.

څﻨګﻪ ﭼي د اﻣﺎم ﻣﻬﺪيس ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﺧﻠکﻮ ډﯦﺮ اﻓﺮاط او ﺗﻔﺮﻳﻂ ﮐړى دى ﻟﻪ دې
اﻣﻠﻪ ځﻴﻨي ﺧﻠک د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ او راﺗﻠﻮ څﺨﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﺳﻮي دي او ځﻴﻨﻮ

ﺑﻴﺎ د ﺧﭙﻞ ﻣﻬﺪي ﺗﻮب ﺑﺎﻃﻠي دﻋﻮې ﮐړي دي .ﭘﻪ داﺳي ﺣﺎل ﮐي ﭼي اﻣﺎم

ﻣﻬﺪيس د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴى÷ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ ﺗﺮ ﺑﻴﺎ راﺗﻠﻮ دﻣﺨﻪ واﮐﻤﻦ ﮐﻴږي .د
ﻣﻬﺪيس د راڅﺮګﻨﺪﯦﺪو ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ رواﻳﺎت ﭘﻪ ﻣﻌﻨﻮي ﺗﻮګﻪ د ﺗﻮاﺗﺮ ﺗﺮ ﮐﭽي
رﺳﯧﺪﻟي دي ،ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ اﻧﮑﺎر ګﻤﺮاﻫي ده .او د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ راﺗﻠﻮ

ﺑﺎﻧﺪي اﻳﻤﺎن او ﺑﺎور ﻟﺮل ﻳﻮ ﺷﺮﻋي او اﻳﻤﺎﻧي ﺿﺮورت دى .ﻣﻬﺪيس راځي او
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻣﺖ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻇﻠﻢ او ﺟﺒﺮ څﺨﻪ ژﻏﻮري .ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ ﺳﺘﺮو او ﺟﻴﺪو

ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﻣﺪﻟﻠي څﺮګﻨﺪوﻧي ﮐړي او ﭘﺮ دې ﻣﻮﺿﻮع ﻳﯥ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﻟﻴکﻠي دي .د

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ دا ﮐﻤﺰوري ده ﭼي ﭘﺮ دوى ﺑﺎﻧﺪي د ﻇﻠﻢ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل اﻧﺘﻈﺎر وي ﭼي
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 Ïﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ Òﻟﻤﯿﺎﻧﻮ ښﻮæﻧﻪ

ﺗﺮ څﻮ ﭼي ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺗﻪ ﭘﻪ دې ﺳﺘﺮګﻪ ګﻮري ﭼي ﻫﻐﻪ

ﻳﻮازﻧى ځﻮاک دى ﭼي د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﺪه ټﻮﻟﻨﻪ روح ﻧﻨﻪ اﻳﺴـﺘﻼى
ﺳي ،ﻧﻮ ﻫﻐـﻪ ﭘـﺮ ﺧﭙـﻞ ځـﺎن وﯦﺴـﺎ او اﻋﺘﻤـﺎد ﺗـﻪ ﺗـﺎوان رﺳـﻮي او ﭘـﻪ
ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻟﻮﯦـﺪﻳځ دﻏـﻪ دﻋـﻮه ﺗﺼـﺪﻳﻘﻮي ﭼـي اﺳـﻼم وﻳﺸـﺘﻞ

ﺳﻮى ﮐﺎرﺗﻮس دى.

ﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﺨکﻨﻴﻮ ﭘﺎڼﻮ ﮐي د ﺧﭙﻞ اﻧﺪ ﺳﺮه ﺳﻢ دا وﻳﻠي دي ﭼي اﺳـﻼم

او ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻬﺬﻳﺐ د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﭘﻪ اړه ﺑﺎﻟکـﻞ ﻣﺘﻀـﺎد ﺗﺼـﻮرات ﻟـﺮي ،ﻟـﻪ

دې اﻣﻠﻪ دﻏﻪ دواړه د ﻫﻐﻮ د روح ﻟﻪ ﻣﺨي ﻳﻮځﺎى ﻧﻪ ﺳي ﺳﺮه ﺗﻠـﻼى.

ﭘﻪ دې ﺻﻮرت ﮐي ﻣﻮږ دا ﻫﻴﻠﻪ څﻨګـﻪ ﮐـﻮﻻى ﺳـﻮ ﭼـي د ﻟﻮﯦـﺪﻳځ ﭘـﺮ
ﮐﺮښﻮ د ﻧﻮو ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﻪ ،ﮐﻮم ﭼي د ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﭘـﺮ ﻓﺮﻫﻨګـي ﺗﺠﺮﺑـﻮ

او ارزښﺘﻮﻧﻮ وﻻړ دى ،ﻟﻪ اﺳﻼم دښﻤﻨۍ څﺨﻪ ﭘﺎک وي؟ ﻣـﻮږ ﭘـﻪ دې

ﺗﻮﻗﻊ ﮐﻮﻟﻮ ﮐي ﺣﻖ ﭘﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻪ ﻳﻮ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺻﻮرﺗﻮﻧﻮ ﮐي ﮐﯧـﺪاى

ﺳي ﭼي ډﯦـﺮ ﻫﻮښـﻴﺎر ﻣﺴـﻠﻤﺎن ځﻮاﻧـﺎن د ﻟﻮﯦـﺪﻳځ د ﺗﻌﻠـﻴﻢ د ﻧﻈـﺎم د

ﻧﺎوړﺗﻴﺎوو ﻟﻪ ښکﺎر ﮐﯧﺪو څﺨﻪ وژﻏﻮرل ﺳي.

ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﺮوﻣﺮو د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج ﭘﺮ ﭘﻴﻐﺎم ﺑﺎﻧـﺪي د ﻧـﻮو ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﻮ

ځﻮاﻧﺎﻧﻮ اﻳﻤﺎن ﮐﻤﺰورى ﮐﻮي ،او دا ﻫﻮډ ﻫﻢ ﮐﻤﺰورى ﮐﻮي ﭼي ﻫﻐﻪ د

اﺳﻼم اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب وﮐړي .ﺣﻘﻴﻘﺖ دادى ﭼي زﻣﻮږ ﮐﻮﻣﻮ ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﭼـي
ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ارزښﺘﻮﻧﻪ ﻏﻮره ﮐړي دي ﭘﻪ ﻫﻐـﻮ ﮐـي ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﻋﻘﻴـﺪه ورځ ﭘـﻪ

ورځ ﮐﻤﺰورې ﮐﻴږي .ﺧـﻮ ﻟـﻪ دې څﺨـﻪ دا ﻧـﻪ ﺟـﻮﺗﻴږي ﭼـي اﺳـﻼم د
ﮐﻮم ﻣﻬﺪي ﺑﻪ راڅﺮګﻨﺪ ﺳي او دوى ﺑﻪ وژﻏﻮري .ﺧﻮ ښﺎﻳﻲ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻻ ﺣﺎﻻت

ﺗﺮ دې ﭘﻮﻟي ﻧﻪ وي رﺳﯧﺪﻟي ﭼي د اﻣﺎم ﻣﻬﺪيس څﺮګﻨﺪﯦﺪو ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﭘﻴﺪا ﺳي.

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(
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ﻋﻤﻠي ﻣﺬﻫﺐ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﺑﯥ ﺗﻌﻠﻴﻤـﻪ وګـړو ﮐـي ﺧﭙـﻞ ﺣﻴﺜﻴـﺖ ﺳـﺎﺗﻠى

دى .ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ دﻏـﻪ وګـړي د اﺳـﻼم ﭘـﻪ ﻫکﻠـﻪ ډﯦـﺮي ښـې ﺟـﺬﺑﯥ او

وﻟﻮﻟې ﻟﺮي ،ﺧﻮ ﭘﻪ دوى ﮐي د ﻟﻮﯦـﺪﻳځ ځﭙﻠـﻮ )ﻏـﺮب زده( ﭘﻮﻫـﺎﻧﻮ ﭘـﻪ

ﭘﺮﺗﻠﻪ د ﺧﭙﻞ ﻓﻬﻢ ﺳﺮه ﺳﻢ د اﺳﻼم ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ډﯦﺮ ﻣﺤـﺪود ﺗﺼـﻮر ﺳـﺘﻪ.
ﻟﻪ اﺳﻼم څﺨﻪ د ﻟﻮﯦﺪﻳځ ځﭙﻠـﻮ ﭘﻮﻫـﺎﻧﻮ د ﭘﺮدﻳﺘـﻮب دا ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﻧـﻪ ﺳـي

ﮐﯧﺪاى ﭼي ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺳﺎﻳﻨﺲ زﻣﻮږ د ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤـﺎﺗﻮ ﭘـﺮ ﺿـﺪ ﻣﻌﻘـﻮل

دﻻﻳﻞ ﻟﺮي .ﺑﻠکي د دې اﺻﻠي ﻻﻣﻞ دادى ﭼي د ﻧﻮي ﻟﻮﯦﺪﻳﺰي ټـﻮﻟﻨي

ذﻫﻨي ﻓﻀﺎ د ﻣﺬﻫﺐ ﺳﺮه ﺳﺨﺘﻪ ﭘﻪ ټﮑـﺮ ﮐـي ده .دﻏـﻪ ﻓﻀـﺎ ﭘـﻪ ځـﻮان
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻮﮐﻢ ﮐي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺗﻤﺎﻳﻼت ﮐﻤﺰوري ﮐﻮي.

د ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻨﻞ ﻳﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ اﻧﮑﺎر ﻳﻮازي د دﻻﻳﻠـﻮ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻧـﻪ ده.

ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺻﻮرﺗﻮﻧﻮ ﮐي ﻳﻮ ﭼﻠﻨﺪ ﭘﻪ وﺟﺪاﻧي ﺗﻮګﻪ ﻫﻢ ﻏﻮره ﮐﻴـږي ،ﮐـﻮم

ﭼي ﻣﻮږ ﺑﺼﻴﺮت ﻫﻢ ورﺗﻪ وﻳﻼى ﺳﻮ ،ﺧﻮ دا اﻧﺴﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ ﻋﺎﻣـﻪ ﺗﻮګـﻪ
ﻟﻪ ﻓﺮﻫﻨګي ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل څﺨﻪ ﻟﯧږدول ﮐﻴږي .ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﮐـﻮﭼﻨى ﭘـﻪ ﭘـﺎم ﮐـي

وﻧﻴﺴئ ﭼي ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب څﺨﻪ د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ د آواز ﭘﻪ اورﯦـﺪو ﺳـﺮه ﭘـﻪ

ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮګﻪ روزﻧﻪ ورﮐﻮل ﺳـﻮې وي .د دﻏـﻪ ﻫﻠـک ﻏﻮږوﻧـﻪ د ﺳ�ـﺮ او
ﺗﺎل د اورﯦﺪﻟﻮ ﺳﺮه ﻋـﺎدي ﮐﻴـږي .ﻟـﻪ دې اﻣﻠـﻪ ﻫﻐـﻪ وروﺳـﺘﻪ ﭘـﻪ ډﯦـﺮه
ﻣﺸکﻠﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘي ﻫﻢ ﭘﻮﻫﻴږي .ﺧﻮ ﮐﻮم ﮐـﻮﭼﻨي ﭼـي د ﺧﭙـﻞ ژوﻧـﺪ ﻟـﻪ

ﭘﻴﻞ څﺨﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﺗﻪ ورﺗﻪ ﮐﻮم ﺷى ﻧﻪ وي اورﯦﺪﻟى وروﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د

ﻣﻮﺳــﻴﻘۍ د ډوﻟﻮﻧــﻮ ﭘــﻪ ﻫکﻠــﻪ ﺧﺒــﺮي ﮐــﻮل او ﻧﻈــﺮ ﭘــﺮ ورﮐــﻮل ډﯦــﺮ
ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ وي .دﻏﻪ ﺧﺒﺮي د ﻣﺬﻫﺐ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﻫﻢ ﺻﺪق ﮐﻮي .ﻟکﻪ ﭼي

دا اﻣکﺎن ﺳﺘﻪ ﭼي ځﻴﻨي وګړي د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﻟﭙـﺎره ﻟـﻪ »ﻏﻮږوﻧـﻮ« څﺨـﻪ

ﺑﯥ ﺑﺮﺧي وي .دﻏﻪ راز دا اﻣکﺎن ﻫﻢ ﺳﺘﻪ ﭼي ځﻴﻨي وګـړي د ﻣـﺬﻫﺐ

د آواز د اورﯦﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﮐﺎڼـﻪ وي .ﺧـﻮ د ﻋـﺎﻣﻮ وګـړو د ﺳـﺘﺮ ډﯦﺮﮐـي
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ﻟﺨﻮا د ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻨﻞ ﻳﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ اﻧﮑﺎر ﭘﻪ دې اړه ﻟﺮي ﭼي ﻫﻐـﻮ ﭘـﻪ

ﮐﻮم ډول ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل ﮐي روزﻧﻪ ﻟﻴﺪﻟې ده .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج

ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
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َ
َ
ﻞﻛ م ْﻮل ْﻮ ٍد ﻳُ ْﻮ ُﺪﻟ َﻰﻠﻋ اﻟ ِﻔ ْﻄ َﺮةِ ﻓﺎﺑَ َﻮاهْ �ﻬﻮداﻧﻪ ا ْو �ﻨ ِ َ
»
ﺮﺼاﻧِ ِﻪ ا ْو � َﻤ ِﺠ َﺴﺎﻧِ ِﻪ«
ِ
)ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،اﻟﺠﻨﺎﻳﺰ ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻓي اوﻻد اﻟﻤﺸﺮﮐﻴڼ ،ﺣﺪﻳﺚ:

.(١٣٨٥

ژﺑﺎړه :ﻫﺮ زﯦږﯦﺪوﻧﮑى ﭘﺮ ﺳﻠﻴﻢ ﻓﻄﺮت ﭘﻴﺪا ﮐﻴږي ،ﺧـﻮ د ﻫﻐـﻪ ﻣـﻮر

او ﭘﻼر ﻫﻐﻪ ﻳﻬﻮدي ،ﻳﺎ ﻋﯧﺴﻮى ﻳﺎ اورﭘﺎﻟى )ﻣﺠﻮﺳي( ﮐړي.

ﭘــﻪ دې ﺣــﺪﻳﺚ ﮐــي د »ﻣــﻮر او ﭘــﻼر« اﻟﻔــﺎﻇﻮ ﺗــﻪ ﭘــﻪ ﻣﻨﻄﻘــي ﺗﻮګــﻪ

ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ورﮐﻮل ﮐﻴږي او ﻋـﺎم ﭼﺎﭘﯧﺮﻳـﺎل ځﻨـي ﻣﺮادﻳـږي .ﻳﻌﻨـي ﮐـﻮرﻧى

ژوﻧﺪ ،ښﻮوﻧځى ،ټﻮﻟﻨﻪ او ﻧﻮر ،د ﮐﻮﻣﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﭼي د ﮐﻮﭼﻨي ﻟـﻮﻣړﻧى

ژوﻧﺪ ﺗﺸکﻴﻠﻴږي .ﻟﻪ دې ﺧﺒﺮي اﻧﮑﺎر ﻧـﻪ ﺳـي ﮐﯧـﺪﻻى ﭼـي د زوال ﭘـﻪ
اوﺳﻨي ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﮐي د ډﯦـﺮو ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﻮ ﮐﻮرﻧﻴـﻮ ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﭼﺎﭘﯧﺮﻳـﺎل او
ﻋﻘﻠي ﻣﻌﻴﺎر ډﯦﺮ ټﻴټ ﺳﻮى دى .د دې ﻧﺘﻴﺠﻪ دا ﮐﯧﺪاى ﺳي ﭼـي ﻧـﻮي

ځﻮاﻧــﺎن ﻣــﺬﻫﺐ ﺷــﺎﺗﻪ وﻏﻮرځــﻮي .ﺧــﻮ ﭘــﺮ ﻟﻮﯦــﺪﻳﺰو ﮐﺮښــﻮ ﺑﺎﻧــﺪي د

ﻣﺴﻠﻤﺎن ځﻮان د ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ دا راوزي ﭼي ﭘﻪ ﺧﭙـﻞ ژوﻧـﺪ ﮐـي د

ﻣﺬﻫﺐ ﭘﻪ ﺧﻼف ﭼﻠﻨﺪ ﻏﻮره ﮐړي.

ﺧﻮ دﻟﺘﻪ دا ډﯦﺮ ﻣﻬﻢ ﺳﻮال ﭘﻴﺪا ﮐﻴږي ﭼـي د ﻧـﻮو ﻋﻠﻮﻣـﻮ ﭘـﻪ ﻫکﻠـﻪ

ﺑﺎﻳﺪ زﻣﻮږ ﭼﻠﻨﺪ څﻨګﻪ وي؟ د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰو ﻋﻠﻮﻣﻮ ﭘـﺮ ﺿـﺪ د ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د
اﺣﺘﺠﺎج )ﻧﺎﺧﻮښۍ او اﻋﺘﺮاض( ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻴڅکﻠﻪ داﻧﻪ ﺳـي ﮐﯧـﺪﻻى ﭼـي

اﺳﻼم د ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ دى .زﻣﻮږ د ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ د دې ﺗﻮر ﺑﻨﺴټ ﻧـﻪ ﭘـﻪ

ﻣﺬﻫﺐ ﮐي ﺳﺘﻪ او ﻧﻪ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐي .ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﭘﻪ ﭘـﻼوو ﭘـﻼوو د ﻋﻠـﻢ

ﭘﺮ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪي ټﻴﻨګﺎر ﮐړى دى او واﻳﻲ» :څﻮ ﭼي ﺗﺎﺳـي ﭘـﻮه

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(
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ﺳئ .څﻮ ﭼي ﺗﺎﺳي ﻏﻮر وﮐـړئ« .د ﻗـﺮآن ﮐـﺮﻳﻢ ﭘـﻪ اﻟﺒﻘـﺮه ﺳـﻮره ﮐـي

ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
َ
ۡ
ٓ ُ َّ
َ َّ
َ
﴿ َوعل َم َءاد َم ٱ� ۡس َما َء � َها﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[٣١ :

ژﺑﺎړه» :ﻟﻮى څښﺘﻦ آدم ﺗﻪ د ټﻮﻟﻮ ﺷﻴﺎﻧﻮﻧﻮﻣﻮﻧﻪ وښﻮول«.

او ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ آﻳﺘﻮﻧـﻮ ﮐـي وﻳـﻞ ﺳـﻮي دي ﭼـي ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﭼـي

آدم÷ ﺗﻪ د ﺷﻴﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ وښﻮول ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ځﻴﻨـﻮ اړﺧﻮﻧـﻮ اﻧﺴـﺎن

ﺗﺮ ﻣﻼﻳکﻮ ﻫﻢ اﻓﻀﻞ دى» .ﻧﻮم« د اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ د ﺑﻴـﺎﻧﻮﻟﻮ د ﻗـﺪرت ﻳـﺎ
ﻧﺎﻃﻘﻪ ﻗﻮت ﻋﻼﻣﺘي اﻇﻬﺎر دى .دﻏﻪ ﺻﻔﺖ ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻮري ځﺎﻧګړى

دى ،ﭼي ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ د ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﺳﺮه ﺳـﻢ اﻧﺴـﺎن ﭘـﺮ ﻣځکـﻪ ﺑﺎﻧـﺪي د
ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺳﻮ .ﭘﻪ ﺑﻠﻪ وﻳﻨﺎ اﻧﺴﺎن ﺗـﻪ ښـﺎﻳﻲ ﭼـي ﻋﻠـﻢ ﺗﺮﻻﺳـﻪ

ﮐړي .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:
ٰ
َ َ ُ ْ ْ َ َ
ﺐ اﻟ ِﻌﻠ ِﻢ ﻓ ِﺮ�ْﻀﺔ َﻰﻠﻋ ﻞﻛ ُم ْﺴ ِﻠ ٍﻢ« )ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ،اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ،ﺑـﺎب
»ﻃﻠ

ﻓﻀﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺤﺚ ﻋﻠى ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ٢٢٤ ،ﺣﺪﻳﺚ(.

ژﺑﺎړه :د ﻋﻠﻢ زده ﮐﻮل د ﻫﺮ )ﻧﺎرﻳﻨـﻪ او ښـځﻴﻨﻪ( ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﺳـﭙﯧڅﻠې

ﻓﺮﻳﻀﻪ ده.
َ َْ
ُ َُ َ ْ ً
ً
َ
ُ
ْ ً َ ََ
َ
» َو َﻣ ْﻦ َﺳﻠﻚ َﻃﺮ�ْﻘﺎ � ْﻄﻠ ُ
ﺐ ﺑِ ِﻪ ِﻋﻠﻤﺎ ﺳﻬﻞ اﷲ ﻪﻟ ﻃ ِﺮ�ﻘﺎ ِاﻰﻟ اﺠﻟﻨ ِﺔ«
ِ
)ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،اﻟﻌﻠﻢ ،ﺑﺎب اﻟﻌﻠﻢ ،ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻮل واﻟﻌﻤﻞ(.

ژﺑﺎړه :او څﻮک ﭼي د ﻋﻠﻢ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺳﻔﺮ ﮐﻮي ،ﻧﻮ ﻟﻮى

څښﺘﻦ د ﻫﻐﻪ ﻟﭙﺎره د ﺟﻨﺖ ﻻر آﺳﺎﻧﻪ ﮐﻮي.
ْ
َ
ََ َْ
َ ْ ُ َْ
َ ْ ُ َْ َ َ َ
َ
ﺐ« )ﺟﺎﻣﻊ
»ﻓﻀﻞ اﻟﻌﺎل ِ ِﻢ ﻰﻠﻋ اﻟﻌﺎﺑِ ِﺪ ،ﻛﻔﻀﻞ اﻟﻘﻤ ِﺮ ﻰﻠﻋ ﺳﺎﺋِ ِﺮ اﻟﻜﻮاﻛ ِ
اﻟﺘﺮﻣﺬي ،اﻟﻌﻠﻢ ،ﺑﺎب ﻓي ﻓﻀﻞ اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠى اﻟﻌﺒﺎدة ٢٦٨٢ ،ﺣﺪﻳﺚ(.

٨٤

اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

ژﺑﺎړه :د ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺮ ﻋﺎﺑﺪ ﺑﺎﻧﺪي دوﻧﻪ ﻓﻀﻴﻠﺖ دى ﻟکﻪ د ﺳـﭙﻮږﻣۍ ﭘـﺮ

ﺳﺘﻮرو ﺑﺎﻧﺪي.

د اﺳﻼم ﭘﻪ ﻧﺰد ﭼي د ﻋﻠﻢ ﮐﻮم ﻓﻀﻴﻠﺖ دى د ﻫﻐﻪ ﻟﭙﺎره د ﻗـﺮآن او

اﺣﺎدﻳﺜﻮ ﺣﻮاﻟﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻧﺴﺘﻪ .ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺎﻫﺪ دى ﭼي اﺳﻼم ﭼي ﻋﻠﻢ ﺗـﻪ

څﻮﻧﻪ اﻫﻤﻴﺖ ورﮐړى دى ،ﺑﻞ ﻫﻴڅ ﻣﺬﻫﺐ ﻧﻪ دى ورﮐړى .اﺳﻼم ﭼـي

د ﻋﻠﻢ او ﺳﺎﻳﻨﺴي څﯧړﻧﻮ ﮐﻮﻣﻪ ﻫڅﻮﻧﻪ ﮐړې ده د ﻫﻐې ﭘﺎﻳﻠـﻪ د اﻣﻮﻳـﺎﻧﻮ

او ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﯧﺮ ﮐي او ﭘﻪ ﺳﻴﺴﻠي او اﺳﭙﺎﻧﻴﻪ ﮐي د ﻋﺮﺑـﻮ د واﮐﻤﻨـۍ

ﭘﻪ ﭘﯧﺮ ﮐي د ﭘﺮﺗﻤﻴﻨﻮ ﻓﺮﻫﻨګي ﮐﺎرﻧﺎﻣﻮ ﭘﻪ ﺑڼﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺳﻮه.

زه د دې ﺧﺒﺮي ﻳﺎدوﻧﻪ ځکﻪ ﻧـﻪ ﮐـﻮم ﭼـي ﮐﻠـﻪ اﺳـﻼﻣي ﻧـړۍ ﺧﭙـﻞ

دودوﻧﻪ او رواﻳﺎت ﭘﺮې اﻳښي دي ،ﻟﻪ روﺣﺎﻧي ﭘﻠﻮه ړاﻧـﺪه او ﻟـﻪ ذﻫﻨـي

ﭘﻠــﻮه ﻣﻔﻠﺴــﺎن ﺳــﻮي دي ،ﻧــﻮ زه ﭘــﺮ ﺗﯧــﺮو ﭘﺮﺗﻤﻴﻨــﻮ ﻣﻬــﺎﻟﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧــﺪي ﻧــﻪ
وﻳﺎړم ،ځکﻪ د اوﺳﻨي ﮐﺮﻏﯧړن ﺣﺎﻟـﺖ ﭘـﻪ زﻣﺎﻧـﻪ ﮐـي ﻣـﻮږ ﺗـﻪ ﭘـﺮ ﺧﭙﻠـﻪ

ﭘﺮﺗﻤﻴﻨﻪ ﻣﺎﺿي ﺑﺎﻧﺪي د وﻳﺎړﻟﻮ اړﺗﻴﺎ ﻧﺴﺘﻪ .ﺧﻮ ﻣﻮږ د دې اﺣﺴﺎس ﺑﺎﻳﺪ

ﻫﺮوﻣﺮو وﮐړو ﭼي زﻣﻮږ د ﺑﺪﺣﺎل ﻧﺘﻴﺠﻪ زﻣﻮږ ﺑﯥ ﭘﺮواﻳﻲ ده او د دې
ﻻﻣﻞ ﻫﻴڅکﻠﻪ دا ﻧﻪ دى ﭼي ﭘﻪ اﺳﻼﻣي ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﮐي څﻪ ﮐﻤى ﺳﺘﻪ.

اﺳﻼم ﻫﻴڅکﻠﻪ ﻫﻢ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ او ﺳﺎﻳﻨﺲ ﭘـﻪ ﻻر ﮐـي ﻧـﻪ دى ﺧﻨـډ

ﺳﻮى .اﺳﻼم د اﻧﺴﺎن ﻋﻘﻠي ﺑﻮﺧﺘﻴﺎوي دوﻧﻪ ﺧﻮښﻮي ﭼي ﻟﻪ اﻣﻠـﻪ ﻳـﯥ

اﻧﺴﺎن ﺗﻪ ﺗﺮ ﻣﻼﻳکﻮ ﻏﻮره ﻣﻘﺎم ورﮐﻮي .ﺑﻞ ﻫﻴڅ ﻣﺬﻫﺐ ﭘﺮ ﻋﻘﻞ دوﻧـﻪ

ټﻴﻨګﺎر ﻧﻪ دى ﮐړى ﻟکﻪ اﺳـﻼم ﭼـي ﮐـړى دى .د دې ﻣﻌﻨـﺎ داده ﭼـي د

اﻧﺴﺎﻧي ژوﻧﺪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ښکﺎرﻧﺪو ﮐي ﻋﻠﻢ ﺗﻪ ﻟـﻮړواﻟى ورﮐـړه ﺳـﻮى دى.
ﮐﻪ ﻣﻮږ د اﺳـﻼم ﭘـﺮ اﺻـﻮﻟﻮ ﻋﻤـﻞ وﮐـړو ﻧـﻮ ﻟـﻪ ﺧﭙـﻞ ژوﻧﺪاﻧـﻪ څﺨـﻪ

ﻫﻴڅکﻠﻪ د ﻧﻮو ﻋﻠﻮﻣﻮ د اﻳﺴﺘﻠﻮ ﺗﺼﻮر ﻧﻪ ﺳـﻮ ﮐـﻮﻻى .ﻣـﻮږ ﺗـﻪ ښـﺎﻳﻲ

ﭼي د ﻋﻠﻢ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ او ﭘﺮ ﻣﺨﺘګ ﮐﻮﻟﻮ ټﻴﻨګ ﻫﻮډ او ﻋـﺰم وﮐـړو،

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(
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څﻮ ﻣﻮږ د ﺳﺎﻳﻨﺲ او اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻪ ډګﺮوﻧﻮ ﮐي د ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰو وﻟﺴـﻮﻧﻮ ﺳـﺮه
ﺳﻴﺎﻟي وﮐړاى ﺳﻮ .ﺧﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻴڅکﻠﻪ ﻧﻪ ښﺎﻳﻲ ﭼي د ﻫﺮ څﻪ د
ﻟﻴﺪﻟﻮ ﻫﻴﻠﻪ د ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﻟﻪ ﺳﺘﺮګﻮ وﮐړي .دﻏﻪ راز دوى ﺗﻪ ﻧـﻪ ښـﺎﻳﻲ ﭼـي

ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ اﻧﺪ دود ﻏﻮره ﮐړي .ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻏﻮاړي ﭼي ﻣﺴﻠﻤﺎن واوﺳي ﻧﻮ

دى دي د اﺳﻼم د روﺣﺎﻧي ﺗﻬـﺬﻳﺐ د ﺑـﺪﻟﻮﻟﻮ ﻫﻴﻠـﻪ د ﻟﻮﯦـﺪﻳځ د ﻣـﺎده

ﭘﺎﻟﻮ ﺗﺠﺮﺑﻮ ﺳﺮه ﻧﻪ ﮐﻮي .ښﺎﻳﻲ دﻏﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ د ﭘﺎﻧګﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﺑڼﻪ وي ﻳـﺎ د
ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘي ﻧﻈﺎم ﭘﻪ ﺑڼﻪ.

ﻋﻠﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﮐي ﻧﻪ ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ دى ﻧﻪ ﺧﺘﻴﺰ ،ﺑﻠکي د ﻃﺒﻴﻌي

ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ ﻏﻮﻧﺪي آﻓﺎﻗي دى .ﺧﻮ ﻟﻪ ﻫﺮي زاوﻳﯥ څﺨﻪ ﭼي ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ ﺗﻪ
وﮐﺘﻞ ﺳي او وړاﻧﺪي ﮐړى ﺳي ﻫﻐﻪ زاوﻳﻪ د وﻟﺴﻮﻧﻮ د ﻓﺮﻫﻨګي ذوق

ﺳﺮه ﺳﻤﻪ ﺑﺪﻟﻴږي .ﺑﻴﺎﻟﻮژي ﻳﺎ ﻓﻴﺰﻳک ﻟﻪ آره ﻧﻪ ﻣﺎدي دي ،ﻧﻪ ﻣﻌﻨﻮي.
دﻏﻪ ﭘﻮﻫﻨي ﭘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه او د ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ ﭘﻪ را ﻏﻮﻧډوﻟﻮ او ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﻮري اړه

ﻟﺮي ﭼي ﻋﺎم ﻗﻮاﻋﺪ ځﻨي ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻴږي ،ﺧﻮ ﮐﻮم اﺳﺘﻘﺮاﺋي ﻓﻠﺴﻔي

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭼي ﻣﻮږ د ﺳﺎﻳﻨﺲ ﻟﻪ ﻓﻠﺴﻔې څﺨﻪ اﺧﻠﻮ د ﻫﻐﻮ ﺑﻨﺴټ ﺻﺮف

ﭘﺮ ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ او ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻮ ﻧﻪ وي وﻻړ ،ﺑﻠکي ﺗﺮ زﻳﺎﺗي ﮐﭽي د ﻫﻐﻮ

اﻧﺤﺼﺎر د ژوﻧﺪ او د ﻫﻐﻪ د ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ اړه زﻣﻮږ ﭘﻪ وﺟﺪاﻧي او ذوﻗي
ﭼﻠﻨﺪ ﭘﻮري وي .ﺳﺘﺮ ﺟﺮﻣﻨي ﻓﯧﻠﺴﻮف ﮐﺎﻧټ وﻳﻠي دي» :ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ دا

ﺧﺒﺮه ارﻳﺎﻧﻮوﻧﮑې ښکﺎري ﺧﻮ ﻳﻘﻴﻨي ده ﭼي زﻣﻮږ ﻋﻘﻞ ﻟﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ
څﺨﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻪ اﺧﻠي ،ﺑﻠکي ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻣﻨﺴﻮﺑﻮي« .ﻟﻨډه دا ﭼي دﻟﺘﻪ د
ﻧﻈﺮ داﺧﻠي زاوﻳﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻟﺮي .ځکﻪ ﭼي دا زﻣﻮږ ﺗﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻻﻧﺪي د

ﻣﺨﺘﻠﻔﻮﭼﺎرو ﺗﺸﺮﻳﺢ او ﺗﻌﺒﻴﺮ ﭘﻪ ﺑﻨﺴټﻴﺰه ﺗﻮګﻪ ﺗﺮ اﻏﯧﺰي ﻻﻧﺪي

راوﺳﺘﻼى ﺳي .ﻧﻮ ﺳﺎﻳﻨﺲ ﭼي ﻧﻪ ﻣﺎدي ﭘﺎل دى او ﻧﻪ ﻣﻌﻨﻮي ،د

ﮐﺎﻳﻨﺎﺗﻮ د ﻣﺘﻀﺎدو ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﻟﻮر ﻻرښﻮوﻧﻪ ﮐﻮﻻى ﺳي .زﻣﻮږ ﻟﻪ

٨٦

اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

وړاﻧﺪي څﺨﻪ د ټﺎﮐﻠﻮ ﺗﺼﻮراﺗﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ دﻏﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﻌﻨﻮي ﻳﺎ

ﻣﺎدي ﮐﯧﺪﻻى ﺳي .ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﭘﻮﻫﻪ ډﯦﺮه ﻟﻮړه ده ﺧﻮ څﻨګﻪ

ﭼي ﻣﺎدي ده ،ﻧﻮ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺼﻮراﺗﻮ او ﻣﺎدي ﻣﻔﺮوﺿﻮ ﭘﻪ
اﻋﺘﺒﺎر د ﻣﺬﻫﺐ ﺿﺪ ده ،ځکﻪ ﻧﻮ د ﻟﻮﯦﺪﻳځ د ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﻈﺎم ﻫﻢ ﭘﻪ

ﻣﺠﻤﻮﻋي ﺗﻮګﻪ ﻻزﻣﺎﹰ د ﻣﺬﻫﺐ ﺿﺪ دى .ﭘﻪ ﺑﻠﻪ وﻳﻨﺎ د ﻧﻮي ﺗﺠﺮﺑﻮي

ﺳﺎﻳﻨﺲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ د اﺳﻼم د ﻓﺮﻫﻨګي ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻟﭙﺎره ﻧﻪ ﺳي ﻣﻀﺮه

ﮐﯧﺪاى ،ﺑﻠکي د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻬﺬﻳﺐ روح د ﮐﻮﻣي ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﭼي ﻣﺴﻠﻤﺎن د
ﺳﺎﻳﻨﺲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻮي ﺿﺮرﻧﺎﮐﻪ ده.

ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ زﻣﻮږ د ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﺑﯥ ﭘﺮواﻳﻴﻮ او ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻮږ اړ ﮐړي

ﻳﻮ ﭼي د ﺳﺎﻳﻨﺴي څﯧړﻧﻮ ﻟﭙﺎره د اروﭘﺎ او اﻣﺮﻳکﺎ ﻟﻪ ﻋﻠﻤي وﺳﺎﻳﻠﻮ څﺨﻪ
ګﺘﻪ واﺧﻠﻮ .ﮐﻪ ﻣﻮږ ﭘﺮ ﻫﻐﻮ اﺳﻼﻣي اﺻﻮﻟﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻻى ﭼي ﭘﺮ ﻫﺮ ﻧﺮ
او ښځﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻳﯥ د ﻋﻠﻢ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل ﻓﺮض ﮐړي دي ﻧﻮ ﻣﻮږ ﺑﻪ د
ﻧﻮو ﻋﻠﻮﻣﻮ ﻟﭙﺎره اروﭘﺎ او اﻣﺮﻳکﺎ ﺗﻪ داﺳي ﻧﻪ ﮐﺘﻼى ﻟکﻪ ﭘﻪ رﯦګﺴﺘﺎن

ﮐي ﭼي ﺗږى ﺳړى ﺳﺮاب ﺗﻪ ګﻮري)  .(1ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ زﻳﺎﺗﻪ ﻣﻮده ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ

دﻧﺪو څﺨﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﮐړى دى ،ځکﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻬﻞ او ﺑﯥ وزﻟي اﺧﺘﻪ ﺳﻮي
دي .ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐي اروﭘﺎ زښﺘﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺗﻠﻠې ده .د دې ﺧﻼ
ﭘﺮ ډﮐﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪي ډﯦﺮ وﺧﺖ ﻟګﻴږي .دﻏﻮﻧﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮږ ﻧﻮي ﻋﻠﻮم ﻟﻪ
ﻟﻮﯦﺪﻳځ څﺨﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮو او ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻣﻤﻨﻮن ﻳﻮ .ﻣﻮږ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر

ده ﭼي د ﻟﻮﯦﺪﻳځ د ﺳﺎﻳﻨﺴي ﻋﻠﻮﻣﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﻃﺮﻳﻘﻮ ﭘﺮ زده ﮐړه
ﺑﺴﻨﻪ وﮐړو ،ﻟﻪ دې ﭘﺮﺗﻪ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮر ﻫﻴڅ زده ﻧﻪ ﮐړو .ﭘﻪ ﺑﻠﻪ وﻳﻨﺎ ﻣﻮږ

 -١ﺳﺮاب :د رﯦګﻨي ﻣځکي ﻳﺎ ﺳړک ﻫﻐﻪ ﺑﺮﯦښﯧﺪه ﭼي د ﺗﻮدوښي ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﮐي د
ﺳﭙﻮږﻣۍ ﻳﺎ ﻟﻤﺮ د رڼﺎ څﺨﻪ د اوﺑﻮ د ﺷﺘﻮن ﻓﺮﻳﺐ ځﻨي راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻴږي.

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(
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ﺗﻪ ﻟﻪ ﻟﻮﯦﺪﻳﺰﻳﺎﻧﻮ څﺨﻪ د ﻃﺒﻴﻌي ﺳﺎﻳﻨﺲ ﭘﻪ زده ﮐﻮﻟﻮ ﮐي اﻧﺪﯦښﻨﻪ ﻧﻪ ده
ﭘﻪ ﮐﺎر ،ﺧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﭼي د ﻫﻐﻮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﻮره ﻧﻪ ﮐړو .اﻟﺒﺘﻪ وﻳﻞ ﮐﯧﺪاى ﺳي

ﭼي دا ﻣﻬﺎل ډﯦﺮ ﻃﺒﻴﻌي ﻋﻠﻮم ،د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ اټﻮﻣي ﻓﻴﺰﻳک ،ﻟﻪ

ﺧﺎﻟﺼﻮ ﺗﺠﺮﺑﻮي څﯧړﻧﻮ څﺨﻪ وړاﻧﺪي ﺗﻠﻠى ،د ﻓﻠﺴﻔې ﭘﻮﻟﻮ ﺗﻪ

ورﻧﻨﻮﺗﻠى دى ،ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﺻﻮرﺗﻮﻧﻮ ﮐي د ﺗﺠﺮﺑﻮي ﺳﺎﻳﻨﺲ او

ﻗﻴﺎﺳي ﻓﻠﺴﻔې ﺗﺮﻣﻨځ څﺮګﻨﺪه ﮐﺮښﻪ ﮐښﻞ ډﯦﺮ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﮐﺎر ګڼﻞ

ﮐﻴږي .دا ﺧﺒﺮه ډﯦﺮه درﺳﺘﻪ ده ،ﺧﻮ دا ﻫﻐﻪ ټﮑى دى ﭼي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ

ﻳﯥ اﺳﻼﻣي ﺛﻘﺎﻓﺖ ﺧﭙﻞ ﺟﻮﻫﺮ څﺮګﻨﺪ ﮐړي .د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﺳﺎﻳﻨﺲ
ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ دا دﻧﺪه ده ﭼي ﮐﻠﻪ دوى د ﺳﺎﻳﻨﺴي څﯧړﻧﻮ ﻫﻐﻮ ﺑﯧﻠﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻮﻟﻮ

ﺗﻪ ورﺳﻴږي ﻧﻮ دي د ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﻓﻠﺴﻔي ﻧﻈﺮﻳﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ ګﻮري او ﭘﻪ آزاداﻧﻪ

ﺗﻮګﻪ دي د ﺧﭙﻠﻮ ﻓﻠﺴﻔي دﻻﻳﻠﻮ ﻗﻮت اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐړي .ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﻫﻴﻠﻪ
ﮐﻴږي ﭼي ﮐﻪ ﻫﻐﻮى اﺳﻼﻣي ﻓﻠﺴﻔي اﻧﺪ دود اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐړي ،د اﮐﺜﺮو
ﻧﻮو ﻟﻮﯦﺪﻳﺰو ﺳﺎﻳﻨﺲ ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ د ډﯦﺮو اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺳﻮو ﻧﺘﺎﻳﺠﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف ﺑﻪ

ﺑﻞ ډول ﻧﺘﺎﻳﺠﻮ ﺗﻪ ورﺳﻴږي.

ﻟﻪ دې څﺨﻪ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ ﭼي ﭘﻪ راﺗﻠـﻮﻧﮑې ﮐـي څـﻪ ﮐﻴـږي ،اوس ﻫـﻢ

ﻣﻤکﻨﻪ ده ﭼي د ﻟﻮﯦﺪﻳځ د ﻋﻘﻠي ﭼﻠﻨﺪ دﻣﺮﻳﻴﺘﻮب ﻟﻪ ﻏـﻮره ﮐﻮﻟـﻮ ﭘﺮﺗـﻪ

ﺳﺎﻳﻨﺴي ﻋﻠﻮم ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺳي او ﺗـﺪرﻳﺲ ﻳـﯥ ﻫـﻢ وﺳـي .اوس اﺳـﻼﻣي
ﻧړۍ ﻧﻮي ﻓﻠﺴﻔي ﻧﻘﻄﮥ ﻧﻈﺮ ﺗﻪ اړﺗﻴـﺎ ﻧـﻪ ﻟـﺮي ،ﺑﻠکـي ﻧـﻮي ﺳﺎﻳﻨﺴـي او

ﻓﻨي ﺗﻌﻠﻴﻢ او وﺳﺎﻳﻠﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟړي.

ﮐﻪ زه وﻏﻮاړم ﭼي ﻟﻪ اﺳﻼﻣي ﻧﻘﻄﮥ ﻧﻈﺮه د ﻳﻮې ﻧﻤﻮﻧﻮي ﺗﻌﻠﻴﻤي

ډﻟي )ﺑﻮرډ( د راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺸﻮرې وړاﻧﺪي ﮐړم ﻧﻮ زه ﺑﻪ ﻣﺸﻮره

ورﮐړم ﭼي ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﭼي ﭘﻪ ﻃﺒﻴﻌي ﻋﻠﻮﻣﻮ او رﻳﺎﺿﻴﺎﺗﻮ ﮐي څﻪ

ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي دي  -د ﻳﺎدو ﺳﻮو ﺧﺒﺮو ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐي ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه
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دي  -ﭘﻪ اﺳﻼﻣي ښﻮوﻧځﻴﻮ ﮐي ﺗﺪرﻳﺲ ﺳي او اروﭘﺎﻳﻲ ﻓﻠﺴﻔې ،ادب

او ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻪ دي د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب داﺳي ﺣﻖ ﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴږي ،ﻟکﻪ ﻧﻦ ﻣﻬﺎل

ﭼي ورﮐﻮل ﺳﻮى دى .ﻣﺎﭼي ﭘﻪ ﻣﺨکﻨﻴﻮ ﭘﺎڼﻮ ﮐي څﻪ وﻳﻠي دي د ﻫﻐﻮ

ﭘﻪ رڼﺎ ﮐي د اروﭘﺎﻳﻲ ﻓﻠﺴﻔې ﭘﻪ اړه ﺑﺎﻳﺪ زﻣﻮږ ﭼﻠﻨﺪ دﻏﺴي وي .ﺗﺮ
ﮐﻮﻣﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼي ﭘﻪ اروﭘﺎﻳﻲ ادب اړه ﻟﺮي ،ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ وﻧﻪ

ﻏﻮرځﻮل ﺳي ،ﺑﻠکي ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ژﺑﻨي او ﺗﺎرﻳﺨي ﺣﺎﻟﺖ

ﺑﺎﻧﺪي ﭘﺮﯦښﻮول ﺳي .اوس ﭼي ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﮐي
اروﭘﺎﻳﻲ ادب ﻟﻮﺳﺘﻞ ﮐﻴږي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻪ دى .د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ و ارزښﺘﻮﻧﻮ او

ﺗﺼﻮراﺗﻮ د ګټﻮرﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﭼي څﻮﻧﻪ ډﯦﺮه ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﮐﻴږي ،ﻟﻪ ﻫﻐې
څﺨﻪ ﭘﻪ ﻓﻄﺮي ﺗﻮګﻪ د ﻧﻮو ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ اوﻣﻮ ذﻫﻨﻮﻧﻮ ﮐي ﭘﻪ ﻣﻨﻔي

اړﺧﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﻟﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪو ﭘﺮﺗﻪ د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻬﺬﻳﺐ روح ﭘﻴﺪا ﮐﻴږي .ﭘﻪ

دې ﺗﻮګﻪ ﻧﻪ ﻳﻮازي دا ﭼي د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰو ارزښﺘﻮﻧﻮ د ښﻪ ګڼﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﻻر
اوارﻳږي ،ﺑﻠکي ﻋﻤﻼ� ﭘﺮ دﻏﻮ ارزښﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي د وﻻړ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻧﻈﺎم

ﻧﻘﺎﻟي او ﻟﯧږدول ﻫﻢ ﭘﻴﻠﻴږي ﭼي دا داﺳﻼم د روح ﺧﻼف ﮐﺎر دى .د
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ښﻮوﻧځﻴﻮ ﮐي د اروﭘﺎﻳﻲ ادب د اوﺳﻨي ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﺮ ځﺎى
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻘﻮل ،ځﺎﻧګړى اﺳﻼﻣي ادب ﺗﺪرﻳﺲ ﺳي .څﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑي د

ﺧﭙﻠﻮ ﺛﻘﺎﻓﺘي ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﻏﻮرو ارزښﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺑﻠﺪ ﺳي او ﭘﻪ

دې ﺗﻮګﻪ د راﺗﻠﻮﻧﮑي ﻟﭙﺎره ﻧﻮي ﻫﻴﻠي را وټﻮﮐﻴږي.

ﭘﻪ ډﯦﺮو اﺳﻼﻣي ادارو ﮐي ﭼي ﻧـﻦ ﻣﻬـﺎل ﭘـﻪ ﮐﻮﻣـﻪ ﻃﺮﻳﻘـﻪ اروﭘـﺎﻳﻲ

ادب ﺗﺪرﻳﺴﻴږي ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﻧﻮو ځﻮاﻧـﺎﻧﻮ ﮐـي ﻟـﻪ اﺳـﻼم

څﺨــﻪ ﻟﻴــﺮي واﻟــي ﭘﻴــﺪا ﮐﻴــږي ،او ﺗــﺮ دې ﻻ زﻳﺎﺗــﻪ ﺧﺮاﺑــﻲ دا ده ﭼــي
ﻣﺴﻠﻤﺎن ځﻮاﻧﺎن د ﻧړۍوال ﺗـﺎرﻳﺦ ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰ ﺗﻌﺒﻴـﺮ ﻗﺒﻠـﻮي .ﭘـﻪ دې ﺗﻮګـﻪ

ﭘﺨﻮاﻧى ﭼﻠﻨﺪ »روﻣي د ﺑﺮﺑﺮي ﭘﺮ ﺿﺪ« راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻴږي .ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﻟﻪ ﮐـﻮم

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(

٨٩

اﻋﺘﺮاﻓﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺗﺎرﻳﺦ داﺳي وړاﻧﺪي ﮐﻮي څﻮ دا ﺟﻮﺗﻪ ﺳي ﭼـي ﭘـﻪ ﻧـړۍ

ﮐي ﭼي ﺗﺮ اوﺳـﻪ څـﻪ ﺗﻮﮐﻤﻮﻧـﻪ او ﻓﺮﻫﻨګﻮﻧـﻪ ﭘﻴـﺪا ﺳـﻮي دي ،ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰ

ﺗﻮﮐﻤﻮﻧــﻪ او ﻓﺮﻫﻨګﻮﻧــﻪ ﺗــﺮ دې ټﻮﻟــﻮ ﻏــﻮره دي .ﭘــﻪ دې ﺗﻮګــﻪ ﭘــﺮ ﻧــړۍ

ﺑﺎﻧﺪي د ﻟﻮﯦﺪﻳځ د ﻏﻠﺒﯥ اﺧﻼﻗي ﺟﻮاز ﭘﻴﺪا ﮐﻴږي .د روﻣﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ زﻣﺎﻧې

څﺨﻪ اورﭘﺎﻳﻲ اﻗﻮاﻣﻮ د ﺧﺘﻴځ او ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﺗﺮﻣﻨځ ﻫﺮ ډول ﺗﻮﭘﻴﺮ د ﺧﭙﻠـﻮ
»ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ« ﻟﻪ ﻣﺨي ﻟﻴﺪﻟى دى .ځکﻪ دوى ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼـي د اﻧﺴـﺎﻧﻴﺖ
د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ د اروﭘﺎ ﻓﺮﻫﻨګـي ﺗﺠﺮﺑـﯥ دي .ﻟـﻪ دې ﺗﻨـګ ﻧﻈـﺮۍ

څﺨﻪ د ﻣﺴﺦ ﺳﻮي اﻧځﻮر ﭘﻴﺪا ﮐﯧﺪل ﻻزﻣـي ﭼـﺎره ده ،او د ﻣﺸـﺎﻫﺪې

ﮐﺮښي ﭼي ﻟﻪ ﻣﻔﺮوﺿﻪ اروﭘﺎﻳﻲ »ﻣﻌﻴﺎر« څﺨـﻪ څﻮﻧـﻪ ﻟﻴـﺮي ﮐﻴـږي ،د
ﻟﻮﯦــﺪﻳځ د اوﺳــﯧﺪوﻧﮑﻮ ﻟﭙــﺎره د ﺗــﺮ ﻧﻈــﺮ ﻻﻧــﺪي ﺗــﺎرﻳﺨي ﻣﺴــﺎﻳﻠﻮ ﭘــﻪ

رﺷﺘﻴﺎﻧي ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ او ﺟﻮړښﺖ ﭘﻮﻫﯧﺪل دﻏﻮﻧﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﮐﻴږي.

ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭼي د ﻧـړۍ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻟﻴکـﻞ ﺳـﻮى دى د ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰواﻟﻮ د ځـﺎن

ﺧﻮښﻮﻧي ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻪ ﭘﺮاﺧﻮاﻟي ﭘﺮﺗﻪ ﺑـﻞ څـﻪ ﻧـﻪ دى .ﭘـﻪ
دې ﺗﺎرﻳﺦ ﮐي د ﻧﻮرو وﻟﺴﻮﻧﻮ ﺻﺮف ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐي ﻳﺎدوﻧي ﺳﻮي

دي ﭼي ﮐﻠﻪ د دوى ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ او ﭘﺮﻣﺨﺘګ د اروﭘﺎ ﻳﺎ اﻣﺮﻳکﺎ ﭘﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ

ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮګـﻪ اﻏﯧـﺰ اﭼـﻮﻟى دى .ﺧـﻮ ﮐـﻪ ﺗﺎﺳـي د ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰو

وﻟﺴﻮﻧﻮ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ډﯦﺮ ﺗﻔﺼﻴﻞ او څﺮګﻨﺪه ﺗﻮګﻪ وړاﻧﺪي ﮐړئ او د ﻧﻮري

ﻧړۍ د ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺮف څﻮ ﻏټ ﻏټ ﺗﮑـي راواﺧﻠـئ ،ﻧـﻮ ﻟﻮﺳـﺘﻮﻧﮑى ﺑـﻪ

ﻫﺮوﻣﺮو ﭘﻪ دې وﻏﻮﻟﻴږي ﭼي ﻟﻪ ټـﻮﻟﻨﻴﺰو او ﻋﻘﻠـي اړﺧﻮﻧـﻮ د اروﭘـﺎ او
اﻣﺮﻳکﺎ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻮﻧﻪ د ﻧـﻮري ﻧـړۍ ﭘـﻪ ﭘﺮﺗﻠـﻪ زښـﺖ زﻳـﺎت دي .ﻟـﻪ دې

څﺨﻪ دا ﺳي ﻣﻌﻠﻮﻣﻴږي ﭼي ﻧړۍ ﻳﻮازي د ﻟﻮﯦﺪﻳځ او د ﻫﻐﻪ د ﻓﺮﻫﻨګ

ﻟﭙﺎره ﭘﻴﺪا ﺳﻮې ده او د ﻧﻮرو ﻓﺮﻫﻨګﻮﻧﻮ ﻣﻮﺧﻪ ﺻﺮف د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻬﺬﻳﺐ

د ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﻟﭙﺎره ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﺎﭘﯧﺮﻳـﺎل ﺗﺸـکﻴﻠﻮل دي .د ﻧـﻮرو ﻏﻴـﺮ

٩٠

اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

اروﭘﺎﻳﻲ وﻟﺴﻮﻧﻮ د ﻧﻮو ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﭘﺮ اذﻫﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي د دﻏﺴي روزﻧـي اﻏﯧـﺰ

دا ﮐﯧﺪاى ﺳي ﭼي ﭘﻪ دوى ﮐي د ﺧﭙﻞ ﻓﺮﻫﻨګ ،ﺗﺎرﻳﺦ ،ﺗﯧﺮ او راﺗﻠﻮﻧﮑي

ﻣﻬﺎل ﭘﻪ اړه د ﮐﻤښﺖ اﺣﺴﺎس ﭘﻴﺪا ﺳي .ﭘﻪ ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻌﻠﻴﻤـي ﻧﻈـﺎم ﮐـي
ﻧﻮو ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ داﺳي ﻣﻨﻈﻤﻪ روزﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴـږي ﭼـي دوى ﻟـﻪ ﺧﭙﻠـي

راﺗﻠﻮﻧﮑي څﺨﻪ ﻧﻬﻴﻠي ﺳي او دا وﻣﻨي ﭼي ﮐﻪ د ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰو اﻳـډﻳﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘـﻪ

وړاﻧﺪي ﺳﺮ ټﻴټ ﮐړي ﻧﻮ ﺧﭙﻠﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑې ﺳﻤﺒﺎﻟﻮﻻى ﺳي.

د دې ﻣﻨﻔي اﻏﯧﺰو ﺳﺮه د ﻣﻘﺎﺑﻠې ﻟﭙﺎره د اﺳـﻼﻣي ﻓﮑـﺮ ﻻرښـﻮوﻧﮑﻮ

ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر ده ﭼي د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤي او ﺗﺤﺼﻴﻠي ادارو ﮐي د ﺗﺎرﻳﺦ

ﭘﺮ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻧﺪي ﻟﻪ ﺳﺮه ﮐﺘﻨﻪ وﮐړي .دا ﺑﯧﻠﻪ ﺷکﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﮐﺎر دى او

ﭘﻪ دې ﻣﻮﺧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻧړۍ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻢ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﻘﻄﮥ ﻧﻈـﺮه وﻟﻴکـﻞ

ﺳي او ﺑﺎﻳﺪ زﻣﻮږ د ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺨکﻨۍ ښﻮوﻧﻪ او روزﻧـﻪ ﭘـﺮ ﻫـﻴڅ ﺣﺴـﺎب
ﺳي .دا ﮐﺎر ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ دى ﺧﻮ ﻧﺎﺷﻮﻧى ﻧﻪ دى .اﻣﺎ ډﯦﺮ اړﻳﻦ دى .ﮐـﻪ ﻧـﻪ

زﻣﻮږ د ﻧﻮي ځﻮان ﺗﻮﮐﻢ ﭘﻪ ذﻫﻨﻮﻧﻮ ﮐي ﺑﻪ د ﻟﻮﯦـﺪﻳځ ﻟﺨـﻮا د ټﻴټﺘﻴـﺎ او
ﺳﭙکﺎوي د ﭘﺎﺷﻠﻮ ﺳﻮو ﭼټﻠﻴﻮ اﻏﯧﺰ ﺗﺮ ډﯦﺮه ﭘﺎﺗﻪ وي .زﻣﻮږ ﺑـﺎور دى او

د ﻟﻮﯦﺪﻳځ اوﺳﻨﻴﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮﺟﻮﺗﻪ ﮐړې ده ﭼي د اﺳﻼم اﺧﻼﻗﻴﺎت ،ټﻮﻟﻨﻴﺰ

او ﻓــﺮدي اﺧــﻼق ،د ﻋــﺪل او ﻟــﻮرﯦﻴﻨي ﺗﺼــﻮرات د ﻟﻮﯦــﺪﻳﺰ ﺗﻬــﺬﻳﺐ د

ﺗﺼﻮراﺗﻮ او اﻓﮑﺎرو ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﯦـﺮ ښـﻪ او ﻏـﻮره دي .اﺳـﻼم د ﺗـﻮﮐﻤﻴﺰو
ﮐﺮﮐــﻮ ﻏﻨﺪﻧــﻪ ﮐــﻮي او د اﻧﺴــﺎﻧي ورور وﻟــۍ او ﺑﺮاﺑــﺮۍ ﻻرښــﻴﻲ .ﺧــﻮ
ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻬﺬﻳﺐ د ﺗﻮﮐﻤﻴﺰو او وﻃﻨي ﺗﻌﺼﺒﺎﺗﻮ ﻟـﻪ ﺗﻨګـﻮ ﮐړﻳـﻮ څﺨـﻪ ﻧـﻪ

ﺳي راوﺗﻼى .ﭘﻪ اﺳﻼﻣي ﻧړۍ ﮐي د ﻃﺒﻘـﺎﺗﻮ او ﻃﺒﻘـﺎﺗي ﺷـﺨړو ځـﺎى
اوګﻨﺠﺎﻳﺶ ﻧﺴﺘﻪ.ﺧﻮ ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰ ﺗﻬـﺬﻳﺐ ﻟـﻪ ﻟﺮﻏـﻮﻧي ﻳﻮﻧـﺎن او روم څﺨـﻪ

ﻧﻴﻮﻟې ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘـﻮري ﻟـﻪ ﻃﺒﻘـﺎﺗي ﺷـﺨړو او ټـﻮﻟﻨﻴﺰو ﮐﺮﮐـﻮ څﺨـﻪ ډک

دى .د دې ﺧﺒﺮي ﭘﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﮐﻮل اړﻳﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﺳي ﭼي ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻟﻪ ﻟﻮﯦـﺪﻳځ

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(

٩١

څﺨﻪ ﺻﺮف ﻳﻮ ګټﻮر ﺷى زده ﮐﻮﻻى ﺳي ﭼي ﻫﻐﻪ ﻃﺒﻴﻌـي ﻋﻠـﻮم او د
ﻫﻐﻮ څﺎﻧګي دي،ﺧﻮ ﻟﻪ دې څﺨﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ داﺳي ﭘﻮه ﻧﻪ ﺳـي ﭼـي
ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺗﺮ اﺳﻼﻣي ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻏﻮره دى .ﺧﻮ ﮐﻪ ﻫﻐﻪ ﭘـﻪ دې ﺑـﺎور

وﮐړي ﻧﻮ د دې ﻣﻌﻨﺎ داده ﭼي دى ﻟﻪ اﺳﻼم څﺨﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧي دى .د ﻳﻮه

ﺛﻘﺎﻓﺖ ﻳﺎ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﭘﺮ ﺑﻞ ﺑﺎﻧﺪي د ﻏﻮره واﻟـي ﭘﻴﻤﺎﻧـﻪ ﺳﺎﻳﻨﺴـي ﻋﻠـﻢ ﻧـﻪ
دى) .ﭘﻪ داﺳي ﺣﺎل ﮐي ﭼي دﻏﻪ ﻋﻠﻢ ﻏﻮره دى( ﺑﻠکي دﻏﻪ ﻟﻮړواﻟى د

اﺧﻼﻗي ځﻮاک ،د اﻧﺴﺎﻧي ژوﻧﺪ د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ اړﺧﻮﻧﻮ د ﺗﻌﺒﻴﺮ او ﺗﺸﺮﻳﺢ او

ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐي د ﻳﻮﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﻫﻤکﺎرۍ ﭘﻴـﺪاﮐﻮﻟﻮ ﭘـﻪ وړﺗﻴـﺎ او ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﮐـي

دى .ﻟﻪ دې ﭘﻠﻮه اﺳﻼم ﺗﺮ ﻧـﻮرو ټﻮﻟـﻮ ﻓﺮﻫﻨګﻮﻧـﻮ ﻏـﻮره او اﻓﻀـﻞ دى.

اﻧﺴﺎن ﭼي ﮐﻮم ﻣﻘﺎم ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻻى ﺳي ،ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺎم ﭘﺮ اﺳـﻼﻣي ﻗﻮاﻋـﺪو

او ﺿﻮاﺑﻄﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﯧﺪﻻى ﺳي .ﮐـﻪ ﻣـﻮږ د

اﺳﻼﻣي ارزښﺘﻮﻧﻮ ﺧﻮﻧﺪي ﮐﯧﺪه او د ﻫﻐﻮ ﺑﻴﺎ را ژوﻧﺪي ﮐﯧﺪه ﻏﻮاړو ﻧـﻮ

ﻣﻮږ ﺑﺎﻳﺪ د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻧﻘـﺎﻟي او ﻟﯧږدوﻧـﻪ ﭘﺮﯦـږدو ،ځکـﻪ د ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰ

ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻟﻪ ذﻫﻨي اﻏﯧﺰو څﺨﻪ اﺳـﻼم ﺗـﻪ د ګټـﻲ ﭘـﺮ ځـﺎى ډﯦـﺮ ﺗﺎواﻧﻮﻧـﻪ
رﺳﻴږي.

ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ﻣﻬﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐي ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺳﺎﻳﻨﺴي څﯧړﻧـﻮ ﭘـﻪ اړه ﺧﺎﻣﺨـﺎ

ﻏﻔﻠﺖ ﮐړى وي ،ﺧﻮ د دې ﺗﺸـي د ډﮐﯧـﺪو ﻟﭙـﺎره ﻣـﻮږ ﺑﺎﻳـﺪ ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰي

ﭘﻮﻫﻨي ﺑﯧﻠﻪ ﭘﺎم او ﻓﮑﺮه وﻧﻪ ﻣﻨﻮ .زﻣﻮږ د ﺳﺎﻳﻨﺴي وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﻪ واﻟي او
ﺑﯥ وزﻟۍ ﺗﺎواﻧﻮﻧﻪ د دﻏﻮ زﻫﺮﺟﻨﻮ ﺗﺎواﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻮ ډﯦﺮ ﻟـږ دي

ﭼي ﻣﻮږ ﭘﻪ ﭘټﻮ ﺳﺘﺮګﻮ د ﻟﻮﯦﺪﻳځ د ﺗﻌﻠﻴﻤي ﻧﻈﺎم ﺗﻘﻠﻴﺪ وﮐړو .دﻏﻪ زﻫﺮ
د اﺳﻼﻣي ﻧړۍ ﭘﻪ روﺣﺎﻧي ﭘږي )ﺑﺪن( ﻫﻢ ورﻧﻨﻮزي.ﮐﻪ ﻣﻮږ ﻟﻪ ﺛﻘﺎﻓﺘي

ﭘﻠﻮه ﭘﻪ ﺻـﺤﻴﺢ ﻣﻌﻨـﺎ د اﺳـﻼم ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﮐـﻮل ﻏـﻮاړو ﻧـﻮ ﻣـﻮږ ﺑﺎﻳـﺪ د
ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻬـﺬﻳﺐ ﻟـﻪ ﻧـﺎوړو اﻏﯧـﺰو څﺨـﻪ ﭼـي زﻣـﻮږ ذﻫﻨـي ﺗﻤـﺎﻳﻼﺗﻮ او

٩٢

اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

ټــﻮﻟﻨﻴﺰو اډاﻧــﻮ ﺗــﻪ ﺗــﺎوان رﺳــﻮي ،ﺧﭙــﻞ ځﺎﻧﻮﻧــﻪ وﺳــﺎﺗﻮ .د ﻟﻮﯦــﺪﻳځ د
دودوﻧﻮ او ﻻرو ﭼﺎرو او د ژوﻧﺪ د ډول ﻟﻪ ﻧﻘﻠﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﻣـﻮږ ﭘـﻪ ﮐـﺮاره

ﮐﺮاره د ﻟﻮﯦﺪﻳځ اﺧﻼﻗي ﻧﻘﻄﮥ ﻧﻈﺮ ﭘﺮ ﻏﻮره ﮐﻮﻟﻮ او ﺧﭙﻠﻮﻟﻮ ﻣﺠﺒﻮرﻳږو

او د ﻇﺎﻫﺮي ﮐړو وړو ﭘﻪ ﻧﻘﻠﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﻮږ ورو ورو ﻫﻐﻪ ﻧـړۍوال ﻧﻈـﺮ

ﻣﻨﻮ ﭼي د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰﻳﺎﻧﻮ د ﻇﺎﻫﺮي ﮐړو وړو ﻣﻨځﺘﻪ راوړوﻧﮑى او ﻣﺴـﺆول

دى.

 Ïﻟﻮﯦﺪﯾځ ﭘﯧښﯥ څﻠﻪ¿

د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﻓﺮدي او ټﻮﻟﻨﻴﺰه ﺗﻮګـﻪ د ﻟﻮﯦـﺪﻳځ د ژوﻧـﺪ دود

ﻟﯧږدول او د ﻫﻐﻪ د ﭘﯧښﻮ ﮐـﻮل ﺑﯧﻠـﻪ ﺷـکﻪ د اﺳـﻼﻣي ﺗﻬـﺬﻳﺐ ﺷـﺘﻮن،

ﺑﻠکي د ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺳﺘﺮه ﺧﻄﺮه ده .دﻏـﻪ ﻓﺮﻫﻨګـي

ﻧﺎروﻏي څﻮ ﻟﺴﻴﺰي د ﻣﺨﻪ ﭘﻴـﻞ ﺳـﻮې ده .ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭼـي د ﻟﻮﯦـﺪﻳځ

ﻣﺎدي ﭘﻴﺎوړﺗﻴـﺎ او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴـﺎ وﻟﻴـﺪل او ﻫﻐـﻪ ﻳـﯥ د ﺧﭙـﻞ ﻧـﺎوړه او ﻧﺘﻠـي

ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮه ﭘﺮﺗﻠﻪ ﮐړه ﻧﻮ ﺳﺨﺖ ﻧﻬﻴﻠي ﺳﻮل او ﻟـﻪ دې اﻣﻠـﻪ د ﭘﯧښـﻮ او
ﻟﯧږدوﻧي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘکښي ﭘﻴﺪا ﺳﻮ .د اﺳﻼم ﻟﻪ ﺳﻤﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤـﺎﺗﻮ څﺨـﻪ د ﻧـﻪ

ﺧﺒﺮ ﺗﻴﺎ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭼي ﺳﺒﺐ ﻳﯥ د ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﺎوو د ډﻟي ﺗﻨګ ﻧﻈﺮي

ده ،ﭘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﮐي دا ﺧﻴﺎل ﭘﻴـﺪا ﺳـﻮ ﭼـي دوى د ﻧـړۍ ﻟـﻪ ﻣـﺦ ﭘـﺮ

ودي ﻳﻮن ﺳﺮه ﻧﻪ ﺳي ﻣﻠګﺮي ﮐﯧﺪﻻى ﺗﺮ څﻮ ﭼي د ﻟﻮﯦﺪﻳځ ټﻮﻟﻨﻴﺰي او

اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮﻳﻘې ﻏﻮره ﻧﻪ ﮐړي .څﻨګﻪ ﭼي اﺳﻼم د ﺟﻤﻮد ښکﺎر ﺳﻮى

دى ،ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ډﯦﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دې ﺳﻄﺤي ﭘﺎﻳﻠي ﺗﻪ رﺳـﯧﺪﻟي دي ﭼـي

د اﺳﻼم ټﻮﻟﻨﻴﺰ او اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻈـﺎم د ﭘﺮﻣﺨﺘـګ اړﺗﻴـﺎوي ﻧـﻪ ﺳـي ﭘـﻮره

ﮐﻮﻻى ،ځکﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳﺰو ﮐﺮښﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺮﻣﻴﻢ راﺳي.

دﻏﻪ روڼ اﻧﺪي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن د دې ﺧﺒﺮي د ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟـﻮ زﺣﻤـﺖ ﻧـﻪ ﮐـﺎږي

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(
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ﭼي د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ زوال ﮐي د اﺳﻼﻣي ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ څﻮﻧﻪ دﺧﻞ دى .دﻏﻪ

وګړي د اﺳﻼم د رﺷﺘﻴﺎﻧۍ اﻳډﻳﺎﻟﻮژۍ څﯧړﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ ﮐﻮي .اﻟﺒﺘـﻪ دوى دا
واﻳﻲ او ﺳﻢ واﻳﻲ ﭼي د دوى د ﭘﯧﺮ د دﻳﻨﻴﺎﺗﻮ د ﻣـﺎﻫﺮﻳﻨﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤـﺎت ﭘـﻪ

ډﯦﺮو ﭼﺎرو ﮐي د ﻣﺎدي ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻻر ﮐي ﺧﻨډ دي .ﺧﻮ دﻏﻮ وګړو
اﺻــﻞ ﻣﺎﺧــﺬ ﻗــﺮآن او ﺳــﻨﺖ ﺗــﻪ د رﺟــﻮع ﮐﻮﻟــﻮ ﭘﺮځــﺎى ﭘــﻪ ﭘټــﻪ ﺧﻮﻟــﻪ

ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﺟﺎﻣـﺪي ﻓﻘﻬـي ﺳـﺮه ﻣﺘـﺮادف ګڼﻠـى دى .ﺑﻴـﺎﻳﯥ دا ﭘﺎﻳﻠـﻪ را

اﻳﺴﺘﻠې ده ﭼي ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐي د ډﯦﺮو ﺳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺟﻮاب ﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪل ﮐﻴږي،

ځکﻪ ﻧﻮ د دوى ﻟﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ څﺨﻪ ﻋﻤﻼ� ﻫﻴﻠي ﺷﻠﯧﺪﻟي او ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﺗﯧﺮي

ﮐﻴﺴې او ﻣﺎزي ﻧﻈﺮي ﮐﺘﺎﺑﻲ ﻋﻠﻢ ګڼﻠى دى .دوى ﺗﻪ دا ﻫﻴﻠﻪ ﭘﻴﺪا ﺳﻮې

ده ﭼي د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻬـﺬﻳﺐ ﭘـﻪ ﻧﻘﻠﻮﻟـﻮ ﺳـﺮه اﺳـﻼﻣي ﻧـړۍ د ﺧـﻮارۍ او

ځﻮړﺗﻴﺎ ﻟﻪ ﭼﻴکړ څﺨﻪ را اﻳﺴﺘﻞ ﮐﯧﺪاى ﺳي.

د دﻏﻮ »روڼ اﻧﺪو« ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻻر ورﮐﻮوﻧﮑـﻮ ﮐﻮښښـﻮﻧﻮ ﺳـﺮه د

دوﻫﻤي درﺟې د ﻫﻐﻮ ﻣﻌﺬرت ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻮ ﻟﻴکﻨﻮ ﺳﯧﻼب ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐـړه

ﭼي د ﺷﻠﻤي ﭘﯧړۍ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ دوو ﻟﺴﻴﺰو ﮐي ﺧﭙﺮې ﺳﻮې .ﮐﻪ څـﻪ ﻫـﻢ
د دﻏﻮ ﻟﻴکﻨﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د اﺳﻼم ﻋﻤﻠي ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻧﻪ دي ﻧﻔي ﺳﻮي ﺧﻮ د

ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه د ﭘﻮﻫﯧﺪو ﮐﻮښښ ﺳـﻮى دى ﭼـي اﺳـﻼﻣي
ﺗﻌﻠﻴﻤــﺎت د ﻟﻮﯦــﺪﻳﺰي ﻧــړى د ټــﻮﻟﻨﻴﺰو او اﻗﺘﺼــﺎدي ﺗﺼــﻮراﺗﻮ ﺗــﺎﺑﻊ

ﮐﯧﺪﻻى ﺳي .ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻟﯧږدول ﺟـﺎﻳﺰ وګڼـﻞ ﺳـﻮل

او ﭘﻪ دې ډول د اﺳﻼم د اﺳﺎﺳي ټﻮﻟﻨﻴﺰو اﺻﻮﻟﻮ ﺳﺮه د اړﻳکﻮ ﺷـﻠﻮون

ﺗﻪ ﻻر اواره ﺳﻮه .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ د ﺗﻞ ﭘﻪ څﯧﺮ د اﺳﻼﻣي »ﭘﺮﻣﺨﺘګ« ﭼﭙﻨﻪ

واﻏﻮﺳﺘﻞ ﺳﻮه ﭼي اوس ﻟﻪ زﻳﺎﺗﻮ ﻣﺦ ﭘﺮ ودي اﺳﻼﻣي ﻫﻴﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ

ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﻠکﻮﻧﻪ ﭘﺮ دﻏﻪ ﻻر روان دي.
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ډﯦﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن »ﭘﻮﻫﺎن« واﻳﻲ ﭘﻪ دې ﮐي ﮐﻮم روﺣـﺎﻧي ارزښـﺖ ﻧﺴـﺘﻪ

ﭼي ﻣﻮږ داﺳي اوﺳﻴږو ﮐﻪ ﻫﺎﺳي .ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﻟﺒﺎس اﻏﻮﻧـﺪو ﮐـﻪ د ﭘﻠـﺮو او
ﻧﻴکﻮﻧﻮ ﻟﺒﺎس .زﻣﻮږ دودوﻧﻪ او رواﺟﻮﻧﻪ زاړه ﺳﻮي دي ﮐﻪ ﻧﻪ دي .ﺧـﻮ

دﻏﻪ ډول ﺧﺒﺮي ګﻤﺮاه ﮐﻮوﻧﮑي دي .ﺑﯧﻠﻪ ﺷکﻪ ﭼي ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐـي ﺗﻨـګ

ﻧﻈﺮي ﻧﺴﺘﻪ .ﻟکﻪ ﭼي د دې ﮐﺘﺎب ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺑﺎب ﮐي ﺑﻴﺎن ﺳﻮه اﺳـﻼم

د اﻧﺴﺎن ﻟﭙﺎره د ﺧﭙﻠـﻮ ځﻮاﮐﻮﻧـﻮ او وړﺗﻴـﺎوو د ﭘـﺮ ﮐـﺎر راوﺳـﺘﻠﻮ ﻟﭙـﺎره

ﭘﺮاﺧﻪ ډګﺮ وړاﻧﺪي ﮐﻮي ﭘﻪ دې ﺷﺮط ﭼي ﻟـﻪ ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤـﺎﺗﻮ څﺨـﻪ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﻧﻪ ﺳـي .ﺧـﻮ د ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰي ټـﻮﻟﻨي ځﻴﻨـي ډﯦـﺮ ﻣﻬـﻢ اړﺧﻮﻧـﻪ د
اﺳﻼﻣي ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﺧﻼف دي .د ﺑﯧﻠګي ﭘﻪ ډول د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو او ښځﻮ ﻳـﻮ

ځﺎى آزاداﻧﻪ ﻧﺎﺳﺘﻪ ﭘﺎﺳﺘﻪ او د اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮﺧﺘﻴﺎوو ﻟﭙﺎره ﭘﺮ ﭘﺎﻧګﻪ ﺑﺎﻧﺪي
ﺳﻮد .ﻳﻮازي ﺳﻄﺤي وګړي داﺳي ګڼـي ﭼي د ﻳـﻮه ﺗﻬـﺬﻳﺐ د ﻇـﺎﻫﺮي
ﻟﯧږدوﻟﻮ ﻣﻌﻨﺎ دا ﻧﻪ ده ﭼي د دﻏـﻪ ﺗﻬـﺬﻳﺐ روح ﭘـﺮ ﻟﯧږدووﻧﮑـي ﺑﺎﻧـﺪي

اﻏﯧﺰ ﮐﻮي .ﺗﻬﺬﻳﺐ د ﻳﻮه روح ﻟﺮوﻧﮑي ﻏﻮﻧﺪي دى څﻨګﻪ ﭼـي ﻣـﻮږ د

ﻫﻐﻪ ﻇﺎﻫﺮي ﺑڼﻪ ﻏـﻮره ﮐـﻮل ﭘﻴـﻞ ﮐـړو ،د ﻫﻐـﻪ دﻧﻨﻨـۍ اﻏﯧـﺰي ﭘـﻪ ﻏﻴـﺮ

ﻣﺤﺴﻮﺳﻪ ﺗﻮګﻪ زﻣﻮږ ﭘﺮ ﺑﺸﭙړ ﭼﻠﻨﺪ ﭘﺮﯦﻮزي .دﻏﻪ ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﭘﻴﻐﻤﺒـﺮ ج

ﭘﻪ دې اﻟﻔﺎﻇﻮ ﺑﻴﺎن ﮐړى دى:
ََ َ َ َ ْ
» َﻣ ْﻦ �ﺸﺒَﻪ ﺑِﻘ ْﻮمٍ � ُﻬ َﻮ ِﻣﻨ ُﻬ ْﻢ« )ﺳﻨﻦ اﺑﻲ داود ،اﻟﻠﺒﺎس ،ﺑﺎب ﻓي ﻟﺒﺲ
اﻟﺸﻬﺮة ٤٠٣١ ،ﺣﺪﻳﺚ(.

ژﺑﺎړه :څﻮک ﭼي د ﮐﻮم ﻗﻮم ﺳﺮه ورﺗﻪ او ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳي ،ﻫﻐﻪ ﻟـﻪ ﻫﻐـﻮ

څﺨﻪ دى) .(1

 -١ﭘﻪ ﻟﻮﯦﺪﻳﺰو ټﻮﻟﻨﻮ ﮐي ﭘﻪ اوﺳﻨﻴﻮ ﻟﺴﻴﺰو ﮐي ﺟﻨﺴي آواره ګۍ ،ﺑﯥ ﻻرﻳﺘﻮب ،او
د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو او ښځﻮ اﺧﺘﻼط ډﯦﺮه ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻣﻮﻧﺪﻟې ده .ﭼي د اﺳﻼم د اﺧﻼﻗي

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(

٩٥

دﻏــﻪ ﻣﺸــﻬﻮر ﺣــﺪﻳﺚ ﻣــﺎزي اﺧﻼﻗــي ﺧﺒــﺮدارى ﻧــﻪ دى ،ﺑﻠکــي ﻳــﻮ

ﻣﻌﺮوﺿي او واﻗﻌي ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻴﺎﻧﻮي .ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﮐـي ﭼـي ﻣﺴـﻠﻤﺎن د

ﮐﻮم ﻏﻴﺮ اﺳﻼﻣي ﺗﻬﺬﻳﺐ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ښکﺎرﻧﺪو ﺗﻘﻠﻴﺪ ﮐﻮي ﻫﻐﻪ ﻻزﻣﺎﹰ ﭘـﻪ

ﮐﺮار ﮐﺮار د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﻮ او ﻏﻮښﻮ ﮐي ﺳﺮاﻳﺖ ﮐﻮي.

ﭘﻪ دې ﺻﻮرت ﮐي د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ژوﻧﺪاﻧﻪ »د ﻣﻬﻤﻮ او ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻤﻮ« اړﺧﻮﻧﻮ

ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﻴﺪل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﻧﺎﻣﻤکﻦ ﮐﻴږي .ﭘـﻪ دﻏﺴـي ﺣﺎﻟـﺖ ﮐـي ﻫـﻴڅ

ﺷى ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﻪ وي .د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ډول ﺗﺮ دې ﻟﻮﻳﻪ ﻏﻠﻂ ﻓﻬﻤـي ﻧـﻪ ﺳـي

ﮐﯧﺪﻻى ﭼي ووﻳﻞ ﺳي د ﮐﺎﻟﻮ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻳﻮازي ﻇـﺎﻫﺮي دى او د اﻧﺴـﺎن

د ذﻫﻨي او روﺣي ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺳﺮه څﻪ اړﯦکﻪ ﻧـﻪ ﻟـﺮي .ﮐـﺎﻟي د ﻋﻮاﻣـﻮ د

ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ذوق او اړﺗﻴﺎوو ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴې ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﮐﻮﻟـﻮ ﺳـﺮه
ځﺎﻧګړې ﺑڼﻪ ﻏـﻮره ﮐـﻮي .د ﮐـﺎﻟﻮ ﻓﯧﺸـﻦ د ﻋﻮاﻣـﻮ د ښکﻼﺧﻮښـﻮﻧي د

ذوق ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮ وي .د ﻋﻮاﻣﻮ د ﮐړﻧﻮ او ﺗﻤﺎﻳﻼﺗﻮ د ﺑﺪﻟﻮن ﺳﺮه ﻳﻮځﺎى

ﭘﻪ ﮐﺎﻟﻮ ﮐي ﻫﻢ ﺑﺪﻟﻮن راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻴږي .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول ﻧﻨى ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﻓﯧﺸﻦ

د ﻧﻮي ﻟﻮﯦﺪﻳځ د ذﻫﻨي او اﺧﻼﻗي ﭼﻠﻨﺪ ﺑﺸﭙړ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﮐﻮي .ﻧﻮ ﮐـﻪ

ﻣﺴــﻠﻤﺎن ﺧﭙــﻞ ﻟﺒــﺎس ﭘﺮﯦــږدي او ﻟﻮﯦــﺪﻳﺰ ﻟﺒــﺎس ﻏــﻮره ﮐــړي ﭘــﻪ ﻏﻴــﺮ

ﺷﻌﻮري ﺗﻮګﻪ د ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﻣﺰاج ﻏﻮره ﮐﻮي او د ﻫﻐﻪ د ذﻫﻨي او اﺧﻼﻗـي

ﺷﺘﻮن ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻮن ﺳﺮه ﭘﺎى د ﻧﻮي ﻟﺒﺎس ﺳـﺮه »ﺳـﻤﻮن« ﺧـﻮري .ﭘـﻪ دې

ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﺧﻼف ده .ﭘﺮ دې ﺑﺎﻧﺪي زﻳﺎﺗﻮ ﺗﺒﺼﺮو ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻧﺴﺘﻪ .ﺗﺮ ﮐﻮﻣﻪ ځﺎﻳﻪ

ﭼي ﭘﻪ ﺳﻮد اړه ﻟﺮي ﻫﻐﻪ د ﻧﻮو اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮﺧﺘﻴﺎوو ﻻزﻣي ﺑﺮﺧﻪ ده .ﺧﻮ ﺑﺎﻳﺪ

ﭘﻪ دې ﭘﻮه ﺳﻮ ﭼي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺑﯧﻠﻪ ﺳﻮده اﺳﻼﻣي ﺑﺎﻧﮑﻮاﻟۍ د ﻧﻈﺎم ﭘﻪ

راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐي زﻳﺎﺗﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﮐړې ده .ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ د ﻳﻮه داﺳي اﻗﺘﺼﺎدي

ﻧﻈﺎم د راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯧﺪو ﭘﺮ ﻟﻮر وړاﻧﺪي ﺗګ ﺳﻮى دى ﭼي د ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻏﻮښﺘﻨﻮ
ﺳﺮه ﺳﻢ دى) .ﻟﻴکﻮال(.

٩٦

اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

ﺗﻮګﻪ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠـﻮ وګـړو د ﺛﻘـﺎﻓﺘي ﺗﺼـﻮراﺗﻮ د ﺳـﺘﺮي ﺑﺮﺧـي څﺨـﻪ د
ﺑﯧﺰارۍ اﻋﻼن ﮐﻮي او ورو ورو د ﺑﻬﺮﻧي ﺗﻬﺬﻳﺐ دودﻳﺰ ﻣﺰاج ،د ﻫﻐﻪ د
ښکﻼﺧﻮښﻮﻧي ارزښﺘﻮﻧﻪ او د ﻫﻐـﻪ ﺧـﻮښ او ﻧـﺎﺧﻮښ ﻏـﻮره ﮐـﻮي او
ﺑﺎﻻﺧﺮه د ﻫﻐﻪ ﺗﻬﺬﻳﺐ ذﻫﻨي او اﺧﻼﻗي ﻣﺮﻳﻴﺘﻮب ﻗﺒﻠﻮي .ﭘـﻪ ﺑﻠـﻪ وﻳﻨـﺎ

ﮐﻪ ﮐﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎن د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ واﻟﻮ د ﻟﺒﺎس ،د ﻫﻐـﻮ د ﻋـﺎداﺗﻮ او ﮐـړو وړو

او د ﻫﻐﻮ د ژوﻧﺪ دود ﺗﻘﻠﻴﺪ ﮐﻮي ﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺳﺮه ﻏﺪاري ﮐﻮي

ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ﮐﺎر ﭘﻪ ﻧﻴک ﻧﻴﺖ ﮐﻮي .دا ﺷﻮﻧې ﻧﻪ ده ﭼي د ﻳﻮ ﭼﺎ دي
ﺑﻬﺮﻧى ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺧﻮښ ﻧﻪ وي ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ دي ﮐﻮي .دﻏﻪ راز دا ﻫﻢ

ﺷﻮﻧې ﻧﻪ ده ﭼي د ﻳﻮه داﺳي ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺗﻘﻠﻴﺪ وﮐړي ﭼـي د ده د ژوﻧـﺪ د

ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﻈﺮﻳﯥ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻟﻒ وي او ﺑﻴﺎ ښﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﻢ ﭘﺎﺗﻪ ﺳي.

د ﻳﻮه ﺑﻬﺮﻧي ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﭘﻪ ځﺎن ﮐـي د ﮐﻤښـﺖ د اﺣﺴـﺎس ﭘﺎﻳﻠـﻪ

وي .دﻏﻪ ﺧﺒﺮ د ﻫﻐﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻫـﻢ ده ﭼـي د ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰ ﺗﻬـﺬﻳﺐ ﭘﯧښـې

ﮐﻮي .دوى د ﻟﻮﯦﺪﻳځ ځﻮاک ،ﻓﻨي وړﺗﻴﺎ او ﻇﺎﻫﺮي ډول او ﺳـﻴﻨګﺎر د
اﺳﻼﻣي ﻧړۍ د ټﻴټ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮه ﭘﺮﺗﻠـﻪ ﮐـﻮي او دې ﭘـﺎﻳﻠي ﺗـﻪ رﺳـﻴږي

ﭼي زﻣﻮږ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﮐي د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ژوﻧﺪ د اﻧﺪ دود ﻟﻪ ﻏﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻠـﻪ

ﻻر ﻧﺴﺘﻪ .د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎوو او ﮐﻤﺰورﻳﻮ ﭘﻪ ګﻨﺎه اﺳﻼم ﻣﻼﻣﺘﻮل د ﻧﻦ

ﻣﻬﺎل ﻓﯧﺸﻦ ګﺮځﯧﺪﻟى دى .ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ زﻳـﺎت زﻣـﻮږ ﺗـﺶ ﭘـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﻮﻫـﺎن

ﻣﻌﺬرت ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑي ﭼﻠﻨﺪ ﻏﻮره ﮐﻮي او ﮐﻮښښ ﮐـﻮي ﭼـي ﭘﺨﭙﻠـﻪ او

ﭘﻪ ﻧـﻮرو داوﻣﻨـي ﭼـي د ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰو ارزښـﺘﻮﻧﻮ د ﻏـﻮره ﮐﻮﻟـﻮ ﭘـﻪ ﻻر ﮐـي
اﺳﻼم ﺧﻨډ ﻧﻪ ګﺮځي.

د اﺳﻼﻣي ﻧړۍ د وﻳښﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره اړﻳﻨﻪ ده ﭼي د ﺳـﻤﻮﻧﻮﻧﻮ ﺗـﺮ ﭘﻴﻠﻮﻟـﻮ

دﻣﺨﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن د ﺧﭙﻞ ﻣـﺬﻫﺐ او ټـﻮﻟﻨﻴﺰي اډاﻧـې ﭘـﻪ اړه د ﺧﺠﺎﻟـﺖ د
اﺣﺴﺎس روﻳﻪ ﭘﺮﯦږدي .ﻳﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﻳـﺪ ﺧﭙـﻞ ځـﺎن ﭘـﻪ ﻧـړۍ ﮐـي ﺳـﺮ

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(

٩٧

ﻟﻮړى ﮐـړي او واوﺳـﻴږي .دى ﺑﺎﻳـﺪ ﭘـﻪ دې اﺣﺴـﺎس وي ﭼـي دى ﻟـﻪ

ﻧﻮري ﻧړۍ څﺨﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي او ﺗـﺮ ﻧـﻮرو ټﻮﻟـﻮ ﻏـﻮره دى ،ﭘـﻪ دې ﺑﺎﻳـﺪ

ووﻳﺎړي او ﺗﻮﭘﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ د ﻳﻮه ارزښﺘﻨﺎک ﺻﻔﺖ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﮐړي .د

ﺧﺠﺎﻟــﺖ د اﺣﺴــﺎس د څﺮګﻨــﺪوﻟﻮ او ﭘــﻪ ﻧــﻮرو ﺛﻘــﺎﻓﺘﻮﻧﻮ ﮐــي د ﺧﭙــﻞ
ﺛﻘﺎﻓــﺖ د ﻣــﺪﻏﻤﻮﻟﻮ او ﻳﻮځــﺎى ﮐﻮﻟــﻮ ﭘــﺮ ځــﺎى ﺑﺎﻳــﺪ د ﺧﭙــﻞ دﻏــﻪ

ارزښﺘﻨﺎک ﺻﻔﺖ اﻋﻼن ﭘﻪ زﻏـﺮده او ډﯦـﺮه زړه ورﺗﻴـﺎ ﺳـﺮه وﮐـړي .د

دې ﻣﻌﻨﺎ دا ﻧﻪ ده ﭼي ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻟﻪ ﺑﻬﺮﻧۍ ﻧړۍ څﺨﻪ ګﺮدﺳﺮه ﺑﯧـﻞ ﺳـي،

اﻟﺒﺘﻪ دى ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﭙـﻞ ﺗﻬـﺬﻳﺐ ﻟـﻪ ﭘﺮﯦښـﻮوﻟﻮ ﭘﺮﺗـﻪ وﺧـﺖ ﭘـﻪ وﺧـﺖ د

ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﺗﻬﺬﻳﺒﻮﻧﻮ ﻧﻮي او ﻣﺜﺒﺘي اﻏﯧﺰي وڅﯧړي .د دې ﻳﻮ ﻣﺜـﺎل د اروﭘـﺎ

رﻧﺴﺎﻧﺲ )ﺑﻴﺎ رﻏښﺖ( دى .ﻣﻮږ ﻟﻴﺪﻟي دي ﭼي اروﭘﺎ څﻮﻧﻪ ژر د ﻋﺮﺑﻮ

ﻋﻠﻤي اﺛﺮات وﻣﻨﻞ ،ﺧﻮ اروﭘﺎ د ﻋﺮﺑﻮ ﻟﺒﺎس او ژوﻧﺪ دود وﻧﻪ ﻣﺎﻧـﻪ او د

ﻋﺮﺑﻮ د ﺛﻘﺎﻓﺖ ﭘﯧښې ﻳﯥ وﻧﻪ ﮐړې او ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻮﻫﻪ او ښکﻼﻳﻲ آزادي ﻳﯥ

ﺗﺮ ﺟﺎر ﻧﻪ ﮐړه .اروﭘﺎ د ﻋﺮﺑﻮ اﻏﯧﺰې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣځکﻪ ﮐي د ﮐﻮدو ﭘﻪ څﯧـﺮ
اﺳــﺘﻌﻤﺎل ﮐــړې ،ﻟکــﻪ ﭼــي ﻋﺮﺑــﻮ ﭘــﻪ ﺧﭙﻠــﻪ زﻣﺎﻧــﻪ ﮐــي ﻳﻮﻧــﺎﻧي اﻏﯧــﺰي

اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐړې .ﭘﻪ دﻏﻮ دواړو ﺻﻮرﺗﻮﻧﻮ ﮐي روﺣﺎﻧي ﺷﺘﻤﻨي زﻳﺎﺗﻪ ﺳﻮه

او ﻳﻮ ﻧﻮى او ځﻮاﮐﻤﻦ ﺗﻬﺬﻳﺐ راوزﯦږﯦﺪ ،ﭼي ډﯦﺮ ﺑـﺎوري او ﻟـﻪ وﻳـﺎړه

ډک وو .ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨګ ﭼي ﺧﭙﻞ وﻳﺎړوﻧﻪ ﻫﯧﺮ ﮐړي او ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﯧـﺮ ﻣﻬـﺎل

څﺨﻪ اړﻳکي وﺷﻠﻮي وده او ﭘﺮ ﻣﺨﺘګ ﻧﻪ ﺳي ﮐﻮﻻى ،ﺑﻠکي ژوﻧﺪى ﻧﻪ
ﺳي ﭘﺎﺗﻪ ﮐﯧﺪﻻى.

