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مقدمه
إن احلمد هلل ،نحمده ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات
أعاملنا ،من ِ
هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال
هيده اهلل فال مضل له ،ومن ُيضلل فال
َ
رشيك له ،وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله.
َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ ذ ُ ْ ذ َ َ ذ ُ َ
َ َ َ ُ ُ ذ ذ َ َ ُ ُّ ۡ ُ َ
يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱتقوا ٱَّلل حق تقاتِهِۦ وَل تموتن إَِل وأنتم مسل ِمون [ ﴾١٠٢آل
﴿

عمران.]102 :
ذ
ْ
َ
َ
ذۡ
َ َٰٓ َ ُّ َ ذ ُ ذ ُ
َ
َ َ ُ
ُ
ۡ
اس ٱتقوا َر ذبك ُم ٱَّلِي خلقكم مِن نف ٖس َوَٰح َِدة ٖ َوخل َق مِن َها َز ۡو َج َها
﴿يأيها ٱنل
َ َ ذ ۡ ُ َ َ ا َ ا َ َ آ
وبث مِنهما رِجاَل كثِريا ون ِساء﴾ [النساء.]1 :
َ
ا
َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ ذ ُ ْ ذ َ ُ ُ ْ َ
ا
ۡ َ ُ
َ ُ
ٱَّلل َوقولوا ق ۡوَل َسدِيدا  ٧٠يُ ۡصل ِۡح لك ۡم أع َمَٰلك ۡم
﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱتقوا
َۡ َ ُ ۡ ُُ َ ُ
وَلۥ َف َق ۡد فَ َ
ك ۡم َو َمن يُطِعِ ذ َ
از فَ ۡو ًزا َع ِظ ً
ٱَّلل َو َر ُس َ ُ
يما ﴾٧١
َويغفِ ۡر لكم ذنوب ۗۡ

[األحزاب.)1(]71-70 :
َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ
ُ
ذ
ِنك ۡم َعن دِينِهِۦ فَ َس ۡو َف يَأِۡت ذ ُ
ٱَّلل ب َق ۡوم ُُي ُِّب ُهمۡ
﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا من يرتد م
ِ ٖ
ِ
َ ُ ُّ َ ُ ٓ َ ذ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ذ َ َ
َ
ۡ
ََ ُ َ
َ َٰ َ ُ َ َٰ ُ َ
ذ
ون ِف َ
يل ٱَّللِ َوَل َيافون
ب
س
د
ه
ج
ي
ين
ر
ف
ك
ٱل
لَع
حبونهۥ أذِل ٍة لَع ٱلمؤ ِمن ِني أعِز ٍة
ِ
وي ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ٓ
َ َ
َ َٰ َ َ ۡ ُ ذ
ٱَّللِ يُ ۡؤتِيهِ َمن ي َ َشا ٓ ُء َو ذ ُ
ٱَّلل َوَٰس ٌِع َعل ٌ
ِيم [ ﴾٥٤المائدة.]54 :
ل ۡو َمة َلئ ِ ٖ ٖۚم ذل ِك فضل

«ای مؤمنانو که له تاسې نه څوک له خپل دين نه واوړي الله به نور ډېرر زر داسرې

خلک پيدا کړي چې الله ته ګران وي او الله هغوی ته ګران وي ،چې له مؤمنرانو سرره

به نرمي کوي او پرکافرانو به زړور او تيز وی ،چې د الله په الر کې به جهاد کوي او د

 -1خطبهء اين کتاب خطبهء ماثوره است که رسول الله ج به اصحابش آن را ياد میداد .و
من آن را از کتاب شيخ ناصر الدين آلبانی گرفتم :خطبة الحاجة التي كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه تاليف محمد ناصر الدين األلباني ،بيروت:

المکتب اإلسالمي ( ،)1400ص.2 :

2
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هېڅ مالمتوونکي له پړې اچولو نره نره وېريرږي ،د ا د اللره فضرل دی چاتره يرې چرې

خوښه شي ورپه برخه کوي يې ،الله د پراخه وسايلو څښتن او په هر څه پوه دی».
َّ ِّ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ
َ ْ َ
اَّلل صَّل اَّلل علي ِه وسلم يقول َلبلغن هذا
يم ادل
اري قال س ِمعت رسول ِ
«عن ت ِم ٍ
ِ
َ
اَّلل َبيْ َ
ت َم َدر َو ََل َو َبر إ ََّل أَ ْد َخلَ ُه َّ ُ
ْت ُك َّ ُ
اَّلل َه َذا ِّ
انل َه ُ
ار َو ََل َي ْ ُ
ادل َ
ْاْل ْم ُر َما بَلَ َغ اللَّيْ ُل َو َّ
ين
ٍ ِ
ٍ
ًّ
ْ
ُّ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َّ
ُ
اَّلل به ْاْل ْس ََل َم َوذَل يُذل ُ
بع ِّز َعزيز أَ ْو ب ُذ ِّل َذَلل ع ًّزا يُع ُّز َّ ُ
كف َر َوَكن تم ٌ
يم
ال
ه
ب
اَّلل
ِ ٍ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِِ ِ
ِ ٍ ِ
َّ ُّ َ ُ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ ََّ
اري يقول قد عرفت ذلِك ِِف أه ِل بي ِِت لقد أصاب من أسلم ِمنهم اْلْي والَّشف
ادل ِ
َ
ْ
َ ْ ّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ً ُّ ّ َّ َ َ
اْل ْز َية» حدیث شمېره:
وال ِعز ولقد أصاب من َكن ِمنهم َكفِرا اذلل َالصغار و ِ
( )1۶3۴۴مسند الشامین (مسند احمد ابن حنبل.)/
له تميم الداریس روايت دی چې مرا لره رسرول اللره ج څخره اوريردلي دي
چي ويل يې :دا دين په تر هغو ځايونو رسيږي تر کوم ځای پورې چرې شرپه او
ورځ رسيدلې وی او اللهأ بره هريڅ کرور هريڅ ښرار ليررې او نيرږدی ځرای بره
داسي پرې نه ږدي ترڅو يرې خپرل ديرن هلتره نره وي داخرل کرړي پره عرزت د
عزتمندو او په ذليل کيدلو د ذليالنو يعنی څوک چې دادين ومني الله تعرالی بره
عزت ورته په برخه کړي او څوک يې چې ونه منی نو الله تعالی به يې لره ذلرت
او خواری سره مخامخ کړي.
د سيانس او ټکنالوجي د پرمختګ پدې مهم پړاو کې د اسالم ددين
عظمت او لويي پدې کې ده چې له نيکه مرغه کوم کسان له هغوی اسالم منی
هغوی د خپلو هيوادونو روڼ اندې ،متخصصين علماء او پوهان خلک دي
چې وروسته له پوره مطالعی او هر اړخيزې څيړنی څخه دې پايلې ته رسيدلې
چې د اسالم مقدس دين دی چې د بشر ناخوالو ته مثبت څواب ويلي شي.
خو بر عکس کوم کسان چې مرتد شول هغوی متاسفانه هغه خلک دي چې
اصال ددې دين په هکله هيڅ معلومات نه لري او په ټول ژوند کې يې يو وار
هم قرآن کريم ندی خالص کړی چې په دې مبارک کتاب کې د انسان د
الرښوونې لپاره څه شته بلکي ددې فاني دنيا د څو ناچله پيسو په مقابل کې يې
َََذْۡ
خپل حق دين په باطل بدل کړی چې پدې هکله اللهأ فرمايیِ﴿ :إَون تتولوا
َ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ ً َ ۡ َ ُ ۡ ُ ذ َ َ ُ ُ ٓ ْ َ ۡ َ َٰ َ ُ
يستبدِل قوما غريكم ثم َل يكونوا أمثلكم [ ﴾٣٨محمد.]38 :

مقدمه
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«که تاسو (مسلمانان) له خپل دين څخه وګرځی نو الله پاک له تاسو نه پرته نور

خلک راولی چې بيا به ستاسو په څير نه وي».
درنو ملګرو! کله فکر کوو قرآن يوه الهی معجزه ده نو واقعاً دې حقيقت ته
رسيږو او دا مومو چې معجزه ده چې دغه معجزه په ټولو الهي احکامو اغېزه
اچوي او ټول احکام يوه معجزه ګرځي ،د الله هر قانون په خپل ذات کې يوه
معجزه ګڼلی شو ،ډېر ځله داسې شوي چې زمونږه مسلمان وروڼه د ځينو
مستحبو او يا هم سنتو کارونو په کولو کې خپله بې پروايي ښيي خو چې د
نويو مسلمان شويو له حاله سړی خبر شي نو پوهيږي چې هغوی د څومره
يوې جزوي او وړې خبرې تر تاثير الندې راغلي او مسلمان شوي دي.
حضرت محمد ج فرماييَ« :ل حيقرن أحدكم من املعروف شيئا ولو ان يلیق أخاه
بوجه طلق» .تاسې د دين هېڅ ښه کار ته په کمه سترګه مه ګوری که دا ښه کار
ستاسې له يو ورور سره په ورين تندي مخامخ کيدل هم وي د ليدو کتلو هم
وي .دا حديث شريف مونږه ته راښيي چې انسان بايد په خپلو ټولو معامالتو
کې په تېره مسلمان بايد ډېره پاملرنه وکړي ځکه چې همدغه نېک خوي او
کړه وړه د خلکو د پام وړ ګرځي او هغوی مسلمان کيږی .په لويديځ کې خو دا
عامه شوې ده چې د اسالم دين هسې يو دين ده او د ښځو حقوقو ته هېڅ
پاملرنه نه کوي خو کله چې زياتې ښځې د حجاب په اړه پوهيدلي او ليدلی يې
ده مسلمانې شوي دي ځکه هغوی دې حقيقت ته رسيدلي دي چې دا حجاب
يوه ښځه له څومره بدوکارونو څخه منع کوي او دا چې چا امر کړی نو هغه
څومره په ښځه باندې مهربان ذات ده .د فارس په جنګونو کې مسلمانان له
پرلپسې ماتو سره مخ شول ،کله چې د مسلمانانو مشران سره راټول شول نو د
ماتې د الملونو په لټه کې شول ،له ډېرو خبرو وروسته يو تن وويلې چې د احد
په جنګ کې مسلمانانو د حضرت محمد ج له يو امر څخه سرغړونه وکړه نو
مات شول ښايي مونږه هم داسې کوم سنت يا د حضرت محمد ج امر مات
کړی وي ،له څېړنې وروسته پوه شول چې ډېر وخت کيږي چې مسواک يې نه
ده استعمال کړی نو فوراً والړل او له ونو څخه يې لرګي مات او مسواکونه يې
ترې جوړ کړل هماغه و چې په سبا جنګ کې کامياب او بريالي شول.
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وروڼو که پوه شو نو د حضرت محمد ج په هره خبره کې د ژونرد اوبره دي،
خو ولې ستونزه دلته ده چې مونږه د هغه له اوامرو څخه بې تفاوته پراتې کيرږو
اودامعموله ده چې د بې تفاوتې سزا به حتمراً خلرک وينري .مرا دا کتراب دنويرو
مسلمانانو د مستندو کيسو څخه راجوړ کړی ده او تر ډېره حده مرې هڅره کرړې
ده چې تر څو د الملونو سره يو ځا ی د يو تن د مسلمانېدو کيسه ذکر کرړم ترر
څو هغه چا چې ايمران نره ده راوړی د هغرې د ايمران راوړلرو لپراره هرم يرو ښره
مرستندوی ثابت شي او د مسلمانو سترګې پرې يخرې شري ا و همدارنګره چرې
مسلمانان له کومو کارونو بې غوره پاتې دي هغه بېرته راخپل کړي .په پاي کرې
له اللهأ څخه غواړم تر څو دغه کتاب د خپلې رضا سبب وګرځوي.
َُ ۡ
ذُ َ َ ُ
ٱع َملُوا ْ فَ َس َ َ
ٱَّلل ع َملك ۡم﴾.
ريى
﴿وق ِل

لومړی څپرکۍ:
د اسالم عظمت
درنو وروڼو پدې فصل کې به د اسالم او د مسلمانانو په هکله ځينرې خبررې
سره شريکي کړو تر څو د اسالم د مبارک دين په ستروالي او لويوالې باندې پوه
شو .وروڼو نن سبا چې څوک مسلمانېږې ډېر څيزونه له السه ورکروي د بېلګرې
په توګه مال ،دولت ،اهل او عيال ،زندګي او نور شيان او باالخره لره کروره هرم
شړل کيږي خو هغه بيا هم ددې شيانو برسېره د اسالم پره مبرارک ديرن محکرم
پاتې کيږي؟ آيا ددې المرل پرتره د اسرالم لره حقيقرت نره برل څره کېردای شري،
همدارنګرره کرره سررو وکررړو نررو هغرره کسرران چررې نرروي مسررلمانېږي ټررول علمررا،
پوهان ،او نړيوالې پېژندل شوې څېرې وي خو ددې پره مقابرل کرې هغره کسران
چې له اسالم څخه وځي ټول ناپوه ،په پيسو مين ،لوچک او لروفره خلرک وي،
تاسې دا واټن په خپلو سترګو ليدلی شی ،نو د اسالم د ستروالي په هکله تاسرې
خپله فکر وکړی .اوس به مونږه د ځينو خلکو د مسلمانېدو الملونه وڅيړو چرې
دوی ولې د اسالم مبارک دين پر لور مخه کوي او قبلوی يې.
د لویدیځوالو د مسلمانېدو الملونه
په لويديځ کې د خلکو د مسلمانېدو الملونه په الندې توګه څېړلی شو:
 -1مادي او معنوي تنده :يو د لويديځوالو دمسرلمانېدو لره الملونره څخره د
هغوی معنوي او مادی تنده ده ،که چېرې هغوی په مادي برخره کرې څره
ناڅه کړي دي خو په معنوي برخه کې يې پښې ډېرې سستې شروي دي،
هلته متقابل احترام ،د والدينو احترام ،ټولنيزې اړيکي ،د انسرانانو لپراره
خدمت ،فردي اړيکې ...او داسې نور معنروي بعدونره ټرول ډېرر ضرعيفه
دي ،د مرضونو زياتوالی لکه د ايدز ،سرطان او نرورو ددې علرت شروی
چې ډيری انسانان ووژنې چې دا اصالً ټول د بشر پوسيله د جروړ شرويو
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دينونو نتيجه ده او که الهي قانون سره يې اړيکري ټينګري شري نرو دا هرر
څه به بېرته راسم شي.
 -2له ژوند څخه ستړي کيدل :لکه مخکې چې ذکر شول د مرادي ژونرد پره
برخه کې هم ستونزي شته دي چې د لويديځوالو د دين د بردلولو علرت
جوړېدای شي ،د بېلګې په توګه يوتن د خپل کار اوبرار او تجرارت لپراره
داسې يو چا بانردې اعتمراد نشري کرولی چرې خپرل ټرول رازونره ورسرره
شريک کړي او ټول کارونه ورسره په شريکه پر مرخ بروزي نرو پره مرادي
برخه کې هم يواځې پاتې کيږي او د پريشانی سبب يې ګرځي ،تل پردې
فکر کې وي چې د ارمانونو د ثبرات لپراره يرې ښره او سرم ملګرری پيردا
شي.

 -3پرره عقيررده کررې د معقوليررت لټرره :نررن دې عصررر ترره مررونږه د سرراينس او
تکنالوژی زمانه وايو او پدې عصر کې خلک پره بينرا او پرانسرتو سرترګو
خلکو سره حرکت کوي يعنې داسې عقيده نشي منلی چرې د عقرل سرره
په ټکر کې وي يا يې عقل ونشي منلی لکه څنګه انسان د خپل عظمرت
له درلودو سره سره بت ته سجده وکړي ،دا برت کره د مسريح وی کره د
بودا وی او يا د بګوان برابره خبره ده زمونږ په وړاندی هيڅ توپير نلرري
ولې ورته عبادت وشي انسان دې څنګه ملعون او مردار پيدا شري او بيرا
دې مسيح عليه السالم د هغه د پراکوالي هڅره وکرړي د انسران پوښرتنه
کوي چې ولي انسان معلون پيداکيږي ولی پالر خپرل زوی د بنردګانو د
معاف کولو لپاره قربانوي ايا د ظلم نه دي چي پالر خپل زوي دښرمنانو
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ته سپاري ولی دا زوي دده په وينه کې شريک نه دي ولي پالر بي له دي
نه چې خپل اوالد مړ يا په دار کړی خپل بندګان نه معاف کوي؟
دغسې نورې ډېرې پوښتنې شرته چرې د ځرواب لره پيردا کولرو وروسرته يرې
خلک مسلمانېږي.
يو عالم مخکی له دي نه چې مسلمان شی وايې :زه د خپلې پوهي په رڼا کې
دا معلومووم چې دا جهان بی لره خرالق نره نره دی پيردا شروی خامخرا يرو ذات
موجود دی چې دغه جهان پدغسې نظم رهبري کوی.
يو پوه او نوی مسلمان د خپل د مسلمانېدو پره کيسره کرې وايري چرې کلره زه
کليسا ته والړم نو ماته يې يو ګيالس اوبه راکړې او وويلې چې دا مسريح وينره
ده ويې څکه او لږ فطيره ډوډی يرې راکرړه او راتره يرې وويلرې چرې داد مسريح
غوښه ده ويې خوره زما عقل دلته دا ونه منله او ما ورتره وويلرې چرې زه څنګره
ومنم چې ډوډی ته غوښه او اوبرو تره وينره ووايرم؟ هغروی راتره پره ځرواب کرې
وويلې چې که غواړې چې عيسوي و اوسې نو ته بايد دا شريان لره هېرره وباسرې
او له خپل عقل سره کله ناکلره پره تضراد کرې هرم واوسرې.کله چرې دا عرالم دا
خبرې اوري نو د عقل غوښتنه يرې مخالفره وي بېرتره خپرل ديرن پريرږدي او د
سم دين په لټه کې کيږی.
دغه زيرکه عالم غواړی چې داسی يوازينی خالق ته خپل ځران تسريلم کرړي
چې په رښتيا هم دعبادت او ستاينی وړی وي ،د لوړ قدرت څښرتن وي دپرالر
توب او زوی توب نه بي نيازه وي ،د هغره علرم او پوهره بری سررحده وی او د
هغه اوامر د نافذيدو وړ وي ،هر کله هر وخت هر چيرې د انسران سرره وي نره
داسي چې په کوم اتاق بند وي او د انسان په خپلو السونو جروړ شروي وي زمرا
رب بايد انسان تره کرامرت ورکرړي ،عرادل او مهربانره وي لره ظالمرانو څخره د
مظلوم انتقام واخلی د انسانانو اعمال بايرد محاسربه کرړی او د هغروی د نيکيرو
بدله بايد ورکړي .لره ډيررو مطالعراتو او تحقيقراتو څخره وروسرته دغره انسران
اللهأ ددغو ټولو صفاتو وړ او اليق ګڼي او براالخره ايمران راوړي ،ځکره چرې
ټول کاينات خپل حقيقي خالق ته تسليم دي نو زه هم ددې جهان له اجزاوو نه
يو جز يم او بايد ورته تسليم شم.
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تعصبات او بې احترامی د انسانانو ترمينځ:
يو بل تن خپله د مسلمانېدو کيسه داسې کوي :زه تعصباتو دېته اړکړم چې
مسلمان شم او يو سم دين ځانته غوره کړم ،دا څنګه کېدای شي چې ټول
انسانان دې يو الله پيدا کړي وي او بيا دې يو پر بل د رنګ په وجه امتياز
ولري ،تور دې کليسا ته نه ځي او سپين دې ځي دا غېر عادالنه وېش ده او کله
چې مې وموندل چې اسالم کې دا څيزونه نشته نو اسالم مې ومانه وروسته مې
بيا درک کړه چې اسالم رښتيانی چې د انساني ژوند لپاره تګالره ده .ځکه چې
َ ذ َ ۡ َ َٰ ُ
ذ َ ۡ ََ ُ
ۡ
ۡ
په اسالم کې د غوره والي اساس تقوا ده ﴿إِن أكرمكم عِند ٱَّللِ أتقىكم﴾

[الحجرات .]13 :فضليت صرف په انسانی کرامت او تقوا پورې اړه لري.

او کله چې نامسلمانه وګړي پدې پوهيږي چې اسالم هم دين پره دربرر کرې
لر ي او هم دنيا نو بې له درنګه مسلمانېږي.
په اسالم کې رنګ نژاد ،قوم ژبه وطن ماديت هيڅ ارزښت نه لری ،دلته تور
حبشی بالل د روم سهيل او د فرارس سرلمانس چرې د بيرل رنرګ بيرل نرژاد او
نسل څخه دی خو همدوی د ټولو څخه غوره او الله ج ته نرژدی خلرک دی او
د دوی په مقابل کې ابوجهل ،ابولهب او ابوطالرب د هغره ج پره وړانردی هريڅ
ارزښت نه درلوده .وايي چې يوه ورځ يوه نفر بالل ته داسې يوه جمله وکاروله
چې د هغه رنګ ته پکې څه نسبت شوی وه خو کله چې رسول الله ج خبر شو
نو هغه صحابی ته يی وويل چې د ستا پره وجرود کرې ال اوس هرم د جاهليرت
اثار معلوميږی هغه سړی پوه شو چی رسول الله ج ورته وايي چې تره حقيقري
مومن نه يې ،ځکه چې تعصب او جاهليت د اسالم له نور سره کامال په تضراد
کې ده هماغه وه چی بالل ته ورغی او د هغه په مخ پره خراورو کرې ولويرده او
ورته يې وويل چې ما په لغتو وواهه ترڅو الله راته د هغې کليمي عفوه او بښنه
وکړې.
همدا شان يوه ورځ د رسول الله ج ملګرو مهراجرو او انصرارو پردې خبرره
اختالف درلوده چې ايا سلمان فارسی مهاجر دی او که انصار کله چرې رسرول
الله ج خبر شو هغه مبارک داسي فيصرله وکرړه چرې سرلمان خرو زمرا د کرورني
يعني اهل بيتو څخه دي.
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 -4د مکمل او پوره دين لټه :ځيني دينونه د ژوند په روحي او معنوي برخې
پسې نښتې وي او نه غواړي چې انسان دې د دنيا سره په تماس کې وي
چې انسان د ټولنيز ژوند څخه لرې کوي او رهبانيت ته يې متوجه کوي
ال دماديت پر لور تللي دي او له
او بيايي ،خو ځيني نور دينونه بيا کام ً
دين سره يې هېڅ اړيکه نه ده پاتې خو اسالم متوازن دين ده ،اسالم
انسان ته د دنيا او اخرت دواړو توصيه کوی ،مومن انسان ددنيا ژوند د
اخرت دنيکمرغيو لپاره وسيله ګرځوی او هميشه د اللهأ دغه قول
َذَٓ َ َ
ُّ ۡ َ َ َ َ ا َ
َ َ َ َا َ َ َ َ َ ذ
﴿ربنا ءات ِنا ِِف ٱدلنيا حسنة و ِِف ٱٓأۡلخِرة ِ حسنة وق ِنا عذاب ٱنلارِ [ ﴾٢٠١البقرة:
 ]201خپل مد نظر ګرځوی.
«پروردګاره ماته ددنيا او اخرت ښيګڼی را په برخه کړي».
کومه الره غوره کړو؟
د انسان په ژوندکې درې الرې شته دي:
 د انسان خپله الره :هغه الره چې انسان يې د خپل ذهن په وسيله ځانتره
مخکې کوي.
 د نورو الره :هغه الره چې نور پرې تللي دا هم ورته د تسليم سر ټيټروي
او پرې ځي.
 د الله الره :د نېکمرغيو ته د رسېدو لپراره چرې انسران يرې د ځران لپراره
غوره کوي او ټاکي.
اوس دا سوال پيدا کيږي چې پدې دريو کې کومه الره وټاکو؟
خپله الره:
 -1خپله الره خو په منطقي ډول سرره هرم غلطره ده ځکره د انسران پوهره د
وخت په تېرېدو سره تغير کوي او هغه له خپلو تصرميمونو څخره منکرر
کيږي ،د بېلکې په توګه زه چې کله پنځلس کلن وم نو ما ځانته يروه الره
انتخاب کړې وه يا يو څو شيان مې پېژندل خرو کلره چرې مرې پوهنترون
وويلې نو نور هم ښه شوم اوکله چې څلويشت کالو شراوخواته ورسرېدم
بېخي ښه شوم او شايد تر دې وروسرته نرور هرم ښره شرم خرو دا څروک