د ﺧﻮاﺷﻴﻨۍ ﺧﺒﺮه ده ﭼي ﭘﻪ اﺳﻼﻣي ﻧړۍ ﮐـي د ﻟﻮﯦـﺪﻳځ ﺗﻘﻠﻴـﺪ ﭘـﺮ

ﻣﺦ روان دى او ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ اﻧﺪوﻧﻪ او ﺗﺼﻮرات ﺧﭙﻠﻮي ،ﻟﻪ ﺧﭙﻞ
ﺗﯧﺮ ﭘﺮﺗﻤﻴﻦ او ﻟﻪ وﻳﺎړه ډک ﻣﻬﺎل څﺨﻪ ﺧﭙﻠي اړﻳکي ﺷـﻠﻮي او ﭘـﻪ دې

ﺗﻮګﻪ ﻧﻪ دا ﭼي د ﺧﭙﻞ ﻓﺮﻫﻨګ ﺟﺮړي ﮐﺎږي ،ﺑﻠکي روﺣﺎﻧي او ﻣﻌﻨـﻮي
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رﻳښې ﻳﯥ ﻫﻢ ﻏﻮڅﻮي .د دې ﻣﺜﺎل د ﻫﻐي وﻧي دى ﭼي ډﯦﺮه ﻗﻮي وه،

ﺧﻮ د ﻫﻐې رﻳښې ﺳﺴﺘي ﮐړى ﺳي او ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ﻣﺦ ﭘﺮ وﭼﯧـﺪو ﺳـي،

څﻨګﻪ ﭼي دا ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻮړو ﺑـﯥ ﺑﺮﺧـي ﺳـﻮې ده ،ځکـﻪ ﻳـﯥ ﻧـﻮ ﭘﺎڼــي
ژړﻳږي ،ښﺎﺧﻠې ﻳﯥ ﻣﺎﺗي ﺳي او وﭼﻪ ﮐﻠکﻪ او د ﻟﻪ ﺑﯧﺨﻪ اﻳﺴـﺘﻠﻮ ﺧﻄـﺮ
ﻳﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﺳي.

اﺳﻼﻣي ﻧړۍ اوس ﻣﺦ ﭘﺮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻮ ده او ﻻﻣﻞ ﻳﯥ دادى ﭼـي د

ﮐﺎر او ﻋﻤﻞ ﻳﻮ ﻣﺬﻫﺐ د ﻣﺎزي ﻇـﺎﻫﺮي دودوﻧـﻮ او رواﺟﻮﻧـﻮ ﻣـﺬﻫﺐ

ﺟﻮړ ﺳﻮى دى ،روح ﻳﯥ ځﻨي اﻳﺴﺘﻞ ﺳﻮې او ﺗﺶ ﭘږى ﻳﯥ ﭘﺎﺗـﻪ دى.

د دې ﻣﺬﻫﺐ د ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ ﺳﻤﻪ ﻻر د ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﭘﯧښې او ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻧﻪ

دى .ﺑﻴﺎ ﻧﻮ ﭘﻮښـﺘﻨﻪ داده ﭼـي ﻣﺴـﻠﻤﺎن د ذﻫﻨـي او ﻋﻘﻠـي ﺧﻮځﯧـﺪو او

ﺗﺤﺮﻳک ﻟﭙﺎره ﮐﻮم ﭼي ﻧﻦ ﻣﻬﺎل ﺑﯧﺨي ډﯦﺮه اړﺗﻴﺎ ورﺗﻪ ﻟﺮي ﮐﻮم ﻟﻮر ى
واﺧﻠي؟

ﺟﻮاب ډﯦﺮ آﺳﺎﻧﻪ دى .ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐي ﺟﻮاب ﭘﻪ ﺳـﻮال ﮐـي ﻧﻐښـﺘى

دى .د دې ﺟﻮاب اﺳﻼم دى .د اﺳـﻼم ﭘـﻪ ﻫکﻠـﻪ ﻣـﺎ ﭘـﻪ ﭘـﻼوو ﭘـﻼوو
وﻳﻠي دي ﭼـي دا ﻳـﻮازي ﻋﻘﻴـﺪه ﻧـﻪ ده ،ﺑﻠکـي دا د اﻧﻔـﺮادي او ټـﻮﻟﻨﻴﺰ

ژوﻧﺪ ﮐړﻧﻼر ده .ﺑﻬﺮﻧى ﺛﻘﺎﻓﺖ ﮐﯧﺪاى ﺳي دا ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ وﻣﻨـډي او ﺧـﺘﻢ

ﻳﯥ ﮐړي .ځکﻪ د دې ﺛﻘﺎﻓﺖ اﺧﻼﻗي ﺑﻨﺴټﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻧﻮرو څﺨﻪ ﺑﯧﻞ دي .د

دې ﺛﻘﺎﻓﺖ ﺑﻴﺎ را ژوﻧﺪي ﮐﯧﺪه ﻫﻠﻪ ﮐﯧـﺪاى ﺳـي ﭼـي ﻣـﻮږ ﻫﻐـﻪ دﺧﭙـﻞ

ځﺎﻧي او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐي ﻏﻮره او ﭘﻠى ﮐړو.

د ﻧﻮو اﻧﺪوﻧﻮ او ﻣﺘﻀﺎدو ﭼﻠﻨﺪوﻧﻮ ﺗﺮ اﻏﯧﺰ ﻻﻧﺪي ﭼي د اوﺳﻨي دور

ځﺎﻧګړﺗﻴﺎ ده اﺳﻼم ﺑﯧﻠﻪ ﻋﻤﻠي ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺳـي ﻗﺎﻳﻤﯧـﺪﻻى .ﮐـﻪ ﭘـﺮ اﺳـﻼم
ﺑﺎﻧﺪي د ﭘﯧړﻳﻮ ﺗﭙﻞ ﺳـﻮى ﻃﻠﺴـﻤﺎﺗي ﺧـﻮب ﭘـﻪ وﻳښـﺘﻴﺎ ﺑـﺪل ﺳـي ،ﻧـﻮ

ژوﻧﺪى ﮐﯧﺪاى ﺳي ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣړ ﺑﻪ ﺳي .د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺣﺎل دا ﻣﻬﺎل د ﻫﻐﻪ

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(
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ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻏﻮﻧﺪي دى ﭼي دوه ﻻري ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟى وي .دى ﮐﯧﺪاى ﺳـي ﭘـﺮ
دﻏي دوه ﻻري ودرﻳږي ،ﺧﻮ د دې ﻣﻌﻨﺎ ﺑـﻪ ﻟـﻪ ﻟـﻮږي ﻣړﻳﻨـﻪ وي .دى

ﻫﻐﻪ ﻻر ﻏـﻮره ﮐـﻮﻻى ﺳـي ﭼـي ﭘـﺮ ډﺑـﺮ ﻧﺨښـﻪ ورﺗـﻪ ﻟﻴکﻠـي وي» :د

ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﭘﺮ ﻟﻮر« ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﺻﻮرت ﮐي ﺑﻪ دى د ﺗﻞ ﻟﭙﺎره د ﺧﭙـﻞ ﺗﯧـﺮ

ﻣﻬﺎل څﺨﻪ اړﻳکي ﺷﻠﻮي .دى دوﻫﻤﻪ ﻻر ﻫﻢ ﻏـﻮره ﮐـﻮﻻى ﺳـي ﭼـي

ډﺑﺮ ﻧﺨښﻪ ﻳﯥ واﻳﻲ» :د اﺳﻼم د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺮ ﻟـﻮر« .دﻏـﻪ ﻻر ﻳـﻮازي د

ﻫﻐﻮ ﺧﻠکﻮ ده ﭼي ﭘﺮ ﺧﭙـﻞ ﺗﯧـﺮ ﻣﻬـﺎل او ﭘـﻪ ﻳـﻮه ﺧﻮځﻨـﺪه او ﭘﺮﺗﻤﻴﻨـﻪ

راﺗﻠﻮﻧﮑې ﺑﺎﻧﺪي د ﻫﻐﻪ د ﺑﺪﻟﯧﺪو ﭘﺮ اﻣکﺎﻧﺎﺗﻮ ﻳﻘﻴﻦ ﻟﺮي.
ﺣﺪﯾﺚ  æÇﺳﻨﺖ

ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ څﻮ ﻟﺴﻴﺰو ﮐي د اﺻﻼح او ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﻫکﻠـﻪ ډﯦـﺮي راﻳـﻲ

وړاﻧﺪي ﺳﻮې او د اﺳﻼم د ﻧﺎروغ ﺑﺪن ﻟﭙـﺎره ډﯦـﺮو روﺣـﺎﻧي درﻣﻠګـﺮو

ﭘﻴټﻨټ درﻣﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮐړل .ﺧﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮري دﻏﻪ ټﻮل درﻣﻞ ﺑﯥ ګټــي

ﺟﻮت ﺳﻮي دي .ځکﻪ ﭼي ﭼﺎﻻﮐﻮ درﻣﻠګﺮو د ﺧﭙﻠﻮ درﻣﻠـﻮ ،ﻣﻘﻮﻳـﺎﺗﻮ
او اﮐﺴﻴﺮوﻧﻮ ﺗﺮ څﻨګ د ﻫﻐﻮ ﻃﺒﻴﻌي ﺧﻮړو ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﯧـﺮه ﮐـړې ده ﭼـي

ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ﻧﺎروغ ﻟﻮﻣړﻧى ﺳﯧک ﺗـﺮ ﻻﺳـﻪ ﮐـﺎوه .ﻳـﻮازﻧي ﺧـﻮاړه ﭼـي د

اﺳــﻼم ﭘــږى )ﺟﺴــﺪ( ﻳــﯥ ﺳــﻬﻼى )ﻫﻀــﻤﻮﻻى( ﺳــي ،روغ وي ﮐــﻪ
ﻧﺎروغ ،ﻫﻐﻪ د ﺣﻀﺮت ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج ﺳﻨﺖ دي .ﺗﺮ دﻳﺎرﻟﺴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻪ

ﻣﻮده ﮐي د اﺳﻼم د ﻋﺮوج او ﻟﻮړﺗﻴﺎ ﮐﻴﻠي ﺳﻨﺖ وه او ﻫﻴڅ ﻻﻣﻞ ﻧﺴـﺘﻪ
ﭼي دﻏﻪ ﺳﻨﺖ دي د اوﺳﻨي ﺣﺎﻟﺖ د ﻟـﻪ ﻣﻨځـﻪ وړﻟـﻮ ﮐﻴﻠـي ﺟﻮﺗـﻪ ﻧـﻪ

ﺳي .د اﺳﻼم د ﺑﻘﺎ او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙـﺎره ﭘـﺮ ﺳـﻨﺘﻮ ﺑﺎﻧـﺪي ﻋﻤـﻞ ﺿـﺮوري

دى .د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺗﻴﺖ او ﭘـﺮک ﮐﯧـﺪو او زوال ﻻﻣـﻞ ﻟـﻪ ﺳـﻨﺘﻮ څﺨـﻪ
ﻏﻔﻠﺖ دى .ﺳﻨﺖ د اﺳﻼم د ﮐﻮر اوﺳﭙﻨﻴﺰ ﭼﺖ دى .ﮐﻪ ﺗﺎﺳي د ﮐـﻮﻣي
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وداﻧۍ ﭼﺖ ﻟﻴﺮي ﮐړئ ﻧﻮ د وداﻧـۍ وراﻧﯧـﺪو ﺗـﻪ ﻣـﻪ ارﻳـﺎﻧﯧږئ .د ﺳـﻨﺘﻮ

ﺳﺮه ﺗړون او ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﻳﻮ ﺳﺎده او ﻣﻨﻠى ﺣﻘﻴﻘﺖ دى .ﭘﺮ دې ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ

ټﻮل اﺳﻼﻣي ﺗﺎرﻳﺦ ﮐي د ﻋﻠﻢ ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ اﺗﻔﺎق درﻟﻮد .ﺧﻮ ﻧﻦ د ﻫﻐـﻪ د

ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻮ ﻻﻣﻞ د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻬﺬﻳﺐ زﻳﺎﺗﯧﺪوﻧﮑى اﻏﯧﺰ دى ﭼي ﻣﻮږ ټﻮل ښـﻪ

ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻴږو .ﺧﻮ ﺳﻨﺖ ﻳﻮازﻧى ﺣﻘﻴﻘﺖ دى ﭼـي ﻣـﻮږ ﻟـﻪ ﺗﻴـﺖ او ﭘـﺮک

ﮐﯧﺪو او اوﺳﻨي ﺷﺮﻣﻨﺎک زوال څﺨﻪ را اﻳﺴﺘﻼى او ژﻏـﻮرﻻى ﺳـي .د
ﺳﻨﺘﻮ اﺻﻄﻼح دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻮ ﻣﻌﻨﺎوو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻮې ده .ﻟﻪ دې څﺨـﻪ

ﻣﻮﺧﻪ د ﺣﻀﺮت ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج اﻗﻮال اواﻓﻌﺎل او ﺗﻘﺮﻳﺮ )وﻳﻨﺎوي ،ﮐړﻧـي او

ﭼﻠﻨﺪ( دى .د ﻫﻐﻪ ج ﺑـﯥ ﺳـﺎرى ژوﻧـﺪ د ﻗـﺮآن ﮐـﺮﻳﻢ ﺗﻔﺴـﻴﺮ دى او د

ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﺳﺮه ﻣﻮږ ﻫﻠﻪ ﭘﺸﭙړ اﻧﺼﺎف ﮐﻮﻻى ﺳﻮ ﭼي ﻣﻮږ د ﺣﻀﺮت
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ وﮐړو ،ﮐﻮم ﭼي دﻏﻪ ﻗﺮآن ﭘﺮ ﻧﺎزل ﺳﻮى دى.

ﻣﻮږ وﻳﻨﻮ ﭼي د اﺳﻼم اﺻﻠي ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﭼي ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻧـﻮرو آﺳـﻤﺎﻧي

ﻧﻈﺎﻣﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﯧﻠﻮي ،ﭘﻪ دې ﮐي دى ﭼي ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐي د اﻧﺴﺎﻧي ژوﻧﺪاﻧﻪ

د اﺧﻼﻗــي او ﻣــﺎدي اړﺧﻮﻧــﻮ ﭘــﻪ ﻫکﻠــﻪ ﺑﺸــﭙړه ﻫﻤږﻏــي ﻣﻮﻧــﺪه ﺳــي .د

اﺳﻼم د څﺮګﻨﺪﯦﺪو ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د اﺳﻼم د ﺳﺘﺮو ﺑﺮﻳﻮ ﻳﻮ ﻻﻣـﻞ دا وو ﭼـي

ﻫﻐﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻪ دﻏﻪ ﻧﻮى ﭘﻴﻐﺎم ورﮐړ ﭼي د ﺟﻨﺖ د ﺣﺼﻮل ﻟﭙﺎره ﻟﻪ دﻧﻴﺎ

څﺨﻪ ﮐﺮﮐي ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻧﺴﺘﻪ .د اﺳﻼم ﻳﻮ ښکﺎره ﺻـﻔﺖ دادى ﭼـي واﻳـﻲ

ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج ﮐﻮم ﭼي ﻟﻮى څښﺘﻦ د اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ د ﻻرښﻮوﻧي ﻟﭙﺎره را ﻟﯧږﻟـى
دى ،د اﻧﺴﺎﻧي ژوﻧﺪ د ﻣﻌﻨﻮي او ﻣﺎدي دواړو اړﺧﻮﻧﻮ د ښﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙـﺎره

څﻨګﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه .ﮐﻪ ﮐﻮم څﻮک د روﺣﺎﻧي ﭼﺎرو او د ټـﻮﻟﻨي او ورځﻨـي

ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﭼﺎرو ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐي ﺗﻮﭘﻴﺮ او اﻣﺘﻴﺎز راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮي ﻧﻮ د دې ﻣﻌﻨﺎ

داده ﭼي د اﺳﻼم ﭘـﻪ ﻫکﻠـﻪ ژوره ﭘﻮﻫـﻪ ﻧـﻪ ﻟـﺮي .دا ادﻋـﺎ ﭼـي ﻣـﻮږ د

ﻣﻌﻨﻮي ﭼﺎرو ﭘﻪ اړه ﭘﺮ اﺣکﺎﻣﻮ د ﭘﺎﺑﻨﺪۍ ﻣﺴﺆول ﻳﻮ ،ﺧﻮ د ﻧﻮرو ﭼﺎرو

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(

١٠١

ﭘﻪ اړه د ﭘﺎﺑﻨﺪۍ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻧﻪ راﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻴږي ،د روﺣﻴـﯥ ﭘـﻪ اﻋﺘﺒـﺎر

ﻏﻴﺮ اﺳﻼﻣي ګڼﻞ ﮐﻴږي .دا داﺳي ﺧﺒﺮ ده ﻟکـﻪ ﭼـي وﻳـﻞ ﮐﻴـږي ﭼـي د

ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ځﻴﻨي ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت د ﻫﻐﻮ د ﻧﺰول ﭘﺮ وﺧـﺖ د »ﺟـﺎﻫﻠﻮ« ﻋﺮﺑـﻮ

ﻟﭙــﺎره وه او ﻫﻐــﻪ د ﺷــﻠﻤي او ﻳﻮوﻳﺸــﺘﻤي ﭘﯧــړۍ د »ﻣﻬــﺬﺑﻮ او ﭘﻮﻫــﻮ«

ﺧﻠکﻮ ﻟﭙﺎره ﻧﻪ دي .د دې ﺧﺒﺮو ﭘﻪ ژورو ﮐي د ﻋﺮﺑﻲ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج د ﮐړﻧﻮ

د ﺑﯥ اﻋﺘﺒﺎره ﮐﻮﻟﻮ ﻳﻮ ﻋﺠﻴﺐ او ﻏﺮﻳﺐ ﻓﻬﻢ ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﻟګﻴﺎ دى.

ﻟکﻪ څﻨګﻪ ﭼي د ﻣﺴﻠﻤﺎن ژوﻧﺪ د ﻫﻐﻪ د روﺣﺎﻧي او ﺟﺴﻤﺎﻧي ژوﻧـﺪ

د ﺑﺸﭙړ ﺗﻌﺎون ﻣﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﻪ ﺳي ،ﺑﺎﻟکﻞ ﻫﻤﺪﻏﺴي د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج ﻻرښﻮوﻧي

زﻣﻮږ د ټﻮل ژوﻧﺪ اړﺧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻏﯧږ ﮐي ﻧﻴﺴي؛ ﻳﻌﻨي د اﺧﻼﻗـﻮ او ﻋﻤﻠـي
او اﻧﻔﺮادي او ټﻮﻟﻨﻴﺰو اړﺧﻮ ﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻻرښﻮوﻧي ﺑﺮاﺑﺮوي .د ﺳـﻨﺘﻮ ژوره

ﻣﻌﻨﺎ دﻏﻪ ده .ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
َ
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ﻣﻮﻣﻨﺎن ﮐﯧﺪﻻى څﻮ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻨځي ﺷﺨړو ﮐي ﭘﺮﯦکـړه ﮐـﻮوﻧﮑى وﻧـﻪ ﻣﻨـي،
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ﺳي ،ﺑﻠکي ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﻮښي ﺳﺮه وﻣﻨي«.
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ژﺑﺎړه» :اى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮه!ﺧﻠکﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﺳي ﭘﻪ رﺷﺘﻴﺎ ﻟﻪ ﻟﻮى څښﺘﻦ

ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮئ ﻧﻮ زﻣﺎ ﭘﻴﺮوي وﮐړئ .ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ ﺗﺎﺳي ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ
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اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

وﮐړي او ﺳﺘﺎﺳي ګﻨﺎوي ﺑﻪ در وﺑﺨښي او ﻟﻮى څښﺘﻦ ډﯦﺮ ﺑﺨښﻮﻧﮑى او
ﻣﻬﺮﺑﺎن دى .ورﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼي د ﻟﻮى څښﺘﻦ او د ﻫﻐﻪ د رﺳﻮل ﺣکﻢ وﻣﻨئ
ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﻫﻐﻮى دا ﺑﻠﻨﻪ وﻧﻪ ﻣﻨي ﻧﻮ دا ﺑﻴﺎ ﺑﯧﺨي ﻧﻪ ﺳي ﮐﯧﺪاى ﭼي ﻟﻮى څښﺘﻦ

ﻟﻪ داﺳي ﺧﻠکﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ وﮐړي ﭼي د ﻫﻐﻪ او د ﻫﻐﻪ د رﺳﻮل ﻟﻪ اﻃﺎﻋﺖ

څﺨﻪ اﻧﮑﺎر ﮐﻮي«.

ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج د ﺳﻨﺘﻮ درﺟﻪ ﺗﺮ ﻗـﺮآن ﮐـﺮﻳﻢ وروﺳـﺘﻪ ده.او

دا د اﺳﻼﻣي ﻗﺎﻧﻮن دوﻫﻢ ﻣﺎﺧﺬ دى .ﺣﻘﻴﻘـﺖ دادى ﭼـي ﻣـﻮږ ﺑﺎﻳـﺪ د

ﺳﻨﺘﻮ ﭘﻪ رڼﺎ ﮐي ﻗﺮآﻧي ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻌﺒﻴـﺮ او ﺗﺸـﺮﻳﺢ ﮐـړو ،څـﻮ ﭘـﻪ ﻋﻤﻠـي

ژوﻧﺪاﻧﻪ ﮐي اﺧﺘﻼﻓﻮﻧﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﻧﻪ ﺳي .د ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ د ځﻴﻨـﻮ آﻳﺘﻮﻧـﻮ ﭘـﻪ

ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻮﻫﻪ ﻟﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ﻃﺮﻳﻘﻮ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻴـږي .ډﯦـﺮ ﺳـﻮاﻟﻮﻧﻪ دى

ﭼي ﻋﻤﻠي اﻫﻤﻴﺖ ﻟﺮي ﺧﻮ ﭘﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﮐـي د ﻫﻐـﻮ ﭘـﻪ اړه څﺮګﻨـﺪي
ﻻرښﻮوﻧي ﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻴږي .د ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ روح ﻫﺮځﺎى ﻳﻮه ده ،ﺧﻮ ﻟﻪ

ﻫﻐﻪ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻫﺮه ﭼﺎره ﮐي ﻋﻤﻠي ﻻرښـﻮوﻧي ﺗﺮﻻﺳـﻪ ﮐـﻮل څـﻪ آﺳـﺎﻧﻪ

ﺧﺒﺮ ﻧﻪ ده .ﻣﻮږ اﻳﻤﺎن ﻟﺮو ﭼـي ﻗـﺮآن د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﮐـﻼم او ﺑﺸـﭙړ او
ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺘﺎب دى .د دې ﻣﻨﻄﻘي ﻣﻌﻨﺎ داده ﭼـي د ﻫﻐـﻪ د ﭘﻴﻐﻤﺒـﺮ ج ﻟـﻪ
ﻻرښﻮوﻧي ﭘﺮﺗﻪ ﻳﯥ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻪ ﮐړو .د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج ﻻرښﻮوﻧﻪ د ﻫﻐـﻪ ﻟـﻪ

ﺳﻨﺘﻮ څﺨﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻴږي او د ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ د ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﺗﻔﺴﻴﺮ او ﺗﺸﺮﻳﺢ
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ څﻮک ﻧﻪ ﺳي ﮐـﻮﻻى ،ځکـﻪ دﻏـﻪ ﮐﺘـﺎب د اﻧﺴـﺎﻧﻴﺖ د

ﻻرښﻮوﻧي ﻟﭙﺎره ګﺮدﺳﺮه ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﻧﺎزل ﺳﻮى دى.

اوس ﻣﻮږ دې ﻣﻬﻤي ﭘﻮښﺘﻨي ﺗﻪ رﺳﻴږو ﭼي د ﭘﻴﻐﻤﺒـﺮ ج د ﻗـﻮل او

ﻓﻌﻞ د رواﻳﺖ ﮐﻮوﻧﮑﻮ وﺳﺎﻳﻠﻮ د ﺻﺤﺖ ﻣﻌﻴﺎر ﮐـﻮم دى ﭼـي ﻟـﻪ ﻫﻐـﻪ
څﺨﻪ د ﻧﺒﻲ ج اﺳﻮه او د ﻫﻐﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﺮ ﻣﻮږ ﭘـﻮري رﺳـﻴږي؟ دﻏـﻪ
وﺳﺎﻳﻞ اﺣﺎدﻳﺚ؛ ﻳﻌﻨي د ﭘﻴﻐﻤﺒـﺮ ج د ﻗـﻮل او ﻓﻌـﻞ رواﻳﺘﻮﻧـﻪ دي ﭼـي

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(
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اﺻﺤﺎﺑﻮ ﮐﺮاﻣﻮش ﺑﻴﺎن ﮐړي دي او د اﺳﻼم ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳـﻮ څـﻮ ﭘﯧړﻳـﻮ ﮐـي

ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺮ ﺟﺮح او ﺗﻌﺪﻳﻞ وروﺳـﺘﻪ راﻏﻮﻧـډ ﺳـﻮي دي .د ﻧـﻮي

ﭘﯧﺮ د ځﻴﻨﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ وﻳﻨﺎ ده ﭼي دوى ﭘﺮ ﺳﻨﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﻋﻤـﻞ ﮐﻮﻟـﻮ ﺗـﻪ

ﭼﻤﺘﻮ دي ﺧﻮ ﭼي د دوى ﻳﻘﻴﻦ ﺳي ﭼي ﻫﻐﻪ اﺣﺎدﻳﺚ ﭼي دﻏﻪ ﺳﻨﺖ

ﭘﺮ ﻣﺒﻨي او وﻻړ دي د اﻋﺘﻤﺎد وړ وي .ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﭘﯧﺮ ﮐي ﭘـﻪ

اﺻﻮﻟي ﺗﻮګﻪ د زﻳﺎﺗﻮ اﺣـﺎدﻳﺜﻮ ﻟـﻪ ﺻـﺤﺖ څﺨـﻪ اﻧﮑـﺎر ﻳـﻮ ډول ﻓﯧﺸـﻦ

ګﺮځﯧﺪﻟى دى .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ د ﺳﻨﺘﻮ د ﺑﺸﭙړي ﻣﺠﻤﻮﻋې ﺻﺤﺖ ﻟﻪ ﺧﻄﺮ
ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺳﻮى دى.

آﻳﺎ دﻏﻪ ﺧﺒﺮي ﮐـﻮم ﺳﺎﻳﻨﺴـي ﺑﻨﺴـټ ﻟـﺮي؟ آﻳـﺎ د اﺳـﻼﻣي ﻗـﺎﻧﻮن د

ﺑﺎور وړ ﻣﺎﺧﺬ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ داﺣﺎدﻳﺜﻮ د ﻧﻪ ﻣﻨﻮﻟﻮ او ﻣﺴﺘﺮدوﻟﻮ ﮐﻮم ﺳﺎﻳﻨﺴـي

ﺟﻮاز ﺳﺘﻪ؟ د اﺣـﺎدﻳﺜﻮ ﻣﻨﮑﺮﻳﻨـﻮ ﺗـﻪ ښـﺎﻳﻲ ﭼـي داﺳـي ﻣﻌﻘـﻮل دﻻﻳـﻞ
وړاﻧﺪي ﮐړي ﭼي ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ د ﺗﻞ ﻟﭙﺎره دا ﺟﻮﺗﻪ ﺳي ﭼي ﻧﺒﻲ ج ﺗﻪ

د ﻣﻨﺴﻮﺑﻮ اﺣﺎدﻳﺜﻮ رواﻳﺎت د ﺑﺎور وړ ﻧﻪ دي ،ﺧﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ داﺳي ﻧﻪ دي
ﺳﻮي.

اوﺳﻤﻬﺎل ﭘﻪ ﺧﺘﻴځ او ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﮐـي د اﺣـﺎدﻳﺜﻮ ﻣﻨﮑﺮﻳﻨـﻮ د رواﻳـﺎﺗﻮ د

ﺻﺤﺖ د ﻧﻨګﻮﻧي )ﭼﻴﻠﻨﺞ ﮐﻮﻟﻮ( زﻳﺎت ﮐﻮښښﻮﻧﻪ ﮐړي دي ،ﺧـﻮ دوى

د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺎﻟﺼﻮ ځﺎﻧي ﮐﺮه ﮐﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ د ﮐﻮﻣي ﺳﺎﻳﻨﺴي څﯧړﻧي ﭘﺎﻳﻠي

وړاﻧﺪي ﻧﻪ ﮐړاى ﺳﻮې .دا ﮐﺎر ډﯦﺮ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ دى ،ځکﻪ ﭼي د اﺣـﺎدﻳﺜﻮ
ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﻏﻮﻧـډووﻧﮑﻮ ،ﭘـﻪ ځـﺎﻧګړې ﺗﻮګـﻪ اﻣـﺎم ﺑﺨـﺎري او اﻣـﺎم ﻣﺴـﻠﻢ

رﺣﻤﺔ اﻟ�ﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻫﺮ رواﻳﺖ د دراﻳﺖ د اﺻـﻮﻟﻮ ﺳـﺮه ﺳـﻢ ﭘـﻪ ﺳـﺨﺘي

ﺳﺮه ﮐﺮه ﮐړى او ﺑﻴﺎ ﻏﻮره ﮐړى دى .دﻏﻪ اﺻـﻮل ﺗـﺮ ﻫﻐـﻮ اﺻـﻮﻟﻮ ډﯦـﺮ

ﺳﺨﺖ دي ﭼي ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﻣﻮرﺧﻴﻦ ﻳﯥ د ﺗﺎرﻳﺨي ﻟﻴکﻨﻮ د ﮐﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙـﺎره

ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣي ﺗﻮګﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮي.
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ﭘﻪ ﭘﻴﻞ ﮐي ﭼي ﻣﺤﺪﺛﻴﻨﻮ ﮐﺮاﻣﻮ د رواﻳﺘﻮﻧﻮ د ﮐﺮه ﮐﻮﻟـﻮ ﻟﭙـﺎره څﻮﻧـﻪ

ﺳﺨﺘﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻏﻮره ﮐړې وه ،ﭘﺮ ﻫﻐې ﺑﺎﻧﺪي ﺑﺤﺚ ﮐﻮل د دې ﮐﺘﺎب ﻟﻪ

ﺣﻮﺻﻠې څﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪي ﺧﺒﺮ ده .زﻣﻮږ د ﻣﻮﺧي ﻟﭙﺎره دا ﺑﺴﻨﻪ ﮐﻮي ﭼي
د ﭘﻴﻐﻤﺒــﺮ ج د اﺣــﺎدﻳﺜﻮ د ﻣﻌﻨــﺎ او د ﻫﻐــﻮ د رواﻳﺘﻮﻧــﻮ د ﻏﻮﻧــډوﻟﻮ او د

ﻫﻐﻮ د ﮐﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻟړ ﮐي ﻳﻮ ﺑﺸﭙړ ﻋﻠﻢ راﻣﻨځﺘﻪ ﺳﻮ .د رواﻳﺖ ﮐﻮوﻧﮑﻮ

د ژوﻧﺪ ﻫﺮ اړﺧﻴﺰه څﯧړﻧـﻪ او ﭘﻠټﻨـﻪ ﮐﯧـﺪل ﭼـي ﻳـﻮ ﺗـﺎرﻳﺨي ﻋﻠـﻢ ځﻨـي

راﻣﻨځﺘﻪ ﺳﻮ ﮐﻮم ﭼي اﺳـﻤﺎء اﻟﺮﺟـﺎل ورﺗـﻪ واﻳـﻲ .ﭘـﻪ دې ﮐـي د ﻫﻐـﻮ

ټﻮﻟﻮ اﺷﺨﺎﺻﻮ ﭼي ﮐﻮم ﺣﺪﻳﺚ ﻳﯥ رواﻳﺖ ﮐـړى وو د ﺗﻔﺼـﻴﻠي ژوﻧـﺪ
ﻟﻴکﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺷﻠﯧﺪوﻧﮑې ﻟړۍ راﻣﻨځﺘﻪ ﺳﻮه .د اﺣﺎدﻳﺜﻮ د رواﻳـﺖ ﮐﻮوﻧﮑـﻮ

ﻧﺮو او ښځﻮ د ژوﻧﺪ ﭘﺮ ﻫﺮ اړخ څﯧړﻧي وﺳﻮې .ﻳـﻮازي د ﻫﻐـﻮ راوﻳـﺎﻧﻮ

رواﻳﺘﻮﻧـﻪ وﻣﻨـﻞ ﺳــﻮل ﭼـي د ﺧﭙـﻞ ژوﻧــﺪ دود او رواﻳﺘﻮﻧـﻮ ﭘـﻪ ﻣﻨﻠــﻮ او
ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ﮐي د ﺳﺘﺮو ﻣﺤﺪﺛﻴﻨﻮ ﭘﺮ ټﺎﮐﻠﻮ اﺻـﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧـﺪي ﭘـﻪ ﺳـﺨﺘي ﺳـﺮه

ﺑﺮاﺑﺮﯦﺪل او ﻫﻐﻮﻧﻪ زﻳﺎت رﺷﺘﻴﻨي ګڼﻞ ﮐﯧﺪل ﭼي ﭼـﺎﻳﯥ ﺗﺼـﻮر ﮐـﻮﻻى

ﺳﻮ .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﮐﻪ ﮐﻮم څﻮک د ﮐﻮم ځﺎﻧګړي ﺣﺪﻳﺚ ﻟـﻪ ﺻـﺤﺖ ﻳـﺎ د

اﺣﺎدﻳﺜﻮ د درﺳﺘي ټﻮﻟګي ﻟﻪ ﺻﺤﺖ څﺨـﻪ اﻧﮑـﺎر ﮐـﻮي ﻧـﻮ د ده د دې

ﺧﺒﺮي د ﺛﺒﻮت ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ اړه ﻟﺮي .د ﮐﻮﻣي ﺗﺎرﻳﺨي ذرﻳﻌي ﭘـﺮ

ﺻﺤﺖ ﺑﺎﻧﺪي اﻋﺘﺮاض ﺳﺎﻳﻨﺴي ﺑﻨﺴټ ﻧﻪ ﺳي درﻟﻮدﻻى ﺗﺮ څـﻮ ﭼـي

اﻋﺘﺮاض ﮐﻮوﻧﮑى دا ﺛﺎﺑﺘﻪ ﻧﻪ ﮐړي ﭼي دﻏـﻪ ذرﻳﻌـﻪ د اﻋﺘﺒـﺎر وړ ﻧـﻪ ده.

ﮐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د دﻏي ذرﻳﻌي ﻳﺎ ﻟﻪ رواﻳﺖ ﮐﻮوﻧﮑﻮ څﺨﻪ د ﻳﻮه ﻳﺎ زﻳﺎﺗﻮ ﭘـﻪ

ﺧﻼف ﮐﻮم ﻣﻌﻘﻮل ﺳﺎﻳﻨﺴي دﻟﻴﻞ وړاﻧﺪي ﻧﻪ ﮐړاى ﺳي ﻳﺎ ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ

ﮐﻮم ﺗﺮدﻳﺪي ﺑﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ وي ﻧﻮ ﻣﻮږ د دﻏﻪ رواﻳﺖ ﭘﺮ ﺻﺤﻴﺢ ګڼﻠﻮ
ﻣﺠﺒﻮر ﻳﻮ.

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(
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د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول ﮐﻪ څﻮک ﭘﺮ ﻫﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪي د ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮي د ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ

ﻳﺎدوﻧﻪ ﮐﻮي او ﺗﻪ ﻧﺎﺑﺒﺮه ودرﯦږې او وواﻳﯥ» :ﻣﺎﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺴـﺘﻪ ﭼـي

ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ ﺗﻠﻠى وي .دا ﻳﻮ ﺑﯥ ﺳﺮ او ﺑﻮﻟﻪ ﮐﻴﺴﻪ ده ﭼـي

ﺗﺎرﻳﺨي ﺛﺒﻮت ﻧﻪ ﻟﺮي« .ﭘﻪ دې ﺻﻮرت ﮐي ﺑﻪ څﻪ وﺳي؟ دﻏﻪ ﻣﻬﺎل ﺑﻪ

ﻳﻮ څﻮک ﭼي ﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺦ څﺨﻪ ﺧﺒﺮ وي ﺳﺘﺎ د ﺗﯧﺮوﺗﻨي د ﺳﻤﻮن ﮐﻮښـښ

وﮐړي او د ﺳﻠﻄﺎن د ﻫﻤﻤﻬـﺎﻟﻮ د راﭘﻮروﻧـﻮ ﭘـﺮ ﺑﻨﺴـټ ﺑـﻪ د ﺗـﺎرﻳﺦ ﭘـﻪ

ﺣﻮاﻟﻮ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﮐړي ﭼي ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻫﻨﺪ ﺗﻪ ﺗﻠﻠى وو .ﭘﻪ دې ﺻـﻮرت
ﮐي ﺗﺎﺗﻪ ﻻزﻣﻪ ده ﭼي ﺛﺒﻮت وﻣﻨې ﮐﻪ ﻧﻪ ﭘﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ د ﻟﯧﻮﻧي ګﻮﻣـﺎن وﺳـي

ﭼي ﺑﯧﻠﻪ دﻟﻴﻠﻪ ﻟﻪ رﺷﺘﻴﺎﻧﻴﻮ ﺗﺎرﻳﺨي ﺣﻘـﺎﻳﻘﻮ څﺨـﻪ اﻧﮑـﺎر ﮐـﻮې .ﮐـﻪ دا

ﺧﺒﺮه ﺳﻤﻪ وي ﻧﻮ ﻳﻮ څﻮک ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮﻻى ﺳي ﭼي د اﺣﺎدﻳﺜﻮ ﻣﻨﮑـﺮﻳﻦ
ﻟﻪ دﻏي ﻣﻨﻄﻘي اﻧﺼﺎف ﺧﻮښﻮﻧي څﺨﻪ وﻟي ﮐﺎر ﻧﻪ اﺧﻠي؟

د ﺣﺪﻳﺚ د درواغ ګڼﻠﻮ ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﻻﻣﻞ دا ﮐﯧـﺪاى ﺳـي ﭼـي د رواﻳـﺖ

ﻟﻮﻣړۍ ذرﻳﻌې ﻳﻌﻨي ﺻﺤﺎﺑﻲ ﻳﺎ ﭘﻪ راوروﺳﺘﻪ راوﻳﺎﻧﻮ ﮐي ﻳﻮه ﭘـﻪ ﭘﻮﻫـﻪ

درواغ وﻳﻠي وي .ﺗﺮ ﮐﻮﻣﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼي ﭘﻪ ﺻـﺤﺎﺑﻲ اړه ﻟـﺮي ﻧـﻮ د ﻫﻐـﻪ د

درواﻏﻮ وﻳﻠﻮ ﺳﻮال ﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻴږي .دﻏﻪ ډول ﻣﻔﺮوﺿـې ﻣـﺎزي د ﺗﺨﻴـﻞ

اﻟـﻮت ﺑﺎﻟـﻪ ﺳــي .د ﭘﻴﻐﻤﺒـﺮ ج ﺷﺨﺼــﻴﺖ ﭼـي د ﻫﻐــﻪ ﭘـﺮ اﺻــﺤﺎﺑﻮ او
ښځﻴﻨﻪ ﺻﺤﺎﺑﻴﺎﺗﻮ ﮐﻮم ﭘﻴﺎوړي اﻏﯧﺰي ﻏﻮرځﻮﻟي دي د اﻧﺴـﺎﻧي ﺗـﺎرﻳﺦ

ﻳﻮ ښـکﺎره ﺣﻘﻴﻘـﺖ دى ﭼـي ﻟـﻪ ﺷـﻮاﻫﺪو ﻳـﯥ ﺗـﺎرﻳﺦ ډک دى .آﻳـﺎ دا

ﺗﺼﻮر ﮐﯧﺪاى ﺳي ﭼي داﺳي وګړي ﭼي د ﭘﻴﻐﻤﺒـﺮ ج ﭘـﻪ ﻣـﺎزي اﺷـﺎره
ﺗﺮ ځﺎن او ﻣﺎل ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺗﻪ ﭼﻤﺘـﻮ وه ،د ﻫﻐـﻪ ﭘـﻪ وﻳﻨـﺎوو ﮐـي ﭼـﻞ وټـﻲ

وﮐړي .آﻳﺎ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج دا ﻧﻪ دي وﻳﻠي:
َ ْ َ َ َََ ُ َ َ ً َ َْ ََ َْ َ ْ َ َ
َ
ُ
َ
ﺎر« )ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري،
»ﻣﻦ ﻛﺬب ﻲﻠﻋ ﻣﺘﻌ ِﻤﺪا ﻓﻠﻴتﺒﻮأ ﻣﻘﻌﺪه ِﻣﻦ اﻨﻟ ِ
اﻟﻌﻠﻢ ،ﺑﺎب اﺛﻢ ﻣﻦ ﮐﺬب ﻋﻠى اﻟﻨﺒﻲ ج ١١٠ ،ﺣﺪﻳﺚ(.
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ژﺑﺎړه :څﻮک ﭼي ﭘﻪ ﻗﺼﺪ او ﭘﻮﻫﻪ ﺳﺮه ﭘﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪي درواغ وﺗړي ﻧﻮ

ﺧﭙﻞ د ﻧﺎﺳﺘي ځﺎى دي ﭘﻪ دوږخ ﮐي ﺟﻮړ ﮐړي.

اﺻﺤﺎﺑﻮ ﮐﺮاﻣﻮش ﺗﻪ ﺧﻮ دا ﺧﺒﺮه ډﯦﺮه ښﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ وه ﭼي ﺣﻀـﺮت

ﻣﺤﻤﺪ ج د ﻟﻮى څښﺘﻦأ اﺳﺘﺎزى دى او د ﻫﻐﻪ ج ﭘﺮ ﻫﺮه ﺧﺒـﺮه ﻳـﯥ
ﺑﺸﭙړ اﻳﻤﺎن درﻟﻮد ،ﻧﻮ آﻳﺎ ﻟﻪ ارواﻳﻲ ﻧﻈﺮه دا ﮐﯧﺪاى ﺳي ﭼي ﻫﻐـﻮى ﻟـﻪ

دې څﺮګﻨﺪ ﺣکﻤﻪ څﺨﻪ ﺳﺮ وﻏړوي؟

د ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﮐﻤې ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﮐي د ﻗﺎﺿي ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐي ﺗـﺮ ټﻮﻟـﻮ ﻟـﻮﻣړى

ﺳﻮال داوي ﭼي د دې ﺟﺮم ﻟﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧـﺪو څﺨـﻪ ګټـﻪ ﭼﺎﺗـﻪ رﺳـﯧﺪﻟې

ده؟ دﻏﻪ ﻋﺪﻟي اﺻﻮل د اﺣﺎدﻳﺜﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﻫﻢ ﻏﻮره ﮐﯧﺪاى ﺳي .ﻟﻪ ﻫﻐﻮ
رواﻳﺎﺗﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﭼي ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮګﻪ د ځﻴﻨﻮ اﻓﺮادو ﻳﺎ ډﻟﻮ ﭘﻪ ﻓﻀـﺎﻳﻠﻮ اړه

ﻟــﺮي او د ﻫﻐــﻮ ﭘــﻪ ﺟﻌﻠــي ﺗــﻮب ﮐــي څــﻪ ﺷــک او ﺷــﺒﻬﻪ ﻧﺴــﺘﻪ او ﻳــﺎ

ﻣﺤﺪﺛﻴﻨﻮ ﮐﺮاﻣﻮ ﻣﺴﺘﺮد ﮐړي دي ،د ﭘﻴﻐﻤﺒـﺮ ج ﺗـﺮ وﻓـﺎت وروﺳـﺘﻪ ﭘـﻪ
ﻟﻮﻣړۍ ﭘﯧړۍ ﮐي د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ډﻟﻮ د ﺳﻴﺎﺳي ادﻋﺎوو د ﻧﺎﺳﻤﻮ رواﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ﮐي د ﮐﻮم ځﺎﻧګړي ﻓﺮد ﮐﻮﻣﻪ ګټـﻪ ﻧـﻪ ﺗـﺮ ﺳـﺘﺮګﻮ ﮐﻴـږي .د دې

ﺷﻮﻧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐي ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭼي ښﺎﻳﻲ ځﻴﻨي اﺣﺎدﻳﺚ د ﺷﺨﺼي ګټﻲ
ﻟﭙﺎره ﺟﻮړ ﺳﻮي وي ،ﺳﺘﺮو ﻣﺤﺪﺛﻴﻨﻮ ،ﻟکﻪ ﺑﺨـﺎري او ﻣﺴـﻠﻢ رﺣﻤﻬﻤـﺎ

اﻟ�ﻪ د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻪ اړه رواﻳﺎت ﻧـﻪ دي ﻣﻨﻠـي .ﻧـﻮ ﮐـﻮم اﺣﺎدﻳـﺚ

ﭼي ﺻﺤﻴﺢ ګڼﻞ ﺳﻮي دي ﭘﺮ ﻫﻐﻮ دا ﺷـﺒﻬﻪ ﻧـﻪ ﺳـي ﮐﯧـﺪﻻى ﭼـي ﻟـﻪ

ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ﺑﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ څﻪ ﺷﺨﺼي ګټﻪ رﺳﯧﺪﻟې وي.

د ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻪ ﺻﺤﺖ څﺨﻪ د اﻧﮑﺎر ﻳﻮ دﻟﻴﻞ دا ﮐﯧﺪاى ﺳي ﭼي ښﺎﻳﻲ

ﮐﻮم ﺻﺤﺎﺑﻲ ﭼي د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج ﻟﻪ ﺧﻮﻟې ﮐـﻮم ﺣـﺪﻳﺚ اورﯦـﺪﻟى وي ﻳـﺎ

ﭘﻪ را وروﺳﺘﻪ رواﻳﺖ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﮐي ﮐـﻮم ﻳـﻮ د ﭘﻴﻐﻤﺒـﺮ ج ﭘـﻪ اﻟﻔـﺎﻇﻮ ﭘـﻪ

درﺳﺘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻧﻪ وي ﭘﻮﻫﯧﺪﻟى ﻳﺎ ﻳﯥ ﺣﺎﻓﻈې ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﻪ وي ورﺳـﺮه ﮐـړې

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(
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ﻳﺎﮐﻮم ﺑﻞ ارواﻳـﻲ ﻻﻣـﻞ وي ﭼـي ﻟـﻪ اﻣﻠـﻪ ﻳـﯥ ﺗﯧﺮوﺗﻨـﻪ ﺳـﻮې وي ،ﭘـﻪ
داﺳي ﺣﺎل ﮐي ﭼي ﻫﻐﻪ ﻟﻪ آره رﺷﺘﻴﻨى وي ،ﺧﻮ داﺧﻠـي ﻳﻌﻨـي ارواﻳـﻲ
ﺷﻮاﻫﺪ واﻳﻲ ﭼي ﻟﻪ دﻏﻪ ډوﻟﻪ د ﮐﻮﻣي ﻟﻮﻳﻲ ﺗﯧﺮوﺗﻨي اﻣکـﺎن ﻧﺴـﺘﻪ ،ﭘـﻪ

ﺗﯧﺮه ﻟﻪ اﺻﺤﺎﺑﻮ ﮐﺮاﻣﻮش څﺨﻪ د دﻏﺴي ﻏﻠﻄﻴﻮ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻤکﻦ ﻧﻪ دى.

ﮐﻮم ﺧﻠک ﭼي د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج ﭘﻪ ﺻﺤﺒﺖ او ﻣﻠګﺮﺗﻴﺎ ﮐي اوﺳﯧﺪﻟي دي د

ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﻧﺰد د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج ﻫﺮ ﻗﻮل او ﻓﻌﻞ ﺳﺘﺮ اﻫﻤﻴﺖ درﻟﻮد .ﻳﻮازي ﻟـﻪ

دې اﻣﻠﻪ ﻧﻪ وو ﭼي ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﺑﺎﻧﺪي د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج ﺷﺨﺼﻴﺖ ډﯦﺮ ژور اﻏﯧﺰ

اﭼﻮﻟى وو ،ﺑﻠکي دوى د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﺮ دې ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎﻧـﺪي ﭘـﻮخ ﻳﻘـﻴﻦ

او اﻳﻤﺎن درﻟﻮد ﭼي دوى ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ د رﺳﻮل ج د ﻻرښـﻮوﻧﻮ او ﮐړﻧـﻮ

ﺳــﺮه ﺳــﻢ ﺳــﻤﺒﺎل ﮐــړي .ﻟــﻪ دې اﻣﻠــﻪ دﻏــﻮ وګــړو د رﺳــﻮل اﻟ�ــﻪ ج
ﻻرښﻮوﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﺮﺳﺮي ﺗﻮګﻪ ﻧﻪ ﮐﺘﻞ ،ﻟکﻪ ﭼي دوى د رﺳـﻮل ج ﻫـﺮه

ﺧﺒﺮ او ﮐړﻧﻪ د ډﯦﺮ و ﺗﮑﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﭘﻪ ګﺎﻟﻠﻮ ﺳﺮه ﻳﺎدول او ﭘﻪ ﺧﭙﻠـﻮ ﺣـﺎﻓﻈﻮ
ﮐي ﻳﯥ ﺳﺎﺗﻞ .وﻳﻞ ﺳﻮي دي ﭼي اﺻﺤﺎب ﮐﺮام ﺑﻪ دوه دوه ﺗﻨﻪ ﺳـﻮي
وه ،ﻳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﺮه د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج ﭘﻪ ﺻﺤﺒﺖ او ﻣﺠﻠﺲ ﮐي اوﺳﯧﺪى

او ﺑﻞ ﺻﺤﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺧﭙﻠي ورځﻨﻴۍ ﭼﺎري او ﻧـﻮر ﺗـﺮ ﺳـﺮه ﮐـﻮل .ﭘـﻪ دې

ﺗﻮګﻪ ﭼي ﺑﻪ ﺑﻞ ﺻﺤﺎﺑﻲ ﻟﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج څﺨﻪ څﻪ ﺧﺒﺮي اورﯦـﺪﻟي وې او

د ﻫﻐﻪ ﮐړﻧي ﺑﻪ ﻳﯥ ﻟﻴﺪﻟي وې ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺧﭙـﻞ ﻣﻠګـﺮي ﺗـﻪ ﮐـټ ﻣـټ

ﺑﻴــﺎﻧﻮﻟې .ﻟــﻪ دې څــﻪ څﺮګﻨــﺪﻳږي ﭼــي دوى د ﭘﻴﻐﻤﺒــﺮ ج ﭘــﻪ اﻗﻮاﻟــﻮ او
اﻓﻌﺎﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪي د ﭘﻮﻫﯧﺪو ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ څﻮﻧﻪ ﺟﺪي وه .دوى ﺑﻪ ﮐﻮښښ ﮐـﺎوه

ﭼي د رﺳﻮل ج د ﮐﻮم ﻗﻮل او ﻓﻌﻞ ﻟﻪ اورﯦﺪو او ﻟﻴﺪو څﺨﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧـي
ﻧﻪ ﺳي .ﭘﻪ دﻏﺴي ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐي ﻣﻤکﻨﻪ ﻧﻪ ده ﭼي دوى دي د ﺣـﺪﻳﺚ ﻟـﻪ

اﺻﻠي اﻟﻔﺎﻇﻮ څﺨﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﮐړى وي .ﮐﻪ دا ﻣﻤکﻨﻪ وه ﭼي ﭘـﻪ ﺳـﻠګﻮﻧﻮ
اﺻــﺤﺎب د درﺳــﺖ ﻗــﺮآن ﮐــﺮﻳﻢ اﻟﻔــﺎظ ،د ﻫﻐــﻮ ﻫﺠــﺎوي او ﺑﯧــﻞ ﺑﯧــﻞ
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اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

ﺟﺰﺋﻴﺎت ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺣﺎﻓﻈﻮ ﮐي ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮﻻى ﺳﻮﻻى ،ﻧﻮ دا ﻫﻢ ﻣﻤکﻨﻪ
وه ﭼي ﺻﺤﺎﺑﮥ ﮐﺮامش د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج اﻗﻮال ﭘﻪ ﺧﭙﻠـﻮ ﺣـﺎﻓﻈﻮ ﮐـي داﺳـي

ﺧﻮﻧﺪي ﮐړاى ﺳي ﭼي ﻧﻪ ﮐﻮم ﻟﻔﻆ ﭘکښي زﻳﺎت وي ﻧﻪ ﮐﻢ.

ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ﻫﻐﻪ رواﻳﺎت ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ ﺻﺤﻴﺢ ګڼﻞ ﮐﻴږي ﭼي د

ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠـﻮ آزادو ذراﻳﻌـﻮ ﻟﺨـﻮا رواﻳـﺖ ﺳـﻮي وي او د رواﻳـﺖ ﮐﻮوﻧﮑـﻮ
ﻟــړۍ ﻳــﯥ ﻧــﻪ وي ﻗﻄــﻊ ﺳــﻮې .ﻳــﻮازي دﻏﻮﻧــﻪ ﻫــﻢ ﻧــﻪ ده ،د ﺣــﺪﻳﺚ د

ﺻﺤﺖ ﻟﭙﺎره دا ﻫﻢ اړﻳﻨﻪ ده ﭼي د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﭘړاو ﮐي ﻟـږ ﺗـﺮ ﻟـږه دوه

ﺷﺎﻫﺪان وي او ﭘﻪ ﮐﻮم ﭘړاو ﮐي ﻳﯥ ﻳﻮ راوي ﻧـﻪ وي ،ﺑﻠکـي ﺣـﺪﻳﺚ د

ﺻﺤﺎﺑﻲ او ﻣﺤﺪث ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐي د راوﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ درو ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ څﺨـﻪ رواﻳـﺖ

ﺳﻮى وي .ﭼي ﻋﻤﻼ� د دﻏﺴي رواﻳﺖ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺷﻠﻮ ﺗـﻪ رﺳـﻴږي

ﻳــﺎ ﺗــﺮ ﻫﻐــﻮ ﻻ ﻫــﻢ زﻳــﺎت وي .د دې ټﻮﻟــﻮ ﺧﺒــﺮو ﺳــﺮه ﺳــﺮه ﻫــﻴڅ ﻳــﻮ

ﻣﺴﻠﻤﺎن داﺳي ﻧﻪ ګڼـي ﭼـي د ﻗـﺮآن ﮐـﺮﻳﻢ د ﺻـﺤﺖ او ﺻـﺪاﻗﺖ ﭼـي
ﮐﻮم ﻣﻌﻴﺎر دى ،ﻫﻐﻪ دي د اﺣﺎدﻳﺜﻮ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﻢ وي .دﻏﻪ ﻻﻣﻞ دى ﭼـي

ﭘﻪ ﻫﻴڅ ﻳﻮه زﻣﺎﻧﻪ ﮐي د اﺣﺎدﻳﺜﻮ د څﯧړﻟﻮ او ﮐﺮه ﮐﻮﻟـﻮ ﮐـﺎر ﻧـﻪ دى ﺑﻨـﺪ
ﺳﻮى .د ﻣﻮﺿﻮﻋي رواﻳﺘﻮﻧﻮ د ﺷﺘﻮن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻴڅکﻠﻪ ﻫﻢ د ﻣﺤﺪﺛﻴﻨﻮ

ﻟﻪ ﺳﺘﺮګﻮ ﻧﻪ دى ﻧﻬﺎم ﺳـﻮى ،ﮐـﻪ څـﻪ ﻫـﻢ ځﻴﻨـي ﻏﻴـﺮ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن او ان

ځﻴﻨي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻢ داﺳي ﭘﻮﻫﯧﺪﻟي دي ﭼي د دراﻳـﺖ ﮐـﺎر ﺑﻨـﺪ ﺳـﻮى
دى .د دې ﺑﺮ ﻋﮑﺲ د اﺣﺎدﻳﺜﻮ د ﺟﺮح او ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻦ د دې ﻟﭙﺎره اﻳﺠﺎد

ﺳﻮى دى ﭼي ﺻﺤﻴﺢ او ﻣﻮﺿﻮع اﺣﺎدﻳﺚ ﺳﺮه ﺑﯧﻞ ﺳي اﻣﺎم ﺑﺨﺎري،

اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ او ﻧﻮر ﻣﺤﺪﺛﻴﻦ )رﺣﻤﻬـﻢ اﻟ�ـﻪ( د دﻏـﻪ ﮐـﺮه ﮐﺘﻨﻴـﺰ ﮐړﻧـﺪود

ﻳﯧﺒﺮي )ﭘﻴﺪاوار( ﺑﺎﻟﻪ ﺳي .د درواﻏﻮ اﺣﺎدﻳﺚ د اﺣﺎدﻳﺜﻮ د دې درﺳـﺖ
ﻧﻈﺎم ﭘﻪ ﺧﻼف ﻫﻴڅ ﻫﻢ ﻧﻪ ﺟﻮﺗﻮي ،ﻟکﻪ ﭼي د اﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ وﻟﻴﻠﺔ ﮐﺘﺎب د

ﺧﻴﺎﻟي ﮐﻴﺴﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د دﻏﻪ دور رﺷﺘﻴﻨي ﺗﺎرﻳﺨي ﺣﻘﺎﻳﻖ درواغ ﻧﻪ ﺳـي

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(
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ګڼﻞ ﮐﯧﺪﻻى .ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮري ﻫﻴڅ ﻳﻮه ﻧﻴﻮﮐﻪ ﮐﻮوﻧﮑي ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﻃﺮﻳﻘـﻪ

دا زﺑﺎت ﻧـﻪ ﮐـړاى ﺳـﻮه ﭼـي ﺛﻘـﻪ ﻣﺤـﺪﺛﻴﻨﻮ ﭼـي د ﺟـﺮح او ﺗﻌـﺪﻳﻞ د

اﺻﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻣﺨي ﮐﻮم اﺣﺎدﻳﺚ ﻏﻮره ﮐړي دي ،ﺟﻌﻠـي دي .د ﺻـﺤﻴﺤﻮ

رواﻳﺘﻮﻧﻮ ﺑﺸﭙړ ﻳﺎ ﺟﺰوي اﻧﮑﺎر ﻣﺎزي ﺟـﺬﺑﺎﺗي ﻣﺴـﺌﻠﻪ ده او د ﺑـﯥ ﭘﻠـﻮو
ﺳﺎﻳﻨﺴي څﯧړﻧﻮ ﭘﻪ ﻣټ د دﻏﻪ اﻧﮑﺎر ﭘﻪ ﭘﻠﻮي ﮐﻮم دﻟﻴﻞ ﻧﻪ ﺳي وړاﻧـﺪي

ﮐﯧﺪﻻى .ﺧﻮ زﻣﻮږ ﭘـﻪ ﭘﯧـﺮ ﮐـي د ډﯦـﺮو ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﺨـﻮا د اﺣـﺎدﻳﺜﻮ د
اﻧﮑﺎر ﻣﺤﺮک ﭘﻪ آﺳﺎﻧي ﺳﺮه ﻣﻌﻠﻮﻣﯧﺪﻻى ﺳـي .د دې ﻻﻣـﻞ دادى ﭼـي

ﻣﻤکﻨﻪ ﻧﻪ ده ﭼي زﻣﻮږ اوﺳﻨى ﻣﺦ ﭘﺮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻮﻧﮑى ژوﻧﺪ او اﻧﺪ دود

د ﻧﺒﻮي ﺳﻨﺘﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ او ﺑﺮاﺑﺮ ﺳي .د اﺣﺎدﻳﺜﻮ ﺟﻌﻠـي ﻧﺎﻗـﺪﻳﻦ د ﺧﭙﻠـﻮ

دې ﮐﻤﺰورﻳـﻮ او د ﭼﺎﭘﯧﺮﻳـﺎل د وراﻧﻴـﻮ د ﺟـﻮاز ﭘـﻪ ﻟټـﻪ ﮐـي د ﺳـﻨﺘﻮ ﻟــﻪ

ﭘﻴﺮوۍ څﺨﻪ د ﻣﺦ اړوﻟﻮ ﮐﻮښښ ﮐﻮي ،څﻮ د ﻗﺮآن ﮐـﺮﻳﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤـﺎت د

ﺧﭙﻠﻮ ﺗﻤﺎﻳﻼﺗﻮ او ذﻫﻦ ﺳﺮه ﺳﻢ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮐړاى ﺳي او دﻏﻪ راز د ژوﻧﺪاﻧـﻪ
د اﺧﻼﻗي او ﻋﻤﻠي ،اﻧﻔـﺮادي او ټـﻮﻟﻨﻴﺰي ﮐـړﻧﻼري ﭘـﻪ ﺗﻮګـﻪ د اﺳـﻼم
ﺳﺘﺮ ﻣﻘﺎم ﺗﻪ ﺗﺎوان ورﺳﻮي.

دﻏﻪ ﻣﻬﺎل ﭼي ﭘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﮐي د ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰ ﺗﻬـﺬﻳﺐ اﻏﯧـﺰي

ﻣﺦ ﭘﺮ زﻳﺎﺗﯧﺪو دي ﻧﻮ د ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﻮ ﭘﻮﻫـﺎﻧﻮ ﭘـﻪ ﻣﻨﻔـي ﭼﻠﻨـﺪ

ﮐي ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﺤﺮک ﻫﻢ زﻳﺎت ﺳﻮى دى .دا ﺷﻮﻧې ﻧﻪ ده ﭼي د رﺳﻮل ج

ﭘﺮ ﺳﻨﺘﻮ ﻫﻢ ﻋﻤﻞ وﺳـي او د دې ﺳـﺮه ﻳﻮځـﺎى ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰ ژوﻧـﺪ دود ﻫـﻢ
ﻏﻮره ﺳي .ﺧﻮ ﭘﻪ اوﺳﻨي ﺗـﻮﮐﻢ ﮐـي ډﯦـﺮ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن د ﻟﻮﯦـﺪﻳځ ﻫـﺮ څـﻪ

ﺧﻮښﻮي او د ﺑﻬﺮﻧي ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻳﻮازي د دې ﻟﭙﺎره ﭘﺎﻟﻨﻪ او ﭘﺮﺳـﺘﺶ ﮐـﻮي

ﭼي ﺑﻬﺮﻧى دى؛ ځﻮاﮐﻤﻦ دى او ﻟﻪ ﻣﺎدي ﭘﻠﻮه ډﯦﺮ اﻏﯧﺰﻣﻦ دى .دا ﭼي

اوﺳــﻤﻬﺎل د اﺣــﺎدﻳﺜﻮ او ﺳــﻨﺘﻮ ﺑﺸــﭙړ اﻧﺘﻈــﺎم او اﻫﺘﻤــﺎم دوﻧــﻪ ﻧﺎﺧﻮښــﻪ

ﺳﻮى دى ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺳﺘﺮ ﻻﻣـﻞ ﻳـﯥ ﻫﻤﺪﻏـﻪ ﻟﻮﯦـﺪﻳځ ﭘﺎﻟﻨـﻪ ده .د رﺳـﻮل
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اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

اﻟ�ﻪج ﺳﻨﺖ د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻬﺬﻳﺐ د ﭘﺮدې ﺗﺮ ﺷﺎ د ﺑﻨﺴټﻴﺰو ﺗﺼﻮراﺗﻮ دوﻧـﻪ
زﻳﺎت ﺿﺪ دي ﭼي ﮐﻮم وګړي ﭼي د ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰ ﺗﻬـﺬﻳﺐ ﭘـﻪ ﺟـﺎدو اﺧﺘـﻪ
ﺳﻮي دي د ﻫﻐﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ دې ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻠﻪ ﭼﺎره ﻧﺴـﺘﻪ ﭼـي ﺳـﻨﺖ ﻧـﺎ اړﻳـﻦ
ﺷى وﺑﻮﻟي او وواﻳﻲ ﭼي دا د اﺳﻼم ﻻزﻣي ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ ده ،ځکـﻪ ﭼـي »د
ﺳﻨﺘﻮ ﺑﻨﺴټ ﭘﺮ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮو رواﻳﺘﻮﻧﻮ« وﻻړ دى .ﺗﺮ دې وروﺳﺘﻪ دوى ﺗﻪ د

ﻗــﺮآن ﮐــﺮﻳﻢ د ﺗﻌﻠﻴﻤــﺎﺗﻮ ﭘــﻪ ﮐښــﺘﻪ ﭘﻮرﺗــﻪ ﮐﻮﻟــﻮ ﺳــﺮه ،د ﻫﻐــﻪ د ﻟﻮﯦــﺪﻳﺰ
ﺗﻬﺬﻳﺐ د روح ﺳﺮه ﺳﻢ وړاﻧﺪي ﮐﻮل آﺳﺎﻧﻪ ﮐﻴږي.

د رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج د ﺳﻨﺘﻮ د ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺟﻮاز ﺳـﺮه ﺳـﺮه ﭼـي ﭘـﻪ ﺗـﺎرﻳﺨي

ﻟﺤﺎظ ﻳﯥ اﻧﺤﺼﺎر ﭘﺮ اﺣﺎدﻳﺜﻮ ﺑﺎﻧﺪي دى ،د ﻫﻐﻮ د داﺧﻠي او روﺣـﺎﻧي

ﺟﻮاز ﺳـﻮال ﻫـﻢ ﭘﻴـﺪا ﮐﻴـږي .ﭘـﻪ ﺻـﺤﻴﺤﻮ ﻣﻌﻨـﺎ وو د اﺳـﻼﻣي ژوﻧـﺪ

ﺗﯧﺮوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﺮ ﺳﻨﺘﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻮل څﻠﻪ اړﻳـﻦ ﺑﺎﻟـﻪ ﺳـي؟ آﻳـﺎ د اﺳـﻼم ﭘـﺮ

ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﺑﺎﻧﺪي د ﭘﻮﻫﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﮐﻮﻣﻪ ﺑﻠﻪ ﻻر ﻧﺴﺘﻪ ﭼي د رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج

د ﺣﺴﻨﻪ اﺳﻮې ﭘﻪ رڼﺎ ﮐي د اوډل ﺳـﻮو اﻓﻌـﺎﻟﻮ او اﻋﻤـﺎﻟﻮ او اواﻣـﺮو او
ﻧﻮاﻫﻴﻮ ﭘﺮ ﺳﺘﺮ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻞ وﺳي؟ ﺑﯥ ﺷکﻪ ﭼي رﺳﻮل اﻟ�ـﻪ ج ﺗـﺮ ټﻮﻟـﻮ

ﺳﺘﺮ اﻧﺴﺎن وو ،ﺧﻮ آﻳﺎ دا اړﻳﻨﻪ ده ﭼي د ﻫﻐﻪ د ژوﻧﺪ ﭘﺮ ﻫـﺮ اړخ ﻋﻤـﻞ
وﺳي ،ځکﻪ ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ د اﻧﺴﺎن اﻧﻔﺮادي آزادي ﺗﺎواﻧي ﮐﻴږي؟

دا ﻳﻮ ډﯦﺮ ﺧﻮﺷي ﭼټـي دﻟﻴﻞ دى ﮐﻮم ﭼـي د اﺳـﻼم ﻧـﺎﭘﻮه دوﺳـﺘﺎن

ﻳﯥ وړاﻧﺪي ﮐﻮي .دوى ادﻋﺎ ﮐﻮي ﭼي ﭘﺮ ﺳﻨﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﻋﻤﻞ ﻻزﻣي ګڼﻞ
د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د زوال ﻳﻮ ﻟﻮى ﻻﻣﻞ دى ،ځکﻪ ﭼي ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ د اﻧﺴﺎﻧي
ﮐړﻧﻮ آزادي او د ټﻮﻟﻨي ﻓﻄﺮي ﺗﺮﻗي ﻣﺘﺎﺛﺮه ﮐﻴږي .د دې ﺳـﻮال ﺟـﻮاب

د اﺳﻼم د راﺗﻠﻮﻧﮑي ﻟﭙﺎره ډﯦﺮ ﺳﺘﺮ ارزښﺖ ﻟﺮي .د ﺳـﻨﺘﻮ ﭘـﻪ اړه زﻣـﻮږ

ﭼﻠﻨﺪ د اﺳﻼم ﭘﻪ اړه زﻣﻮږ ﭼﻠﻨﺪ ټﺎﮐي.

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(
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ﻣﻮږ ډﯦﺮ ﭘﺮ ځﺎى وﻳﺎړو ﭼي اﺳـﻼم د ﻣـﺬﻫﺐ ﭘـﻪ ﺗﻮګـﻪ ﭘـﺮ ﺟﺎﻣـﺪو

ﺗﺼﻮﻓي ﺗﺼﻮراﺗﻮ ﻧﻪ دى وﻻړ .ځکﻪ ﭼي ﭘﺮ ﺗﺼﻮﻓﻮ ﺑﺎﻧﺪي د دﻻﻳﻠﻮ ﭘـﺮ
ﺑﻨﺴټ ﻧﻴﻮﮐﻪ ﮐﯧﺪاى ﺳي .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻣﻮږ ﻧﻪ ﻳﻮازي دا ﭼي دا ﺣـﻖ ﻟـﺮو

ﭼي وﭘﻮﻫﻴږو ﭼي ﭘﺮ ﺳﻨﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﻋﻤﻞ ﻻزم ګڼﻞ ﺳﻮى دى ،ﺑﻠکي ﻣﻮږ
ﭘﻪ دې ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮه ﺳﻮ ﭼي دا وﻟي ﻻزم ګڼﻞ ﺳﻮى دى؟

اﺳﻼم د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﮐي ﻫﻤږﻏي او ﻫﻤﺮﻧګي ﻏـﻮاړي .ﭘـﻪ

دې ﻣﻮﺧﻪ اﺳﻼم د ژوﻧﺪ د ټﻮﻟﻮ ګﻮښﻮ ﻟﭙﺎره داﺳي ﻻرښـﻮوﻧي ﺑﺮاﺑـﺮي
ﮐړي دي .ﭼـي ﭘـﻪ ﻫﻐـﻮ ﮐـي ﻧـﻪ څـﻪ زﻳﺎﺗﯧـﺪﻻى ﺳـي او ﻧـﻪ څـﻪ ځﻨـي

ﮐﻤﯧﺪﻻى ﺳي .ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐي ﻫﺮﻟﻮر ﺗﻪ ﻻس اﭼﻮل ځﺎى ﻧﻪ ﻟـﺮي .ﻗـﺮآن
ﮐﺮﻳﻢ او رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﭼي ﮐﻮم ﺗﻌﻠﻴﻢ راﮐړى دى ﻣـﻮږ ﺗـﻪ ښـﺎﻳﻲ ﭼـي

ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﮐړو ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﺑـﻪ ﺧﭙـﻞ ﻗـﺪر او ﻗﯧﻤـﺖ ﻟـﻪ

ﻻﺳﻪ ورﮐړي .دا ﺳي ګڼﻞ اﺳﺎﺳﺎﹰ ﻏﻠﻂ ﻓﻬﻤي ده ﭼي څﻨګﻪ ﭼي اﺳـﻼم

د ﻋﻘﻞ ﻣـﺬﻫﺐ دى ،ﻧـﻮ ﻫﻐـﻪ ﻫـﺮ ﭼﺎﺗـﻪ د ﻫﻐـﻪ د ﺧﻮښـي ﺳـﺮه ﺳـﻢ د

ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ د ﻏﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﺣﻖ ورﮐﻮي .د دې ادﻋﺎ ﺑﻨﺴټ د ﻋﻘﻞ ﭘﺎﻟﻨي ﭘـﺮ
ﻋﺎﻣﻪ ﺗﯧﺮوﺗﻨﻪ وﻻړ دى.

د ﻫﺮي زﻣﺎﻧې ﭘﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐي دﻏﻪ ﺧﺒﺮ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګـﻪ ﻣﻨـﻞ ﺳـﻮې ده

ﭼي د ﻋﻘﻞ او ﻋﻘـﻞ ﭘـﺎﻟﻨي ﺗـﺮ ﻣـﻨځ ﻟـﻮى ﺑﯧﻠﯧـﺪوﻧﮑى ﺧﻠـﻴﺞ راﻣﻨځﺘـﻪ
ﺳﻮى دى .ﺗﺮﮐﻮﻣﻪ ﭼي ﭘـﻪ ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤـﺎﺗﻮ اړه ﻟـﺮي ،ﻋﻘـﻞ ﻫﻐـﻪ ﺗـﺮ
واک ﻻﻧﺪي راوﻟي .دې ﺗﻪ ﭘـﺎم د ﻫﻐـﻪ دﻧـﺪه ده ﭼـي ﭘـﺮ اﻧﺴـﺎﻧي ذﻫـﻦ

ﺑﺎﻧﺪي داﺳي ﮐﻮﻣﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺴﻠﻄﻪ ﻧﻪ ﺳـي ﭼـي ﻫﻐـﻪ ﻳـﯥ د ذﻫﻨـي ﺷـﻌﺒﺪه

ﺑﺎزۍ ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘي ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ آﺳﺎﻧي ﺳﺮه ﻧﻪ ﺳي ﻣﻨﻼى .ﺗﺮﮐﻮﻣﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼي ﭘﻪ

اﺳﻼم اړه ﻟﺮي ،ﻟﻪ ﮐﻮم ﺗﻌﺼﺒﻪ ﭘﺮﺗـﻪ وﻳـﻞ ﮐﯧـﺪﻻى ﺳـي ﭼـي ﻋﻘـﻞ ﭘـﻪ

ﭘﻼوو ﭘﻼوو د اﺳﻼم ﭘﻪ ﭘﻠﻮي ﭘﺮﯦکړه ﮐړې ده .د دې ﻣﻌﻨـﺎ داده ﭼـي د
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ﭼــﺎ ﭼــي د ﻗــﺮآن ﺳــﺮه اړﻳکــي ټﻴﻨګــي وي ﻫﻐــﻪ ﺗــﻪ ﻻزﻣــﻪ ده د اﺳــﻼم

ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻫﻢ وﻣﻨي .دا د ﻣﺰاج ،ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل او روﺣﺎﻧي ﺑﺼـﻴﺮت ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ
ده .ﻳﻮه ﺧﺒﺮ ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻨي ډول ﮐﯧﺪﻻى ﺳي ﭼـي ﻫـﻴڅ ﮐـﻮم ﻏﻴـﺮ ﻣﺘﻌﺼـﺐ

ﺷﺨﺺ دا ﻧﻪ ﺳي وﻳﻼى ﭼـي ﭘـﻪ ﻗـﺮآن ﮐـﺮﻳﻢ ﮐـي ﮐﻮﻣـﻪ ﺧﺒـﺮ د ﻋﻘـﻞ

ﺧﻼف ده .ﺑﯥ ﺷکﻪ ﭼي ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐي ځﻴﻨي داﺳي ﺗﺼﻮرات ﺳﺘﻪ ﭼـي د

ځﻴﻨﻮ د ﭘﻮﻫي او ادراک ﺗﺮ ﭘﻮﻟي ﻟﻮړ دي ،ﺧﻮ داﺳي ﺧﺒﺮ ﭘکښـي ﻧﺴـﺘﻪ

ﭼي د اﻧﺴﺎن د ﻋﻘﻞ او ﭘﻮﻫي ﻣﺨﺎﻟﻔﻪ وي.

ﻟکﻪ ﭼي ﻣﻮږ وﻟﻴﺪل ﭘﻪ ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﭼـﺎرو ﮐـي د ﻋﻘـﻞ ﮐـﺎر ﮐـﺎﺑﻮ ﮐـﻮل

دي .دا داﺳي ﻳﻮه آﻟﻪ ده ﭼي ﻣﻮږ ﺗﻪ د »ﻫـﻮ« ﻳـﺎ »ﻧـﻪ« ﺟـﻮاب راﮐـﻮي.

ﺧﻮ د ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻘﻞ ﭘـﺎﻟﻨي ﭘـﻪ اړه دا ﺧﺒـﺮ درﺳـﺘﻪ ﻧـﻪ ده ،ځکـﻪ دا د

ﺧﭙﻞ ځﺎن ﺗﺮﮐﺎﺑﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﻧـﻪ ﻣﺤـﺪودﻳږي ،ﺑﻠکـي ﭘـﻪ ټـﻮپ وﻫﻠـﻮ ﺳـﺮه د

ﻗﻴﺎس او ګﻮﻣﺎن ډګﺮ ﺗﻪ رﺳﻴږي .دا دﻟﻴﻞ ﻧﻪ ﻣﻨي او ﻧﻪ د ﺧـﺎﻟﺺ ﻋﻘـﻞ

ﻏﻮﻧﺪي ﺑﯥ ﭘﺮې وي ،ﺑﻠکي ډﯦﺮه ﻧﻔﺴﺎﻧي او ﻣﺰاﺟي وي .د ﻋﻘﻞ ﺧﭙﻠـي

ﭘــﻮﻟي ﻣﻌﻠــﻮﻣي وي .ﺧــﻮ د ﺳــﻄﺤي »ﻋﻘــﻞ ﭘــﺎﻟﻨي« دا ادﻋــﺎ ﺑﯧﺨــي ﻟــﻪ

ﻣﺒﺎﻟﻐې ډﮐﻪ ده ﭼي ﻫﻐﻪ د ﻧړۍ ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﭘټـﻮ رازوﻧـﻮ او رﻣﻮزوﻧـﻮ څﺨـﻪ

ﺧﺒﺮه ده او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ داﻳﺮه ﮐي ټﻮﻟي ﻏﻮټﻲ ﭘﺮاﻧﻴﺴـﺘﻼى ﺳـي .د ﻣـﺬﻫﺐ
ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﻋﻘﻞ ﭘﺎﻟﻨﻪ دا ﻧﻪ ﻣﻨي ﭼـي ځﻴﻨـي ﭼـﺎري ﭘـﻪ ﺑﯧړﻧـۍ ﻳـﺎ ﻣﺴـﺘﻘﻠﻪ

ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻮړي وي .ان ﻫﻐﻪ دا ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘي ﺧﺒﺮي ﻫﻢ ﮐﻮي

ﭼــي ﺳــﺎﻳﻨﺲ ټــﻮﻟي ﻧــﻪ ﺣﻠﯧــﺪوﻧﮑي ﭼــﺎري ﺣﻠــﻮﻻى ﺳــي ،او ﻟــﻪ ټﻮﻟــﻮ
رﻣﻮزوﻧﻮ او اﺳﺮارو ﺧﺒﺮﯦﺪﻻى ﺳي.

دې ډول ﭘـﻪ ﺗﺼــﻮر ﮐــي ﻧــﻪ راﺗﻠــﻮﻧﮑي ﻋﻘـﻞ ﭘــﺎﻟﻨي ﺗــﻪ ډﯦــﺮ اﻫﻤﻴــﺖ

ورﮐــﻮل ﻟــﻪ ﻫﻐــﻮ اﺳــﺒﺎﺑﻮ څﺨــﻪ دي ﭼــي ﻟــﻪ اﻣﻠــﻪ ﻳــﯥ د ﻧــﻮي ﭘﯧــﺮ ډﯦــﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج د ﻻرښﻮوﻧﻮ ﻟـﻪ ﻣﻨﻠـﻮ څﺨـﻪ ډډه ﮐـﻮي ،ﺧـﻮ ﻧـﻦ

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(

١١٣

ﮐﺎﻧټ ﺗﻪ ﺿﺮورت ﻧﺴﺘﻪ ﭼي وواﻳﻲ اﻧﺴﺎﻧي ﻓﻬﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ اﻣکﺎﻧﺎﺗﻮ ﮐـي

ډﯦﺮ ﻣﺤﺪود دى .زﻣﻮږ دﻣﺎغ د ﺧﭙﻞ ﻧﻮﻋﻴﺖ او ﺟﻮړښـﺖ ﭘـﻪ اﻋﺘﺒـﺎر د
ﮐ�ﻞ ﭘـﻪ ﺗﺼـﻮر ﻧـﻪ ﺳـي ﭘﻮﻫﯧـﺪﻻى .ﻣـﻮږ ﻳـﻮازي د ﻫﻐـﻪ ﭘـﻪ ﺗﻔﺼـﻴﻼﺗﻮ

ﭘﻮﻫﯧﺪﻻى ﺳﻮ .ﻣﻮږ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږو ﭼي د ﻻﻣﺤﺪودﻳﺖ او ﻳﺎ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺗـﻮب
ﻣﻌﻨﺎ څﻪ ده .ﻣﻮږ ان دﻏﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﭘـﻮﻫﻴږو ﭼـي ژوﻧـﺪ څـﻪ دى .ﭘﺮآﺳـﻤﺎﻧي
ﻻرښﻮوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي د وﻻړ ﻣﺬﻫﺐ ﭘﻪ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﮐي ﻣﻮږ داﺳي ﻻرښـﻮد ﺗـﻪ

ﺿﺮورت ﻟﺮو ﭼي دﻣﺎغ ﻳﯥ ﻟـﻪ ﻋـﺎﻣﻮ ﻋﻘﻠـي وړﺗﻴـﺎوو او ﻋـﺎﻣي ﻧﻔﺴـي

ﻋﻘﻞ ﭘﺎﻟﻨي څﺨﻪ ﻟﻮړ وي .د دې ﻣﻌﻨـﺎ داده ﭼـي ﻣـﻮږ ﺗـﻪ د داﺳـي ﻳـﻮه
ﻻرښﻮد اړﺗﻴﺎ ده ﭼي ﻟﻪ ﻟﻮړه ﻟﻮري ﻻرښﻮوﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي.

ﭘﻪ ﺑﻠﻪ وﻳﻨﺎ ﻣﻮږ ﻳﻮه ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ) ج( ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮو .ﮐﻪ ﻣﻮږ ﭘﺮ دې اﻳﻤـﺎن

ﻟﺮو ﭼي ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ د څښﺘﻦ ﺗﻌﺎﻟى ﮐـﻼم دى او ﺣﻀـﺮت ﻣﺤﻤـﺪ ج د

ﻟﻮى څښﺘﻦ رﺳﻮل دى ،ﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﻮږ ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ اﺧﻼﻗي ،ﺑﻠکي ﻋﻘﻠي ﺗﻮګﻪ

د ﻫﻐﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻻزم دى .د دې ﻣﻌﻨﺎ دا ﻧﻪ ده ﭼي ﻣﻮږ د ﺧﭙﻞ اﺳﺘﺪﻻل
ﻟﻪ ځﻮاک څﺨﻪ ﻻس ﭘﺮﯦﻮﻟﻮ ،ﺑﻠکـي د دې ﻣﻌﻨـﺎ داده ﭼـي ﻣـﻮږ ﺑﺎﻳـﺪ د

اﺳﺘﺪﻻل دﻏﻪ ځﻮاک د ﺧﭙﻞ ډﯦﺮ ښﻪ ﻋﻠﻢ او ﻟﻴﺎﻗﺖ ﺳﺮه ﺳﻢ اﺳـﺘﻌﻤﺎل

ﮐړو .ﻣﻮږ ﺑﺎﻳﺪ د رﺳﻮل ج د اﺣکﺎﻣﻮ ﻣﻮﺧﻪ او ﺣکﻤﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﮐړو .ﮐﻪ

ﻣﻮږ د ﻫﻐﻪ د اﺣکﺎﻣﻮ ﭘﻪ ﺣکﻤﺖ او ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږو ﺑﻴـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﻳـﺪ

دﻏﻪ اﺣکﺎم ﻋﻤﻠي ﮐړو.

زه دﻏـﻪ ﺧﺒــﺮ د ﻳـﻮه ﺳــﺮﺗﻴﺮي ﭘـﻪ ﻣﺜــﺎل څﺮګﻨـﺪوم ﮐــﻮم ﭼـي د ﻫﻐــﻪ

ﺑﻮﻟﻨﺪوى )ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان( د ﻳﻮه ﻣﻬﻢ ﻣﻮرﭼﻞ د ﻧﻴﻮﻟـﻮ اﻣـﺮ ورﺗـﻪ ﮐـړى وي.

ښﻪ ﺳﺮﺗﻴﺮى دﻏﻪ ﺣکﻢ ﺳﻤﺪﺳﺘي ﻋﻤﻠي ﮐﻮي .ﮐﻪ د ﺣکﻢ د ﻋﻤﻠي ﮐﻮﻟﻮ

ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﻮه ﺳﻮ ﻧﻮ دا ﺑﻪ ﺳﺮﺗﻴﺮي او د ﻫﻐﻪ د ﻣﺴـﻠک

ﭘﺮ ﻣﺨﺘګ ﺗﻪ ډﯦﺮ ښﻪ وي ،ﺧﻮ ﮐﻪ د ﺑﻮﻟﻨﺪوى )ﻗﻮﻣﺎﻧـﺪان( د ﺣکـﻢ ﭘـﻪ

١١٤

اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

ﭘټ ﺣکﻤﺖ ﭘﻮه ﻧﻪ ﺳﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ اﺟﺎزه ﻧﺴﺘﻪ ﭼي ﭘـﻪ ﺣکـﻢ ﭘﺎﺑﻨـﺪ وﻧـﻪ
اوﺳي ﻳﺎ ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﻋﻤﻞ او ﮐړﻧﻪ وځﻨډوي .ﻣﻮږ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن اﻳﻤـﺎن
ﻟﺮو ﭼي رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ډﯦﺮ ښﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان دى .ﺑﻞ ﻫﻴڅﻮک ﺗﺮ ده ښـﻪ او

اﻋﻠى ﺳﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻧﻪ ﺳي ﮐﯧﺪاى .زﻣﻮږ ﺑﺎور دى ﭼي ﻫﻐﻪ ﭘـﻪ ﻣـﺬﻫﺐ

او د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ روﺣﺎﻧي او ټﻮﻟﻨﻴﺰو اړﺧﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻮږ ډﯦﺮ زﻳـﺎت ﭘـﻮﻫﻴږي .د

ﻫﻐﻪ د اواﻣﺮو او ﻧﻮاﻫﻴﻮ ﺗﺮﺷﺎ داﺳي ژور ﺣکﻤﺘﻮﻧﻪ او ﻣﺼﻠﺤﺘﻮﻧﻪ ﭘﺮاﺗـﻪ
دي ﭼي د ﻫﻐـﻪ ﭘـﻪ ﻧـﺰد د اﻧﺴـﺎن د روﺣـي او اﺟﺘﻤـﺎﻋي ښـﯧګڼﻮ ﻟﭙـﺎره
ﻻزﻣي دي.

ځﻴﻨي وﺧﺘﻮﻧﻪ دﻏﻪ ﺣکﻤﺘﻮﻧـﻪ څﺮګﻨـﺪ وي او ځﻴﻨـي وﺧﺘﻮﻧـﻪ د ﻋـﺎم

وګړي ﻧﺎروزل ﺳﻮي ﺳﺘﺮګي ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﺳي ﻟﻴﺪﻻى .ځﻴﻨي وﺧﺘﻮﻧﻪ ﻣـﻮږ د

ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج د ﺣکﻢ ﭘﻪ ژور ﺣکﻤﺖ ﭘﻮﻫﻴږو او ﮐﻠﻪ ﻧﺎﮐﻠـﻪ ﻣـﻮږ ﻳـﻮازي د

ﻫﻐــﻪ ﻇــﺎﻫﺮي ﻣﻘﺼــﺪ ﺗــﻪ رﺳــﯧﺪﻻى ﺳــﻮ .ﭘــﻪ ﻫــﺮ ﺻــﻮرت ﻣــﻮږ ﺗــﻪ د

ﭘﻴﻐﻤﺒﺮج د ﺣکﻢ ﻣﻨﻞ ﻻزم دي ﭘﻪ دې ﺷـﺮط ﭼـي د ﺣکـﻢ ﺻـﺤﺖ ﭘـﻪ
ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ څﺮګﻨﺪ وي.

ﭘﺮدې ﺳﺮ ﺑﯧﺮه ﮐﻮﻣﻪ ﺑﻠﻪ ﺧﺒﺮ څﻪ ارزښـﺖ ﻧـﻪ ﻟـﺮي .د ﭘﻴﻐﻤﺒـﺮ ج ﭘـﻪ

اﺣکﺎﻣﻮ ﮐي ډﯦﺮى زﻳـﺎت ﻣﻬـﻢ دي او ﻧـﻮر د ﮐـﻢ ارزښـﺖ درﻟـﻮدوﻧﮑي

دي ،ﻟﻪ دې ﭘﻠﻮه ﻣﻮږ ﺑﺎﻳـﺪ ډﯦـﺮو ﻣﻬﻤـﻮ اﺣکـﺎﻣﻮ ﺗـﻪ ﭘـﺮ ﻧـﻮرو اﺣکـﺎﻣﻮ

ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺮﺟﻴﺢ ورﮐړو .ﻣﻮږ ﭘﻪ دې وﻳﻨﺎ ﺳﺮه ﭼي دا ﻣـﻮږ ﺗـﻪ »ﻧـﺎ اړﻳـﻦ«

دى د ﮐﻮم ﺣکﻢ د ﻣﺴﺘﺮدوﻟﻮ واک ﻧﻪ ﻟﺮو .ﻟکﻪ ﭼي ﭘﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﮐي د

ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ وﻳﻞ ﺳﻮي دي:
﴿ َو َما يَن ِط ُق َعن ٱل ۡ َه َو ٰٓ
ى ] ﴾٣اﻟﻨﺠﻢ.[٣ :
ِ
ژﺑﺎړه» :ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠي ﺧﻮښي څﺨﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﻪ ﮐﻮى«.

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(
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ﻳﻌﻨي ﻫﻐﻪ ﻳﻮازي ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐي ﺧﺒﺮي ﮐﻮي ﭼي اړﺗﻴﺎ ﻳـﯥ وي

او ﻫﻐﻪ د ﻟﻮى څښﺘﻦ د وﺣﻴﻮ ﭘﻪ رڼﺎ ﮐي ﺧﺒـﺮي ﮐـﻮي .ﻟـﻪ دې اﻣﻠـﻪ ﭘـﺮ

ﻣﻮږ ﺑﺎﻧﺪي د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻻزﻣﻴږي ،څﻮ ﻣﻮږ د ﻫﻐﻪ ﭘـﺮ اﺣکـﺎﻣﻮ
ﺑﺎﻧﺪي د ﻫﻐﻮ د روح او ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﻋﻤﻞ وﮐړو ،ﮐـﻪ ﭼﻴـﺮي ﻣـﻮږ د

ﺧﭙﻞ اﺳﻼم ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ رﺷﺘﻴﺎﻧي ﻳﻮ ﻧﻮ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻧﻪ ښـﺎﻳﻲ ﭼـي د اﺳـﻼم ﭘـﻪ

ﻫکﻠﻪ دا ګﻮﻣﺎن وﮐړو ﭼي دا ﻫﻢ د ﻧﻮرو ﻧﻈﺮﻳﻮ ﻏﻮﻧﺪي ﻳـﻮه ﻧﻈﺮﻳـﻪ ده.
ﺑﻠکي ﻣﻮږ داﺳـي ﭘـﻮﻫﻴږو ﭼـي دا ﻳـﻮازي ځـﺎﻧﺘﻨۍ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ده او ﮐـﻮﻣي

ﻫﺴــﺘۍ ﭼــي دﻏــﻪ ﻳــﻮازﻧۍ ﻧﻈﺮﻳــﻪ ﺗــﺮ ﻣــﻮږ ﭘــﻮري رﺳــﻮﻟې ده د ﻧــﻮرو

ﻻرښﻮوﻧﮑﻮ ﻏﻮﻧﺪي ﻳﻮ ﻻرښﻮد ﻧﻪ دى ،ﺑﻠکي دى ﻫـﻢ ﻳـﻮازﻧى ﻻرښـﻮد

دى .ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ اﺣکﺎﻣﻮ ﮐي د ﻫﻐﻪ ج ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﻮل ﭘﺮ اﺳﻼم ﻋﻤﻞ دى او

ﺳﻨﺖ ﭘﺮﯦښﻮول د اﺳﻼم ﻟﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ څﺨﻪ ﻣﺦ اړول دي.
ﭘﺎﯾﻠﻪ

ﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﺨکﻨﻴﻮ ﺑﺎﺑﻮﻧﻮ ﮐـي د دې ﺧﺒـﺮي ﮐﻮﻟـﻮ ﮐﻮښـښ وﮐـړ ﭼـي د

ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻬـﺬﻳﺐ ﻟـﻪ ﺧﭙﻠﻮﻟـﻮ او ﻫﻀـﻤﻮﻟﻮ څﺨـﻪ اﺳـﻼم ﺗـﻪ څـﻪ ګټـﻪ ﻧـﻪ

رﺳﻴږي .ﺧﻮ ﺧﻮاﺷﻴﻨﻮوﻧﮑى ﺣﺎﻟﺖ دادى ﭼي د اﺳـﻼﻣي ﻧـړۍ ﺳـﺮه د
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻟﭙﺎره څﻪ ځﻮاک ﻧﻪ دى ﭘﺎﺗﻪ .د ﻫﻐﻪ د ﺛﻘﺎﻓﺘي ﺷﺘﻮن څﻪ ﭘـﺎﺗي

ﺷﻮﻧي د ﻟﻮﯦـﺪﻳﺰو اﻧـﺪوﻧﻮ او دودوﻧـﻮ ﺗـﺮ ﻓﺸـﺎر ﻻﻧـﺪي د ﻣځکـي ﺳـﺮه

ﺑﺮاﺑﺮﻳــږي .اوس داﺳــي ښــکﺎري ﭼــي ﻣﺴــﻠﻤﺎن ﭘــﻪ دې ﺻــﻮرت ﺣــﺎل

راﺿي دى ،ﺧﻮ د وﻟﺴﻮﻧﻮ ﭘﻪ ژوﻧﺪ او ﺛﻘﺎﻓﺖ ﮐي د دې ﻣﻌﻨﺎ ﻣړﻳﻨﻪ ده.