ولی مو اسالم ومانه؟

10

ويلی شي چې ما په لس کلنی کې کومره الره غروره کرړې هغره دې زه پره
پنځه ويشت کلنی کې بدله نه کړم .ځکه ماته اوس معلومه شروه چرې پره
پنځه کلنی يا لس کلنی کې ما زيات نقصانونه درلودل چې هغه اوس ښه
شوي او د اوس نقصانونه به مې سبا ښه کيږي .انسان هميشه پدې فکرر
کې وی کاشکي پنځه کاله پخوا زه پدی پوهيدای نو ما په داسری نره وی
کړي او دا کار به مې کړي او دا کار به مې کړی وايې او اوس پره څرومره
غټررې نيکمرغرري ترره رسرريدالی وايرری انسرران هميشرره پرره خپررل تيررر عمررر
پيښمانی ښکار کوی ځکه چې د هری ورځي په تيريدو سره د انسان پره
تجربرره او علررم کررې زيرراتوالي راځرری هيڅکلرره مررونږ نرره شررو ويررالي چررې
انساني پوهه پوره او تکميل شوه د بيلګی په ډول يو وخت يې افالطرون
او سقراط ته فيلوسوف ويلي په داسي حال کې چې هغوی ميکرروب نره
پيژانده او نه يې پدې اړه څه پوهه درلروده خرو لرويې يرا سرتور پره شرلم
پيړي کې ميکروب کشف کړ ،نو ايا د افالطون او سقراط پره وخرت کرې
ميکروب نه وه او که نه هغوی پدې هکله معلومرات نره لررل پره اوسرنۍ
زمانه کې يو ماشوم هم ميکروب پيژني.
الکررن هيڅرروک ورترره فيلسرروف نرره وايرري دا اوس چررې څرروک ځانترره قررانون
جوړونکی او قانوندان وايی کيدای شی چې يوه پيرړی وروسرته يری څروک يروه
خبره هم ونه منی او ورته د نالوسرتی پره سرترګه وګروری ځکره چرې يروه پيرړ
مخکی پوهانانو کمپيوتر نه پيژنده انترنيټ ته يې الس رسی نره لرلره څرو کالره
وروسته کيداشي داسی شيان پيدا شی چې چې نن ورځ يې مونږ نه لرو ،نرو ايرا
زمونږ ننی قانون به د هغوی په درد وخروري .او کنره ديروه کالسريک قرانون پره
سترګه به ورته وګوری نو بناء د انسان د تجاربو محردوديت ددې المرل ګرځري
چې انسان بايد زياتې غلطي وکړي او دا غلطي باالخره تجارب مينځ ته راوړي
او د اچې د انسان علم محدود دي نو کوم فکر چرې انسران کروی حتمری نره ده
چې هغه دې صحيح وي ځکه چې د انسران تصرور او فکرر د هماغره نيمګرړی
علم پيدا وار دی چې دی يې لري.
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 -2د نورو الره :دا خو د انسان خپله الره شوه ،کله چې د انسران خپلره الره
دغرره رقررم مشررکالت لررري نررو ښررکاره خبررره ده چررې د نررورو الره هررم
ددهمدغسې انسان غوره شوی الره او هغه هم د همردغو نيمګړتيراو نره
خالي نه ده ځکه چې نور هم د همدغو پنځو حواسو او نفسانی غوښتنو
تابع دی او د وړاندینۍ پيړ

پره زرګونرو وړانرد وينرې د راتلرونکی نسرل

اختراع او السته راوړنو تکذيب کړي نو بناء د نورو الره هرم معقولره نره
ده.
کله چې خپله الره غلطره شروه نرو نرور خرو هرم مرونږه غونردې بشرر دي نرو
څرګنده خبره ده چې د هغوی الره هم غلطه او ناسمه ده.
 -3د اللهأ الره :دا چې اللهأ د ډير زيات علم او پروهی څښرتن دی او د
خپل دغه علم ا وزيات محبت په اساس يې چې له انسان سره يې لرري
دغه انسان يې پيدا کړ او بيايې د ځمکي پر مخ خپل خليفه وټاکه او بيا
ورته د اوسيدلو او ښه ارام او سعيد ژوند تيرولو لپاره د خپل هغره علرم
په رڼا کې چې په زمان او مکان پورې اړه نه لری او تل ترتله به هر ځرای
چليږي قانون او د ژوند تيرولو لپاره طريقه کار جوړ کړی ځکه چرې دی
له هر چا نه د خپل مخلوق په مصرلحتونو ښره پروهيږی نرو ځکره ددغره
لوی با عظمته خالق الر او طريقه تر هر چا غوره او له هر راز مشرکالتو
او پاکه او سپيڅلی ده.
د دین د الرې غوره والی عقل ته نژدې ده
د انسان په ژوندکې يو د احتماالتو علم ده چرې انسران يرې ترل پره نظرر کرې
ساتي دلته د سفر په اړه خبره کوو:
که چېرې يو څوک سفر ته روانيږي نو د دې لپاره چې موټر يې پره الره کرې
پنچر نشي او پنچرمين به هم نه وي يو شتبنی له ځانه سره اخلري ،شرايد هوټرل
الره کې نه وي نو لږه غذا ځان سره اخلي ،ښايي اوبه يرې مخرې تره رانشري نرو
لږې اوبه هم ځان سرره اخلري ،شرايد الره کرې ورتره غلره راووځري نرو د غلرو د
مخنيوي لپاره سالح له ځانه سره اخلي .اوس چې کله دوی سفر کروي کره يرې
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داشيان پکار شو خو ښه ده او که يې پکار نشرول نرو کروم زيران يرې هرم نره ده
کړی خو هغه څوک چې دا شيان له ځانه سره نره وړي او الره کرې يرو دم ورتره
غله مخې ته ورځي يا تږي کيږي خو اوبه نشته يا هم موټر يې پنچر کيږي خرو
بل ټاير نشته نو څومره تاوان يرې کرړی؟ همداسرې د اخررت پره اړه هرم بايرد و
انګېرل شي ،ښه کارونه بايد وکړي اسالمي اعمال بايد اجرا کړي کره د حسراب
او کتاب ورځ يې مخې ته راغله نو مالمت به پکې نه وي او که رانغله نرو کروم
تاوان يې نه ده کړی (دا دليل د غير مسلمانانو لپاره ده او مونږه خو پدې ايمان
لرو چې داخرت ورځ حق ده).
په نورو ادیانو د اسالم د مقدس دین ښه والی
کله چې دغه الهی سپيڅلي دين د نورو اديانو سره پرتله کوو نرو ګرورو چرې
دغرره مقرردس ديررن پرره نررورو اديررانو خررورا غرروره والرری لررري او ډيرررې داسررې
ځانګړتياوی دې چې په نورو اديانو کې نه تر سترګو کيرږي براالخره همردا ښره
والی ددې سبب شوي چې د نورو اديانو پيروان يې ځانته را جلب کړي دي.
په موجوده نړي کې دو قسمه دينونه تر سترګو کيږي
اوله برخه يا ډله :دا هغه اديان چې يروازي روحری طررف تره پرام کرړي ،کروم
خلک چې ددې قسم اديانو پيروان دي دوي بايد دنيا نه صرف نظرر شري يرا پره
بله وينا د دوی ماديت سره بايد هيڅ قسرم سررور کرار ونره لرري پره غرارونو او
غرو په سوريو کې بايد کينی عبادت وکړی او ددې لپاره چې په خپل ديرن کرې
اوچت مقام ته ورسريږي بايرد نکراح ونره کرړي او د ښرځو سرره بايرد هريڅ راز
ګډون ونه کړي ددغه راز اديانو پيروان دوه الرې لرې يا دا چې لره دينره صررف
نظر شي او بی ديني غوره کړي ترڅو چې ددنيا کارو بار او ژوند پرر مرخ پروزی
ځکه چې د انسان جوړښت له دوه برخو مادی او معنوی څخه جروړ شروی دی
نو کوم ادیان چې د انسان دغه مادی اړخ يې لره پامره غورځرولي دي او يروازي
معنوی طرف ته يی توجه کړی نو دوی خپل وپيروان له السه ورکوي ځکه چې
د انسان د مادي اړخ په سلسله ځينی غوښتنی دي چې کله هغه بره قرانونی ډول
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اشباع نه شی نو انسان مجبور دی چې هغه له غير قانوني الرې اشباع کړي چې
پدي صورت کې مجرم پيداکيږی او جرم يې په جامعه کې بدې اغيزی لري.
دويمه برخه يا ډله :دا هغه اديان دي چې يوازی مادي طرف يې خپله توجره
جلب کړي او د معنروي طررف تره پکرې اصرال څررک هرم نره ليردل کيرږي دوی
صرف په ماديت ايمان لری او له مادې نه اخوا يې په بل هريڅ شری سرترګی نره
ډکيږی دوی که هرڅومره په مزو او چړچو کې وی خرو بيرا هرم ځران ورتره کرم
ښکاری او کوشش کوي چې ال زيات ماديت تر السه کړی کله هم چې لره کروم
ناوړه حالت يا کمی سره مخامخ کيږي نو په خپل داخل کې داسي کروم معنروی
ځواب نه پيدا کوی باالخره مجبوريږي چې ځان وژنه پيل کړی او بس.
اسالم تر ټولو ستر نړیوال دین دی
که څه هم نن سبا د اسالم دمقدس ديرن پره خرالف ډيرر زهررجن تبليغرات
کيږی او لره بلري خروا نره مسرلمان هرم پردې نره دي توانيردلی چرې د اسرالم او
مسلمانۍ ريښتينی تمثيل وکړي ترڅو د مخالفينو تبليغات په تنه کې شنډ کړی
خو پيا هم ددي ټولو مشکالتو با وجود ددنيا په هرر ګروک کرې پره ډیرره تيرز
سره د چټک پرمختګ په حال کې ده د خلکرو د ډيرر والري د کلنري کتراب دسرر
شررميرنی پرره اسرراس د اسررالم د زيرراتوالی کررړی دوه چنررده ترره رسرريدلې پرره اوس
وخت کې مسلمانان د ټولي نړي د نفوسو څلورمه برخه يا پنځه ويشت په سرلو
کې جوړوی چې ديو سل اته اتيا هيوادو لره جملری څهره چرې د ملګررو ملترو د
سازمان غړيتوب لري شپږپنحوس یري اسرالمي دي او پره پراتي هيوادونرو کرې
مسلمانان د لويو اقليتونو په توګه ژوند کوي ،همدا اوس څلور سوه او پنځوس
ميليونه مسلمانان له اسالمي هيوادونو څخه بهر ژوند کروي چرې د نرړ

پنځره

عشاريه اته مليارده نفوسو له جملی څخه يو عشاريه پنځه مليرارده يعنری پنځره
ويشت سلنه يې مسلمانان تشکيلوي .از اهنرګ پرات ترا آهنرګ نراب ،تهرران د
پرتو بيان انتشارات.
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دویم څپرکۍ:
په امریکا کې د اسالم په اړه یو ځغلنده نظر
دسرسیمرنی د کلني کتاب په وسیله څرګنده شوي چې په کال کې یروازی پره
امریکررا کررې یولررک کسرران مسررلمانیږي د اخرروت اواز مجلررې د امریکررا د بهرنیررو
چررارو وزیررر لرره خررولی لیکلرری چررې اسررالم ډیررر شررریع لرره نررورو دینونررو څخرره د
پرمختګ په حال کې ده همدا راز زیاته کړی

اسم د امریکایې فرهنګ په بیخ

او بنیاد کې ځای نیولی دي ،دې وایې چې دا یوازی پره امریکرا ېرک نره ده چرې
اسالم چټک پر مختګ کوی بلکې ددنیا په ډیرو ملکونو کې د اسالم پرمخترګ
تر سترګو کیږي خاصتا په اروپایي هیوادونو کې لکره :المران او انګلسرتان چرې
دهری ورځې په تیریدو سره د مسلمانانو تعداد مخ په زیاتیدو ده د المان هیواد
 8سلنه خلک مسلمانان دی او په انګلسرتان کرې د محمرد ج نروم د نومونرو پره
ترتیب کې دویم نوم دی چې پدی هیواد کې خلک پری نومول کیږی.
په امریکا کې د اسالم پر مختګ د  19پیړ

په اخر او د شملي پیړ

په سر

کې شروع شو یو عیسوی راهب کشیش نورمن چې په ترکیه کې یې د مسحیت
تبلیررک کرروه کلرره چررې د اسررالم پرره حقیقررت وپوهیررده فررورا پرره 1870م کررال کررې
مسلمان شو یو بل صحافی چی په  1870کال کې د مانیل دسرقنصل په حیرث
تعین شو او چې کله د هند د علماوو سره د یو لیک په واسرطه ارتبراط قرایموی
او بیا د هنردی علمراوو دوه تنره مانیرل تره ورځری او وروسرته لره ډیررو بحثونرو
شاغلی الکساندروب د اسالم په مقدس مشررف کیرږي او سمدسرتی لره خپلری
وطیفی تر استعفا ورکوی او هند ته سفر کوی او وروسته له څه مودی نره چرې
د اسالم په اړه پوره پوهره حاصرلوي بیرتره امریکرا تره راسرتنیږی او د جمعیرت
دعوت او تبلیک په نوم کار پیل کوی او ددغه جمعیت اوه شرعبی پره  7ښرارونو
کې تشکلیوی تر دې وروسته شاغلی وب له ردویم سلطان عبد الحمید سره په
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ارتباې کې شو او په نیویارک کرې د عثمانیرانو د افتخراری قونصرلری پره حیرث
مقرر شو.
د نژادي تبعی او مړنی نیولو په زمانه کې په داسي حال کې چې تور پوستکی
افریقایي مظلومان باالخره پدې حقیقت ورسیدل چې یروازینی دیرن او عقیرده
چې د انسانانو ترمینځ فرق او پیژنره کروی هغره د اسرالم مبرارک دیرن دی چرې
هیڅ سپین ته په تور باندی ترجیح نه ورکوی او دفضیلت او غوره والری معیرار
پکې تقوا ده نو همدغه نقطه ددی سبب شوی چرې پره ډلرو ډلرو افریقرایي ترور
پوستکی په اسرالم مشررف کیرږي ،د جرورج تراون د امریکرایي پوهنترون د یروه
اسناد پونه حداد په وینا چې په امریکا کې اسالم له ټولو ادیانو نه په ډیره چټکي
سره مرخ پره وړانردي ځری د  19۶0م کرال د شرمیرنی مطرابق پره امریکرا کرې د
مسلمانانو تعداد  7۶000نفرو ته رسیده په داسي حال کې چې پره کرال 2000
م کی یوازی  1200مساجد ثبت شوی اود مسلمانانو تعرداد  2میلیونرو څره ترر
 1-8ملیونرو بروری رسریږی چررې ددی لره جملری څخرره یروازی پره  2000کررال
 2000کسان مسلمانان شوی دي.
دیوه امریکایي محقق کارل الیس په وینا که چیری د اسالم د پرمختګ لړی
همداسی پراکی شری نرو پره راتلونکرو  17کرالو کرې بره د امریکرا پره څرو مهمرو
ښارونو کې د مسلمانانو تعداد له مسیحانو څخه زیات شی هغه په خبله اخرنی
مصاحبه کې چې له (بی بی نیوز) سره کرړی ویلری دی چرې :مسرلمانان پره هرر
کال کې  ۶فیصده زیاتیږی چی دغه نروی مسرلمان  80پره سرلو کرې مسریحیان
تشکیلوی او پاتی نرور یرې مهراچر لره نرورو هیوادونرو څخره امریکرا تره راغلری
مهاجر دی.
(اسالم په امریکا کې) کتراب لیکرونکی وایري چرې د اسریا صرغرا او وړوکری
اسیا یا افریقا د شمالی پرخی په هکله چا تصرور قردری هرم نشرو کروالی چرې
دلته دی څوک مسلمان شی ځکه چې دا منطقه تر ټولو زیاته د عیسرویت مرکرز
ګڼل کیده او هغه ورځ لیرې نه ده چې یوه ورځ به امریکا هم پره ټولره معنری یرو
اسالمی ملک وګڼل شی څیړونکی او محققین پدی نظر دی چې د  11سرتمبر
څخه را وروسته په امریکا کې تر ټولو نه زیات اسالم خپور شوی او سربب یرې
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همدا په ګوته کروی چرې خلکرو د اسرالم پره هکلره معلومرات ترالسره کرړل اود
اسالم په حقیقت پوه شول ،د شیطانی ایاتو ،دپیغمبرر دکاریکراتورنو رسرم او د
 11ستمبر د واقعی او د بعضی هیوادو دښه استیکال ددی واقعاتو څخه سربب
شول چې عام خلک د اسالم په هکله معلومات ترالسه کړی او اسالم په هکلره
زیاته مطالعه وکړی ترڅو دی حقیقت تره ورسریږي چرې قرران عظریم الشران د
الله تعالی یو معجز او له هر ډول السوهنو څخه پاک کتاب اود بشری نراخوالو
یواځینۍ دواو نسخه ده نو ځکه خو په زرګونو کسانو بی له درنګه ایمران راووړ
(د ااهنګ پاب تا اهنګ براب) کتراب لیکرونکی هرم وایري چرې لره  11سرتمبر
وروسته د امریکا د خلکو توجه اسالم طرف ته زیاته شوی.
ابرراهیم حسرین برراری کانرادا د (تورنترروی) اسرالمی مرکررز مردیر او اسررالمی
جامعی یو اوړ پوړی مقام په امریکرا کرې وایري :چرې پره موجروده وخرت کرې د
امریکا خلک د اسالم په هکلره معلومرات او اسرالمی مسرایلو تره لیوالیترا د 11
ستمبر له واقعې تر وروسته ډیر زیاته شوی ده دی زیراتوی چرې د  11سرتمبر د
واقعی نه وروسته د اسالمی مراکز او مسراجد نره د غیرر مسرلمانانو لیدنره کتنره
زښررته ډیررر زیاترره شرروی ده او حترری اسررالمی محققرران او عالمرران کلیسرراګانو
کالچونو تلویزونونو او شرکتونو ته دعروت کیرږی ترخرو ورشری او د اسرالم پره
هکله ورته معلومات ور واووړو او تبلیک وکړی.
د خلیج جنګونو ته د امریکایې عسکرو تلل اود اسالم او مسلمانانو تولیردل
هم ډیر موثر ثابت شوی کوم عساکر چې دمساجد او مقدسه ځایونو د خراپتیرا
لپاره ګمارل شوی کله چې په حقیقت پوه شوی بیا هم دغره عسراکر پره اسرالم
مشرف شوی دی.
د الوطن په نوم بوی ورځپاڼی خبر ورکړی چرې د خلریج پره اول جنرګ کرې
( )2۵000زره امریکایي عسکرو اسالم قبرول کرړي ،د هغروی اسرالم راوړل د
صهران په هوایي اډه کې یوه قاضی تایید کړی.
د عربستان چات یوه ورځپانه د (الریاض) پره نامره مشرهور دیروه امریکرایي
ځوان چی نوم یې جروزف سریمون وه او وروسرته خپرل نروم پره صرالح الردین
تبدیل کړ وایي کله چې حاجی په مساجدو کی له عراقری ځوانرانو سرره چرې پره
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انګلیسی هم پوهیدل ولید نو زه ددی لره اخالقرو دوی څخره ډیرر زیراتر متراثره
شوم او اسالم می ومانه.
د امریکایي پوه (جوزېف ادوارد) کيسه

وروسته له اسالمه

مخکي له اسالمه

له مسلمانېدو تر مخه نوم :جوزف ادوارد استس
له مسلمانېدو وروسته نوم :شيخ يوسف استس
تابعيت :دامريکا متحده اياالت
علمي سندونه :د هنرونو  197۴په برخه کې د ماسټر

سند او د الالهوت

(الهيات) په برخه کې د دکتورا سند.
د اسالم راوړلو نېټه 1991 :م عربی او اسالمي زدکړې يې لره  1991نره ترر
 1998پورې کړي الرښود او استاذيې :شيخ محمد عبد الرحمن وه.
د مسلمانېدو المل :مسيحيت ته د يو مسلمان وربلل وه.
تبصره :څرنګه چې اسرالم د توحيرد ،فطررت ،بخښرنې ،الرښروونې او بلنرې
دين ده او ټولو پيغمبرانو هم خلک ورتره رابللري دي .کره چېررې ددې ديرن يروه
هسته يا يو زړ چېرې هم زرغون شري هغره ډېرر ګړنرد لروئېږي ،ژر حاصرل
ورکوي او ټولو خلکو ته ځان څرګندوي او پايله کې په لويه ونه بدليږي.
وګور

دغه ستر عالم چې پخوا يې خلک د مسيحيت تحريف شروي ديرن

ته وربلل له اسالم راوړلو وروسته يو لوی بلونکی او داعري جروړيږي ،خلرک د
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اسالم پر لور رابولي تر دې پورې چې د نورو مسلمانو وروڼو په زړونو کرې هرم
ځانته ځانګړ ځای جوړوي.
نومرروړ د امريکررا د تکررزاس ايالررت اوسرريدونکۍ ده .کرره مررونږه وغررواړو د
نوموړي د اخالقو ستاينه وکړو نو ښايي د ډېرو سرترو ځرانګړنو څخره يرې يروه
هررم ونرره شررو ويلررۍ .هغرره مترروازن شخصرريت لررري ،عمررر يررې لرره  ۵۵کلوڅخرره
اوښتۍ.
َ
َ
َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ ۡ َ َٰ َ َ ُ ۡ ُ ذ َ ۡ ۡ
﴿ َف َمن يُردِ ذ ُ
ضل ُهۥ َي َعل َص ۡد َر ُهۥ
ٱَّلل أن يهدِيهۥ يۡشح صدرهۥ ل ِِۡلسل ِمِۖ ومن ي ِرد أن ي ِ
ِ
َ
َ
ذ َٓ
ذ
َ ً
ضيِقا َح َر اجا كأن َما يَ ذص ذع ُد ِِف ٱلسما ِء ٖۚ﴾ [األنعام.]125 :
ژباړه« :چاته چې الله د الرښوونې اراده وکړي د هغه سينه د اسالم لپاره پرانيزي

او چاته چې په ګمراهۍ کښې د غورځولو اراده وکړي د هغه سينه تنګوي او داسې

فشار پرې راولي چې (څنګه د اسالم تصور په ذهن کې راګرځوي نو) داسې ورته

معلوميږي ته به وايې ساه يې د اسمان ولورته ته راښکله کيږي».