د اﺳﻼم رﺑړه څﻪ ده؟ آﻳﺎ رﺷﺘﻴﺎ اﺳﻼم وﻳﺸﺘﻞ ﺳـﻮى ﮐـﺎرﺗﻮس دى،

ﻟکﻪ څﻨګﻪ ﭼـي زﻣـﻮږ ﻣﺨـﺎﻟﻔﻴﻦ او زﻣـﻮږ د ﺧﭙﻠـﻮ ﻟﻴکـﻮ ﻣﺎﺗـﻪ ﺧـﻮړﻟي

١١٦
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ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻳﻘﻴﻦ او ﻗﻨﺎﻋﺖ راﮐﻮي؟ آﻳﺎ اﺳﻼم ﺧﭙـﻞ ګټﻮرﺗـﻮب ﻟـﻪ

ﻻﺳﻪ ورﮐړى دى او ﭼي څﻪ ﻳﯥ ﻧړۍ ﺗﻪ ورﮐﻮل ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ورﮐړي دي؟

ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮږ ﺗﻪ واﻳﻲ ﭼي اﻧﺴﺎﻧي ﻓﺮﻫﻨګﻮﻧـﻪ ﺳﺎﮐښـﺎﻧﻮ ﺗـﻪ ورﺗـﻪ دي.

دﻏﻪ ﻓﺮﻫﻨګﻮﻧﻪ ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ﭘړاووﻧﻮ څﺨﻪ ﺗﯧﺮﻳږي ﭼي ﺳﺎﮐښـﺎن ځﻨـي

ﺗﻴﺮﻳږي .دﻏﻪ ﻓﺮﻫﻨګﻮﻧـﻪ زﻳـږي ،ځـﻮاﻧﻴږي ،ﭘﺎﺧـﻪ ﻋﻤـﺮ ﺗـﻪ رﺳـﻴږي او
ﺑـﺎﻻﺧﺮ ﻟـﻪ ﻣﻨځــﻪ ځـي او د وښــﻮ ﻏﻮﻧـﺪي ﭘـﻪ وﭼﯧــﺪو ﺳـﺮه ﺧﺘﻤﻴــږي.

ﺛﻘﺎﻓﺘﻮﻧﻪ ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ﻋﻤﺮ ﺗﺮ ﺑﺸﭙړﯦﺪو وروﺳﺘﻪ د ﺧﺰان ﺑﺎدوﻧﻪ د ﻣړﻳﻨـي

ﮐﻮﻣي ﺗﻪ ﺳﭙﺎري او ځﺎى ﻳﯥ د ﻧﻮرو ﻓﺮﻫﻨګﻮﻧﻮ را ﺳﭙڼﻠﻮ ﺗﻪ ﺧﺎﻟي ﮐﻮي.

ﻧﻮ آﻳﺎ د اﺳﻼم ﺧﺒﺮ ﻫـﻢ دﻏﺴـي ده؟ ﭘـﻪ ﺳـﺮ ﺳـﺮي ﮐﺘـﻮ دﻏـﻪ ﭼـﺎره

دﻏﺴي ښکﺎري .ﺑﯥ ﺷکﻪ ﭼي د اﺳﻼﻣي ﺛﻘﺎﻓﺖ ﭘﻴـﻞ ډﯦـﺮ ﭘـﺮﺗﻤﻴﻦ وو.

دﻏﻪ ﺛﻘﺎﻓﺖ ﺧﭙﻠي ﺑﺸﭙړﺗﻴﺎ ﺗﻪ ورﺳـﯧﺪ .ﭘـﻪ ﻫﻐـﻪ ﮐـي ﭘـﻪ اﻧﺴـﺎﻧﺎﻧﻮ ﮐـي د

ﻋﻤﻞ او ﺳﺮښﻨﺪﻧي د ﺧﻮځښﺖ د ﭘﻴﺪا ﮐﻮﻟﻮ ځـﻮاک وو .ﻫﻐـﻪ وﻟﺴـﻮﻧﻪ

ﺑﺪل ﮐړل او د ﻣځکي د ﮐ�ﺮې ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﺪﻟﻮن ورﮐړ .ﺧﻮ ﻟﻪ ﺑـﺪه

ﻣﺮﻏﻪ ﭘﻪ راوروﺳﺘﻪ ﮐي ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐي ﺟﻤـﻮد راﻏـى او ﻳـﻮازي د اﻟﻔـﺎﻇﻮ د
ﻇﺎﻫﺮي ﺟﺎﻣې ﻏﻮﻧﺪي ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ .اوس ﻣﻮږ ﭘﻪ ډﯦﺮه ﻧﻬﻴﻠـۍ ﺳـﺮه د ﻫﻐـﻪ

ځﻮړﺗﻴﺎ او ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻮو .ﺧﻮ آﻳـﺎ ﺧﺒـﺮ ﭘـﺮ دې ځـﺎى ﺧﺘﻤـﻪ
ﺳﻮه؟

ﮐﻪ ﻣﻮږ ﺑﺎور ﻟﺮو ﭼي اﺳﻼم د ﻧﻮرو ﺛﻘﺎﻓﺘﻮﻧﻮ ﻏﻮﻧﺪي ﺛﻘﺎﻓﺖ ﻧﻪ دى

او ﻳﻮازي د اﻧﺴﺎﻧي اﻓﮑﺎرو او ﮐﻮښښﻮﻧﻮ ﭘـﻪ ﭘﺎﻳﻠـﻪ ﮐـي ﻧـﻪ دى راﻣﻨځﺘـﻪ
ﺳﻮى ،ﺑﻠکي دا ﻳﻮ داﺳي ځـﻮاک دى ﭼـي ﺧﭙﻠـﻪ ﺛﻘﺎﻓـﺖ زﯦـږوي ،دا د
ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻳﻮ داﺳي ﻗﺎﻧﻮن دى ﭼي ﭘﻪ ﻫﺮځﺎى او ﻫﺮ ﻣﻬـﺎل ﮐـي ﺑﺎﻳـﺪ
اﻧﺴﺎﻧﺎن د ﻫﻐﻪ ﭘﺎﺑﻨﺪ وي ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺻﻮرت ﺣﺎل ﺑﺎﻟکﻞ ﺑﻞ ډول ﮐﻴږي .ﮐﻪ

اﺳﻼﻣي ﺛﻘﺎﻓﺖ د ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻴﺮوۍ ﭘﺎﻳﻠﻪ ده او وه ،ﻧﻮ ﻣﻮږ

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(

١١٧

ﻫﻴڅکﻪ دا ﻧﻪ ﺳﻮ ﻣﻨﻼى ﭼي دا ﻫﻢ د ﻧﻮرو ﺛﻘﺎﻓﺘﻮﻧﻮ ﻏﻮﻧﺪي د زﻣﺎﻧې د

ګﺮځﯧﺪو او ﮐﻮم ځﺎﻧګړي ﭘﯧﺮ ﺑﻨﺪي دى .ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮه ﭼـي د اﺳـﻼم زوال

ﺗﺮ ﺳﺘﺮګﻮ ﮐﻴږي ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐي ﺑﻞ څﻪ ﻧﻪ دي ﺑﯧﻠﻪ دې ﭼي زﻣـﻮږ

زړوﻧﻪ ﻣړه ﺳﻮي دي ،زﻣﻮږ ﭘﺮ زړوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﻣﻬﺮوﻧﻪ ﻟګـﻮل ﺳـﻮي دي.

ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ ﻣﻮږ ﻏﻴﺒﻲ آواز ﻧﻪ ﺳﻮ اورﯦﺪﻻى .ﺧـﻮ ﭘـﻪ اوﺳـﻨﻴﻮ ﺣـﺎﻻﺗﻮ
ﮐي داﺳي ﮐﻮﻣي ﻧﺨښي ﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺘﺮګﻮ ﮐﻴږي ﭼي ځﻨي ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺳي ﭼـي

اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺗﺮ اﺳﻼم وړاﻧـﺪي ﺗﻠﻠـى دى ،ځکـﻪ ﭼـي اﻧﺴـﺎﻧﻴﺖ ﺗـﺮ اﺳـﻼم
ﻏﻮره اﺧﻼﻗي ﻧﻈﺎم ﻧﻪ ﺳي راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮﻻى .اﻧﺴـﺎﻧﻴﺖ د ﻋﻤـﻞ ﭘـﻪ ډګـﺮ

ﮐي د اﻧﺴﺎﻧي وروروﻟۍ ﻫﻐﻪ ﺗﺼـﻮر ﻫـﻢ ﻧـﻪ ﺳـي وړاﻧـﺪي ﮐـﻮﻻى ﭼـي

اﺳﻼم د اﻣﺖ ﭘﻪ ﺑڼﻪ وړاﻧﺪي ﮐـړى دى .اﻧﺴـﺎﻧﻴﺖ ﮐﻮﻣـﻪ داﺳـي ټـﻮﻟﻨﻴﺰه

ټﻮﻟګﻪ ﻫﻢ ﺟﻮړه ﻧﻪ ﮐړاى ﺳﻮه ﭼي ﭘﻪ ﻫﻐې ﮐي د اﻧﺴـﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘـﻪ ﻣـﻨځ ﮐـي

ﺟګړې او ﺷﺨړي ﭘﻪ داﺳي ښﻪ ﺗﻮګﻪ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږي ﮐﭽي ﺗـﻪ راټﻴټـﻲ ﮐـړي

ﭘــﻪ ﮐﻮﻣــﻪ ﻏــﻮره ﺗﻮګــﻪ ﭼــي د اﺳــﻼم ټــﻮﻟﻨﻴﺰ ﻧﻈــﺎم را ټﻴټــﻲ ﮐــړي دي.

اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﭘﺖ او ﻋـﺰت ،د اﻣﻨﻴـﺖ او ﺳـﻼﻣﺘۍ ﭘـﻪ اﺣﺴـﺎس،

روﺣﺎﻧي ﻫﻴﻠﻮ او د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﺧﻮښﻴﻮ ﮐـي ﻫـﻢ ﮐـﻮم زﻳـﺎﺗﻮب راﻣﻨځﺘـﻪ ﻧـﻪ

ﮐړاى ﺳﻮ.

ﭘﻪ دې ټﻮﻟﻮ ﭼﺎرو ﮐي د اﻧﺴﺎﻧي ﺗﻮﮐﻢ اوﺳﻨي ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻮﻧﻪ د اﺳـﻼﻣي

ﮐړﻧﻼري ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻮ ډﯦﺮ ﻟږ دي .ﺑﻴﺎﻧﻮ اﺳﻼم ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐـﻮم ﺟـﻮاز ﻳـﻮ ﻟـﻪ

ﮐﺎره ﻟﻮﯦﺪﻟى ﻧﻈﺎم وﻳﻞ ﮐﻴږي؟ ﻣﺎزي ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﭼي د اﺳﻼم ﺑﻨﺴـټﻮﻧﻪ

ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺬﻫﺒﻲ دي او اوس ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻟﻪ ﻣـﻮډه ﻟﻮﯦـﺪﻟي دي او
دﻏﻪ ﻓﯧﺸﻦ ﻧﻪ دى ﭘﺎﺗﻪ؟ ﺧﻮ ﮐﻪ ﻣﻮږ دا وګﻮرو ﭼي د ﻣﺬﻫﺐ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ
وﻻړ ﮐﻮم ﻧﻈﺎم ،ډﯦـﺮ ﺟـﺎﻣﻊ ،ډﯦـﺮ ﭘﻴـﺎوړى او د اﻧﺴـﺎﻧي روﺣﻴـﺎﺗﻮ ﺳـﺮه

ﺑﺎﻟکﻞ ﺳﻢ ،د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﮐﻮم ﻋﻤﻠي ﻧﻈﺎم وړاﻧﺪي ﮐـﻮي او ﺗـﺮ اوﺳـﻪ ﭼـي

١١٨
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اﻧﺴﺎﻧي ذﻫﻦ د ﺳﻤﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣټ ﮐﻮم ﻧﻈـﺎم وړاﻧـﺪي ﮐـړى دى ﻫﻐـﻪ ﺗـﺮ

دﻏﻪ د ﻣﺬﻫﺐ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ وﻻړ ﻧﻈﺎم ﻏﻮره ﻧـﻪ دى ﻧـﻮ آﻳـﺎ دا د ﻣـﺬﻫﺐ د

ﻏﻮره ﺗﻮب ﭘﻪ ﭘﻠﻮي ډﯦﺮ ښﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻪ ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي؟

اﻧﺴﺎن ﭼي د اﺳﻼم ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺘﻪ ﮐﻮم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻮﻧـﻪ ﺗـﺮ ﻻﺳـﻪ ﮐـړي

دي ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ د اﺳﻼم ﺣﻘﺎﻧﻴـﺖ ﺛﺎﺑـﺖ ﺳـﻮى دى .ﭘـﺮ دې ﺳـﺮﺑﯧﺮه

اﺳﻼم ﭼي ډﯦﺮ دﻣﺨـﻪ د اﻧﺴـﺎﻧي ﭘﺮﻣﺨﺘـګ ﮐـﻮﻣي وراﻧـۍ ،ﺗﯧﺮوﺗﻨـي او

ﮐﻤﺰورۍ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐړي وې ،اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ وراﻧﻴﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﻮه ﺳـﻮ،
ﻟﻪ دې ﭘﻠﻮه ﻫﻢ د اﺳﻼم ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﺟﻮت ﺳﻮى دى .ﻟﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻋﻘﺎﻳـﺪو

ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ ﭘﺮ ﺧﺎﻟﺼﻮ ﻋﻘﻠي ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧـﺪي ﻫـﻢ ﻫـﺮ ﭼـﺎ ﺗـﻪ د اﺳـﻼم د

ﻋﻤﻠي ﻻرښﻮوﻧﻮ د ﭘﻴﺮوۍ ﺑﺸﭙړ ﺟﻮاز ﻣﻮﺟﻮد دى.

ﮐﻪ ﻣﻮږ ﺧﭙﻞ ﺗﻬﺬﻳﺐ او ﺛﻘﺎﻓﺖ ﺗﻪ ﻟﻪ دﻏﻪ ﻧﻘﻄﮥ ﻧﻈﺮه وګـﻮرو ﮐـﻮم

ﭼي ﻟﻮړ ﺑﻴﺎن ﺳﻮ ﻧﻮ ﻣﻮږ ﻻزﻣﺎﹰ دې ﭘﺎﻳﻠي ﺗﻪ رﺳﻴږو ﭼي د ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ اﺣﻴﺎ

ﻣﻤکﻨﻪ ده .ﻣﻮږ د اﺳﻼم اﺻﻼح ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻧﻪ ﻟـﺮو ،ﻟکـﻪ ﭼـي ځﻴﻨـي
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ،ځکﻪ اﺳﻼم ﻟﻪ ﻫﺮه ﭘﻠﻮه ﺑﺸﭙړ او ﻣکﻤﻞ دﻳﻦ دى.

ﻣﻮږ ﭼي د ﮐﻮم څﻪ اﺻﻼح ﺗﻪ اړﺗﻴـﺎ ﻟـﺮو ﻫﻐـﻪ د ﻣـﺬﻫﺐ ﭘـﻪ اړه زﻣـﻮږ

ﭼﻠﻨــﺪ دى .ﮐــﻮم ﭼــي زﻣــﻮږ ټﻨﺒﻠــي ،ځــﺎن ﻏﻮﻟﻮﻧــﻪ ،ﻟﻨــډ ﻓﮑــﺮي او ﺑــﯥ

ﭘﺮواﻳﻲ ده .ﻟﻨډه دا ﭼي ﻣﻮږ د ﺧﭙﻠﻮ وراﻧﻴﻮ ﺳﻤﻮن ﺗـﻪ اړﺗﻴـﺎ ﻟـﺮو ﻧـﻪ ﭘـﻪ
اﺳﻼم ﭘﻮري د ﺗړﻟﻮ ﺳﻮو ﻓﺮﺿي ﺧﺮاﺑﻴﻮ ﻟﻴﺮي ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ .د اﺳﻼم د ﺑﻴﺎ را

ژوﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻮږ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﺑﻬﺮ څﺨﻪ د ﻧـﻮو اﺻـﻮﻟﻮ ﭘـﻪ ﻟټـﻪ ﮐـي ﻧـﻪ

ﺳﻮ ،ﺑﻠکي ﻣﻮږ ﺗﻪ ښﺎﻳﻲ ﭼي د اﺳﻼم ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﻣﻘﺪﺳﻮ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ اﺻـﻮﻟﻮ

)د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺑﺮم او ﭘﺮﺗﻢ د ﻋﺼﺮ ﭘﺮ اﺻﻮﻟﻮ( ﻋﻤﻞ وﮐړو ﭼـي ﻣـﻮږ

ﭘﺮې اﻳښـي دي .ﻣـﻮږ ﻟـﻪ ﺑﻬﺮﻧﻴـﻮ ﺛﻘـﺎﻓﺘﻮﻧﻮ څﺨـﻪ ﻫﺮوﻣـﺮو ﺑﺎﻳـﺪ ځﻴﻨـي

ﺧﺒﺮي زده ﮐړو ،ﺧﻮ ﻣﻮږ ﺑﺸﭙړ اﺳﻼﻣي ﻧﻈﺎم ﭘﻪ ﮐﻮم ﺑـﻞ ﻏﻴـﺮ اﺳـﻼﻣي

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(

١١٩

ﻧﻈﺎم ﻧﻪ ﺳﻮ ﺑﺪﻟﻮﻻى .دﻏﻪ ﻧﻈﺎم ﻟﻪ ﺧﺘﻴځ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺧﻮاﺳـﺖ واﺧﻴﺴـﺘﻞ
ﺳي ﮐﻪ ﻟﻪ ﻟﻮﯦﺪﻳځ څﺨﻪ.

ﭘــﻪ اﺳــﻼم ﮐــي د ﻳــﻮې روﺣــﺎﻧي او ټــﻮﻟﻨﻴﺰي ادارې ﭘــﻪ څﯧــﺮ د »ښــﻪ

ﮐﯧﺪو« ګﻨﺠﺎﻳﺶ ﻧﺴﺘﻪ .ﭘﻪ دﻏﺴي ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐي د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﺛﻘﺎﻓﺘي اﻏﯧﺰو ﭘﻪ

ذرﻳﻌﻪ د اﺳﻼم ﭘﻪ ﺗﺼﻮراﺗﻮ ﻳﺎ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰه ټﻮﻟګﻪ ﮐـي ﮐـﻮم ﺑـﺪﻟﻮن

راوﺳﺘﻞ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﮐـي ﭘـﺮ ﺷـﺎ ﺗـګ او ﭘﻮﭘﻨـﺎ ﮐﯧـﺪل دي ،ﭼـي ډﯦـﺮي

ﺧﻮاﺷﻴﻨﻮوﻧﮑي ﭘﺎﻳﻠي ﺑﻪ وﻟﺮي .ﺑﺪﻟﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮوﻣﺮو راﻣﻨځﺘﻪ ﺳـي ،ﺧـﻮ
ﻟﻪ دﻧﻨﻪ څﺨﻪ او د اﺳﻼم ﭘﺮ ﻟﻮر ،ﻧﻪ ﻟﻪ اﺳﻼم څﺨﻪ ﭘﻪ ﻟﻴﺮي ﮐﯧﺪو ﮐي د

ﮐﻮﻣي ﺑﻠي ﻻري ﭘﻪ اﺧﻴﺴﺘﻮ ﺳﺮه.

د دې ټﻮﻟﻮ ﺧﺒﺮو ﺳﺮه ﺳﺮه ﻣﻮږ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻮﻧﻪ وﻧﻪ ﻏﻮﻟـﻮو .ﻣـﻮږ

ﭘﻮﻫﻴږو ﭼي زﻣﻮږ ﻧړۍ ﻳﻌﻨـي اﺳـﻼﻣي ﻧـړۍ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎﹰ ﺧﭙـﻞ آزاد ﺛﻘـﺎﻓﺘي
ﻋﻨﺼﺮ ورک ﮐړى دى .زه دﻟﺘﻪ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺳﻴﺎﺳي زوال ﺧﺒـﺮي ﻧـﻪ

ﮐﻮم زﻣﻮږ د ﻣﻮﺟـﻮدو ﺣـﺎﻻﺗﻮ د وراﻧـۍ ډﯦـﺮ ﻣﻬـﻢ اﻇﻬـﺎر ﭘـﻪ ﻋﻘﻠـي او

ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﮐړﻳﻮ ﮐي ﻣﻮﻧﺪل ﮐﻴږي ﭼي ﻻﻣﻞ ﻳﯥ زﻣﻮږ د ﻳﻘـﻴﻦ او زﻣـﻮږ د

ذﻫﻨي وﻳښﺘﻴﺎ ورﮐﯧﺪه او زﻣﻮږ د ټﻮﻟﻨﻴﺰي ادارې اﻧﺘﺸﺎر او ﭘـﺮ ﻟـﻪ ﭘﺎﺷـﻞ

دي .اوﺳﻤﻬﺎل ﭼي ﻣﻮږ دﮐﻮم ﺛﻘـﺎﻓﺘي او ټـﻮﻟﻨﻴﺰ اﻧﺘﺸـﺎر ﻟـﻪ ﭘﯧـﺮ څﺨـﻪ

ﺗﻴﺮﯦږو ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨـﻪ ﭘـﻪ ډﯦـﺮه ښـکﺎره ﺗﻮګـﻪ ﭘـﻪ ډاګـﻪ ﮐﻴـږي ﭼـي ﻫﻐـﻪ

ﻣﺘﻮازن ځﻮاک ﺧﺘﻢ ﺳﻮى دى ﭼي ﻳﻮ ﻣﻬﺎل د اﺳﻼﻣي ﻧړى د ﻋﻈﻤـﺖ
او ﺳــﺘﺮﺗﻮب ﺳــﺒﺐ وو .څــﻮک ﻧــﻪ ﭘــﻮﻫﻴږي ﭼــي ﻣــﻮږ د ﮐــﻮم ﺛﻘــﺎﻓﺘي
ﺑﺮﺧﻠﻴک ﭘﺮ ﻟﻮر وړاﻧﺪي دروﻣﻮ .ﭘﻪ ﻣﻮږ ﮐي ذﻫﻨـي ﺟـﺮأت او ﻣړاﻧـﻪ ﻧـﻪ

ده ﭘﺎﺗــﻪ او ﻧــﻪ ﭘــﻪ ﻣــﻮږ ﮐــي زﻣــﻮږ د ﻣــﺬﻫﺐ او ټــﻮﻟﻨي د ﭘﻮﭘﻨــﺎﮐﻮوﻧﮑﻮ

ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ اﻏﯧﺰو د ﺳﻴﻼب ﺳـﺮه د ټﻴﻨګـﺎر او ﻣﻘـﺎﺑﻠې ﻳـﺎ ﻟـﻪ ﻫﻐـﻪ څﺨـﻪ د

ژﻏﻮرﻧي ﻋﺰم ﻣﻮﺟﻮد دى .ﻣﻮږ ﻫﻐﻪ ډﯦـﺮ ښـﻪ اﺧﻼﻗـي ﺗﻌﻠﻴﻤـﺎت ﺷـﺎﺗﻪ

١٢٠

اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

ﻏﻮرځﻮﻟي دي ﻟﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﺳﺮه ﭼي ﻧـړۍ ﻳـﻮ وﺧـﺖ آﺷـﻨﺎ وه .ﻣـﻮږ ﺧﭙﻠـﻪ
ﻋﻘﻴﺪه ﭘﺨﭙﻠﻪ دروﻏﺠﻨﻪ ﮐﻮو ،ﺧﻮ دﻏﻪ ﻋﻘﻴﺪه زﻣـﻮږ اوﻟﻨـﻮ ﺗـﻪ ﻳـﻮ ﭘﺮﻟـﻪ
ﻏښﺘى او ﮐﺎرﻧﺪه ځﻮاک وو .ﻣﻮږ ﭘﻪ ﺧﭙﻠـﻪ دﻏـﻪ ﻋﻘﻴـﺪه ﺷـﺮﻣﻴږو ،ﺧـﻮ

زﻣﻮږ اوﻟﻨﻮ ﻓﺨﺮ ﭘﻪ ﮐﺎوه .ﻣﻮږ ﺗﻨګ ﻧﻈﺮه او ﺧﻮد ﻏﺮﺿﻪ ﻳﻮ ،ﺧﻮ زﻣـﻮږ

اوﻟﻨي د ﻟﻮﻳﻮ زړوﻧﻮ ﺧﺎوﻧﺪان او د ﻧړۍ ﭘـﻪ وړاﻧـﺪي د ﭘﺮاﻧﻴﺴـﺘي ﮐﺘـﺎب

ﻏﻮﻧﺪي وه .ﻣﻮږ ﻟﻪ دﻧﻨﻪ ﺧﺎﻟي ﻳﻮ ﺧﻮ زﻣـﻮږ اوﻟﻨـي ﻟـﻪ دﻧﻨـﻪ ﻏښـﺘﻠي او

ﭘﻴﺎوړي وه.

ﻫﺮ د اﻧﺪ او ﭘﻮﻫي څښﺘﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﻪ دې ﻏﻤﻴـﺰه ډﯦـﺮ ښـﻪ ﭘـﻮه دى.

ﻫﺮ ﭼﺎ ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ ﺧﺒﺮي ﭘﻪ ﭘﻼوو ﭘﻼوو اورﯦﺪﻟي دي ،ﻧﻮ آﻳـﺎ د ﻫﻐـﻮ
ﭘﻪ ﺑﻴﺎ ځﻠي وﻳﻠﻮ ﮐي څﻪ ګټﻪ ﺳﺘﻪ؟ زﻣﺎ ﺧﻴﺎل دادى ﭼي ﭘﻪ دې ﮐـي ګټـﻪ
ﺳﺘﻪ ،ځکـﻪ ﻟـﻪ دې ﭘﺮﺗـﻪ زﻣـﻮږ د ﺧﭙﻠـﻮ ټﻴټﺘﻴـﺎوو ﻟـﻪ ﺧﺠﺎﻟـﺖ څﺨـﻪ د

راوﺗﻠﻮ ﺑﻠﻪ ﻻر ﻧﺴﺘﻪ ،څﻮ ﭘﺮ دې ﺷﺮم ﺑﺎﻧﺪي اﻋﺘﺮاف وﺳـي او د ﻫﻐـﻪ د

ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟي د څکﻠﻮﻟﭙﺎره ﺷﭙﻪ او ورځ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠـي ﻣﺨـي ﺗـﻪ ﮐښـﯧږدو ﺗـﺮ

څﻮ ﭼي ﻣﻮږ د ﻫﻐﻪ د اﺳﺒﺎﺑﻮ د ﻟﻴﺮي ﮐﻮﻟـﻮ ﻫـﻮډ ﮐـﻮو .ﻟـﻪ ځﺎﻧـﻪ د ﻳـﻮه
ﺗﺮﻳﺦ او دراﻧﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘټﻮل څﻪ ګټـﻪ ﻧـﻪ ﻟـﺮي ،او دا ځـﺎن ﻏﻮﻟﻮﻧـﻪ ﻫـﻢ

ګټﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼي اﺳﻼﻣي ﻧړۍ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ اﺳـﻼﻣي ﺑﻮﺧﺘﻴـﺎوو ﮐـي ﻣـﺦ ﭘـﻪ

وړاﻧﺪي رواﻧﻪ ده او ﭘـﻪ څﻠـﻮرو وﭼـﻮ ﮐـي اﺳـﻼﻣي ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت ﮐﻴـږي او

ﻟﻮﯦــﺪﻳﺰ ﻋــﻮام د اﺳــﻼم ﭘــﺮ ښــﯧګڼﻮ اﻋﺘــﺮاف ﮐــﻮي .د دې ټﻮﻟــﻮ ﺧﺒــﺮو

ﻧﻤﺎﻳﺸي څﺮګﻨﺪول څﻪ ګﺘﻪ ﻧﻪ ﮐـﻮي ،او ﭘـﻪ داﺳـي ﻏﻮﻟﻮوﻧﮑـﻮ دﻻﻳﻠـﻮ د

ﺧﭙﻞ ځﺎن ﭘﻪ ډاډه ﮐﻮﻟﻮ ﻫﻢ څﻪ ﻧﻪ ﺟـﻮړﻳږي ﭼـي ﻳـﺎره ﻣـﻮږ دوﻧـﻪ ډﯦـﺮ
اﺳکﯧﺮﻟي او ذﻟﻴﻞ ﺳﻮي ﻫﻢ ﻧﻪ ﻳﻮ .ﭘﻪ داﺳي ﺣﺎل ﮐي ﭼي ﭘﻪ ﻣﻮږ ﻧﻮر د

اﺳکﯧﺮﻟي ورځي وس ﻧﻪ رﺳﻴږي.

ښﻪ ﻧﻮ زﻣﻮږ ﺑﺮﺧﻠﻴک ﺑﺎﻳﺪ دﻏﻪ وي؟

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(

١٢١

ﻧﻪ! داﺳي ﻧﻪ ﺳي ﮐﯧﺪاى! ځکﻪ ﭘﻪ ﻣﻮږ ﮐي د ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪي ﮐﯧﺪو ﻫﻴﻠي

او وﻟﻮﻟې ﻣﻮﺟﻮدي دي .ﭘﻪ ډﯦﺮ وګړو ﮐـي دا ﻫﻴﻠـي ﻣﻮﺟـﻮدي دي ﭼـي

ﻣﻮږ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻪ د ښﻪ ﺗﻮب ﭘﺮ ﻟﻮر ﺑﺪﻟﻮن ورﮐړو .دا ﻣﻮږ ﻫﻴﻠﻪ

ﻣﻦ ﮐﻮي ﭼي ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻻ ﻫﺮڅﻪ ﻧﻪ دي ﺧﺘﻢ ﺳﻮي .د اﺣﻴﺎ ﻻر ﻣﻮﺟـﻮده
ده .دﻏﻪ ﻻر ﻫﺮ د ﺳﺘﺮګﻮ ﺧﺎوﻧﺪ ﺗﻪ ښﻪ ﺻﺎﻓﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ورځي.