استس خپله کيسه داسې پيلوي:
له مسلمانېدو وروسته نوم مې يوسف استس ده ،په يوه نصراني کرورنۍ کرې
زېږېدلۍ يم ،زمونږه کورنۍ نصرانيت ته زياته وفاداره وه او د امريکا په منځنرۍ
سيمو کې يې ژونرد کراوه ،پلرونرو او نيکونرو مرو نره يرواځې د نصررانيت لپراره
مکتبونه او کليساوې جوړې کړې بلکې خپل ځانونره يرې هرم تررې قربران کرړي
دي .زما لوست او مطالعه يواځې په مسريحيت کرې نره ده نغښرتل شروې ،ددې
ترڅنګ مې ديرش کاله هندوئېزم ،بودائېزم او يهوديت هم مطالعه کرړ ده .مرا
مې له خپل پالر سره په تجرارت کرې زيرات کرار کرړ  ،همدارنګره مرونږه بره د
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خوښۍ او جذابيت محفلونه هم درلودل ،په دې وروستيو کلونو کې مرو زيراتې
پيسې هم وګټلې خو ددې تر څنګ زما زړه ته هېڅکلره هرم ډاډ او سرکون پيردا
نشو ځکه ،د زړه ډاډ او اطمئنان د حقيقت له پيرداکولو او د سرمې الرې غروره
کولو پرته په بل شي کې چېرته پيدا کيدای شي؟
غوښتل مې چې هغه مسيحي کړم!!
زما د اسالم راوړلو کيسه داسې نه ده چې چرا راتره قرآنکرريم او يرا کروم برل
اسالمي کتاب ډالۍ کړي وي او ما يواځې هغه لوستي وي او بيا مې اسرالم زړه
ته راننوتۍ وي بلکه زه د اسالم يو له سرسختو دښمنانو له ډلې ومه ،ما بره نرور
خلک د مسيحيت لورته رابلل او کله چرې يرو نفرر مرا تره د اسرالم راوړلرو بلنره
راکړه نو ما هڅره پيرل کرړه چرې نومروړ مسريحي کرړم نره دا چرې زه مسرلمان
شم؟!
دا پيښه د  1991کال په هغه وخت کې وشوه چرې پرالر مرې لره يرو مصرري
سړي سره د تجارت پر معامالتو بوخت وه او له ما څخه يې وغوښتل چرې لره
نوموړي مصري سړي څخه ليدنه وکړم ،زما پره زړه کرې هرم د مصرر د لرغونرو
څيزونو (اهرامونو ،د نيل سيند )...د ليدلو مينه راوټوکېدلره خرو پرالر مرې راتره
وويلې چې هغه سړي سره چې زه مخ کېږم هغره مسرلمان ده ،دا ډېرره ناممکنره
وه چې زه باور وکړم ...مسلمان!! ،پالر ته مې ټول هغه څه چې ما د مسلمانانو
په هکله اوريدلي ول مخکرې کېښرودل .هغروی د مکرې پره دښرته کرې د يرو ترور
صندوق عبادت کوي او وايي چې هغه مکه ده ،خو ما زړه ښه نه کرړ چرې لردې
مسلمان سره وګورم ولې پالر مې ټينګار وکړ چرې نومروړی ډېرر لطيرف او نررم
زړ سړی ده او بايد ورسره وګورم ما هم ورسره موافقه وکړه.
ما ذهن کې د نوموړي مسلمان زيات تصويرونه له ځان سره جوړول ،داسرې
غټ سړی به وي ،چپنه به يې په اوږه وي ،سر به يرې خرييلری وي او يروه غټره
لونګۍ (دستار) به يې په سر وي ...خو باالخره نوموړي سره مې وليردل ،هغره
ماته ښه راغالست وويلې ،له مراېې د احروال پوښرتنه وکرړه خرو دې ټولرو ماتره
هېڅ معنا نه درلوده ما ته يواځې دوی هماغه تروريستان ښکارېدل چې مونږ ته
ويل شوي ول.
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تر لږو خبرو اترو وروسته مې ترې وپوښتل:
 آيا ته په خدای ايمان لرې؟ -هو

 په ابراهيم÷ ايمان لرې او په هغه څه چرې هغره غوښرتل خپرل زوی دخدای لپاره حالل کړي؟

 -هو

ما له ځانه سره وويلې چې اوس خو کار بيخي اسانه شو .لږ ځنډ کې دچای

څښلو لپاره يوې وړوکې کوټې پر لور ورغلو ،هلته مرو د چرای څښرلو پره مروده
کې زياتې خبرې يو بل سره واړولې ،ډېررې خبررې بره مرا کرولې ،هغره مرې ډېرر
دروند او آرام سړی ومونرد ،زمرا هرره خبرره يرې پره خرورا پرراخ زړه اورېدلره او
هېڅکله يې زما خبره د خبرو کولو په جريان کې قطع نه کړه.
ورځرررې او شرررپې تېريررردلې ،يررروه ورځ زمرررونږ همررردې ملګرررري (محمرررد
عبدالرحمن) هروډ وکرړ چرې خپرل هسرتوګنځۍ پرېرږدي او مسرجد کرې د څره
وخت لپاره واوسيږي ،نو د همدې لپاره يي له مونږه سره هم وليدل او دا خبره
يې زياته کړه چې که هر وخت مونږه له محمد نه غوښتنه وکړو تر څو له مونږه
سره په تکزاس کې و اوسيږي نو نومروړ

چمترو دی .همداسرې وشرول او يروه

ورځ مونږه نوموړی خپل کور ته راوسته تر څرو لره مرونږه سرره پره کرور کرې يرو
ځای واوسيږي .په تکزاس کې ډېر نصراني کشيشان اوسېدل مرا پره هغروی کرې
يو پېژانده ،هغه پدې ورځو کې ناروغه وه ،له ښه کېدو وروسته ما هغره تره هرم
بلنه ورکړه چې له مونږه سره په يوه کور کې ګډ و اوسي.
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وروسته ترر دې چرې پره کرور کرې مرو واړول لره هرر ماخسرتن ډوډ خوړلرو
وروسته به مو بحث شروع کېده ،ټول بره د يرو مېرز شراوخوا کرې راټولېردو څرو
نصرانيان د څو ډوله انجيلونو سره به د يو مسلمان او يو قرآن په وړاندې بحث
کولو ته چمتو شو .ما سره به يرو ډول انجيرل وه ،کشريش بره يرو نسربتاً معتمرد
انجيل او اوه انجيلونه نور درلودل ،مونږه به ټولرو د سرم انجيرل پره ټراکلو کرې
زيات زيار وېسته تر څو عبدالرحمن ته پرې قناعت ورکړو او مسيحي شي.
یو قرآن او څو انجيلونه:

زما په ياد راځي چې ما له محمده وپوښتل چرې د څروارلس سروه کلونرو پره
موده کې څو قرآنکريمونه منځ ته راغلي دي؟
نوموړي ځواب راکړ :له يوه قرآنه پرتره کروم برل قررآن وجرود نره لرري ،او دا
قرآن بره ترر پايره تغيرر ونره کرړي همدارنګره نومروړي وويرل چرې پره زرګونرو او
ميلونونو کسان داسې شته چې دا قرآن يې په پوره ډول حفظ کړ

او پره سرينو

کې يې پروت ده.
زما لپاره نه منونکي خبره وه ،څنګه کېدای شي چې دا کتاب مکمل ياد شي،
او د ټولو لوستونکو ته دې د دې کتاب معنا ساده او آسانه واوسي.
زمونږ په منځ کې يوه مباحثه روانه وه ،او دا مو په لرومړي سرر کرې منلرې وه
چې که زمونږ ټولو په هر څه قناعت راغی نو پره همراغې بره ايمران راوړو او پره
راتلونکي کې به مو د عقيدې برخه وي.
پدې ترتيب مو خبرې ورسره پيل کړې ،هغه څه چرې زيرات ماتره د تعجرب
وړ ؤل دا و چې هېڅکله هم محمد عبد الرحمن په خپلرو خبررو کرې زمرونږ پرر
اعتقاداتو او شخصيتونو تير نه ده کړ .
کله مې چې وغوښتل محمد د مسيحيت پر لور وبلم نو په خورا آرامتيرا يرې
راته وويل چې که راته څرګنده شوه چې مسيحيت د اسالم له دين نه حرق ديرن
ده نو حتماً بې يې پيروي کوم .ورته مو وويلې :سمه ده.
وروسته محمد عبدالرحمن پره خبررو کولرو داسرې پيرل وکرړ :دا چرې تاسرې
وايی مسيحيت د نړ

تر ټولو غوره او حق ديرن ده څره دليرل لرری؟ ورتره مرو

وويل :مونږه په داليلو ايمان نه لرو ولې په احساساتو او شعور ايمان لرو ،هغره
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څه چې په انجيلونو کې دي خپل دين ترې اخلو .محمد وويلې :دا سرمه خبرره
نه ده چې دين بايد يواځې زمونږ تر علمه پورې محدود وي ولې ،اسالم داسرې
معجزې او دالئل وړاندې کوي چې د خدای په نزد يواځينۍ حق دين همردا ده
(اسالم) ده.
جوزېف ايوي ټول هغه دالئل چې د اسالم حقيقت ترې ثابتيږي له محمد
څخه وغوښتل ،محمد وويل :لومړنۍ دليل د اللهأ کتاب ده ،هغه کتاب چې
له کله پر حضرت محمد ج نازل شوی څوارلس سوه کاله تير شوي خو تر
اوسه پکې يو حرف تحريف او بدلون هم نه ده راغلی همدارنګه په نړ کې
 12ميلونه کسانو نوموړی کتاب په يادو زده کړی پداسې حال کې چې هېڅ بل
ذ َۡ َ ۡ
ذ َ
ۡ
داسې کتاب نشته چې دومره حافظان ولري﴿ .إِنا َن ُن ن ذزنلَا ٱَّلِك َر ِإَونا َُلۥ
َ َ ُ َ
حَٰ ِفظون [ ﴾٩الحجر .]9 :همدغه دليل بسنه کوي پردې چې د الله پر وړاندې
ل
حق دين اسالم ده.

د قرآنکریم معجزې:

د اسالم د حقانيت له اورېدو وروسته د هغه دالئلو پره لټره کرې شروم چرې د
اسالم حقانيت ثابتوي ،درې مياشتې مې پرلپسې مېالعه وکړه او پايله کې مې د
مقدس په کتاب کې و موندل چې عيسی÷ په وحردانيت او د اللره پره يرووالي
ايمان درلوده ،هغه د نرورو پيغمبرانرو غونردې خلرک د رب د وحردانيت لورتره
رابلل او دا ځيني چې وايي عيسی÷ خردای ده اصرالً دا خبرره ناسرمه ده ،برل
پدې پوه شوم چې مخکيني او وروستني ټرول دينونره د اللره د ذات اړونرد هريڅ
اختالف نه لري ټولو د (ال اله االالله) دعوت د ځمکې پرمخ خپروه ،مسيحيت
هم مخکې لدې چې دا اتهامات پکې ننوځي د نوموړو اسرماني دينونرو لره ډلرې
څخه وه ،پوه شوم چې اسالم د آسماني رسالت د پای ته رسرولو لپراره راغلری،
دين يې پوره کړی او خلک د شرک له عقيدې د وحردانيت پرر لرور رابرولي ،او
که څوک اسالم ومني نو ايمان به يې پوره شي او که څوک يې ومني نرو هغره د
مسلمانانو له ډلې څخه نه ده.
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وروسته مې قرآن کې وموندل چې اللهأ ټولو کافرانو تره چليرنج ورکرړی او
ويلي يې دي چې د قرآن د سورتونو په څېر کوم سورت جوړ کړی او يا هرم لرږ
تر لږه د قرآن د دريو آيتونو په څېر درې نور آيتونه راوړ خو ولې پخواني کفار
لدې کاره عاجزه شول.
همدارنګه په قرآنکريم کې د معجزو پره ډول ځينرې وړانردوينې وليردلې چرې
ټول دا ثابتوي چې د الله دين يواځې د اسالم دين دی.
ٓ
ُ
ۢ َۡ ََ ۡ َ َۡ ُ َ
ٓ َۡ َ َۡ ِ ُ
ٱلر ُ
ت ُّ
د غلب ِ ِهم سيغل ِبون [ ﴾٣الروم:
وم ِِ ٢ف أدَن ٱۡل
ۡرض َوهم ِمن بع ِ
﴿ال ٓم  ١غل َِب ِ
.]3-1
دا وړاندوينې تر څو واقع شوي او يا به تردې وروسته پېښې شي ،همدارنګه
د زلزلو په هکله قرآن وايي چې د ځمکې په هره برخه کې به پېښره شري او يرا د
فضا پر لور د انسان تګ لدې آيته ثابتېږي چې:
َ َۡ
َ
َ َۡ َ َ ۡ َ ۡ
ْ
ۡ
ُ
ۡ ََ ُۡۡ َ َ ُ
َ
َ
ذ
َ
ۡ
َٰ
َٰ
ت وٱۡل ِ
ۡرض
نس إ ِ ِن ٱستطعتم أن تنفذوا مِن أقطارِ ٱلسمو ِ
ٱۡل ِ
﴿يَٰمعۡش ِ
ٱۡل ِن و ِ
َ ُ ُ َْ َ ُ ُ َ ذ
ۡ
فٱنفذوا َل تنفذون إَِل ب ِ ُسل َطَٰ ٖن [ ﴾٣٣الرحمن.]33 :
بله خبره چې پرما يې ډېرره اغيرزه وکرړه هغره (العلقرة) وه ،دا خبرره لرومړی
قرآنکريم کړې او بيا يو کاناډايي پوه (کوسمر) داسې توضرېح کرړې ده« :علقرة
هغه شری ده چرې د مرور د رحرم پرورې اړه لرري او دا هماغره حقيقرت ده چرې
قرآنکريم ډېر پخوا وړاندې له دې چې پوهان علقة وپيژني تشررېح کرړ ده ،او
دا د کافرانو او ملحدانو لپاره بسنه کوي»
تر اوسه مونږ سره په يوه کور کې د محمرد عبردالرحمن درې مياشرتې وتلرې
وې او نوموړي پره دې مروده کرې مرونږه تره زياتره مينره راکرړه ،کلره چرې بره مرا
عبدالرحمن خپل رب ته د سجدې کولو په حال ليرده نرو لره ځانره سرره بره مرې
وېلې چې دا کار کوم عادي کار نه ده.
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عبد الرحمن یوه پرښته ده:

استس د خپل ملګري په هکله وايي :عبدالرحمن يواځې د يروه څيرز کمبرود
لري چې هغه دوه وزرونه دي تر څو د پرښتو په څېرر پررواز وکرړي .مرونږه ډېرر
څه له عبدالرحمن څخه زده کړل ،يوه ورځ زما کشيش دوست عبردالرحمن نره
غوښتنه وکړه چې مونږه مسجد ته بوځي ترر څرو مسرلمانان د لمرونځ کولرو پره
حالت هلته په مسجد کې ووينو ،عبردالرحمن مرونږه لره ځانره سرره مسرجد تره
بوتلو هلته مو مسلمانان وليردل چرې راتلرل لمرونځ يرې کراوه او بېرتره تلرل ،مرا
وپوښتل :آيا دوی له کومې موسېقۍ او يا ويناوو پرتره والړل؟ ويرې ويرل :هرو.
ورځې شپې تېرېدلې ،يوه ورځ بيا کشيش له عبدالرحمن وغوښتل چرې مسرجد
ته ورسره والړ شي ،دا ځل يې هلته ډېر ځڼد وکړ ،زه پرېشرانه شروم چرې کومره
حادثه کې نه وي راګير شوي! هوا هم تياره شوې وه خرو ،لرږ وروسرته راغلرل.
دوو تنو دروازه پرانيسته لومړنۍ مې وپېژانده چې عبدالرحمن ده خو دا بل چې
سپينې جامې يې اغوستې او سپينه خولۍ يې پره سرر وه لرږ ناپېژانرده معلومېرده
خو نه! دا هماغه کشيش وه چې له عبدالرحمن سره تللی وه ،ما ترې وپوښرتل:
مسلمان شوې؟ وويل:هو .زه خفه شومه چرې مرې ملګرری ولرې لره مرا څخره د
مخه د حق پوړ

ته ورسېده ،زه پورته بلرې کروټې تره والړم لره ځانره سرره مرې

سو وکړ ،ښځه ما راوغوښته له هغرې سرره مرې خبرره شرريکه کرړه هغرې راتره
وويل :زه هم نژدې ده چې مسلمانه شم ځکه چې اوس پروه شروې يمره چرې دا
دين حق ده .بېرته الندې پوړ ته راکښرته شروم او عبردالرحمن مرې د يرو بحرث
لپاره له خوبه راويښ کړ ،تمامه شپه مو سره خبرې وکړې باالخره سرحر نرژدې
شو ،په ځان پوه شومه چې د الرښروونې وروسرتۍ وړانګره مرې پرر زړه او دمرا
لګيږي داسې لکه الر ورکۍ مسرافر چرې ناڅراپي خپرل هردف تره ورسريږي ،د
سحر اذان وشو،له ځايه پاڅېدم سر مې په ځمکه رب ته پره سرجده کېښروده او
ومې غوښتل کره امکران لرري راتره الرښروونه وکرړي .سررمې پورتره کرړ هرېڅ د
موسيقۍ کومه نغمه مې تر غروږو نشروه و پوهېردم چرې پرر حقيقرت د اعترراف
وخت رانژدې شوی ،نو اوس بايد ودرېږم ،د خپل نفس له فرېبه ځان وژغورم،

26

ولی مو اسالم ومانه؟

هماغه وه چې سهار يوولس بجې د دوو شاهدانو تر مخره (محمرد او پخروانۍ
کشيش) ناست وم او د شهادت کلمه مرې وويلره (ال الره االاللره محمرد رسرول
الله)
له څو دقيقو وروسته مې چې کله ښځه زما له اسالم خبره شوه نرو هغره هرم
خپل اسالم ښکاره کړ ،پالر مې پدې کارو کې لږ محافظه کار وه خو بيا هم څو
مياشتې له انتظار وروسته هغه هم د حق د الرې ملګر او مسلمان شو.
درې واړه يوځای مسلمان شولو ،کرار همدلتره پرای تره ونره رسرېده بلکره پره
همردې کررال د الهروتي انسررتېتيوت يرو محصررل چرې (جررو) نومېرده هررم ايمرران
راووړ ،او تر دې وروسته ډيرو نورو کشيشانو او دينردارو هرم ايمران راوړ او دا
لړ به انشاء الله همداسې روانه وي.
آيا همدا مسلمانېدل د اسالم د دين د حقانيرت سرتر دليرل نره ده؟؟ زمرونږه
مسلمانېدل چې هېڅ باور نه کېده ،خو چې حقيقت مرې وپېژانرده خپرل فطرري
دين ته بېرته واوښتم ځکه ،هر سړی لومړ

فطرتاً مسلمان پېدا کېږي او بيا يې

مور او پالر هغوی يهودي او يا نصراني کوي خو مرونږه للره الحمرد دغره ده لره
هغه بېکارې عقيدې نه ټول فاميل خدای راوکښرلو او سرمې الرې تره يرې برابرر
کړو ،د حضرت محمد ج امت چې بهترين امت ده پکې و شمېرل شو.
زما زړه اوس له اسالم سره پوره لګېدلۍ ده ،مخکې به مې پره کليسرا غيررت
کاوه خو اوس به يې په اسالم کوم ،مخکې مې کليسا ته خلک وربلل خرو اوس
مې چې د اسالم کومه پاکه څېره وليدله دا به خلکو تره ورښرايم او هغروی بره د
حق لوري ته رابولم.
اسالم ته د بلنې پروګرامونه

په اوس وخت کې استس ګڼو هيوادونو ته د اسالم بلنرې لپراره ورځري ترڅرو
خپل اسرالمي مسرئوليت ترسرره کرړي ،نومروړی زيرات تلرويزوني ،راديرويي او
ټايپي دعوتې پروګرامونه لري چې خلکود اسالم ښرکلې څېرره پره خپلرو ښرکلو
الفاظو کې ورښيي.
شيخ يوسف استس د کويت د نويو مسلمان شويو له کمېتې سره کار کروي،
زياتو کنفرانسونو کې يې د اسالم او نورو دينونو د پرتلرې پره برخره کرې ګرډون
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کررړی ،ډيررری وينرراوې يررې کررړي ،د نومرروړي د مکسرريکو لرره کنفرررانس وروسررته
څلويښت تنه په يو ځل مسلمان شول او د مکسيکو مرکرز هغره وخرت پره لرړزه
راغی چې څلوېښتو واړو په يوه غږ بدرګه کرړل( :أشههد أن ال إلهه إال اهلل وأشههد أن

حممد رسول اهلل).
د داوود موسی بسکوک د مسلمانېدو کيسه
دکتور زغلول نجار د مصر نامتو پوهانو له ډلې څخه ده چرې د قررآن عظريم
الشان د معجزو په هکله يې ډېری کتابونه ليکلي دي نوموړی وايي ما د موسری
بسکوک سره د بريتانيا شيفلد پوهنترون کرې ليرده کاتره وکرړل ،نومروړ چرې د
لندن د مسلمانانو د اسالمي حزب مشر ده ترې مې د هغره د مسرلمانېدو المرل
وپوښته نوموړي خپل کيسه داسې پيرل کرړه :مرونږه (لويرديځوالو) پره ميلونونرو
ډالر مصرف کړل تر څو د سپوږمۍ کرې ته والړ شو ،هلته مرو ځانونره ورسرول
او پکې مو په څېړنو پيل وکړ ،په سپوږمۍ کې مو يوه توره ليکه پېدا کړه چرې د
کمربند په څېر ترې تاوه وه ،د کرښې پره اړه مرو ډېررې څېړنرې وکرړې براالخره
څرګنده شوه چې دا سپوږمۍ ډېر وختونه مخکې دوه ځايه شروې او بېرتره سرره
يوځای شوې ده نو ځکه هغه مات ځای يې اوس لکه يوه کرښه داسې ښکاري.
کله مې چې قرآن مطالعه کاوه نو د شق القمر پېښه (معجزه) مې ترر سرترګو
شوه چې د سپوږمې د دوه ځايه کېدو په هکله يرې څروارلس سروه کالره د مخره
خبررره کررړې ده ،او د حضرررت محمررد ج احاديررث پرردې اړه هررم همرردا ګررواهي
ورکوي چې دا خبرره رښرتينې ده او د وروسرتي پيغمبرر پره وخرت کرې نومروړی
سپوږمۍ دوه برخې شوې وه ،کله مې چې د حضرت محمد ج په هکله مېالعره
وکړه نو ومې موندل چې نوموړی په پيل کې يو عادي او بېسواده سړی وه ،هغه
وخت تکنالوژی هم دومره پرمختللې نه وه چرې دا خبرره بره يرې د هغرو پرمرټ
کړي وي .د اوسني وخت پوهانو لپاره لدې بلره سرتره معجرزه څره شری کېردای
شي چې د قرآنکريم په ريښتينولی داللت وکړي او د الله وحردانيت او ربوبيرت
ثابت کړي .همدغو دالئلو وکوالی شرول چرې مرا د حقيقرت پرر لرور بروځي او
مسلمان شمه.
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دا کيسه يې راته وکړه ،نومروړی اوس پره لنردن کرې د مسرلمانانو د اسرالمي
حررزب مشررر ده .د سررپوږمۍ دوه ټرروټې کېرردل خررو يررو قرآنرري حقيقررت ده چررې
فرمايي:
ۡ
ۡ
ُ
َ
َ
ذ َ
ٱق َ َ
ٱلساعة َوٱنش ذق ٱلق َم ُر [ ﴾١القمر.]1 :
ت
﴿
َت َب ِ
«نژدی شو قيامت او څيرې شوه سپوږمۍ».