د ﻟﻮﻣړي ګﺎم ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر ده ﭼـي ﻣـﻮږ د اﺳـﻼم ﭘـﻪ اړه د

ﺧﺠﺎﻟﺖ اﺣﺴﺎس او ﻣﻌﺬرت ﻏﻮښـﺘﻮﻧﮑى ﭼﻠﻨـﺪ ﭘﺮﯦـږدو ،ځکـﻪ د دې

ﻣﻌﻨﺎ ذﻫﻨي ﻣﺎﺗﻪ او ﺧﭙﻠﻮ ﺷکﻮﻧﻮ او ﺷﺒﻬﻮ ﺗﻪ ﭼﻮﺧﻪ اﻏﻮﺳﺘﻞ دي

ﭘﻪ دوﻫﻢ ګﺎم ﮐي ﻣﻮږ ﺑﺎﻳﺪ ﭘـﻪ ﺷـﻌﻮري ﺗﻮګـﻪ د ﺧﭙـﻞ ﭘﻴﻐﻤﺒـﺮ ج ﭘـﻪ

ﺳﻨﺘﻮ ﻋﻤﻞ وﮐړو ځکﻪ ﭼي ﺳﻨﺖ د اﺳـﻼﻣي ﺗﻌﻠﻴﻤـﺎﺗﻮ ﻟـﻪ ﻋﻤﻠـي ﺑڼــي

څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ څﻪ ﻧﻪ دي .ﮐﻪ ﻣﻮږ ﺳﻨﺖ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻋﻤﻠي ژوﻧﺪ ﮐي ﻏـﻮره
ﮐړو ﻣﻮږ ﭘﻪ آﺳﺎﻧي ﺳﺮه دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻻى ﺳﻮ ﭼي د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﻓﺮﻫﻨګ ﮐﻮﻣﻪ

ﺧﺒﺮ ﻗﺒﻠﯧﺪﻻى ﺳي او ﮐﻮﻣﻪ ﻳﯥ ردﯦﺪﻻى ﺳي .د ﭘﺮدﻳﻮ ﻋﻘﻠي ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ

ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﭘﻪ ﺑﺰدﻟـي ﺳـﺮه د اﺳـﻼم د را ﻧﺴـکﻮروﻟﻮ ﭘـﺮ ځـﺎى ﻣـﻮږ ﺗـﻪ
ښﺎﻳﻲ ﭼي ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ د اﺳﻼم ﻫﻐﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﺟﻮړ ﮐړو ﭼي ﭘﺮ ﻣ�ﺤـک ﻳـﯥ

ﻧړۍ ﮐﺮه ﮐړﻻى ﺳي.

ﺧﻮ دا ﺧﺒﺮ ﻫﻢ ﭘـﺮ ځـﺎى ده ﭼـي ﻧـﻦ ﻣﻬـﺎل د اﺳـﻼم ﻣـﻮﺧي ﭘـﻪ ﻧـﺎ

ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ او ﻏﻠﻄﻪ ﺗﻮګﻪ ښﻮول ﮐﻴږي .ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻴﺮﺗﻪ اﺻﻞ ﻣﺎﺧﺬ ﺗﻪ ﻧﻪ
ور ګﺮځي او ﺧﭙﻞ دﻏﻪ ډول ﺗﺼﻮرات ﻧﻪ ﺳﻤﻮي ،ﻧـﻮ ﻫﻐـﻪ د اﺳـﻼم او
اﺳﻼﻣي ﭼﺎرو ﻣﺴـﺦ ﺳـﻮى اﻧځـﻮر ﭘـﻪ ﺟـﺰوي ﺗﻮګـﻪ وړاﻧـﺪي ﮐـﻮي .د

اﺳﻼم ﻇﺎﻫﺮﭘﺎﻟﻮﻧﮑي ﻋﻠﻤﺎ ﭼي ﮐﻮم ﻧﻈﺮﻳﺎت وړاﻧﺪي ﮐﻮي ﻫﻐـﻪ داﺳـي

ﺗﺼــﻮرات دي ﭼــي د ﻋﻤﻠــي ﮐﯧــﺪو وړ ﻧــﻪ دي .ﮐــﻮم ﭼــي د اﺳــﻼم ﻟــﻪ
دودﻳﺰو ﺗﻌﺒﻴﺮاﺗﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ څﻪ ﻧﻪ دي ،ﭼي ﺑﻨﺴټ ﻳﯥ ﭘـﺮ ﻧـﻮو اﻓﻼﻃـﻮﻧي
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اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

ﻣﻨﻄﻘــﻮ وﻻړ دى ،ﭼــي ﮐﯧــﺪاى ﺳــي »ﻧــﻮي« وي؛ ﻳﻌﻨــي ﭘــﻪ دوﻫﻤــﻪ او

درﻳﻤﻪ ﻫﺠﺮي ﭘﯧړۍ ﮐي »ﻧﻮي«؛ ﻳﻌﻨي د ﻋﻤﻠي ﮐﯧﺪو وړ وي ،ﺧﻮ اوس
ﻟﻪ ﮐﺎره ﻟﻮﯦﺪﻟي دي .ډﯦﺮ ﻫﻐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼي د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰو ﮐﺮښﻮ ﺳﺮه ﺳـﻢ

ﻳﯥ ﭘﻮﻫﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړې ده ﻟﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﺳﺮه ﻧﺎﺑﻠﺪه ﺳﻮي دي .او د ﻓﻘﻬي ﻟﻪ
اﺳﺮارو او رﻣﻮزو څﺨﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ دي ﺧﺒﺮ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ دوى ﭘﻪ ﻃﺒﻴﻌي ﺗﻮګﻪ
د زړو او داﺧﻠي ﺗﻌﺒﻴﺮوﻧﻮ ﻣﻨﻠﻮ ﺗﻪ ﻣﺎﻳﻞ دي ﮐﻮم ﭼي د ﺷﺎرع د ﻣﻨﺸﺎ او

ﻣﻮﺧي ﺳﺮه ﺳﻢ ﻧﻪ دي او د ﻫﻐﻮ د ﻧﺎﺳﻢ واﻟي ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭼي ﻫﻐﻮى ﻧﻬﻴﻠي
ﮐﻴږي ﻧﻮ ډﯦﺮى ﻳﯥ د اﺳﻼﻣي ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻟﻪ ﻣﻨﻠﻮ څﺨﻪ اﻧﮑﺎر ﮐﻮي .ځکـﻪ

ﻧـﻮ د دې ﻟﭙـﺎره ﭼـي ﻳـﻮ ځـﻞ ﺑﻴـﺎ د ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘـﻪ ژوﻧـﺪ ﮐـي ﺷــﺮﻳﻌﺖ

ﺗﺨﻠﻴﻘي ځﻮاک ﺟﻮړﮐړو ﻣﻮږ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر ده ﭼي د اﺻﻞ ﻣﺎﺧﺬ ﺳﺮه ﺳـﻢ

اﺳﻼﻣي ﺗﺼﻮرات ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪي ﮐړو او ﻫﻐـﻪ ﻟـﻪ ﻫﻐـﻮ دودﻳـﺰو ﺗﻌﺒﻴﺮاﺗـﻮ

څﺨﻪ آزاد ﮐړو ﭼي ﻟﻪ ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﯧړﻳﻮ راﻏﻮﻧډ ﺳـﻮي دي او د اوﺳـﻤﻬﺎل د
ﻧﻨګﻮﻧﻮ )ﭼﻴﻠﻨﺠﻮﻧﻮ( ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻪ ﺳي ﮐﻮﻻى .د دې ﮐﻮښښﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐي

داﺳي ﻧﻮې ﻓﻘﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯧﺪاى ﺳي ﭼي د اﺳﻼم د دوو ﻣﺎﺧﺬوﻧﻮ ﺳﺮه
ﻣﻄﺎﺑﻘﻪ وي .دﻏﻪ دوه ﻣﺎﺧﺬه ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ او د رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﺳـﻨﺖ دي.

دﻏﺴي ﻓﻘﻪ د اوﺳﻤﻬﺎل ﻏﻮښﺘﻨي ﭘﻮره ﮐﻮﻻى ﺳـي ،ﻟکـﻪ ﭼـي ﭘﺨـﻮاﻧۍ
ﻓﻘﻬي د ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺮ ﻏﻮښﺘﻨي ﭘﻮره ﮐړي وې ،او د ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ د ژوﻧـﺪ د

ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻻرښﻮوﻧﻪ ﻳﯥ ﮐﻮل.

ﺧﻮ ﮐﻪ ﻣﻮږ ﺧﭙﻞ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ وﺗﻠى ﺑﺎور ﻳـﻮ ځـﻞ ﺑﻴـﺎ ﭘـﻪ ﻻس راوړﻻى

ﺳﻮ ،ﻧﻮ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د وړاﻧﺪي ﺗﻠﻠﻮ ﻫﻴﻠي ﻣﻮﻧﺪه ﺳي .دﻏﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻣـﻮږ

د ﺧﭙﻠﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰو ادارو ﭘﻪ ﭘﻮﭘﻨﺎ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻫﻴڅکﻠـﻪ ﻫـﻢ ﭘـﻪ ﻻس ﻧـﻪ ﺳـﻮ

راوړﻻى او ﻧﻪ ﻳﯥ د ﺑﻬﺮﻧي ﺗﻬﺬﻳﺐ ﭘﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺣﺎﺻﻠﻮﻻى ﺳﻮ .ﮐﻮم ﭼـي
ﻧﻪ ﻳﻮازي ﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺨي ﻳﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴﻮي ﭘﻠﻮه ﺑﻬﺮﻧى ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺑﺎﻟﻪ ﺳـي ،ﺑﻠکـي

د اﺳﻼم ﭘﺮاﻧﺴﺘې ﻻر )د اﺳﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(
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ﻟﻪ روﺣﺎﻧي ﭘﻠﻮه ﻫﻢ ﭘﺮدى دى .ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﻣﻮږ ﺗـﻪ دﻏـﻪ ﻻر را ښـﻮوﻟې

ده:
ُ
ۡ
ْ
ّ
َّ
َّ َ َ َ َ ُ
ٱ�ِ أ ۡس َوةٌ َح َس َنة ٞل َِمن َ� َن يَ ۡر ُجوا َّ َ
ٱ� َوٱ�َ ۡو َم
﴿لق ۡد �ن ل� ۡم ِ� َر ُسو ِل
ٱ�خ َِر﴾ ]اﻷﺣﺰاب.[٢١ :
ژﺑﺎړه» :ﺳﺘﺎﺳي ﻟﭙﺎره د رﺳﻮل اﻟ�ﻪ د اﺳﻮۀ ﺣﺴﻨﻪ )دﺧﻮرا ﻏﻮري ﻧﻤﻮﻧې(

ﭘﻴﺮوي )ﮐﻮل( ډﯦﺮ ښﻪ دي؛ )ﻳﻌﻨي( ﻫﻐﻪ ﭼﺎﺗﻪ ﭼي ﻟﻮى څښﺘﻦ )ﺗﻪ د

ورﺗﻠﻮ( او د ﻗﻴﺎﻣﺖ د ورځي )د راﺗﻠﻮ( ﻫﻴﻠﻪ ﻣﻦ وي«.

ﭘﺎى.

Ï Ïې ﮐﺘﺎ Ï Èځﯿﻨﻮ ﻣﺸﮑﻠﻮ ﻟﻐﺎﺗﻮ Ç æÇﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﻣﻌﻨﺎíæ
آر :اﺻﻞ ،آروﻧﻪ :اﺻﻮل.

اﺳﻤﺎء اﻟﺮﺟﺎل :دا ﻫﻐﻪ ﻋﻠﻢ دى ﭼي د اﺣﺎدﻳﺜﻮ د رواﻳﺖ ﮐﻮوﻧﮑـﻮ د

ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ،ﮐﻨﻴﻮ ،اﻟﻘﺎﺑﻮ او ﭘﻪ ﻋﻠﻢ او ﺗﻘﻮا ﮐي د ﻫﻐﻮ د ﻣﺮاﺗﺒﻮ او د ژوﻧﺪاﻧﻪ

د ﺣﺎﻻﺗﻮ او داﺳي ﻧﻮرو ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ د ﻫﺮ اړﺧﻴﺰو څﯧړﻧﻮ او ﭘﻠټﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧـﻪ
راﻣﻨځﺘﻪ ﺳﻮى دى.

اډاﻧﻪ :اداره ،ﺗﺸکﻴﻞ ،ډاﻧﭽﻪ.،ﭼﺎرﭼﻮب ،ﭼﻮﮐﺎټ.

ارﺗﮑﺎز :ﻣﺘﻤﺮﮐﺰواﻟى ،ﺛﺒﺎت او ﺑﺮﻗﺮاري او ﻳﻮه ﺷي ﺗﻪ ﺗﮑﻴﻪ ﮐﻮل.
ﺑﻴﺎ ځﻠي :ﺗﮑﺮاري ،ﺗﮑﺮار.

ﭘﯧﺮ :دور ،دوره ،ﻣﻬﺎل.

ﺗﺨﻠﻴﻘﻴﺖ :ﻟﻪ ﺗﺨﻠﻴﻖ څﺨﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺳﻮى ،د ﭘﻴـﺪاﮐﻮﻧي او زﯦږوﻧـي

اوﭘﻴﺪاﻳﺶ او ﻃﺒﻴﻌﻴﺖ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ.

ﺗﻬﺬﻳﺐ :د ﻳﻮې ټﻮﻟﻨي د ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوﻟﻮ دودﻳـﺰي ﻻري ﭼـﺎري ،ﻣـﺎدي

ﭘﺮ ﻣﺨﺘګ ،ﻫڅﻮب ،ﮐﻠﺘﻮر.

ﺛﻘﺎﻓﺖ :ﻫڅﻮب ،ﮐﻠﺘﻮر ،ﺗﻬﺬﻳﺐ او ﺗﻤﺪن.
ﺟﺎج اﺧﻴﺴﺘﻞ :ﺟﺎﻳﺰه اﺧﻴﺴﺘﻞ ،ارزوﻧﻪ.

ﺟﺮح وﺗﻌﺪﻳﻞ :د ا د ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ اړوﻧﺪ ﻳﻮ ﻋﻠﻢ دى .د ﺟﺮح ﻣﻌﻨـﺎ

ده د ﺣــﺪﻳﺚ د رواﻳــﺖ ﮐــﻮوﻧﮑي ﭘــﻪ ﻫکﻠــﻪ د ﻧﻴﻤګړﺗﻴــﺎوو او ﻋﻴﺒﻮﻧــﻮ

ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل ،او ﺗﻌﺪﻳﻞ د رواﻳﺖ ﮐﻮوﻧﮑي د ښﻮ اوﺻﺎﻓﻮ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ﺗﻪ واﻳﻲ.
ﺟﻤﻮد  :ﭘﺮ ځﺎى درﯦﺪل ،ﺗﻌﻄﻞ ،ﺟﺒﺮي ﻣﻌﻄﻠﻪ ﮐﯧﺪل.

د دې ﮐﺘﺎب د ځﻴﻨﻮ ﻣﺸکﻠﻮ ﻟﻐﺎﺗﻮ او اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﻣﻌﻨﺎوي
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ﭼﻴﻠــﻨﺞ (Challenge) :ﻧﻨګﻮﻧــﻪ ،د ﻣﻘــﺎﺑﻠي او ﻣﺒــﺎرزې ﻟﭙــﺎره ﺑﻠﻨــﻪ،

اﻋﺘﺮاض ﮐﻮل.

څﻮﻧﻪ :څﻮﻣﺮه ،څﻮﻧﺪه.

ﺣﺪﻳﺚ :ﭘﻪ ﻟﻐﺖ ﮐي ﻫﺮي ﻧﻮي ﺧﺒﺮي او ﺷي ﺗﻪ ﺣﺪﻳﺚ واﻳـﻲ او د

ﻣﺤﺪﺛﻴﻨﻮ ﭘﻪ اﺻﻄﻼح ﺣﺪﻳﺚ ﻫﻐﻪ څﻪ ﺗﻪ واﻳﻲ ﭼي د رﺳـﻮل ج ﻗـﻮل،

ﻓﻌﻞ او ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺳي ،او د ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻌﻨﺎ دا ده ﭼي ﭼـﺎ د رﺳـﻮل
ج ﭘﻪ ﺣﻀﻮرﮐي څﻪ ﮐﺎر ﮐړى وي او ﻳﺎ ﻳﯥ څﻪ وﻳﻠي وي او د ﻫﻐـﻪ ج

ﻋﻠﻢ ﭘﻪ رﺳﯧﺪﻟى وي او ﺑـﺪ ﻳـﯥ ﻧـﻪ وي ګڼﻠـي او ﻣﻨـﻊ ﻳـﯥ ﻧـﻪ وي ځﻨـي

ﮐړې ،ﺑﻠکي ﺳکﻮت ﻳﯥ اﺧﺘﻴﺎر ﮐړى وي.
ﺧﺘﻴځ :ﺷﺮق ،ﻣﺸﺮق.

ﺧﺘﻴﺰ :ﺷﺮﻗي ،ﻣﺸﺮﻗي ،ﺧﺘﻴځ ﻳﺎ ﺷﺮق ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب.

دراﻳﺖ :د دراﻳـﺖ ﻣﻌﻨـﺎ ده ﻣﻌﺮﻓـﺖ .ﻣﺤـﺪﺛﻴﻨﻮ د دراﻳـﺖ اﺻـﻮل او

ﻗﻮاﻋﺪ او ﺿﻮاﺑﻂ د دې ﻟﭙﺎره وﺿـﻊ ﮐـړي دي ﭼـي د راوي او ﺣـﺪﻳﺚ
دواړو ﭘﻪ اړه ﺑﺸﭙړ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺳي د ﺣﺪﻳﺚ د ﻣﺘﻦ ﭘﻪ اړه څﯧړﻧﻪ
او ﮐﺮه ﮐﺘﻨﻪ وﺳي ،ﭼي دې ﺗﻪ داﺧﻠي ﮐﺮه ﮐﺘﻨﻪ ﻳﺎ د ﻣـﺘﻦ ﮐـﺮه ﮐﺘﻨـﻪ ﻫـﻢ

واﻳﻲ.

رﭘۍ :ﺑﻴﺮغ.

ﺳﻨﺖ :د ﺳﻨﺖ ﻟﻔﻈي ﻣﻌﻨﺎ ﺳﻴﺮت او د ﻏﻮره ﻃﺮﻳﻘې اﺧﺘﻴـﺎرول ده.

ﭘﻪ دې ﮐﺘﺎب ﮐي د ﺳﻨﺘﻮ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﺒﺎرت ده د رﺳﻮل ج ﻟـﻪ ټﻮﻟـﻮ ﻗـﻮﻟي او

ﻓﻌﻠي اﺣکﺎﻣﻮ څﺨﻪ

ﺳﻴﺎق وﺳﺒﺎق :د ﻣﻀﻤﻮن رﺑﻂ او ﺗﺴﻠﺴﻞ.

ﺿﺨﻴﻢ :ﭘﻨډ ،ﻏﺖ ،د زﻳﺎت ﺣﺠﻢ او ﺿﺨﺎﻣﺖ درﻟﻮدوﻧﮑى.
ﻏﺎﻟﺐ :د ﻗﺎﻟﺐ ﭘښﺘﻮ ﺳﻮې ﺑڼﻪ ده.
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ﻓﺮﻫﻨګ :ﻫڅﻮب ،ﮐﻠﺘﻮر.

اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

ﮐﻠﻴﻪ :ﻋﺎﻣﻪ ﻗﺎﻋﺪه.

ګﻮﻣﺎن :د ﮔﻤﺎن ﭘښﺘﻮ ﺳﻮې ﺑڼﻪ ده.
ﻟﻮﯦﺪﻳځ :ﻏﺮب ،ﻣﻐﺮب.

ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ :ﻏﺮﺑﻲ ،ﻣﻐﺮﺑﻲ ،ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﻳﺎ ﻏﺮب ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب.

ﻣﺤﺪﺛﻴﻦ :ﺣﺪﻳﺚ ﭘﻮﻫﺎن ،د رواﻳﺖ او دراﻳـﺖ ﻟـﻪ ﻣﺨـي د اﺣـﺎدﻳﺜﻮ

ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﺳﻤﺒﺎل او ﺑﻮﺧﺖ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﭼـي د زﻳـﺎﺗﺮو رواﻳـﺖ ﮐﻮوﻧﮑـﻮ او د
ﻫﻐﻮ ﭘﻪ رواﻳﺘﻮﻧﻮ ﺧﺒﺮ وي.

ﻣﺤﺮک :ﺣﺮﮐﺖ ،ﺗﺤﺮﻳک ﻳﺎ ﺧﻮځښﺖ ورﮐﻮوﻧﮑى.

ﻣﺤک :ﻫﻐﻪ ﺗﻮره ډﺑﺮه ﭼي ﺳﺮه او ﺳﭙﻴﻦ زر ﭘﻪ ﮐﺮه ﮐﻮي او ﮐـﺮه او

ﮐﻮټﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮي.

وﻟکﻪ :ﻗﺒﻀﻪ ،ﮐﻨټﺮول.

ﻫﻤږﻏي :ﻫﻤﺂ ﻫﻨګي.

 Ïژﺑﺎړ äﻟﻨډ åﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ )ﻫﻤﺖ(

 د ﭘﻼر ﻧﻮم ﻳﯥ ﻣﻮﻟﻮي ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق.
 د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ ﺳﻮزﻧي ﻛي زﯦږﯦﺪﻟى.
 د زﯦږﯦﺪو ﻛﺎل ﻳﯥ ١٣٣٢ﻟﻤﺮﻳﺰ.

 ﭘﻪ اﺳﻼﻣي او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﻋﻠﻮﻣﻮ ﻛي ﻳﯥ ﺧﺼﻮﺻي زده ﻛـړي ﻛـړي

دي.

 د ﻧﺠﻴﺐ د واﻛﻤﻦ ﻛﯧﺪو ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﻛي ﻟﻪ ﻫﻴـﻮاده ﻣﻬـﺎﺟﺮ ﺳـﻮ،

ﻟﻮﻣړي ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن او ﺑﻴﺎ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ ﻛډه ﺳﻮ.

 ﻛﻠــﻪ ﭼــي ﻻ ﻃﺎﻟﺒــﺎن ﭘــﺮ ﻛﺎﺑــﻞ ﻧــﻪ وه واﻛﻤــﻦ ﺳــﻮي ﺗــﺮ اوږدې

ﻛډواﻟۍ وروﺳﺘﻪ ﻫﻴـﻮاد ﺗـﻪ راﺳـﺘﻮن ﺳـﻮ او ﺗـﺮ اوﺳـﻪ ﭘـﻪ ﻛﻨـﺪﻫﺎر ﻛـي

اﺳﺘﻮګﻦ دى.

 اوس ﭘﻪ ﻛﻮر ﻛي د ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻴكﻠﻮ ﺑﻮﺧﺖ دى.
 ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻳﯥ ﻻﻧﺪي آﺛﺎر ﻟﻴكﻠي دي:

 -١د ﻫﻤﺖ ﭼﻴﻐﻪ )ﺷﻌﺮي ټﻮﻟګﻪ( ﭘﻪ ١٣٨٠ل.ﻛﺎل ﺧﭙﺮه ﺳﻮې ده.

 -٢ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻓﻐﺎﻧي اﻧﺪ او ژوﻧﺪ )ژﺑﺎړه( ﭘﻪ ١٣٨١ل.ﻛﺎل
ﺧﭙﺮه ﺳﻮې ده.

 -٣زﻣﻮږ د ﻗﺒﻠې ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ .١٣٨۵ﻛﺎل دوﻫﻢ ځﻞ ﺧﭙﻮر ﺳﻮ.
 -٤زﻣﻮږ د ﻧﺒﻲ ﻣﯧﻨﻪ ﭘﻪ ١٣٨۵ل.ﻛﺎل ﺧﭙﻮر ﺳﻮ.

 -٥ادب او ادﺑﻲ ﻛﺮه ﻛﺘﻨﻪ ﭘﻪ ١٣٨۵ل.ﻛﺎل ﺧﭙﻮر ﺳﻮ.
 -٦د ﻣﻘﺎﻟې ﻟﻴكﻠﻮ اﺻﻮل ﭘﻪ ١٣٨۵ل.ﻛﺎل ﺧﭙﻮر ﺳﻮ.

١٢٨

اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ

 -٧زﻣﻮږ ﺻﺤﺖ او آﺧﺮت ﺗﻪ ﺗﺎواﻧي ﺗﻮﻛي ﭘﻪ١٣٨۶ل.ﻛﺎل ﺧﭙﻮر
ﺳﻮ.

 -٨ﭘښﺘﻮ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﺤﺠﺎج )ژﺑﺎړه( ﭘﻪ ١٣٨۶ل.ﻛﺎل ﺧﭙﺮه ﺳﻮه.
 -٩ﭘﻮﭘﻨﺎﺳﻮي وﻟﺴﻮﻧﻪ )ژﺑﺎړه( .ﭘﻪ ١٣٨۶ل.ﻛﺎل ﺧﭙﺮه ﺳﻮه.

 -١٠د آﺳﻴﺎ ﻧﻦ او ﺳﺒﺎ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ )ژﺑﺎړه( ﭘﻪ ١٣٨٧ل.ﻛﺎل ﺧﭙﺮه
ﺳﻮه.

 -١١زﻣﻮږ د دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗﻮر ﺗﺎرﻳﺦ او ﺷﻮﻣي ﻣﻮﺧي ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺎب
ﭘﻪ١٣٨٧ل.ﻛﺎل ﺧﭙﻮر ﺳﻮ.

 -١٢ﻏﺮور او د ﻫﻐﻪ ﻋﻼج )ژﺑﺎړه( ﺗﺮ ﭼﺎپ ﻻﻧﺪي ده.

 -١٣د ﮐﻠﻤې ﺷﺮﻳﻔي ﺣﻘﻴﻘﺖ )ژﺑﺎړه( ﺗﺮ ﭼﺎپ ﻻﻧﺪي ده.

 -١٤د ښځﻮ د ﺣﺞ او ﻋﻤﺮې ﻻرښﻮد ﺗﺮ ﭼﺎپ ﻻﻧﺪي دى.

 -١٥د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړې .دﻏﻪ دى ﺳﺘﺎﺳي ﭘﻪ ﻻس ﮐي دى.

 -١٦اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ )ژﺑﺎړه( داده اوس ﺳﺘﺎﺳي ﭘﻪ ﻻس
ﻛي ده

 ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ﻳـﯥ د ﻫﻴـﻮاد ﭘـﻪ دﻧﻨـﻪ او دﺑﺎﻧـﺪي ﻛـي ﺑﯧﻠـي ﺑﯧﻠـي

ﻣﻘﺎﻟې ﻫﻢ ﺧﺒﺮې ﺳﻮي دي.

 د ﻟﻴكﻮال د ګﺮځﻨﺪه ﺗﻠﻴﻔﻮن ﻟﻤﺒﺮ٧٠٠٣٠٠١٦٧ ٠٠٩٣ :
 د ﻟﻴكﻮال د ﺑﺮﯦښﻨﺎﻟﻴﻚ ﻳﺎ اﻳﻤﯧﻞ آدرس:

himmat_ afg@yahoo.com

ﻻﻧﺪ íﮐﺮښﻲ  Ï íÏﮐﺘÜﺎÈ

æÏﻗﺎﯾﯥ ﭘﺮ ﺷﺎ ﭼﺎپ ﺳﻲ.

Çﺳﻼ åæÏ Ï ãﻻ íÑﭘﺮ ﺳﺮ
دا د ﻳﻮه داﺳي ﻧﻮي ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻮي ﻣﻔﮑـﺮ او ﻋـﺎﻟﻢ ﻟﻴکﻨـﻪ ده ﭼـي د

اروﭘﺎ د ﻣـﺎده ﭘـﺎﻟي او ﺑـﯥ ﻻري ټـﻮﻟﻨي ﭘـﻪ ﻳـﻮه ﻳﻬـﻮده ﮐـﻮرﻧۍ ﮐـي ﻳـﯥ
ﺳﺘﺮګي ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘي ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎﻧﺪه ځـﻮاﻧي ﮐـي د اﺳـﻼﻣي ﻧـړۍ د ﺳـﻴﻞ او
ﺳــﻴﺎﺣﺖ او د اﺳــﻼم د رڼـــې ﭼﻴﻨــې څﺨــﻪ د ﻋﻠﻤــي ﺗﻨــﺪي د ﻣﺎﺗﯧــﺪو

ﻧﯧکﻤﺮﻏي ور ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺳﻮه .ﭘﺎى ﻫﻐﻪ د اﺳﻼم ﺳـﭙﯧڅﻠى دﻳـﻦ وﻣﺎﻧـﻪ او

ﺗﺮ ډﯦﺮو څﯧړﻧﻮ او ﻣﻄﺎﻟﻌﻮ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ټﻮل ژوﻧﺪ د ﻗـﺮآن ﮐـﺮﻳﻢ او
ﻧﺒﻮي ﺳﻨﺘﻮ ﭘﻪ ﺗﺒﻠﻴـﻎ او ﺧﭙـﺮاوي ﮐـي ﺗﯧـﺮ ﮐـړ او ﻟـﻪ اوﺳـﻨﻴﻮ ﺑﺨﻮﻟـﻮ او

ﮐړاووﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د رااﻳﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻗﻠﻢ ﭘﻪ ﮐﺎر واﭼﺎوه.
دﻏﻪ ﮐﺘﺎب د دﻏي ﻟړۍ ﻳﻮه ﮐړۍ ده ﭼي ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐـي ﻧـﻮي ﻣﺴـﻠﻤﺎن

ﺳﻮي ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺪ د ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺗﻬﺬﻳﺐ او ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻓﮑـﺮې ﺗﻨﺴـﺘې

ﺷــﻨﻠي او د ﻟﻮﯦــﺪﻳځ ﻟــﻪ ړاﻧــﺪه ﺗﻘﻠﻴــﺪ څﺨــﻪ د ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ژﻏﻮرﻟــﻮ ،د

اﺳﻼﻣي ټﻮﻟﻨي د ﺳﺎﺗﻠﻮ ،د ﻗﺮآن او ﺳﻨﺘﻮ د ﻻرښﻮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺸـﭙړه ﺗﻮګـﻪ د

ﻋﻤﻠــي ﮐﻮﻟــﻮ او د ﻟﻮﯦــﺪﻳځ د ﻓﮑــﺮي ﻳﺮﻏــﻞ ﭘــﻪ وړاﻧــﺪي د ﻣﻌــﺬرت

ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑي ﭼﻠﻨﺪ د ﭘﺮﯦښﻮوﻟﻮ ﺑﻠﻨﻪ ورﮐﻮي.

د ﻗﺮآن د ﻣﻔﺴﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺪ د دې ﻟﻴکﻨـي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻟـﻪ اﺳـﻼم

څﺨﻪ د ﻣﺦ اړوﻟﻮ او ټﻨﺒﻠـۍ ﭘـﻪ دې دور ﮐـي د اﺳـﻼم ﺳـﺮه د رﺷـﺘﻴﺎﻧي

ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن او ﻓﮑﺮي او ﻋﻤﻠي اﺻﻼح ذرﻳﻌﻪ ﺟﻮﺗﯧﺪﻻى ﺳي.

ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺧﭙﺮﻧﺪæﯾﻪ ټﻮﻟﻨﻪ
ددې ﮐﺘﺎب د ژﺑﺎړي ﮐﺎر د ١٣٨٧ل.ﮐـﺎل د اﺳـﺪ د ﻣﻴﺎﺷـﺘي ﭘـﺮ ١٥

ﻣﻪ ﭘﻴﻞ او د دﻏﻪ ﮐﺎل د ﺳﻨﺒﻠې ﭘـﺮ  ٥ﻣـﻪ ﺗـﺮ ﺗﺼـﺤﻴﺢ وروﺳـﺘﻪ ﭘﺮﻳﻨـټ
ﺳﻮ.