The Hour (of Judgment) is nigh and mooniseleft asunder
ابن کثير ددی آيت په تفسير کې وايي چې:
سپوږمۍ د حضرت محمد ج پر وخرت دوه ټروټې شروې ده دا موضروع پره
صحيح او متواتر حديث کرې نقرل شروې ده ،الصرحيح البخراری لره انرس ابرن
مالکس څخه روايرت کروي چرې د مکرې خلکرو لره حضررت محمرد ج څخره
وغوښتل چې خپله معجزه ورته وښيي نو سپوږمۍ يې ورتره وښرودله چرې دوه
ټوټې شوه .امام احمد وايي چې محمد بن جبير بن مېعم له خپل پالره روايرت
کوي چې سپوږمۍ د حضرت محمد ج په وخت کې دوه ټروټې شروه چرې يروه
برخه يې په يوه غره او بله برخه يې په بل غره ښکارېدله ،مشرکينو وويلرې چرې
پرمونږه محمد جادو کړې خو بيا يې وويلې چې که پرمونږه يې جرادو کرړې نرو
په ټولو مخلوقاتو خو نشي کروالی چرې جرادو وکرړي ،ابرن جريرر لره حضررت
عبدالله نه روايت کوي چې وايي :مونږه له حضرت محمد ج سرره يوځرای وو
چې سپوږمۍ دوه ځايه شوه او مرونږه تره يرې وويرل :ګرواه اوسری ګرواه اوسری.
عبدالله ابن مسعود وايي چې سپوږمۍ د حضرت محمد ج پره وخرت کرې دوه
ټوټې شوېده ،مشرکينو وويلې چې پرمونږه يې جادو کرړې خرو بيرا يرې وويلرې:
صبر وکړ

چې مسافرين راشي ترې پوښتنه وکړو ځکه محمد نشي کروالی پره

ټولو خلکو جادو وکړي ،کله چې مسافرين راغلل د سپوږمۍ د ټوټه کېدو خبره
يې تصديق کړه.
دا آيات او نبوي احاديرث د سرپوږمۍ ټوټره کېردل د حضررت محمرد ج پره
وخت کې درست ثابتوي ،ډېر خلک پدې شک کې دي او همدارنګه کافران هم
وايي چې سپوږمۍ خو په خپل ځای سمه روغه پاتې ده ،خرو قرآنکرريم د هغره
له ټوټه کېدو څخه کيسه کوي.
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د جوزیف موریس (محمدیوسف) د مسلمانېدو کيسه

له مسلمانېدو تر مخه نوم :جوزيف موريس
له مسلمانېدو وروسته نوم :محمد يوسف
تابعيت :د امريکې متحده آياالت
عمر ۴۵ :کلن
مسلک :اقتصاد او تجارت
پخوانۍ دين :مسيحيت
د مسلمانېدو المل :له قرآنکريم سره اشنايي
نيکونه يرې لره افريقرا څخره امريکرې متحرده آيراالتو تره تللري ول او همالتره
مېشررت شرروي ول ،لرره زيررات وخررت اوسررېدنې وروسررته يررې د امريکررا تابعيررت
اخيستی ده .جوزيف موريس افريقايی االصله امريکايي تور رنګه قهواره لري،
په اقتصاد او تجارت کې يې لره تروالن پوهنترون نره د ماسرټر سرند اخيسرتی،
کورنۍ ديرن يرې تحريرف شروی مسريحيت وه او پره همردې منظرور يرې خپرل
عبادات هم په کليسا کې سرته رسول.
د آسترليا سيدني ښار ته د خپلو يو شمېر ملګرو سره سرفر تره ووت ،پردې
ملګرو کې يې هغره ملګررې هرم وه چرې ده غوښرتل واده ورسرره وکرړي ،دوی
تاريخي ښار ته روان وه خو د سريدني ښرار پره هروايي ډګرر کرې ورتره د ايمران
الرښوونې هم انتظار وېسته.
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(سالم او دعوت):

محمد يوسف وايي :کله چې مونږه هوايي ډګر کې ښکته شولو نو هلتره مرو
له يو ځوان سره مالقات وشو د هغې له څېرې څخه وقرار او جرديت لره ورايره
معلوميده ،ډېر آرام طبيعت يې درلوده ،ښکلې خبررې يرې کرولې او تکرړه عرالم
هم وه ما نوموړی نه پېژانده خو هغه نژدې راغی او له ماسره يې روغبړ وکرړ او
ورسره معرفي شوم.
نوموړې د دعوت او تبليک يو داعي وه ،ډېرې ښکلې او د مينې خبرې يې
کولې ،ما چې پخوا د اسالم په هکله هېڅ معلومات نه درلودل نو په اړه يې
اورېدو ته ليواله وم ،له نوموړي سره له دوه ساعتو خبرو وروسته د اسالمي
عقيدې په اساساتو يوڅه پوه شوم او همدارنګه د حضرت عيسی عليه السالم
په هکله وپوهېدم او ومې منله چې حضرت محمد ج وروستنی پيغمبر ده .تر
خبرو کولو وروسته يې ماته يو مصحف قرآنکريم چې په انګليسي ژباړل شوی
وه راکړ ،ما درې ساعته پرلپسې د قرآنکريم له مېالعې نه ځان ايسار نشو کړای
ځکه د قرآن د آياتونو معناوو زه خپل لوري ته جلبولم ،هغه څه يې چې د
طبيعت او نړی په هکله ويلي دي ټول د انساني عقل سره سمون لري
َ
ل َول َ ۡم يُ َ ۡ
همدارنګه دا چې اللهأ د ټولو پيغمبرانو رب ده او ﴿ل َ ۡم يَ ِ ۡ
ودل َ ٣ول ۡم
َ ُ ذُ ُ ُ َ
َ
ُ
ۢ
يكن َلۥ كف ًوا أحد [ ﴾٤اإلخالص ]4-3 :ده.
دغه راز ما ځران پره ويښرتيا کرې ومونرده ،هغره څره مرې چرې وليردل نره مرې
غوښتل چې له ما قطع شي ما د يو قوي شرعور احسراس پېرداکړ چرې زه يرې د
دين پر لوري کشولم .له ځانه مې وپوښتل چې آيا اسالم رښتينی دين ده؟ آيرا دا
دين د ټول بشريت لپاره مناسب ده؟ ځواب يې له ما سره لره هرو پرتره برل څره
نشو کېدالی.
اسالم د ټولو خلکو لپاره هر چېرته يو مناسب دين ده ،دا هغره ديرن ده چرې
مونږ ه له خدايه سره نژدې کوي ،دې دين سره زما قلب آرام شو ،د يو ډول ډاد
او اطمئنان ملګری شوم ،زيات صبر مې ونشرو کرړای او پرر هغره څره مرې چرې
قناعت کړای وه په ژبه هم ښرکاره کرړل .مرا ونشرو کرړالی دا خوښري لره خپلرو
ملګرو څخه پټه کړم ،کله چې هغه راغله نو له ما يرې وپوښرتل :دا کتراب د څره
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شي ده؟ ما ځوا ب ورکړ دا قرآنکريم ده ،هغه کتاب چې هېڅ درو پکرې نشرته
نه پکې پخوا ؤل او نه به پکې وروسرته وي ،هغرې لکره ليونيرانو غونردې چيغرې
کړې ،منډه يې واخسته تر څو نور راباندې خبر کړي.
ټول ملګري مې پرما راټول شول هر يوه به همدا خبره کوله چرې اسرالم سرتا
سره نه ښايي ،خو ما دوی ته ويلې چې اسالم څوک نه مجبروروي چرې پره زور
يې ومني ،ما هم د عقل په قناعت منلی ده او اوس هيڅوک هم نشي کوالی ما
له اسالم راوړلو نه منع کړي .تاسې پدې پوه نه ياست چې د قرآنکريم د مېالعې
پر وخت زما روح څومره آرام پيردا کروي .دا ديرن د سرولې لرور تره بلنره کروي،
تاسې خبر ياست چې ټولو خلکو ته اسالم د ورورولۍ او مينې بلنه ورکوي؟!
له ملګرو څخه تر وزګارېدو وروسته مې له مور او پالر سرره اړيکره ونيولره،
هغوی د اسالم په اړه د غلطې پروهې لره املره سرخت پره غوصره شرول خرو مرا
هغوی پوه کړل چې ماخپل ځان په اسرالم کرې منردلی او اوس هرر څره پرای تره
رسيدلي دي.
کورنی مې راته وويلې چې مسلمانان خلک برې ځايره وژنري (د لويرديځوالو
باور همدا ده) ما ورته د قناعت ورکول هڅه وکړه خو ومرې نشرو کروالی چرې
هغروی ترره قناعررت ورکرړم ،برراالخره ټولررو زه يرواځې پرېښررودم او لرره مررا والړل.
هېڅوک مې پېدا نکړل چې له ماسره خبرې وکړي ،په استرليا کرې ټولرو ملګررو
له ماسره قطع عالقه وکړه خو دې چلندونو به زما مينه له اسالم سره نروره هرم
زياتوله ،پدې موده کې قرآنکريم زما لپاره ښره ملګرری شرو ،داسرې سرتره وسرله
شوه چې کوالی مې شول هر چاته پرې چلينج ورکړم .پالر او نورو دوستانو مو
راته ټيليفون وکړ چې تاسرې نشری کروالی يولره برل سرره واده وکرړی ترر هغرې
پورې چې بيا د کاتوليکانو کليسا ته والړ نشی ،پدې شپه مې خروب لره سرترګو
والوت ،کری شپه مې ويښه تېره کړه ،سهار بيا د اسرالم سرره يوځرای راښرکاره
شو ،هغه دوست چې ماته يې قرآنکريم راډالی کړی وه ورته مې ټيلفون وکړ او
خپلی ننۍ احساس مې ورته وويلې او ماښام مهال يرې خواتره ورغلم،هلتره مرې
ورترره پرروره خبررره وکررړه ومررې ويررل چررې :زه غررواړم اسررالم ومررنم ،الره راترره
راوښايه!!!
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(د شهادت کلمه):

کله چې هغوی له ما نه واورېدل او زما د ريښتينولی اټکل يې وکرړ نرو راتره
يې وويل چې (اشهد ان ال اله اال اهلل واشهد ان حممد ًا رسول اهلل) دا کلمه مې څو ځلره
تکرار کړه ،د هوټل لورته بېرته وروګرځېدم هلته مې ټرول ملګرری د جاپران پرر
لوري تللي ول ما کوالی شول چې په هغوی پسې ځان ورورسوم خو دلته پراتې
کېدل مې داسالم سره د مينې په خاطر غوره وبلل ،خپل مسلمان ملګري ته مې
زنګ وواهه ،له هغوی سره يوه ځای يو مسجد ته والړم هلته مې يوڅه نور هرم
د اسالم په اړه زده کړل تر دې وروسرته د درې مياشرتو لپراره ورسرره ايتاليرا تره
والړم ترې وروسته انډيا کې نهه څلويښت ورځې پاتې شروو لره انرډيا پاکسرتان
ته راغلو او دلته مو نهه شپېته ورځې تېرې کړې ،پردې مروده کرې زيرات خرو
ومه غوښتل مې چې حج ته والړ شم نو ځکه مې له پاکستانه د سعودي ،کويټ
او يو بل هېواد ويزې واخستې ،هغره برل هېرواد تره والړو هلتره مرو دوه ورځرې
تېرې کړې او نژدې وه چې هغه ځرای پرېرږدم پره همردې وخرت کرې د مسرجد
وخت شو هلته يو نژدې مسجد ته والړم تر څو لمونځ وکړم خو زه خبر نره وم
چررې د تعقيررب النرردې ومرره ،يررو پرروليس راغرری زه يررې لرره ځانرره سررره يرروړم او
استخباراتو ته يې وسپارلم .له ډېرو پوښتنو ګڼېګڼو وروسته يې زه يوه انفررادي
زندان ته واستولم هلته مې هېڅوک هم له الله پرته ونه موندل خپرل لمرونځ بره
مې کاوه او روژه به مې نيوله ،رنګارنګ تعذيبونه يې راکړل خو چې څرومره بره
يې تعذيبولم هماغومره به مې په اللهأ ايمان نور هم کلکېده باالخره يروه ورځ
مې خپرل کرالې وويسرتل او هغروی تره مرې وويلرې چرې مرا مرړ کرړی ،د زنردان
کارکوونکو وويل چې ته مسلمان يې او تا سره نه ښايي چې خپل کالي وباسرې
ما ورته وويلې تاسې وايی چې مسلمان يمه نو بيا دا تعذيبون د څره لپراره دي؟
تر دې وروسته يې يوبل زنردان تره بروتلم هلتره مرې زيرات عررب زنردانيان هرم
وليدل چې نوموړو به له ماسره نېکه معامله کوله .هغوی د سروېس سرفارت تره
چې د امريکا د سفارت کارونه يې دلته اجرا کول خبر ورکړل چې يو امريکرايي
دلته په زندان کې ده کله چې هغوی هم راغلل هغوی هم هېڅ کار ونشو کړای،
بيا يې د امريکا سفارت ته خبر ورکړ او هغوی له سرپينې مراڼس سرره پره اړيکره
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کې شول .دوه کاله مې همدلته په دې زندان کې تېر کرړل او تررې وروسرته يرې
پداسې وخت کې امريکا ته انتقال کړم چې ټول خپلوان او ملګري مې لره السره
ورکړي ول او نژدې وه چې زه هم ومرم.
َ
ُ
َ ۡ َ َ َ َ ُ ۡ َ ُّ ُ ۡ َ َ ٓ ُ
َ
َ
َ
َ
ُ ُ
ُ
ض ُ
يع َع َم َل ع َِٰ
ِنكم مِن ذكر أ ۡو أ َٰ
نثِۖ َب ۡعضكم
م
ل
م
﴿فٱستجاب لهم ربهم أ َِن َل أ
ِ
ٍ
ٖ
ُ
َ ََُ ْ َُ ُ ْ
َ ذ َ َ َ ُ ْ َُ ۡ ُ ْ
َ َٰ ۡ َ ُ
َۡ
وذوا ْ ِف َ
يِل وقَٰتلوا وقتِلوا
ب
س
أ
و
ِم
ه
ر
ِي
د
ِن
م
ض فٱَّلِين هاجروا وأخ ِرجوا
ِ
ِم ۢن بع ٖ ِۖ
ِ
ِ ِ
َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ َ
َ ُ َ َ ذ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ذ ُ ۡ َ ذ َٰ َ ۡ
ا
ۡ
َ
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اب [ ﴾١٩٥آل عمران.]195 :
ٱَّللِ وٱَّلل عِندهۥ حسن ٱثلو ِ
ټولو خلکو دا ګمان کاوه چې زه مړ شوی يمه خو تاسې به پوه شروي ياسرت

چې اللهأ زه په امتحان کې اچولی ومه او دا يې غوره ګڼلې وه چې زه مسلمان
پاتې شم .چابه چې له ماسره ليده کاته کول او بيا به يرې زمرا کيسره اورېدلره نرو
زما وروستي دريځ ته به اريان ول چې د اسالم په اړه به له دومره ستونزه ګراللو
وروسته څه وايي ،ما به ټولو ته همدا ويلې چرې اسرالم زه هرېڅ تنرګ کرړی نره
يمه بلکه ما سره په هر وخت کې وفاداره ملګری وه ،زه يې هېڅ نا امېدی ته نه
يم پرايښی ،اسالم د سولې ديرن ده ،د ژونرد الره ده او ټرول خلرک د سرولې پرر
لور رابولي ،هر څه ته يوه ښه د حل الره وړاندې کوي...
لوسررتونکي برره پرردې پرروه شرروي وي چررې زه يررو افريقررايي پرره امريکررا کررې د
لويديځوالو تر منځ ژوند کوم او وظيفه مې څومره ستونزمنه ده خو بيا هرم للره
الحمد له خپل ربه ښه خو

يمه ولې له هغه مسلمانو وروڼو ګيله لرمه چې پره

نامه مسلمانان دي او په اسالم عمرل نره کروي خلکرو تره د اسرالم ناسرمه څېرره
ښيي هيله ده چې دوی هم د اسالم سم فهم له ځانه سره واخلي.
بيا دا وايمه چې زه له تعذيبونو څخه دومره ګيله من نره يمره ،هرېڅ مسرلمان
که د هر ځای وي ورسره کرکه نه لرم ،له زندان نه د راوتلرو وروسرته يوکرال پره
روغتون کې ومه او ترې وروسته اوس کويت ته د عربي ژبرې د زده کرړې لپراره
راغلی يم تر څو قرآنکرريم سرم ولوسرتلی شرم .دلتره لره اسرالم سرره د پېژنردنې
کميټې لخوا زما ډېر تود هرکلی وشو ،ايله مې دلته د ورورولۍ روحيره وليدلره،
اوس نو يواځې دا غواړم چې مسلمان و اوسمه ،د مسلمانانو سره يوځای ژونرد
وکړم او مسلمان ومرمه تر څو راباندې د جنازې لمونځ وکړل شي.
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اللهأ زه په تقوی کې و ازمويلم ،الحمدلله اوس د قرآن او احراديثو پيرروي
کومه يواځينۍ هيله مې په اسالم ټينګ پاتې کېدل دي او پای کې دغه ده کويټ
ته راغلم ځکه چې دا ځای د مسلمانانو لپاره د امرن او آمران ځرای دی .واحلمهد
هلل رب العاملني

د فاروق عبدالحق د مسلمانېدو کيسه (ډاکټر رابرت ډیکسونکرین)
(دا دی لمر له لويديځه راخېژي) نومې کتراب ليکرونکی وايري :پره  1993م
کال کې الس انجلرس کرې د مسرلمانانو لخروا جوړشروي کنفررانس تره وروبلرل
شوم هلته زياتو خلکو خبرې وکړې خو د داکتر کرين ويناوو زه زيات اغېرزمن
شوم نوموړي د امريکا د بهرني سياست پره اړه زياتره پوهره درلروده ،همدارنګره
نوموړي مسلمانان دې ته تشويقول چې په سياست کې برخه واخلي د اسرالمي
سياست له مخې خلکوته د اسالم سمه نمونه وړاندې کړي لکه څنګه چې يې د
اسالمي اقتصاد د اسالمي بانکداری په برخه کې وړاندې کړې ده .داکترر کررين
د هاروارډ د پوهنتون د حقوقو او سياسي علومو له پوهنځۍ څخه فرار شروی
چررې پرره  19۶8نرره تررر  19۶9کررال د امريکررا پخررواني رئرريس جمهررور (ريچررارډ
نيکسررون) د بهرنرري سياسررت پرره برخرره کررې مشرراور هررم وه (مخکررې لرره اسررالم
څخه).بيا وروسته د مسلمانانو د اتحاديي رئريس وټاکرل شرو د (ميرډل ايسرټ
افيرز) د مجلې مدير او مسلمانانو د اتحاديي د ستراتېژيکو څيړنو مشر هرم ده.
نوموړی غواړي اسالم په سېستماتيک شکل د امريکرا پره حکومرت کرې شرامل
کړي ،نوموړي ته الله يو سرتر اسرتعداد ورکرړی ده چرې د اسرالم لپراره د بلنرې
برخه کې يې په غټه پيمانه استعمالوي.
د نورو هيوادونو په پرتله امریکا کې خلک زیات اسالم خواته را اوړي ولې؟

ښايي زما د کيسې تر پايه اورېدو پورې ددې پوښتنې ځواب ومرومی .ښرايي
خلک له ما وپوښتي چې ولې مسلمان شوی يرې؟ اصرالً دا پوښرتنه نره ده ځکره
چې زه له پيله مسلمان ومه او يواځې د شهادت د کلمې الفاظ مې په ژبه اړولري
دي .غوره ده چې له ما وپوښتي چې ولې مسلمان يمه يا دا چرې متعرال خردای
ولې زه اسالم ته هدايت کړمه؟ خو زما په نظرر ددې سروال ځرواب نره زه او نره
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بل څوک د قيامت تر ورځې پرورې ورکرولی شري لره کرومې ورځرې چرې زه ډېرر
زيات وېرېرږم .مسرلمان وروڼره بره پردې رمرز پروه وي چرې اللرهأ د هرر چرا د
الرښوونې لپاره يوه ځانګړې طريقه غوره کوي.
ټولنيز هدف

دا چې زه ولې په امريکا کې پيدا شوم ولې برل ځرای او برل هيرواد کرې پيردا
نشوم ،ولې اوس پيدا شوم پخوا ولې نه وم پيدا شوی دا ډېره سرتره پوښرتنه ده،
خو زه دومره پوهېږم چې زه د اوسنی اسالمي او انقالبي ټرولنې يرو غرړی يمره،
او دا چې مسلمان زيات مسئوليتونه لري په زياته کچه اوس وخت کې نو دا هم
يو مهم دليل کېدالی شي چې مونږه خپل مسئوليتونه سرم درک کرړای شرو .بلره
دا چې مونږه يو هدف لرو چې هغه د بدلون هدف ده ،په ټوله نړ کې د غروره
بدلون هدف دا هدف مرونږه تره قررآن او احاديرث را پره ګوتره کروي خرو زيرات
وخت مونږه لدې هدفه بې پرروا کېرږو چرې داسرې بايرد ونشري .مرونږه دا اوس
پداسې يوې نړی کې ژوند کوو چې د تاريخ يو لوی پړاو جوړوي ،دا اوس ټوله
نړی سکوالريزم (بې دينيت يا هغه خلک چې ديرن لره دنيرا څخره جرال ګڼري)
نيولې ،دوی هغه خلک دي چې په نيويارک کې لوړ لوړ بلډنګونه جروړولی شري
خو تر خپلو پښو الندې د بې وسرو جسردونه هرم مونردالی شري ،د سرکولريزم
عقيده هغه بدبخته عقيده ده چې د انسان او ټولنې رغونې پرځای دوی برباد
لوري ته کش کاږي او ټول خلک له دې پوچو عقايدو څخه نور د خالصون په
لټه کې دي ،زما په اند اللهأ په امريکا يا داسې نورو هېوادو رحمېدلی ده ځکه
چې دوی داسې پوچې عقيدې ګوري او بيا ځانتره د حرل الره لټروي او براالخره
په حقيقت (اسالم) ايمان راوړي ،دا بيا زيراتې مينرې او ښرې پروهې سربب هرم
ګرځېدای شي چې پايله کې به يرې مسرلمانان يروه فرهنګري بډايره ټولنره ولرري.
ورو ورو به د هغه بدې ټرولنې ځايناسرتې کېرږي .همردې خبررې تره شرپږ پېرړی
مخکې ابن خلدون هم اشاره کړې وه نوموړي ويلې چې :دا کوم شيان چرې نرن
په ټولنو کې ليدل کيرږی دا بره زيرات وخرت دوام ونکرړي ځکره دا د انسران لره
فطرت سره په ټکر کې دي او دا فرهنګ به بيخي له منځه ځي او قررار قررار بره
خپل ځای يو نروي اسرالمي فرهنرګ تره پريرږدي ،دا بردلون يرواځې د بصريرت
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خاونرردان پرره خپلررو سررترګو ليرردالی شرري خررو نررورو خلکررو ترره نرره ښررکاري ،د
سکولريزم زوال نور پيل شوی ده حتی د دې زوال سرچينه د امريکا او شوروي
په زړه کې ځای لري.
ددې سطحي انتقال په لمنه کې يوه سياسري نمونره ترر سرترګو کيرږي داسرې
چې د نړی د وګړو تر منځ يو ستر بدلون واقع کېدونکی ده او داسې معلوميږي
چې دا بدلون د الهي نقشو پر اساس سرته رسيږي ،د هغو الرښوونو په اسراس
چې پيغمبرانو به د حق او عدالت لور ته پر وربللرو کرولې .دا کراروان همداسرې
روان ده ،او څوک چې لدې الرښروونو څخره بررخمن کيرږي او اسرالم منري نرو
هغې ته لوی لوی مسئوليتنو متوجه کېږي ،يرانې اللرهأ انسران تره يرواځې ددې
لپاره الرښوونه نه کوي چې هغه جنت ته بوځي بلکه هر مسلمان د امت او ټول
بشريت تر شا لوی مسئوليت لري چې ددې مسرئوليت پوښرتنه بره تررې کېرږي،
مونږه څوک يو ،ولې خدای پيدا کړي يو او څه بايد وکړو....
عملي رنګ

ځينې وخت اللهأ د ځينو اسبابو پوسيله خپل بنده ته الرښوونه کوي ځينې
وخت مستقيماً او ځينې وخت بيرا د پرښرتو پوسريله خرو داچرې عملري اللرهأ
خلکو ته الرښوونه کوي دا ډېرر ځلره پرېښ شروي دي ،ماتره هرم اللرهأ عملري
الرښوونه کړې ده او زياتې حادثې زما د پوهېدو لپراره زمرا پره ژونرد کرې واقرع
شوې دي ،داسې پېښې چرې همردا اوس هرم مرا سرره د يرو راز پره شرکل شرته،
ډېرې داسې پېښې چې زه يې له مصيبتونو او بالګانو نه ژغورلی يمه د بېلګې په
توګه د اتلس مياشتو ومه چې له خپل کوره د بانردې ووترم هلتره مرې يرو وخرت
مور د سرک په منځ کې په داسې حالت کې وموندم چې نژدې وه يو لروی مروټر
راباندې وخېژي چې (الله راته نجات راکړ).
يو ځل مې غوښتل چې مغلستان ته والړ شوم نو هماغه وه چې يوې کيښتۍ
کې کيناستم ،له څه مزله وروسته کښتۍ لږ تمه شروه همالتره مرې د الرې لروری
ورک کړ چې همدا ورکېدل مې د ژوند ژغورلو يوه وسيله هم شوه .يو ځل زمرا
يو ملګري په ټوکه کې راته وويلې که ما ستا د زنداني کېدو هومره ډالرر درلرودل
نو اوس به يو بډای ومه ،زه لومړی ځل په پنځلس کلنۍ کرې بنردي شرومه هغره

دویم څپرکۍ :په امریکا کې د اسالم په اړه یو ځغلنده نظر

37

وخت چې غوښتل مې د سور پوستکو ليدنه وکړم هغه چې د اورغورځرونې لره
امله له مکسيکو راغلي ،خپل کور او کلی يې خرڅ کړی او دلته يې اړولري دي،
کله چې هلته والړم د يو څه وخت تېرولو وروسته مې پيسرې خالصرې شروې د
څو ورځو ولږې تېرولو وروسرته پروليس رابانردې شرکمن شرول ويري نيرولم او
بندي يې کړم چې هلته مې بيا اسپانيايي ژبه هم ياده کړه.
زه تل د ظلم مخالف ؤمه او نه مې غوښتل چې پر چا زياتۍ وشي د همردې
لپاره ختيځ المان ته د يو ټول غوښرتونکی دولرت د راپرځوونکرو سرره ملګرری
شوم ،ما ددې ټولو ظلمونو اصلي المل کمونېزم ګاڼه نو ځکره مرې يرې د لمنځره
وړلو پالن هم جروړاوه ،کلره چرې ختريځ المران تره ورسرېدم هلتره لره ډېررو برې
رحمانرره ظلمونررو سررره مررخ شرروم زه هررم همالترره پرره پررالون کررې د لررږې څېړنررې
وروسرته د پوليسرو لخروا ونېرول شروم او همالتره يرې يرو زنردان تره ولېرږلم ،پره
نوموړي زندان کې داسې خبررې اورېردل کېردې چرې دلتره څروک لره دوه کلونرو
زيات ژوندی نشي پاتې کېدای ځکه دلته چې کوم خلک اوسېدل هغوی يو هرم
پدې نه پوهېدل چې ولې بندي شوی ده.
ما ته کمونېستانو سره د کار کولو امر وشو خرو مرا دا خبرره رد کرړه ،لره څره
وخت څېړنرو وروسرته دوی پردې براوري شرول چرې دا لره (ګروالک) روسريي
زندان نه تښتېدلی نو غوښتل يې چې مرا همالتره بېرتره واسرتوي مرا کروم انکرار
ونکړ خو بيا يې هم څېړنو ته دوام ورکاوه باالخره يو وخت پدې معتقرد شرول
چې زه ليونی يمه ،ناڅاپي يوه ورځ يې خوشې کړم خو البته دا خوشرې کېردل د
تعقيب لپاره ول .کله چې له زندان نه خوشرې شرومه نرو د خپرل جعلري مرور او
پالر (هغه چې مې پوليسو ته هسې ورښودلي ول) د کور پرر لروري روان شروم،
کله چې په موټر کې سپور شوم نو مروټر لره خپرل ټراکلي وخرت نره تقريبراً نريم
ساعت وروسته شو وروسته پدې وپوهېدم چې د پوليسو څه کسران پردې مروټر
کې هم خېژي ،هغوی هم راوخترل ،مروټر همداسرې روان وه او زه هرم ورسرره
سپور وم تر دې چې اخري ايستګاه ته ورسېدو ،له هغه ځايه مې تېښتې ته ځان
جوړ کړ خو دواړو خواوو ته مې پوليس ول ،په هر ترتيب له هغوی و تښرتېدلم
تر دې چې يو ځنګل ته ورسېدم هلته مې واورېدل چې نوموړو پوليسو د کليسا
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زنګ شرنګولی او ټول کلی يې زمرا د نيولرو لپراره هڅرولی ده .مرا لردې ځنګرل
څخه د تېښتې کومه الره نه درلوده نو مجبوره شوم چې په همدې ځنګل کې تر
لمر لوېدو پټ پاتې شم ،يو څه وخت وروسته د پوليسو موټرسيکلونو د ځنګل
ټولو خواوو ته ودرېردل او پوليسرانو خپرل سرپي زمرا پرر لټرون پسرې را ولېرږل،
معجزه دا وشوه چې کله به هر ځل سپس زما شل متری ته رسېده نو نرور بره لره
غپاري څخه پاتې شو او بېرته به وروسته شو هماغه وه چې مرا نجرات ومونرد.
له څه وخت تېرېدو وروسته مرې سراحل ترر سرترګو شرو او غوښرتل مرې چرې د
هماغه بندر له الرې واوړم نو همدا د اوسپنې الره مې ونيوله ،لږ وخرت تېرر نره
وه چې عجيب اوازونه مې تر غوږو شول بېرته په ځنګل کې د څه وخرت لپراره
پټ شوم خو بيا وخوځېدم دا ځل روان وم چې د الرې ساتونکی مرې مخرې تره
راووته داسې چې د ټوپک نښه يې زما پر لور نيولې وه او زما پر لرور راروان وه
ما هم د تېښتې کومه الر نه ليدله نو ځکه ځای په ځای ودرېدم خو بلره معجرزه
دا وشوه چې نوموړی سړی همداسې د سپوږمۍ په ننداره توپک په الس لره مرا
تېر شو.
هوا يخه شوه او زه هم پولي ته رسرېدلی وم ،زمرا ډېرر سراړه وشرول او هلتره
پيښې شوې صحنې مې ځانګړې په ياد کې نه دي خو دومره مې ياد دي چې زه
د ختيځ المان له پولي له اغزنو لوړو سيمانو د لويديځ پر لور تللری يرم او بېرتره
له هغه ځايره ختريځ المران تره را اوښرتي يمره .يروه بلره جالبره صرحنه مرې چرې
همدلته په ياد کې ده هغه دا ده چې زما کله ډېر ساړه وشول او له پولې واوښتم
نو يوه کوچني کلي ته ورسېدم هلته مې تر ټولو لوړ او ښه کور پر لرور مخره کرړه
او زنګ مې يې وشرنګاوه ،کلره مرې چرې د کرور پرر دروازه نصرب شروې لوحره
وليده زړه مې پره درزېردو شروه ،ځکره هلتره يرې ليکلري ول (د پرولي د پوليسرو
مرکزي ځای) ،له ځانه سره مې وويل چې لکه چې بيا د پوليسو ګير تره ورغلرم
خو څو دقيقې هېڅوک راو نه وتل مرا لره فرصرت نره ګټره واخسرته او بېرتره پره
راغلو قدمو والړم ،يوه څه مزل وروسته مې يو بل الروی هم پېدا کړ چرې ويرل
يې هغه هم له زندان نه تښتېدلی او د غربي پولي په لور ځي زه هم له نومروړي
سره ملګری شومه خو يو احمقانه کار مې وکړ ځکره چرې سريده يرې د پوليسرو
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دفتر ته بوتلم او بيا يې زنداني کړم ،دا ځل يې په يوه زندان کې بنرد کرړو ،دلتره
هم عجيبې او غريبې پېښې وشوې څو ځله يې هغه زندان ډک کړ او بېرتره يرې
تش کړ خو له ما سره يې هېڅ غرض ونکړ درېمه ډله يې چې کلره وړلره زه هرم
ورسره ملګری شومه چامې څه ممانعت ونکړ هماغه وه چې د ختيځ المران پرر
لور روان شو .ما چې کومې بې عدالتۍ په دې توتاليتريتي هېوادونو کې ولېدلې
مجبوره شومه چې ددوی پر ضد مبارزه شروع کړم ،لومړی مې وغوښتل چې د
کاتوليکانو له ډلې سره يو ځای شمه او يو کشيش رانه جروړ شري خرو وروسرته
مې تصميم ونيوه چې د (فرانسيسکان) له ډلې سره يرو شرم ځکره کليسرا حکرم
کړی وه چې دوی بايد د روسي خلک بېرته د عيسوي کېدو لپاره چمترو کرړي،
يوه داسې پېښه واقع شوه چرې د عيسروي کېردو فکرر يرې زمرا لره مراغزو څخره
ووېسته هغه داسې وه چې زه د راکي غرونو ته والړم هلته رابانردې يروه سرخته
تبه راغله ،روغتون ته له تلو وروسته معلومه شوه چرې دا د (تريشرين) نراروغي
ده چررې د خرروغ د غوښررې د خوړلررو پرره پايلرره کررې مررنځ ترره راځرري ورو ورو مررې
ناروغۍ زياتېدله تر دې چې ډاکټرانو نوز زما د مرغ انتظار اېسته.
الهي وړانګې

ښايي زه په روغتون کرې مړشروی وای خرو اللرهأ ښره پروهيږي ،دا پداسرې
وخت کې وه چې ما يو مېلق حقيقت تجربه کړ ،هغه الهي نور وه ،هو هغه نرور
چې هر څوک يې تجربه کروالی شري او کلره چرې يرې تجربره کرړي د حضررت
محمد ج ددې سوال ځواب به ډېر ښه درک کړي چې آيا خدای مو ليدلی ،څره
شی ده؟
حضرت محمد ج دې سوال ته يواځې ممکن ځواب ورکړی يعنې نومروړي
ويلې چې څوک کولی شي هغه وويني پداسې حال کې چې هغه مېلق نور ده .ما
زياتې پېښې وليدلې او زه يې د هغې په اړه فکر کولو ته مجبورولم ترر دې چرې
ايمان مې راوړ او د نوموړو ټولو پوښتنو ځواب چې مې مخکرې نره درلرود اوس
پيدا کړ.
ما لدې ټولو پېښو څخه يواځې دوه شريان يراد کرړل يروه دا چرې انسران ډېرر
شيان ژر هيروي ددې حقيقت دا ده چې اللهأ انسان تره کره وغرواړي هرر څره
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وښيي ښيي او حافظه خو هم ورتره اللره ورکرړې ده نرو چرې کلره رب وغرواړي
نوموړې پېښې ترې بېرته هېرې کړي ترې يرې هېرروی هرم شري يعنرې اللره چرې
انسان ته څومره پوهه او حافظه ورکړي انسان به هماغومره له ځانه سره ولري.
دوهم شی مې چې ياد کړ هغه تر ټولو مهم شی ده هغه د الله وحردانيت ده،
تر دې وروسته به هېڅکله هم په تثليث عقيده نه لرم ،دا عجيبره خبرره وه چرې
عين وخت کې مو هم په يو خدای ايمان درلود او هم په دريو!!!!
کلرره چررې خلکررو ترره څرګنررده شرروه چررې زه مسررلمان شرروی يمرره نررو يرروه ډلرره
کشيشان ماته راغلل او راته يې وويرل چرې مرونږ خبرر شروي يرو چرې تاتره څره
ستونزه پېښه شوې! ما هغوی ته ځواب ورکړ چې نه! هره ستونزه مې چرې لرلره
هغه حل شوه په تېره تر ټولو ستره سرتونزه دا وه چرې عرين وخرت کرې مرو يروه
خدای او دريو خدايانو باندې ايمان درلود .هغوی راته وويل چې سمه ده که دا
ستونزه وي دا خو مونږه ټول لرو خو ته بايد مسلمان شوی نه وای.
کلونه د داسې يوې کلمې په لټه کې ومه چرې رب پررې سرم توصريف کرړای
شم خو هر چېرې مې چې دا کلمه ولټوله پيدا مې نکړه او اسرالم تره خرو نرژدې
ځکه نه راتلم چې مونږه ته ويل شوي ول چې مسلمان هسې په يو خيالي جنت
غوليږي چې وايي پکې حوري دي او ددې حورو د السته راوړلو لپاره بايرد يرو
مسيحي ووژني خو کله مې چې اسالم ومانه دا هر څه درو وختل ،ماله زيراتو
مسلمانانو سره ليده کاته وکړل ټولو له ما نه زيرات لره ټرول بشرريت سرره مينره
درلوده ،ما داسې فکر کاوه چې ما چې څه پيدا کړي هغه بل چا سره نشرته خرو
کله مې چې يو برل مسرلمان سرره ليدنره وشروه نرو وپوهېردم چرې دې نرړی کرې
يواځې نه يمه ،ماغوندې ميلونونه کسان الله پيدا کړي دي چې زه هرم د هغروی
له ډلې يو سړی يمه همالته وه چرې مرا هغره کلمره چرې مرې ډيرری کلونره لټولره
بيامونده ،هغه د (الله) کلمه وه ،دا داسې کلمه ده چې واقعاً کرولی شرې پررې د
رب حقيقي توصيف وشي.

دویم څپرکۍ :په امریکا کې د اسالم په اړه یو ځغلنده نظر

41

د چارلز د مسلمانېدو کيسه
اسالم د معجزو دین ده

له اسالم څخه د مخه يې نوم چارلز او له مسلمانېدو وروسرته يوسرف شرو،
عمررر يررې  ۴۵کالرره ،پخرروانۍ ديررن يررې مسرريحيت ،دنررده يررې انجينيررري او د
مسلمانېدو المل يې د قرآن په معجزو پوهېدل دي.
چارلز په لويديځ کې د مسيحيت په دين لړلی ژوند درلود ،نوموړی هم لکره
د نورو خلکو غوندې هلته خپلواکه و ،دا خو معلومه خبرره ده چرې پره لويرديځ
تمدن کې خلک ناسمې خپلواکۍ دې پولي ته رسولي چې مېړه پر اورتره بانردې
برالسۍ نه وي همدارنګه پالر په زوی او لور کوم تعقيرب نشري درلرودای لردې
راواخله همداسرې ترر ديرن پرورې يرانې خلرک پره دينري چرارو کرې هرم يرو څره
خپلواکي لري.
يوسف چارلز وايي :ما د اسالم په اړه هرېڅ معلومرات نره درلرودل خرو کلره
چې (محمد علی کلی) د بوکس نړيوال اتل مسلمان شو ما هرم د اسرالم پره اړه
له خلکو معلومات وغوښتل هغوی همردومره راتره وويرل چرې اسرالم داسرې د
تعصباتو دين ده چې په توري يې بنسټ اېښودل شوی ده ،خلک له وګړيرزو او
ټولنيزو خپلواکيو بې برخې کروي ،د تشردد او ترورېرزم پرر لرور خلرک برولي او
داسې نور...
ما به مېالعه زياته کوله ،نو د اسالم په اړه سمو معلومراتو لپراره مجبرور شروم
چې يو څه کتابونه راونيسم همداسې مې هم وکړل يو څه کتابونره مرې د اسرالم
اړيکي له نورو اديانو سره په نامه را ونيول او يرو څره نرور د نرورو ملګررو لخروا
راته ډالی شول او ورو ورو مرې لردې کترابو سرره شروق او مينره زياتره شروه .يرو
وخت کويت د يو کمپنۍ د متخصص انجينير په توګه والړم ،هغه ځای ته چې
هلته د هر چا آرمانونه تحقق مومي ،چون زما مينه له اسالم سرره ښره شروې وه
دلته مې هم د کتابونو په لوستلو ځان ستړی کاوه ،ما غوښتل چرې د مسريحيت
په اړه د اسالم دريځ پيدا کړم خو هر کله به مې چرې کتراب خرالص کرړ نرو پره
يوې نوې موضوع به مې سترګې ونښتې.
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د قرآنکریم تفسير او معجزې یې

ما ته د دې کتابونو په منځ کې د قرآنکريم تفاسير چې په انګليسي ژبه ژباړل
شوي ول هم راکړل شول ،ما په قرآنکريم کې د اوسنۍ مسخر شروې نرړی او د
نړی ټول شته نظم داسې وليده چې پوهانو د ډېرو سرتړياوو وروسرته ترر مرونږه
راښودلۍ ،داسې معجزې قرآن کې شته وې چې سړی يې يرو عجيبره ادراک تره
ورباله ،ما به د يو کتاب د مېالعې وروسته سمدالسه پرلپسې بل کتاب پيرل کرړ
او مسلمانو ملګرو نه به مې هم څه غوښتل هغوی به پکې ناړامي نه کوله ترردې
چې ما په نړی کې دالله د زياتو حقيقتونو او نښو په هکلو څېړنې وکړې.
َ َ ٓ َ ُ ۡ َ ذ َٰ َ َ َ ذ َ َ ُ ۡ َ ذ ُ ۡ َ ُّ َ َ َ ۡ َ ۡ
﴿ َس ُ ۡ َ َ َ
س ِهم حَّت يتبني لهم أنه ٱۡلق ۗۡ أو لم يك ِف
اق و ِِف أنف ِ
ُني ِهم ءايَٰتِنا ِِف ٱٓأۡلف ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
ۡ َ
َ َ َذ
ُ
ٌ
َٰ
ك شءٖ ه ِهيد [ ﴾٥٣فصلت.]53 :
بِربِك أنهۥ لَع ِ
يا الله سرتا قردرت څرومره سرتر ده ،تره سرتر عظمرت لرونکری يرې ،څرومره
ښکلي دي هغه څيزونه چې تا مونږه ته تيار کړي دي ،تاته پاکي ده يرا اللره ،ترا
هېڅ هم غلط نه دي پيدا کړي ،مونږه ستا حقيقت نشو موندالی ،ته په هر څره
باندې قادر يې.
ما قرآن لوسته تر څو دې معجزاتو ته ورسېدم چرې اللرهأ د رسرول اللره ج
پوسيله مونږه ته بيان کړي دي.
َََ َ ُ ُ َ َ ۡ
َ
َ
َ
َ
ٓ
َ
َ
ُ َ
ۡ
َ
ۡ
ذ
ۡ
ۡ
َ
ُ
ِ
ٱۡلب ِ ِل كيف خل ِقت ِ ١٧إَوَل ٱلسماء كيف رف ِعت ِ ١٨إَوَل
﴿أفَل ينظرون إَِل ِ
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
ح ۡ
ۡرض ك ۡي َف ُسط َ
ٱۡل َبال َك ۡي َف نُص َب ۡ
ت ِ ١٩إَوَل ٱۡل ِ
ت [ ﴾٢٠الغاشية.]20-17 :
ِ
ِ
ِ ِ
ما دې آيتونو کې مدبرانه فکر کاوه باالخره دې پايلې ته ورسېدم چې هر څه
چې نن مونږه ته مسخر شوي دا د لوي ذات په امر او فضرل شروي دي ،دا هرر
څه يې نن کلک او محکم پيدا کړي او يوه ورځ بره يرې لکره وړ داسرې تيرت،
نرم او دانه کړي ،عقل مې لوړو پوړو ته ورسېد او پدې قانع شرومه چرې اسرالم
ريښرتينۍ ديررن دی ،پرره ځررانګړي ډول چررې کلرره پرروه شررومه چررې اللررهأ غرونرره
څرنګه پيدا کړي دي او بيا هغه پره ځمکره کرې لکره ميخونره دا غرونرو ددومرره
لويوالي سره ټک وهلي دي.
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ُ ۡ َ ذ ذ ٓ ََۡ ُذ
ۡ َ َ َۡ
ذ َ
ۡح َس ُب َها َجام َِد اة َو ِ َ َ َ
َََ
ِي أتق َن ك
اب صنع ٱَّللِ ٱَّل
ٱۡلبال
ِه ت ُم ُّر م ذر ٱلسح ِ ٖۚ
﴿وترى ِ
َ
َۡ ُ َ
ش ٍء إنذ ُهۥ َخب ُ
ري ۢ ب ِ َما تف َعلون [ ﴾٨٨النمل.]88 :
ۡ ٖۚ ِ
ِ

ما پدې خبره تاکيد وکړه چې هر هغه څه چې اللهأ په قرآنکرريم کرې ويلري

دي سم او ريښتيني دي او همدارنګه څه چې حضرت محمد ج ويلي هغه هرم
ريښتيني دي خو کومره ده داسرې عقرل چرې پره دې څرګنردو او ښرکاره دالئلرو
باندې سو او فکر وکړي.
د معجزو دین

زه دقرآنکريم په علمي معجزاتو پوه شوم د بېلګې په توګه د غرونو د خلقرت
او د هغوی د نصبېدو په معجزه ،د ورېځو په هکله چرې څنګره لره بخرار څخره
جوړيږي او بيا په اوبو بدليږي او و ځايونه خړوبوي
ُ ذ
ُ ُ َۡۡ َ َ ۡا ََ َا َُ ُ ذ َ َ َ َ
﴿ه َو ٱَّلِي يُ ِريكم ٱلَبق خوفا وطمعا وينشِ ئ ٱلسحاب ٱثل ِقال [ ﴾١٢الرعد.]12 :

همدارنګه د برزخ معجزه چې خوږې اوبه له تروو اوبو سره ليدنه کروي خرو

يو پر بل تيری نه کوي
َ
ذ
َ
ٓ
َ
ٞ
ُ
ََُۡ َ َۡ َ
َۡ َ
َ َ َ ۡ ۡ َۡ ََۡ َ
ان  ٢٠فبِأ ِي َءاَلءِ َربِك َما
ان  ١٩بينهما برزخ َل يب ِغي ِ
﴿مرج ٱۡلَحري ِن يلتقِي ِ
ُ َ َ
ان [ ﴾٢١الرحمن.]21-19 :
تكذِب ِ

همدارنګرره ډېررری نررور حقيقتونرره چررې راترره را څرګنررد شررول ټررول د اللرره پرره

قدرتونو باندې داللت کوي ،او دا اوس وخت کې چرې کرومې علمري څيړنرې او
السته راوړنې شوي دي دا ټول لره قررآن سرره يوشران والری لرري يرانې قررآن دا
شيان ډيری کلونه مخکې ويلي دي خو پوهان يې اوس کشفوي نو له همدې نه
راته پته ولګېده چې اسالم يواځينۍ حق او ريښتينی دين ده.
څنګه یې خپل ایمان ښکاره کړ

کله مې چې دا علمي حقيقتونه وموندل نو هېڅ انتظار مې نره کېرده چرې ترر
څو د ايمان په اوبو خړوبه نشم ،پوهېدم چې زما عقل ورو ورو نور پيردا کروي،
زړه مې روښانه کيږي ،اسالم خپلې نوې ريښې زمرا پره بردن کرې غروړوي ،تنرده
مې ورو ورو ختميږي نو همالته په کويت کې د (اسالم سرره د پېژنردنې) مرکرز
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ته والړم ،د نور او الرښوونې لرومړی دروازه مرې همالتره پررمخ خالصره شروه،
مسيحيت مې د تل لپاره ترک کړ اوس پدې هيله چې الله رانه رضا شي.
د اسررالمي عقيرردې اساسررات راترره يررو لويررديځوال داعرري (ايرروب هررارون
راوښودل) هغه راته د اللهأ په اړوند وويل چې هغه يو ده ،شريک نه لري ،نره
له چا پيدا شوی او نه ترې څوک پيدا شوي ،چاته محتاج نه ده ،عيسی÷ هم
د آدم÷ په څېر له خاورو پيدا شوی وه ،ټول پيغمبران د الله له لوري د اسرالم
د ښودلو لپاره خلکو ته لېږل شوي دي چې عيسری÷ هرم د هغروی لره جملرې
څخه وه ،هماغه لحظه چې ددې دعوتګر خوا کې ناست وم د آرامۍ او راحرت
احساس مې کاوه .همدلته مې د شهادت کلمه وويله چې (ال اله اال اللره محمرد
رسول الله) او په خپل اختيار او خوښې سره په اسالم راضي شوم ،نوم مې هرم
بدل کړ او محمد يوسف مې کېښرود .اوس نرو هرر وخرت اسرالمي درسرونو تره
حاضرېږم تر څو يو څه زيات د اسالم په اړه زده کړم ،همدارنګره هڅره کرې يرم
چې عربي ژبه هم زده کړم تر څو قرآنکريم ښه ولوستلی شم.
يوسف زياتوي :اسالم له ټولرو نرورو دينونرو سرره تروپير لرري ځکره دا ديرن
آسان فهمه او ښکلي ده ،اسالمي عقيده خلک د ځران پرر لرور راکراږي ،دا هرر
څه ما هله وموندل چې کله دې دين ته نژدې شومه اوس له خدايره غرواړم چرې
زما پر الس نور کسان هم اسالم راوړي تر څو مې جنت نصيب وګرځي.
د (پروفيسور جفری النګ) د مسلمانېدو کيسه
اسررتاد جيفررري النررګ پرره امريکررا کررې د رياضرري خررورا غښررتلی اسررتاد ده ،د
نوموړي د اسالم راوړلو کيسه په (حتری پرښرتې هرم پوښرتي) نرومي کتراب کرې
ډېره ښکلې په دوه (روحي او فلسفي) برخو کې بيان شوې ده.
ليکونکی وايي :کله چې مسلمان شومه د مسجد مرال امرام راتره يرو کروچنی
کتاب د (څرنګه لمونځ وکړو) په نامه راکړ ،خو له وروسته نه مې د محصلينو
د (آرام اوسه ،زيات فشار په ځان مه راوړه ،قرار قرار او کرم کرم وړانردې ځره،
ښه دا ده چې لږ وخت درباندې تېر شي) چيغرې واورېردلې ،مرا لره ځانره څخره
وپوښتل چې آيا لمونځ دومره ستونزمن عبادت ده؟؟
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ما د محصلينو دا نارې هسې وګڼلې او هوډ مې وکړ چې پر لمانځره بره پيرل
کوم ،خپل اطاق ته والړم يو څرا مې روښانه کړ تر څو هغه دعاګرانې چرې پره
کتاب کې دي او ورسره د لمونځ او اودس طريقه ښره يراده کرړم ،مرا د لمانځره
حرکات څو ځله ځان سره تکرار کړه ،دعاګانې په عربي ژبه وې زه مجبوره وم
چې نوموړې دعاوې له انګليسې معنا سره په يادو زده کړم چې يو څه وخت تره
يې اړتيا وه ،شپه نيمې ته رسېدلې وه ما وغوښتل چې د ماخستن لمونځ وکرړم
نو د اوداسه لپراره تشرناب تره والړم ،هلتره مرې کتراب خپرل مخرې تره خرالص
کېښود او هره خبره به مې يې يو بل پسې عملري کولره لکره څنګره چرې اشرپز د
لمړي ځل لپاره پخلۍ کوي.
له اوداسه وزګار شومه همداسې له پريمنځل شوو غړو مې اوبه څڅېدې (له
اوداسه وروسته د غړو نه وچول مستحبه خبره ده) د کوټې منځ ته ننروتم ،هلتره
مې وليدل چې څوک شراته راپسرې نره وي ،د کروټې دروازه مرې و تړلره او هغره
لوری چې ما فکر کاوه قبله ده ورته مخامخ شوم ،السونه مرې ترر غروږو پورتره
کړ او ورو مې وويلې الله اکبر ،ورو او په ټيټ اواز مې ځکره ويلرې چرې څروک
زما غږ وانه وري خو يو وخت متوجه شومه چې کړکۍ ته مې پرده نه ده اچولې
ډېر وارخطا شومه ځکه ما ويلې چې که مې ګاونرډيانو نره څروک پداسرې حالرت
کې وويني نو څه به کوم؟ ژر والړم الندې او چاپېره مې وکتل څوک هرم نره وه
په خوښۍ مې د کړکۍ پررده واچولره او بېرتره د کروټې مرنځ تره د لمانځره لپراره
ودرېدم ،بيا مې له سره السونه غروږو تره يروړل او پره ټيرټ غرږ مرې وويرل اللره
اکبر ،سوره فاتحه مې ولوسته او ورسره مې يو څو آيتونه نور هم يو ځرای کرړل
زه پوهېدمه که زما دا عربي کوم عرب ليدلې وای نو والکه يې په ټکي هرم پروه
شوی وای!! بيا مې الله اکبر وويلې رکوع ته والړم تر هغې چې مرال مرې سريده
شوه دا کار راته ډېر ستونزمن تمام شو ځکه چې په عمر کې لمړی ځل ده چرې
رکوع کوم ،له رکوع پورته شوم «سهم اهلل ملهن ههده» او بيرا «ربنها ولهك احلمهد» مرې
وويلې خو اوس بايد سجدې ته تللی وای چې همالته مې په ځای کلک ودرېدم
ځکه زما نه خوښېده لکه يو غالم خپل تندی په خاورو کېږدم ،ما ونشو کوالی
او داسررې مررې احسرراس کررړه چررې د پښررو سرراقونه مررې قيررد دي ،ملګررري مررې مررا
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تعقيبرروي او اوس راپررورې خانرردي ...زه وارخطررا غونرردې شرروم اودعررا مررې
وغوښتله چې ،هيله کومه هيله کومه له ما سره مرسته وکړه!!
ډېره ژوره ساه مې واخيسته او پښې مې ښرکته کېردلو تره مجبروري کړلرې ،دا
اوس په څلورو غړو په ځمکه وم ،لږ متردد شرومه خرو سرر مرې پره جرای نمراز
ولګاوه له سره مې ټول سوچونه د يوې شيبې لپاره ووېستل او يواځې مرې درې
کرته وويلې «سبحان ربی االعلی» بېرته پورته شومه او بيا دويمرې سرجدې تره پره
خورا همت راښکته شوم او دويمه سجده مې هم وکړه تر دې چې (اللره اکبرر)
او بېرته ودرېدم دا کار راباندې ډېر ستونزمن تمام شو زړه کې مې ويلرې چرې ال
درې کرته نور داسې کول پاتي دي خو هر ځل به له پخواني وار راتره اسرانه وه،
تر دې چې وروستنۍ دوو سجدو سره مې لږ ډاډ هم احساس کړ ،بيرا التحيرات
ته کښېناسرتم ترر دې چرې دواړو لرورو تره مرې سرالم وګرځراوه ،مرا چرې تېررې
معرکې په ياد راوړلې ډېر بل ډول حالت مې احساسوه ،په ډېرر خجالرت وهلري
انداز مې السونه دعا ته پورته کړل :يا الله زما لويي او تکبر راته وبخښې ،زه له
ډېر لرې ځای څخه راغلی يمه او ال ډېره الره راته پاتې ده چې طی يې کرړم ،دا
اوس مې داسې يو څه حس کړل چې پخوا مې کله هېڅ نه وه ليدلي ،داسې چې
دلته بيانول يې هم راته اسانه نه دي ،او زه نه پوهېږم چې څه رقم يې بيان کرړم
او هم نه پوهېږم چې دا څه شی وه ،خو يو رحمت وه ،يوه څپه وه ،يو مروج وه
او يوه روښنايي او وړانګه وه چې زما زړه ته راننوته داسې چې زمرا پره عواطفرو
او احساس کې يې ژور بدلون راووست ،زه يې چاپېر کړمه او له سترګو مې پره
غير ارادي ډول اوښکې روانې شوې ،زه نه پوهېدم چرې دا اوښرکې د څره لپراره
دي...
کله چې دا ليکي د تاسې په وړاندې ليکم دا وايم چې که د الله لخوا بخښرنه
يواځې د ګناهونو عفوه وي خو له خپل ځان سره آرامي او روغتيا هم لري .يروه
موده پر زنګنو په منحني ډول کښېناستم او سر مې خپلو دواړو السو کې نيرولی
وه ،کله مې چې له ژړا بس کړ په ډېر ستونزمن حالرت کرې مرې قررار پيردا کرړ او
دې تېرو شوو پېښو ته مې هېڅ کوم عقلي تعبير پيدا نکړ.
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ولې هغه مهم شی چې ما درک هغه داوه چې ما خپرل ژونرد کرې ډېرر زيرات
رب ته اړتيا درلوده او لمانځه ته هم ،مخکې لردې چرې پورتره شرم دا دعرا مرې
ولوسته :يا الله که زه يو ځل بيا کافر کېږم نو له هغې ورځې مرا مخکرې مړکرړه،
ځکه زه نه غواړم يو ورځ بيا ستا له شتوالي څخه انکار وکړم او نره غرواړم چرې
له عيبونو سره ډک ژوند وکړم.
داعی اهلل فردان

کله چې کوم برې دينره ايمران راوړي او مسرلمان شري نرو بيرا نومروړی خپرل
مسئوليت چې د رب پر لور بلنه ده ډېره ښه پېژني ،دوی هڅه کوي چې د نرورو
لپاره خدمت وکړي ځکه ورته څرګنده شوي وي چې په کفرر کرې ژونرد تېررول
څومره ستونزمن وي ،سم لکه د سرطان ناروغی دغسې خلک د بربادی پر لرور
راکاږي نو ځکه بيا د ځان فرض برولي چرې نرورو تره لردې نراروغی نره د الهري
رغوونکي کتاب پوسيله نجات ورکړي.
دلته د (دغه ده لمر له لويديځه راخېژي) نومي کتراب ليکرونکي لره يرو نروي
مسلمان شوي چې وروسته يې د اسالم پر لور د زندانيانو د بلنې دنده پره غراړه
اخېستې سره مرکه کړې چې ستاسې مخې ته يې ږدم:
 oکه راته وواياست چې کله ،چېرته او څنګه مسلمان شوی؟
 oهو ،زه ځوان ومه ،يواځې د ژوند ديارلس پسرلي مې تېر کرړي ول چرې
پرره  19۵9کررال کررې مررې ايمرران راوړه ،مخکررې د کليفورنيررا د ځوانررانو د
ټولنې سره وم او کله چې مسلمان شوم نرو د مسرلمانو ځوانرانو د ټرولنې
غړی شوم.
 oد خپلې کورنی په هکله يو څه راته وواياست!
 oزما کرورنی مسريحي ده ،ورور مرې د کليسرا کشريش ده او خرور مرې هرم
کليسا ته ډېره ځي راځي.
 oمونږ غواړو چې ته د (وينچرا) په زندان کې کومره دنرده سررته رسروې د
هغه په اړه راته څه ووايې چې کله دې دا کار پيل کړی ده!
 oپه غالب ګمان چې  1982يا  1983کال کې مې پيل کړی خو پروره ډاډه
نه يمه.
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 oڅومره خلکو ستاسې په الس لدې الرې اسالم منلی؟
 oپوره ويل خو يې سرتونزمن دي ولرې هرکرال تقريبراً درې سروه شراوخوا
کسان ايمان راوړي.
 oتاسې څنګه وکوالی شرول چرې دا خلرک لره جنرايي ژونرد اسرالم تره را
واړوې ،دا به ډېر ستونزمن نه وي؟
 oلومړی مهم څيز دا ده چې بايد داسې يو کار وکړې چې خلک دربانردې
اعتماد وکړي ،دويم عامل په خپل کار کې اخالص ده چې بايد عمل ته
په ويلو ترجېح ورکرړو او دريرم عامرل دا کېردای شري چرې زه خپلره هرم
پخوا نامسلمان وم خو کله مې چې ايمان راوړ ژوند کې مې ژور بردلون
راغی او دوی هم هڅوم او ورته ښايم چې اسالم د غوره بدلون دين ده.
 oد کومې اسالمي مؤسسې لخوا درسره مرسته کېږي او که نه؟
 oهو اسالمي مؤسسې او د مسلمانو ځوانانو ټولنه له مونږه سره زياته
مرسته کوي ،همدارنګه د مساجدو امامان راسره په مالي برخه او
روزنيزه برخه کې هم مرسته کوي ،ځانګړې مرسته نور په وګړيز ډول
ورونه هم کوي ،تقريباً اتيا کسان راسره مالي مرسته کوي چې د هغې
مرستې په وسيله بيا مونږه غذا تياروو ،هره ورځ شل کسه د غذا د
تيارولو لپاره مرسته کوي ،البته مونږه غواړو لدوې سره د ورورولۍ
غوره فضا برابره کړو نو د همدې لپاره ورته هره مياشت په غذا کې يوه
څه انداز زياتوالی راولو ،ددې تر څنګ اسالمي کتابونه په عربي او
انګليسي ژبو او جای نمازو ته هم اړتيا ده او دا هم ورته مونږه برابروو،
َ ْ َ
زه کله ناکله د قرآنکريم دا آيت له ځانه سره بيا بيا وايمَ ﴿ :و َمك ُروا َو َمك َر
ٱَّلل َخ ۡ ُ
ٱَّللُۖ َو ذ ُ
ذُ
ري ۡٱل َمَٰكِر َ
ين [ ﴾٥٤آل عمران .]54 :ژباړه :بيا بني اسرائيلو (د
ِ

مسيح پر خالف پټې دسيسې پيل کړې په مقابل کې يې الله هم خپل
پټ تدبير په کار واچوهاو په داسې تدبيرونو کې الله تر ټولو وړاندې
دی .ددې هيله مند يمه چې الله له مونږه څخه راضي شي پر مونږه

خپل رحمت کړي او جنت مو نصيب وګرځي او پدې الره کې راته
صبر ،حوصله او استقامت راکړي.
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هغه درسونه چې لدې کيسې اخيستل کيږي:
 -1نوي مسلمانان د نورو په پرتله اسالم ته د بلنې ستره مينره لرري او خپرل
مسئوليت يې ګڼي که دا مسرئوليت دې نرورو هرم ښره اداکرړی وای او د
بلنې الره يې خپله کړې وای نو څه وايی چرې اسرالم بره اوس ترر کومره
ځايه رسېدلی وای؟
 -2دا کيسه راښريي چرې حقيقری مسرلمان څرومره نررم زړی وي ،څرومره د
بشريت د نجات په فکر کې وي ،هغه خلک چې په زنردان کرې دي او د
ژوند له ټولو حقوقو محروم شوي دي بيا هرم يرو مسرلمان ورتره ورځري
هغوی ته تسلي ورکوي ،ډاډه کروي يرې او سرولې يرا اسرالم پرر لرور يرې
رابولي.
 -3دا کيسه د حقيقی مسلمانانو څېره راته راښيي چرې د اسرالم د خپرراوي
لپاره له خپل جېبه پېسې مصرفوي او کره دا ټولرو مسرلمانانو کروالی نرو
اوس به اسالم تر کومو بريدو رسېدالی وای؟؟؟
 -4نويو ځوانو مسلمانانو د ځان د نظم لپاره يوه اتحاديره جروړه کرړې وه او
د هغې له الرې يې اسالم ته خلک رابلرل او د بلونکرو سرره يرې مرسرته
کوله ای کاش چې زمونږه محصلين هم همداسې وای!!
 -5د اسالم دين د حقيقت دين ده ځکه چې حتی په ترورو تيرارو کرې پراتره
جنايي زندانيان هم د هغې د حقيقت پره پوهېردلو وروسرته پررې ايمران
راوړي.
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محمد عبد اهلل
 27د  200۵ل کال

عبد الکریم الکوهالی دیمن دکلتوري مرکز دنشراتو دبهرنرۍ څرانګی مسرؤل
وایي چې بهرنیانو د مسلمانیدو لړی ډېره په چټکی سرره روانره ده ،دی زیراتوی
چې دتیرو دوه کلونو په موده یمن ته راغلی بهرنیرانو څخره  120کسره د اسرالم
په مقدس دین مشرف شوی او خپل اسالم یې اعالن کړ.
عبدالرحمن
د (دغه ده لمر له لويديځه راخېژي) نومي کتاب ليکوال وايي :په امريکا کې
د يو نوي مسلمان شوي امريکايي څخه خبر شوم چې نوموړی بوسنيا تره روان
ده زه ورغلم او ترې مې (د اسالم پرلور) د هغه د ايمان راوړلو کيسره وغوښرته
تر څرو يرې خپرل کتراب کرې زه هرم ولريکم نومروړي راسرره وعرده وکړلره چرې
وړاندې له تګ نه به کيسه تاته وسپارل شي او پته يې رانه واخستله ،څو ورځې
وروسته مې يو ليک تر السه کړ چې پکې ليکلي ول:
دغه ده ما خپله کيسه وليکله او تر ډېرره بريرده مرې هڅره کرړې چرې ستاسرې
ټولو پوښتنو ته ځواب درکړم هيله ده تاسرې پره خپرل کتراب ليکلرو کرې بريرالي
شی ،زه نو اوس بوسنيا ته ځمه او دعرا راتره وکرړه ترر څرو هلتره شرهيد شرم او
جنت مې په برخه شي ،خدای دې مل شه نور دې په الله سپارم.
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زما نوم عبدالرحمن ده او دوه کاله کېږي چرې ايمران مرې راوړی او دا ايمران
راوړل مې په ډېر لنډ وخت کې وشو خو زما په ژوند کې يوه ستره تجربره ولره،
مخکې له اسالم راوړلو څخره مرې ډېرری جرمونره لکره نشره ،شرراب ،د انجلرۍ
درلودل ،او نور....کړيدي ،شپږ ځله زندان ته هم تللی يمه ،پالر مې يهودي ده
او مور مې مسيحي ده ،په وړوکتوب کې ما نشرو کروالی چرې هرم د عيسرويانو
رواج وپالم او هم د يهوديانو خو کله چې ځروان شروم پرالر مرې د (برارميتزرا)
مېلې ته بوتلم (نوموړې مېله د يهوديانو دود ده او کله چې هلک ځروان شري دا
مراسم ورته جوړوي) ،له هماغه وړوکوالي به مې پالر راته ويلرې چرې حقيقري
يو خدای شته دی او هغه هېڅ کوم اوالد نه لري ،وړوکتوب کې مې د اسالم په
اړه کوم ځانګړي معلومات نه لرم يواځې يو ځل مې آيت الله خميني له الروتکې
څخه د کوزېدو په حال کې ليدلی وه چې مسرلمان وه نرور نره پوهېردم چرې څره
دي.
د فارس د خليج جنګ:

له ځوانۍ وروسته د امريکا له اردو سره يو ځای شومه چې زيات شريان مرې
د اسالم په اړه همدلته زده کرړل ،زمرا اوس هرم پره يراد دي چرې يروه ورځ يروه
جنرال راته د تمرين په وخت کې وويلرې (مسرلمانان وايري چرې مرونږه د خپرل
خدای لپاره مرو ،راځۍ چې دوی سره پدې مړه کېدلو کې مرسته وکړو) ،زه نه
پوهېدم چې الله څوک ده او مسلمانان کوم الله ته عبادت کوي او يا مرري .کلره
به چې مونږه ته د مرمۍ د فير کولو تمررين راکرول کېرده نرو ويلرې بره يرې چرې
تاسې فکر وکړی چې يو مسلمان مو په هدف کې نيولۍ ده نو څو مرمۍ بره يرې
لدې ځايه بس وي!!! حتی زمونږ په منځ کې مشهوره وه که چېررې د خلريج پره
جنګ کې مسلمانان مونږه ته تسليم هم شي نو بايرد پرر هغروی خپلرې مرمرۍ و
ازمايو ،يو څه وخت وروسته مې پالر ومړ ،ما نور څه کولی شول خپل پرالر تره
مې دعا وکړې او ځان ته مې يواځې د الرښوونې دعا وکړه.
له اردو څخه وتښتېدلم او ځان مې د مور خواته ورساوه ،زما بره هرر وخرت
زړه کېده چې يو ځرل د مسرلمانانو عبادتځرای تره والړ شرم او نرن مرې پروره او
کلک هوډ وکړ او والړم ،همالته راته د ايمان وړانګو انتظار وېسرته ،ځکره چرې
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تر بېرته راتګه زه مسلمان شوی ومه او شهادتين مې ويلي ول ،کرور تره پداسرې
حال کې راغلم چې قرآنکريم هم راسره وه ،او خبره مې له مور سره شريکه کړم
تر دې وروسته زما يواځېنۍ تکيه مور وه او هغې به هم له ما څخره پروره دفراع
کوله خو نورو خلکو راسره نفررت کراوه او حتری ځينرو بره ويلرې چرې تره نشرې
کوالی مسلمان شې ځکه يواځې عرب کوالی شي مسرلمانان و اوسرې (اسرالم
يواځې د عربانو دين دی).
له اسالم نه بېرته مخ اړول:

کله چې مسلمان شومه نو د بيا ځل لپاره اردو ته والړم خو هغروی هلتره پره
پوليسو کرې پرېنښرودم او لره اردو څخره يرې ووېسرتلم ،مختلفرې نرارې بره يرې
راپسې وهلې چابه راته علي بابا ويلې او چا خاين حتی ځينو به د صدام حسين
خيرخواه بللم خو ماته دا ټرولې خبررې هسرې ښرکارېدلې ځکره چرې مرا يرواځې
خپل پالونکۍ الله ګاڼه ،کله چې بېرته راستون شوم نو ما ډېر

مسلمان ملګري

لرل چې همدوی لږ په ترديد کې هم واچولم هغه داسې چې يوه به ويل ته بايد
اول داسې وکړې بل به ويل نه داسې نه ،بلکې لومړی بايد دا کار وکړې ترر دې
چې زه ډاډه شوم چې اسرالم د سرتونزو او تکراليفو ديرن ده نرو هماغره وه چرې
بېرته مې خپل پخواني کارونه شروع کړل خو د الله په يووالي او د محمد ج پره
پيغمبر مې ايمان درلوده.
اسالم ته بېرته راګرځېدل:

د څه مودې لپراره کليفورنيرا تره والړو ترر څرو خپلرو پلرنري خپلوانرو سرره و
اوسېږو هلته مې يو کال تېر کړ خو داسې مې احساس کړه چې زه ګناه کومه ،له
ځانه مې وپوښتل چې ولې لمونځ نه کومه؟ ولې مې اسالم ته شاکړې ده؟ ولرې
خپلو مسئوليتونو ته متوجه نه يمه؟ ،همدا وه چرې هلتره يروه جومرات تره والړم
هلته مې (جماعرت و تبليرک) واال وروڼره ومونردل چرې ورسرره ملګرری شرومه،
څلور مياشتې مو پره بېالبېلرو هېروادو (پاکسرتان ،برنګالدېش ،هندوسرتان) کرې
تېرې کړې او پدې موده کرې مرې يرو څره شريان د اسرالم پره اړه يراد کرړل او پره
همدې لږه پوهه پدې د تل لپاره قانع شومه چې اسالم د انسان د ژغورلو لپراره
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هم پدې دنيا کې او هم په هغې نړ کې يواځينۍ دين ده او دا ژغورنره بره هغره
وخت کېږي چې يو کس د الله عبادت پداسې شکل وکړي لکه څنګه چرې يرې
هغه له مونږه غواړي.
اوس زه بوسنيا ته روام يم تر څو هلته له هغو مظلومرو مسرلمانو وګرړو سرره
په جهاد کې ونډه واخلم چې دا ډېره موده د کفارو په ظلم کې پراته دي ،زمرونږ
د مرغ نېټه معلومه ده او هماغه وخت به مرو خرو کلره چرې مسرلمان پروهېږي
چې کفار هېڅکله ورسره دوسرت کېردای نشري نرو بايرد لره هغروی څخره الس
واخلي او پرېږدي يې ،خو متاسفانه چې زيات هېوادونه له امريکا سره دوستانه
اړيکې لري چې بايد ونه لري يې همدارنګه زيات مسرلمانان د ماديراتو پخراطر
خپل دين هم پرېږدي.
دیو امریکایي شاعر ،منتقد او ليکوال کرنل دونالد اس راکویل مسلمانېدل
د اسالم سادګۍ ،د مسجدونو جذابه او قوي فضا ،اسالم سره يې د پيروانرو
بې کچه مينه او د ميلونونو تنو لمونځونه چې هره ورځ يې پنځه وخته ادا کروي
دې ټولو زما مينه له اسالم سره زياته کرړه خرو د خپرل ايمران راوړلرو لپراره مرې
قوي منطقي داليلو ته اړتيا وه.
د ژوند زړه راښکوونکۍ دود ،د مشورې او توصيې دود ،د مرستې او تررحم
دود ،د بشر حقوق او د ښځو حقوق دا ټول هغه فکتورونه دي چې که يرو ديرن
يې ولري د هغې د ښه والي او بدوالي اندازه له ورايه څرګندېدالی شري .اسرالم
محدود نه ده او که هر څروک ورتره وغرواړي راتللری شري .حضررت محمرد ج
اصحابو کرامو ته ويلي دي چې نورو دينونو سره نېکه رويه کروی او همدارنګره

يې ټول پيغمبرران لکره حضررت ابرراهيم ،موسری او عيسری† د يرو رب لره
لوري رالېږلي وبلل چې دا خپلره هرم نرورو دينونرو تره د احتررام يروه ښره بېلګره
کېدالی شي .خپلرواکي او لره بترانو لېررې کېردل د ايمران قروت ده ،د حضررت
محمد ج ښوونې يواځې د هماغه وخت لپاره نه ولې بلکه هغره قرآنکرريم چرې
ټولې الهی ښوونې پکې يوځای شوي تر قيامته پورې باقي ده او د ټول انسانيت
لپاره د نېکمرغۍ سرچينه ده .د اسالم منځالريتوب زما قناعت نور هم پياوړی

ولی مو اسالم ومانه؟

54

کړ لکه د روغتيا په برخه کې چې حضرت محمد ج خپلو پيروانو تره د نظافرت
پرره اړه او يررا د خرروراک او څښرراک پرره اړه د پرراملرنې کومرره خبررره کررړې ده .د
استانبول ،اداماکس ،جيروسالم ،کايرو او نورو مسجدونو زه له خدايپالنې سرره
روږدی کړم ،واقعاً مسجد د تعمق ځای ده .خپلو پيروانو د اسالم لخوا ورکرړل
شوې خپلواکي راته له ورايه څرګنده شوه د بېلګې په توګره د لمانځره پره وخرت
کې ګدا او بډای په يوه صف کې ودرېدل چرې لره ډېررو غروره بېلګرو ځينرې ده،
مسلمان الله سره د خبرو په وخت کې او يا هغه ته د توبې کولرو پره وخرت کرې
هېڅ کوم دريمګړ

په خپل منځ کې نه مني او مخامخ له اللهأ څخره د خپلرو

ګناهونو بخښنه غواړي.
د اسالم نړيوالتوب او ورورولي چې هېڅ کومه ځانګړې ژبه ،قروم او يرا هرم
سيمې پورې تړلۍ نه ده يوه بله ښه وجه وه چې زمرا د اسرالم راوړلرو سرره يرې
مرسته وکړه.
د محمد سيد د مسلمانېدو کيسه
د (دغه ده لمر له لويديځه راخېرژي) نرومي کتراب ليکروال د محمرد سريد د
مسلمانېدو کيسه داسې ليکي:
يو ملګري مې د محمرد سريد د تيلفرون شرمېره راتره راکرړه او ماورتره زنرګ
وواهه ترې مې وغوښتل چرې د (اسرالم پرر لرور سرفر) راتره راوليرږي ډېرر نررم
مزاجه نفر ښکارېده.
محمد سيد شپږڅلوېښت کلن ده ،پالر يې له امريکې څخه ده او مرور يرې
مکزيکي ده او خپله د (الپاسو تکزاس) په ايالت کې زېږېدلی ده.
کليسا تر سوال الندې

کله چې ځوان ومه نو د اسالم پر لور مې سفر پيل شو ،يا په سراده ډول يرې
ووايم کله چې په څه ناڅه پوه شوم نو زما په مغز کې د عېسرويت او پره تثليرث
عقيده راپېچکاري شوه خو ماته سمه عقيده نه ښکارېده او تل بره مرې لره نرورو
څه پرې غوښتل خو چا هم سم ځواب نه راکراوه کلره چرې پره  19۶8کرال کرې
پوليسو ته ننوتم نو هلته مې ډېر نور څه هم وليدل ،بيخي په يوه بې دينه انسران
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بدل شومه او دا هم ډېر اسانه ويل کېدای شي چرې ولرې؟ ځکره هلتره د کليوالرو
خلکو ډلييزه وژنه زمونږه بيخي مسلک وګرځېده او که به مو له کشيش نه ددې
په اړه ځواب غوښته هغه به ويل چې دا يو راز ده او ته يواځې په خدای بانردې
عقيده لره.
د یو شي په لټون

ما دويم ځلي واده هم وکړ او دوه بچي مې درلودل خو خو

نه ومره ځکره

چې مرا بايرد څره پيردا کرړي وای ،پره همردې شراوخوا کرې د مرراکش پرر سرفر
وخوځېدم او هلته د طنجې پره کونسرلګر کرې مرې دنرده پيداشروه ،همالتره لره
اسالم سره هم آشنا شوم ،هغه اسرالم نره چرې مرونږه تره خلکرو او يرا مجلرو او
اخبارونو را پېژندلۍ وه بلکې دلته مرې خپلره لمرونځ کروونکي ليردل چرې پنځره
وخته لمونځ کوي ،يود هغو لره جملرې څخره زمرونږه کرورواال هرم وه چرې ډېرر
صبور وه او نور خلک يې ډېر خوښېدل نوما له ځانه سره فکرر وکرړ چرې حتمراً
پدې دين کې څه شته چې دا سړی يې هم متابعت کوي.
نولس کاله ووتل او ما به لږه مېالعه ددې دين په هکله هم کوله خرو څره مرې
چې وموندل له هغه څه سره چې زه پکې لوی شوی ومه او يرا مرونږه تره خلکرو
ويلي ول ډېر بدل ول لکه د اخالقو ،عبادت او عقيدې توپير...
نولس کاله مې د سلو هېوادو په شاوخوا کې وګرځېدم او ډېرر ځلره بره مرې د
همدې اسالمي هېوادو کې دنردې لګېردلې او پره همردې کلرو کرې د لسرانس او
مافوق لسانس درجو ته هم ورسېدم.
شهادتين

په  1992کااللله راباندې پوره رحم وکړ او ماته يې د خير پر لور الرښروونه
وکړه ،د همدې کال د جون په مياشت کرې مرې د الورنرس کنرزاس پره اسرالمي
مرکز شهادتين د خپلې ښځې نورو ملګرو او د اسالمي مرکز د مشر په مرخ کرې
وويلې ،لدې وروسته زما يوه ملګري زه تشويق کړمه او له مرا بره يرې دفراع هرم
کوله خو ولې ښځه مې دومره چندان خوښه نه برېښرېدله ځکره چرې هغره کومره
مذهبي انجلۍ نه وله خو له لږې موده وروسته خدای رحرم وکرړ او ښرځې مرې
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هم شهادتين وويلې چې دواړو مرونږه لره سرره پره اسرالمي طريقرې بانردې واده
وکړ.
څنګه مې ژوند بدل شو؟

پوهه او علم ،حقيقت او ريښتينولي ،سوله او ارامري ،مينره او ورورولري ،لره
کورنۍ سره مينه له نورو ملګرو سره مينه دا او سرلګونه داسرې نرور الملونره ول
چې زه يې د اسالم سره وتړلم خو انسان کوالی شي دغه بدلونونه په ځران کرې
راولي ولې هغره وخرت چرې اللرهأ اراده وکرړي او وغرواړي چرې نومروړي تره
الرښوونه وکړي.
له کله نه چې زه مسلمان شوی يمه نو زما په ژوند کې پوره بدلون راغلری ده
او زياتې پېښې مو ليدلي دي ،له يوې پاک لمنې مسلمانې ښرځې سرره مرې واده
وشو ،داسرې تغيرر مرې پره ژونرد کرې راغرۍ چرې مرا هرم باورنره کراوه ،زمرونږه
سرګذشت په زياتو مشهورو کترابون کرې چرات شروی ده ،مرا او زمرا ښرځې پره
خپل ژوند کې هېڅکله هم داسې نېکمرغي نه وه ليدلې خو اوس له اللره څخره
ډېر شکرګذاره يو.
د پاول اوبارټلټ د مسلمانېدو کيسه
(دغرره ده لمررر لرره لويديځرره راخېررژي) کترراب ليکرروال ليکرري :زوی مررې پرره
واشنګټن ډي سي کې له اورباټلټ سره آشنا شروی وه ،همالتره يرې نومروړي تره
زما د کتاب ليکلو پره اړه ويلري ول او ورڅخره يرې غوښرتلې و کچېررې غرواړي
خپلې تجربې له نورو مسلمانو وروڼو سره شريکي کړي نو يوه مقاله دې د خپل
اسالم راوړلو په هکله وليکي نوموړي (اورباټلټ) ورته ويلي ول چرې لره پخروا
څخه تياره يوه ليکل شوې مقاله لري او هماغه به راوليږي چې بيرا يرې هماغره
راولېږله ،تر اوسه پورې زه له پاول سره اړيکه ساتم او تل ورته له خدايه د ستر
رحمت غوښتونکی يمه .الندې يادښت يې هم له مقالې سرره يوځرای رالېږلرۍ
وه :ګرانه وروره محمرده! السرالم علريکم ورحمرة اللره وبرکاتره ،هيلره لررم چرې
تاسې په خپلو چارو کې بريالي واوسۍ مخکرې لردې چرې مقالره درتره درولېرږم
ددې لپاره لږ تم شوم چې تاسې خپل کورته بېرته راوګرځۍ ،که ستاسې ياد وي
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نو هغه شپه مو چې (دارالهجره) کې تاسې تره د خپلرې کيسرې پره هکلره وويلرې
تاسې له ما څخه وغوښتل چې دا کيسه بايد يو ځرل ترر پايره ولرولۍ نرو مرا هرم
ځکه درته راولېږله.
والسالم عليکم ورحمة الله وبرکاته :پاول بارټلټ
بسم الله الرحمن الرحيم
أشهد أن ال أله أال اهلل وأشهد أن حممد رسول اهلل

له يوه لوري د ټولو هغه خلکو الره چې مسلمانان دي يوه ده او له بل لروري
دې دين ته د ننوتلو زياتې الرې شته دي ځکه چې هر چا د خپرل ديرن د غروره
کولو لپاره يوه ځانګړې الره غروره کرړې ده ،انشراء اللره دا وړوکري ليکنره بره دا
وښيي چې زه څنګه د بيا ځل لپاره زېږېردلۍ يرم .زه شرپږ څلوېښرت کالره عمرر
لرم او په امريکراکې زېږېردلۍ او لروی شروی يرم .ترر هغره ځايره چرې خبرر يمره
زمونږه د کورنۍ هرېڅ غرړ

هرم کلره مسرلمان نره وه تېرر شروی ،پوهنترون مرې

لوستلۍ ده او متاسفانه تر اوسه پرورې مرې واده نره ده کرړی .پره يرو کمپيروتري
شرکت کرې مرې زياتره دنرده سررته رسرولې ده .پرالر او مرور مرې د پروتسرتانت
مذهب غښتلي پيروان ول نو طبعاً زه هم پروتستانت ومره ،والردين بره مرې ترل
کليسا ته تلل او کليساته يې ډېر خدمت هم کړی ده .په کوچنيروالي کرې کليسرا
ته والړم او هلته مې اخالقي لومړني ارزښتونه وپېژندل او تر هغې وروسته يوې
مدرسې کې داخل شوم او نوموړي ارزښتونه نور هم قوي شول .زمونږه مدرسره
داسې ځای کې وه چې غالباً ټول خلک يې منځنۍ طبقه وه خو بيا مو هم ژوند
خو

نه تېرېده ،زما کوچنيوالۍ او ځواني دواړه په همدې نارضرايته ژونرد کرې

تېر شوي دي ،د ژمي په يوه شپه کې زمونږ له کوره وړاندې يوه ځنګله تره والړم
تر څو خدای هلته پيدا کړم ځکه ما باور درلوده چې خدای همالته شرته دی ،دا
کار مې په درې ديرش کلنۍ کې پيل کړ او دغه درې هفتې مخکې مې نومروړ
دين ومونده چې اسالم ده او مسلمان شومه.
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د اسالم په اړه

ما لکه د نورو نامسلمانو وګړو غوندې په وړوکتوب کې لره اسرالمه ډېرر کرم
څه اوريدلي ول يواځې دومره پوهېدلم چې يوه ډله شته ده چرې محمرديان يرې
بولي يا به مې د راډيو يا اخبرار نره د محمرديانو د ډلرې نروم واورېرد ،او دا هغره
څوک دي چې په دښتو کې ګرځي او اوښانو باندې سپريږي ،يو مشر يې درلود
چې محمد نومېده او ددې ډلې نوم هرم د هماغره لره نروم څخره واخسرتل شرو،
نوموړ

ځان پيغمبر بولي او يو کتراب لرري چرې قرران ورتره وايري .دغره وه د

اسالم په اړه زما پوهه.
کله مې چې د پوهنتون زده کړې پای ته ورسرولې نرو د محمرديانو پره هکلره
مې معلومات پياوړي شول ،متوجه شومه چې ددې ډلې سم نوم (مسلمان) ده،
پوه شومه چې ټول يې په دښتو کې ژوند نه تيروي او همدارنګره دامرې هرم زده
کړل چې دوی له يوې مخې ټول عررب نره دي بلکره هرو دومرره ده چرې زيرات
عرب مسلمانان دي .زمونږ په پوهنتون کې ددوی په هکله هېڅ هرم نره لوسرتل
کېده او زما په ياد دي چې هېڅ محصل هم د قرآنکريم کومه نسخه نه ولوستې
يواځې ما په دوه ويشت کلنۍ کې يوه نسخه په غالب ګمان د پيکال ژبراړه پيردا
کړه خو هغه وخت يې هېڅ کومه اغيزه راباندې نه لرله.
مسيحيت زما لپاره قناعت نشو راکوالی او نه يې زما ټولرو پوښرتنو تره سرم
ځواب راکولی شو ،زه له زلميتوب راهيسرې د مسريحيت پره اړه څېړنرو بانردې
بوخت ومه خو له پرېشانۍ پرته مې پکې نور څه ونره مونردل .د مقردس کتراب
مې په څو څو کرته له الفه تر يا ولوسته ،او انجيل خو مې پره اوو بېالبېلرو ژبرو
هم مېالعه کرړ ولرې څرومره بره مرې چرې مېالعره زياتېدلره همراغومره بره مرې پرر
مسيحيت شک هم پياوړی کېده ،يو وخت د ارتودکس مذهب پلروي شرومه او
انګېرله مې چې ګنرې سرمه الره مرې وموندلره .پره شرل کلنرۍ کرې دوه نرور سرتر
عوامله ددې سبب شول چې زه له مسيحيت څخه لرې والۍ غوره کړم .لومړ
عامل
(که څه هم په هغه وخت کې ځانګړ

پرې نه پوهېدم) يروه پريشراني او الر

ورکي وه چې زه ورسره مخ شوی وم ،هېڅ مې نشرو کروالی د ژونرد پرر چرارو
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بريالۍ واوسم ،د هرر کرار پره کولرو بره يرو ډول ذهنري فشرار سرره مرخ کېردم او
مسيحيت پدې بريالۍ نشو چې زما ددې پريشانۍ مخه ونيسي .دويم عامل زما
يو نژدې ملګر

وه ،نوموړ

ملګر

مې د برودايزم مرذهب پلروي وه او مرا نره

غوښتل چې زما يو ښه دوست دې (زمرا پره انرد چرې هغره وخرت مرې لرره) پره
ناسمه الر روان شي نو د همدې لپاره مې د مسيحيت پر غوره والي او برودايزم
په خرابوالي کار پيل کړ تر څو مې هغه ملګر

لدې ناسرمې الرې څخره رامنرع

کړم.
دلته د يادونې وړ بولم چې ولې ما تر اوسه پورې ښځه نه ده کړې؟ دا داسرې
يوه پوښتنه ده چې ښايي تاسې يې په ځواب پوهېدلي اوسۍ خو زه هرم غرواړم
يو څه يې روښانه کړم ،د امريکا په کلتور کې داسې ده چې هلرک يرا انجلرۍ بره
خپل ځان ته جوړه خپل ټاکي او د هغې لپاره يې بايد له وړاندې تصميم نيولی
وي دا پدې معنی چې بايد له مخکې نه که انجلی وي له هلک سرره الره ولرري
او که هلک وي له انجلۍ سرره الره ولرري کره داسرې نره وي نرو وروسرته بيرا د
جوړې په پيدا کولو کې ستونزو سره حتماً الس او ګريوان کيږي ،زه يو له هغره
هلکانو څخه وم چې پدې اړيکو نه پوهېدم او د پوهنتون په وخت کرې مرې هرم
له کومې انجلۍ سره اړيکي ساتلي نه دي او داسې انګيرم چې ښايي هغه وخت
مې څه رواني ناروغۍ درلوده ،نو د همدې اړيکو د نه درلودلرو لره کبلره دغره ده
تر اوسه بې واده پاتې يم او اوس د يوې ښې جوړې په پيدا کولو کې شکمن يم
هغه هم پدې خاطر چې داسرې څروک نشرته چرې راسرره پردې الره کرې مرسرته
وکړي.
د بودایزم منل او بېرته خوشې کول

کله مې چې د بودايزم په هکله لوستل پيل کړل نو له مسيحيته مرې ورو ورو
ځان لرې کړ آن تردې چې پوره بودايي شومه ،کله مې چې بودايزم ومانه نرو يرو
څه خپلواکي راته تر نظر رسېده خو بيرا هرم د شرکونو مرل وم ،کلره بره مرې زړه
ويلې چې نه دا همدا ستا وروستنۍ دين ده او د رهبانيت لپاره مناسب حراالت
لري نو ځکه مې له ځانه راهب جوړولو باندې خواري پيل کړه او د يو راهرب د
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الس الندې به روزل کېدم ،يو ځل بيا مې نوموړي شيان ټول پرېښودل او بېرتره
خپل د اوسېدنې ځای ته راوګرځېدم.
د اسالم په لټه

تر دې دمه مې د اسالم په اړه ډېره کمه پوهه درلوده ،له ځانه سرره مرې فکرر
وکړ چې ولې د اسالم په اړه څه پوه نه شمه نو له ځانه سره مرې هروډ وکرړ چرې
زمونږ په ښارکې يواځيني مسجد ته سر ورښرکاره کرړم ،هلتره چرې الړم يرواځې
دوه نفره مې وموندل چې په ماته ګوډه انګليسي يې راسره خبررې اتررې شرروع
کړې او راته ييې وويلې چې د ښار په ښرکتنۍ برخره کرې زمرونږه يروه غونرډه د
جوړېدو په حال کې ده او هلته به ستا ټولو سوالونو ته مناسب ځوابونره درکرړل
شرري زه هررم ورسررره والړم.دا ډول غونررډې اصرروالد د ايمرران د تقررويې پرره خرراطر
جوړيږي او نويو مسلمانانوته الزمه نه ده چې هلتره والړ شري ځکره چرې بيرا لره
ځانه سره د زيات کړاو فکر کوي .زه هلته له څو امريکايانو سره مخرامخ شروم
چې ډېر ښه په انګليسي ژبه پوهېردل او لره ماسرره يرې لره مينري ډک رفترار هرم
وکړ .هر وخت به مسجد ته تلم راتلم او د اسالم په اړه به مې پوښتنې کولې ترر
دې پورې چې اسالم راته يو بل رقم دين ښکاره شو او د مسرلمانېدو هيلره مرې
بېرته سړه شوله.
د قرآن لوستل

پدې کلونو کې به مې چې څومره کتابونه پيدا کرړل نرو لوسرتل بره مرې او يرو
ځل مې د قرآن ژباړه هم پيدا کړه چې په انګليسي ژبه وه او څو ځله مرې مېالعره
کړه ،په همدې مېالعو کې زه د شرکت مدير ويرجينا ته په يوه سفر ولېږلم چرې
اوس هم د شپږ کلونو راهيسې همالته يمه ،دلته مې اسالمي مرکرز سرره د ترړاو
له کبله له اسالم سره مينه همداسې ژوند پاتې شوله.
پرانيستۍ کور

يوه ورځ له دفتر د چکر وهلو په نيت ووتم او په داسې الره باندې الړم چې
ډېر کم به له هغې الرې تللم ،هلته مې د منارې تر څنرګ پره يروې نروې ودانرۍ
سترګې ولګېدلې ،موټر مې پارک کړ او ننوتلم ،يو څه عجيبه څيزونه مې وليردل
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بېرترره ترررې الړم بلرره ورځ بيررا پرره هماغرره الره روان وم چررې همرردې ودانررۍ ترره
ورسېدم ،داځل يې د رغاوي کار يو څره پروره شروی وه ،د ننره ورغلرم چرې پرر
يوې لوحې مې سترګې ولګېدې او حيران پراتې شروم ،پره لروحې يرې ليکلري ول
چې (د هر چا لپاره پرانيستۍ کور) زه وړاندې ورغلم او هلته پکې يو څه خلک
شته ول ،هغوی زما دومره تود ښه راغالست وکړ چې د خپلې کورنۍ احساس
راکې پيداشو او کله مې چې وويلې زه د اسالم په اړه په مېرالعې بوخرت يرم نرو
بيخي خو

شول .کله چې خبر شوم چې دوی هره يکشنبه د ماښام له لمانځره

وروسته د پوښتنو او ځوابونو لړ

په انګليسي ژبه لري نو خورا خو

شومه او

هر وخت به ورته تللم ،واقعاً ډېرې ګټورې ناستې ولې ،خو هغه وخت بره راتره
لږې ستړې کوونکې شوې چې له انګليسي نره بره پره عربري د خبررو کولرو لرړ
اوږده شوه ځکه چې زه خو په عربي ژبه نه پوهېدم ،ما لدې ناسرتو پرتره ځينري
ځانګړې ناستې هم درلودې چې ډېرې ګټورې راته تمامې شوې.
روحي هڅونه

ماته د بې دينۍ په وخت کرې روحري نراروغۍ پيردا شروې وه او نره مرې شرو
کوالی د هر څه په اړه سم سو وکړم نو ځکه مې روح نشو منلرۍ چرې اسرالم
د زړه له تله ومنم او يا هغه څه چې راسره دي پرېږدم له همدې ذهنري ګرډوډيو
له امله په مياشت کې څلور ځله بستر شوم خو اوس الحمدلله ښه شوی يرم نرو
ژوند مې راته بيخي تريخ شروی وه .د ډېررو کلونرو لپراره مرې يروه شررکت سرره
کمپيوټر کار په برخه کې کرار کراوه او اوس لره امرېکرې سرره د همردې شررکت
لخوا شوي قرارداد باندې چاپېر وو خو زمرا نراروغۍ بره دومرره سرختېدله چرې
دېته به يې اړباسلم تر څو دا دنده پرېږدم او پرېښوده مې.
له دندې پرېښودو وروسرته نرو وخرت رابانردې سرخت تېرېرده ځکره هرېڅ د
ساعت تېرولو کومه ځانګړې الره مرې نره درلروده ،هروډ مرې وکرړ چرې نرور بره
کامپيوټر سره هم نه نژدې کېږم او تر ډېره وخته نژدې هم نشوم ،مرا يرو قيمتري
کمپيوټر درلوده او له هغې سره به مې ساعت تيرراوه خرو لره نراروغۍ سرره مرې
ددې ملګرتيا هم پرېښوده ،هغه څه يعنې اسالم مې چې منلۍ وه نه مې غوښتل
چې د ډېرو ستونزو سره سره يې هم پرېږدم ځکه چې زمرا زړه ماتره ويلرې چرې
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که غواړې وړاندې الړ شې نو همدې لياره کې پرمخ والړشه .زما انټرنټ ياد نه
و او دا اوس نو د هغې د زدکرړې لپراره د سررو زرو چرانس پره الس راغلرۍ وه
ځکه چې کافي وخت مې درلوده ،له يوې کمپنې سره مې د انټرنيټ په اړه خبره
وکړله او زده کړه مې يې پيل کړه.
د اسالم په الره

کلررره مرررې چرررې پررره انټرنرررټ کرررې کرررار کررراوه نرررو يررروه ورځ ناڅررراپي د
 soc.religion.islamد مسلمانانو ځانګړي سايټ پرر لرور والړم او ماتره زيرات
ګټور وه ،په ياد سايټ کې مې ډېرې اسالمي ليکنې ،مجلې او نور شيان په وړيا
ډول السته راوړل چې زه يې ډېر هيله من کړمه .پدې پاڼه کې مې ځان راجسرټر
کړ او ترې مې د نويو مسلمانانو کيسرې او د روانري ناروغرانو پره اړه معلومرات
وغوښتل هغوی ډېر څه د يادو موضوعاتو په اړه راته راولېږل او زه هم پره ننري
زړه کې د يواځې يو خدای په شته والي متقاعد شوم ،ما دا منل چې دا نرړ يرو
ذات پيدا کړې ده او هماغه پرې حکمراني کروي چرې هغره ذات اللره ده خرو دا
مې ښکاره کړي نه ول يعنې زما د ايمان ښکاره برخه چې د شهادتينو ويل وه ال
پاتې وه او ما دا ويلې چې زه څنګه ومنم چې رسول اللره ج د اللرهأ لره لروري
وروستنۍ او لېږل شوی پيغمبر ده؟
ما له ځانه سره تېرې شوې پېښې له سره وکتلې او ځينرو پوښرتنو تره متوجره
شوم چې راته پيدا شوې ،نوموړې پوښتنې دا وې :آيا د (ليزبرغ پايک) پر لرور
تلل چې هلته هغه نوی مسجد جوړېده زما تلل يو ناڅراپي پېښره وه او کره نره؟
آيا زه له کومې بلې الرې تللی نشوم؟ آيا د مسرلمانانو د ځرانګړې ويبپراڼې پيردا
کول يو ناڅاپي پېښه وه او که يه؟ آيا د يو مسلمان لخوا يو ځل ماتره د قررآن د
څو آياتونو تفسير لېږل چې زه يې پکې فکر کولو ته وهڅولم يوه ناڅاپي پېښره
وه او که نه؟
وروستنۍ مانع

يوه ورځ يرو ورور راتره د قرآنکرريم د څرو آيراتونو تفسرير راولېرږه ،پره يرادو
آياتونو کې مې وموندل چې حيوانات هم د قيامت پره ورځ محشرور کيرږي ،زه
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دې خبرې لږ متعجبه کړم ځکه داسې شۍ خو په مسيحيت کې ما نه وه ليدلۍ،
مسيحيت يواځې پدې عقيده لري چې حيوانرات د انسرانانو د ګټرې لپراره پيردا
شرروي دي او د حسرراب او کترراب کومرره ځررانګړې معاملرره نرره لررري ،مررا بېرترره د
انټرنيټ له ليارې له نوموړي وروره پوښتنه وکړه او د هغې ځواب ته سترګې پره
الر شوم خرو موضروع مرې بيخري شراته پرېنښروده امرا د يرو څره وخرت تېرېردو
وروسته د قرآنکريم د لوستلو په جريان کې مې دا موضوع تر سترګو شوه:
َ
َ
ۡ َ ِ َ َ َ َٰٓ َ ُ َ َ َ ذ ٓ ُ َ َ ُ ُ
اح ۡيهِ إَِل أ َم ٌم أ ۡمثالك ٖۚم ذما ف ذر ۡط َنا ِِف
﴿ َو َما مِن دٓابذ ٖة ِِف ٱۡلۡرض وَل طئ ِ ٖر ي ِطري ِِبن
َ ۡ ُ ذ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َ
ۡ َ
ۡشون [ ﴾٣٨األنعام.]38 :
ب مِن ش ٖء ٖۚ ثم إَِل رب ِ ِهم ُي
ٱلكِتَٰ ِ
ژباړه« :په ځمکه کې خوځيدونکي کوم ساکښ او په هواکې په وزرونو سره

الوتونکي کوم مارغه ته وګور ! دا ټول همدا ستاسې په څېر انواع او ډولونه دي،
مونږه د هغو د تقدير په ليکنه کې د څه نيمګړتيا نه ده پريښې ،بيا دا ټول د خپل رب

لوري ته ورغونډيږي».
دې خبرې زما زړه خپل لوري ته يوړه ،زه خو په عربي دومره نه پوهېردم نرو
په نورو ژبو ژباړل شوي قرآنکريمونه مې راواخيسرتل او د سرني او شريعه دواړو
تفاسير مې وکتل خو ومې ليدل چې موضوع په دواړو کې يوه ده ،بيا مرې نرورو
ملګرررو ترره پرره نومرروړې ويبپرراڼې کررې بريښررناليکونه واسررتول هغرروی هررم ځينرري
احاديث او له قرآن څخه نور نقل قولونه راته راولېږل .ما له حيواناتو سره زياته
مينه لرله او په خپل کور کې مې دوه پيشو ګانې هم ساتلې ولې ،موضوع دلتره د
حيواناتو په اړه دا وه چې د هغوی اهميت يې ښوده چرې د قيامرت پره ورځ بره
لکه دانسانانو او پېريانو غوندې خپل د رب لوري ته راغونډيږي.
زما ننۍ هڅونه

د ننه زړه کې مې هڅونره زياتره شروه خرو ولرې پره وروسرتنۍ مرانع مرې نشرو
کوالی چې بريالۍ شمه ،زما د انټرنټ يروه ملګرري هرم راتره وويرل چرې خپلره
مبارزه جاري وساته ،خو يوه ورځ د رمضان په اومه شپه مسرجد تره والړم ،يرو
عجيبه ډار راته په زړه کې راننوت وروسته پوه شوم چې سباته د جمعې ورځ ده
او دلته به د جمعې لمونځ اداء کيږي ،سباته د مسجد پر لور بېرته راوخوځېدم،
موټر مې په پارکينګ کې ودراوه او د مسجد پرر لرور روان شروم ،زه نره پوهېردم
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چې له مسجده به کافر بېرته راوځم او کره مسرلمان؟ هلتره د اسرالمي مرکرز لره
مشر سره د ډېر وخت لپاره کښېناستم ،ډېر اوږده بحثونه مرو وکرړل ،يرو وخرت
چوت شومه او بله خبره مې د ويلو لپاره نه لرله ،له کړکۍ څخره مرې بيررون تره
کتل او پوهېدمه چې ځمکه او يا دا ټول شيان راپورې خاندي ،زما درې ديرش
کلنه مبارزه همدلته پرای تره ورسرېدله او کورتره والړم ،غسرل مرې وکرړ ،پراکې
جامې مې واغوستې او بېرته مسجد ته راغلم دلته مې دا ځل د شهادتينو تکررار
د ټولې اجتماع په مخ کې وکړ.
اسالم ته راګرځېدنه

کله مې چې ايمان راوړ نو پوه شومه چې زه له سره وزېږېدم ،خو التر اوسره
مې کوم اسالمي نوم ځانتره نره وه غروره کرړی ،کلره چرې يرو څروک نروی ايمران
راوړي نو بيا د همدې په فکر کې وي چې نوی اسالمي نروم ځانتره غروره کرړي
خو ماته دومره پته وه چې په اسالم کې نوم بدلول هغه وخت الزم وي چې نوم
کې يې شرکي کلمات وي او بل دا چې پکرې څره زشرت غونردې نرورې خبررې
وي خو زما په نوم کې هېڅ داسې څه نه ول يواځې ،له بلې خوا که ما خپل نروم
بدل کړی وای نو په دوو نومونو به يادېدم په اسالمي ټولنه کې په يوه نروم او پره
غير اسالمي ټولنه کې په بل نوم نو ځکه مې ځانته بل نوم کينښوده بلره خبرره دا
وه چې غوښتل مې کوم نوم چې راباندې پالر او مور ايښۍ هغرې تره پره احتررام
قايل شم ځکه اسالم مونږه ته د مور او پالر په هکله د احترام درس راکوي.
د سندي وبر د مسلمانېدو کيسه
د نيررو هرراريزن د مدرسررې مرسررتيال سررندي وبررر ترره اللرره پرراک پرره زړه پررورې
شخصيت ورکړی ده ،تل له هغه سره د خبرو کولو نه خوند اخلم ،د ډېر وخت
لپاره عيسوي مبلک وه خرو اللره چرې چاتره وغرواړي هردايت وکرړي کروي يرې،
سندي وبر ته هم اللهأ الرښوونه وکړه او دغه ده اوس د اسرالم لپراره د بلنرې
مسئوليت سرته رسوي.
نوموړ وايي :لره اسرالم سرره زمرا لرومړنۍ پېژنردګلوي پره  1983کرال کرې
وشوه هغه وخت چې زه په کينيا کې معلرم وم ،د يروې مسريحي مدرسرې معلرم
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ومه ،اوس هم ځينري وخرت هلتره ځمره ترر څرو مرې ملګرري هرم ليردلي وي او
تفرېح مې هم شوي وي .زمونږ په شاوخوا کې يوه ډله وګړي ول چرې ډېرر ښره
ژوند يې درلوده ،د خپلو اصولو ډېر پابند ښکارېدل ،هېڅکله يې نشه يي توکي
نه اسرتعمالول ،چرې زمرا توجره يرې د ځران پرر لروري واړولره او وروسرته د يرو
ملګري لخوا راته وويل شول چې دوی مسلمانان دي .زه په همدې کال امريکرا
ته والړم او څلور کاله وروسته مجبور شومه چې خپل مرذهب بردل کړمره ځکره
کاتوليک نشو کوالی زما ټولو پوښتونو ته ځواب ووايي ،تل به په جشنونو کې
شرابونه څکل کېدل او خلک به همېشره سررګردان ول .پره  1987کرال کرې مرې
جدي تصميم ونيوه چې بايد خپل مذهب بدل کړمه ،په نرايروبي کرې مرې چرې
کوم خلک ليدلي ول هغوی مې په ياد راغلل ،زه دلته په شيکاګو کې اوسېدلم،
شاوخوا مې لټه وکړه او يو مسجد مې پيدا کړ له هغه ځايه مې اسرالمي کتابونره
د لوستلو لپاره واخستل او باالخره مې يوه اونرۍ وروسرته اسرالم پره بشرپړ ډول
ومانه او شهادتين مې په ژبه راوړل .دا ټول شيان زما د خپلې خوښې په اسراس
وه او له کوم مسلمان سره ملګرتيا دې ته نه يم اړ کرړی چرې زه د اسرالم پره اړه
څېړنه وکړم او د دين په توګه يې ومنم .اوس د يو مسلمان په توګه خو

ژوند

تېروم ،روحي او جسمي تفريح او خوښۍ مې ټولې په اسرالم کرې ومونردلې .دا
اوسمهال د کاليفورنيا په نيوهاريزن مدرسه کې کار کوم او وروسرته لره وختره د
حقوقو پوهنځۍ لولم ،دوه بچي لرم چې يو يې اته کلن او بل يې پنځه کلن ده.
د حسن پففرکرن د مسلمانېدو کيسه
کله چې د هاجر له خولې خبر شومه چې وراره يې هم مسلمان شوی نرو مرا
و انګېرله چې د اسالم ستره کورنۍ ورځ په ورځ لوييږي ،لره ځانره سرره مرې دا
تمه پيدا کړه تر څو له نوموړي سره وګورم خو خبر شرومه چرې د الس انجلرس
په سفر وتلرۍ ده ترر څرو کروچنۍ اخترر همالتره تېرر کرړي ،کلره چرې زه د الس
انجلس اسالمي مرکز ته والړم نو هلته مې ومونده او ما ورنه (د اسالم پر لرور)
د يونليک د ليکلو غوښتنه وکړه هغه راته اجازه راکړه تر څو نومروړ

يونليرک
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چې پخوا يې په کليفرنيا کې يوې مجلې ته ورکړ وه واخلم او خپل کتاب کرې
يې هم چات کړم.
مهربانه کورنۍ

زه په يوې نسبتاً متعصبې مسيحي کورنۍ کې پيدا شوی يم او د لوئېدو سرره
سم مې مور او پالر راته د کليسا تګ او هلته د څره غوښرتلو دود راښروولۍ ده،
واقعاً چې ډېر مهربانه مور او پالر مې درلودل ،تل به يرې د نېکرو اخالقرو درس
راکاوه ،له نشه يي توکو او فساد څخه به يې لرې ساتلم ،زه ډېر نېکبخترۍ ومره
چې داسې مور او پالر مرې خردای پره نصريب کرړي ول ،همېشره بره يرې زمرا د
تحصيل خيال ساتلو او حتری زمرا دخبررو کولرو پره اړه بره يرې هرم راتره الزمرې
الرښوونې کولې ،ماسره يرې پره ټولرو پروهنيزو او ټرولنيزو سرتونزو پره حرل کرې
مرسته کړې ،کله چرې زه خپرل وړوکتروب پره يراد راولرم نرو راتره يراديږي چرې
څرنګه مې پالر د لويديځ د کرکجن او په هر څه ککړ ماحول نره زه رو انسران
راووېستلم له همدې کبله خپل مور او پالر نه ډېر مننردوی يرم چرې ماسرره يرې
دومره ستر مرسته وکړه او له دوی سره به زما مينه د تل لپاره وي.
ما په وړوکتوب کې له خپلو همزولو سره زيات توپير درلوده ،ما بره همېشره
ډېرررې خبرررې نرره کررولې او د نررورو خبرررو ترره برره مررې غرروږ اېښرروده ،تنهررايي مررې
خوښوله او همداسبب وه چې لږ دوستان مې لرل ،زما ډېر ملګري هغره وخرت
پيدا شول چې ما د کسبونو زده کولو ته مخه کړه لکه توره وهل ،کبان نيول....
تاسې به پوهېږ

چې کله څوک د چا کره مېلمره والړ شري نرو لويران خبررې

کوي او کوچنيان دباندې لوبو ته ووځي خو ما داسې نه کاوه او زياتره وخت به
مې خبرو اورېدو ته پر لوبو ترجېح ورکوله چې مور او پالر به مې هرم دې ټکري
ته متوجه کېردل خرو مرا بره بيرا پوهرول چرې زه بايرد ستاسرې خبررې واورم ،مرا
انګېرله چې لويان د ښو تجربرو درلرودونکي دي او زه بايرد لره هغروی زده کرړم
چې د راتلونکي لپاره له کومو الرو زيات پرمختګ وکړم.
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پوهه د عقل په مقابل کې

ما خپلې زده کړې ته ادامه ورکړه خو په جريان کې يې متوجره شرومه چرې دا
اسانه زده کړه ټول په دوه پوهې او عقل مقالو کې راغونډولۍ شرو ،مرا خرو يرو
څه پوهه السته راوړې وه خو عقل مې نشو کوالی لره کترابو راخيسرتۍ وای زه
پوهېدمه چې عقل ذاتي څيز دی نه اکتسابي ما زيات شيان پره مکترب کرې زده
کړل ولې د عقل لپاره به مې تل لويانو لورته ورترګ کراوه ترر څرو د هغروی لره
تجربو څخه استفاده وکړم ځکه هغوی خو پخروا دا ټرول څيزونره تجربره کرړي
وي.
نړیوال او مذهبي حقایق

د ادبياتو په درسونو کې مې ځينري موضروعات چرې نړيروال حقرايق بره يرې
نومول زده کړل لکه (قدرت د تل لپاره نه وي) خو پره تراريخ کرې مرې بيرا ددې
عملي جنبه پيدا کړه داسې چې يوه لويه امپراطرور

بره لره څرو کلونرو وروسرته

ړنګه شوه او بله به يې پر ځای د واک په ګد کښېناسته ،دا راته د حقيقت پره
جامه کې څرګند شو او زه هم د حقيقت په لټه کرې وم ځکره د ژونرد د حقرايقو
پيررداکول د عقررل اصررلي هسررته شررمېرل کيررږي .مررا واورېرردل چررې د ژونررد پررر
حقيقتونو د پوهېدلو لپاره مذهب يوه ښره الره ده نرو لره همردې کبلره مرې هروډ
وکړ چې مسيحيت هم بايد يو څه ولولم او وګورم چې ماسره د عقرل پره برخره
کې څومره مرسته کولۍ شي ،ما د مقدس کتاب پيدا کړ او ښه مې ولوسته پايله
کررې مررې دا زده کررړل چررې مسررلمان او ايمانررداره وګررړي تررل بريررالي وي .مررا د
روحانيونو ،راهبانو او کشيشانو په هکله مېالعه هم شرروع کرړه او ومرې مونردل
چې له هغوی نه يو زيات شمېر ننري (داخلري) اراميرو تره ر سريدلي ول او ددې
لپاره له خلکو ګوښه شوي ول تر څو د دنيا ،ماديرت او خلکرو پره ناپراکو دامرو
کې ونه غورځيږي ما هم چې د دنيا په چاپېريال کې کومره ککړتيرا ليرده نره مرې
غوښتل چې ورسره ککړ شمه نو له ځانه سره مې پرېکړه وکړه چرې د رهبانيرت
پر لور والړ شم او له نړيوالو ګوښه ژوند پيل کړم.
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په پوهنتون کې

د رهبانيت د الرې له ټاکلو وروسته پوهنتون ته والړم ،ما غوښتل چرې پره
کليسا کې د ښو خلکو له ډلې واوسم او بايد د ډېرو خلکو مشري راپه غاړه وي
نو ځکه بايد ما خپرل ځران د مقردس پرر کتراب پروره پروه کرړی وای ،هلتره پره
پوهنتون کې مې د نورو محصلينو سره ګډ د مقدس پر څېړنه پيرل وکرړ ،مرونږه
به هره ورځ خپلو منځو کې سره راټولېدو او له يوه بله به مو سوالونه کول ،ما د
مقدس کتاب د متنونو په څېړنه او تنقيد الس پرورې کرړ ډېرر داسرې شريان مرې
پيدا کړل چې يواځې د څلورو لويو انجيلينو تر منځ د اختالف برسېره پخپله په
مقدس کتاب کې له نورو متنونو سره په اختالف کرې واقرع ول ،مرا بره نومروړي
متون وليکل او بيا به مې د هغې اړونرد سروالونه د بحرث پره مجلسرونو کرې لره
شاګردانو کول خو هېڅکله مې د خپلو سوالونو ځواب له چا څخره ونره مونرده
زه به متوجه شومه چې ګوندې سختې پوښتنې لدې خلکرو څخره کروم بيرا بره د
ځواب د موندلو لپاره کليسا ته والړم خرو هلتره بره هرم کشيشرانو پره زړه پرورې
ځوابونه نه راکول او ما هم نه غوښتل چې هغوی له ځانه څخه خفه کړم بيا بره
مې د کليسرا د اخرتالف سربب تررې وپوښرته نرو هرم بره يرې ځرواب نره راکراوه
باالخره يو وخت پوه شومه چې دوی هر يو د مقدس له متنونو ځانګړ تفسير
اخيستۍ نوځکه يې هر يوه يوه ځانګړې الره نيولې ده.
د مذهب اړوند کالسونه

دا چې مې د مذهب له لوستلو خوند اخيسته نو د مذهب په اړه درسونو کې
مې وغوښتل چې ګډون وکړم تر څو يو څه حقرايق هلتره ومرومم ،کلره بره چرې
استاد راته په ټولګي کې د مسيحيت لره ليرده يروه موضروع تشررېح کولره نرو مرا
انګېرله چې ګوندې استاد غير ديني ليدلور

لري ولرې کلره بره مرې چرې څېړنره

وکړه نو واقعيت به هماغسې وه زما د استاد له موضوعاتو سره دلچسپي زياتره
شوه او دې لوست ته مې همداسې ادامه ورکړه .د همدې درسونو له کبله مرې د
ختيځو سيمو له دينونو سره هم مينره پيردا شروه او غوښرتل مرې چرې هغره هرم
مېالعه کړم په ځانګړې توګه زياته مينه مې له بودائيزم سره لرله او ما هم د هغې
په هکله لوستل پيل کړل ،ما زده کړي ول چرې د ديرن مرنځ انسران د عرفران لره
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الرې رسېدلۍ شي ما هم هوډ وکړ چې زه بايد يوه موده پره رهبانيرت کرې تېرره
کړم تر څو د ګوښه نشينۍ خوند هم وڅکرم يرا پره بلره اصرطالح عرارف جروړ
شم ،ددې عارفانه ژوند کولرو لپراره اسرانه الره مرا بروداييزم ګڼلره ځکره چرې دا
مذهب رهبانيت په خپلو مذهبي اصولو کې له ځانه سره لري نو له همدې کبله
مې د بودائيزم په هکله پوره څېړنه پيل کړه.
څومره به چې د بودايزم پر لور نژدې کېدلم نو هماغومره به مې د مسيحيت
د اختالفاتو په هکله پوهه زياتېدله پايله کې مې تصميم ونيوه چې د مذهبونو په
هکله زياته څېړنه وکړم او ټولو ته له بوداېزم سره ارتباط ورکړم وروسته متوجره
شومه چې ډېرو خلکو پر برودايزم ليکنرې کرړي دي او همدارنګره و مونردل مرې
چې کوم شيان چې نن بودايان پرې معتقد دي د بودايزم لره اساسراتو سرره ډېرر
توپير لري لکه بودا په ډاګه ويلې چرې خردای نشرته خرو بيرا پيرروان يرې د ډول
ډول خدايانو (بتانو) عبادت کوي چې يو ته بودا وايي او بل ته بل شۍ...
ما له خپلو ملګرو سره په مذهبي درسونو کې بيا هم برخه اخستله ،هلته مرو
ډېر ښه پروګرام درلود داسې چې هره اونۍ به يو نفرر د مېلمره پره توګره راغرۍ،
هغه به خپل د دين په هکله تشرېحات ورکول او بيا به ترې ټولګيوالرو پوښرتنې
کولې تر دې چې د ټولو پوښتنې به ختمې شوې او نوموړ

مېلمره بره رخصرت

شو.
پدې وروستيو کې مې له مذهبي جغرافيې ليکلو سره مينره پيردا شروه ،ددې
لپاره بايد ما زيرات دينونره مېالعره کرړي وي نرو شرديداً مرې د (هنرد ،ويتنرام او
ټايلنډ) هېوادونو د شته مذاهبو سره مينه پيدا شوه.
مهاتما ګاندي او قرآنکریم

ما هوډ وکړ چې دوه کتابونه (قرآنکريم او د ګاندي ژونردليک) بايرد لره هرر
څره لرومړ ولرولم ،دواړه کتابونره مرا ترره زيرات جالرب ول خرو د قرآنکرریم لرره
صريحو الفاظو زيات متعجب شوم ،او دې ته وهڅېدم چې د اسرالم پره هکلره
پوره څېړنه وکړم که هغه د کتاب له الرې وي او يا هم د انټرنټ ،د انټرنيټ لره
الرې مې زيات شيان د اسالم د فهم په اړوند پيدا کړل ،مسلمانانو تر اوسره نره
ده پريښۍ چې کتاب يې تحريف شي ،ددې برسېره دا حقيقت مې هم ومونرده

70

ولی مو اسالم ومانه؟

چې اسالم انسان ته د ژوند ټول قانون مخې ته ږدي او نه يې پريږدي چرې يروه
لحظه هم څوک دخدای له ياده غافل شي.
په رمضان کې روژه نيول

زه دلته نشم ويلۍ چې ماسره روژې څومره مرسته کړې ده خو کله مرې چرې
وموندل مسلمانان په کال کې يوه مياشت روژه نيسي نو ما دا کال د عقرل لپراره
يوه ستره تجربره وموندلره او د خپلرې د مېرالعې د زيراتوالي پره خراطر مرې روژه
ونيوله خو کوم معنوي خوند چې ما په روژه کرې بيامونرده ډېرر عجيبره وه او زه
دغې روژې دېته هڅولم تر څو د خدای په يرووالي او د حضررت محمرد ج پره
پيغمبر ايمان راوړم ،ما به چرې مسريحيت تره کروم نظرر کراوه نرو بيخري بره د
روژې په مقابل کې راته ناهيلي کوونکۍ وه اګر که په مسيحيت کرې هرم داسرې
څه شيان ول خو ولې پيروانو يې هېڅکله هم پرې عمل نره ده کرړ  ،زمرا مينره
له اسالم سره زياتره شروه او ورو ورو مرې د اسرالم ،اسرالمي قوانينرو ،اسرالمي
شخصيتونو شعرونو او نورو اسالمي مېالبو په هکله مېالعه ګړند کړه.
په درسي ټولګي کې د اسالم په اړه بحثونه ماته ډېر ګټرور او خونردور ول او
برسېره پردې چې هلته مې خپل زده کړي څيزونه تصديق شول بلکرې نرور ډېرر
شيان مې هم زده کړل لکه د مسلمانانو د يو بل سره روغبړ چې د مخامخ کېدو
په وخت کرې بره يرې (السرالم علريکم) ويلرې ،زه روژې او دې درسرونو پره دې
باندې متقاعد کړم چې الله يو ده او حضررت محمرد ج د هغره پيغمبرر ده خرو
ولې يواځې همداشيان د مسلمان لپاره کافي نه ول مرا بايرد زيرات نرور څيزونره
هم پيدا کړي ول ،ما د هغو دينونو په هکله چې له اسالم سره څره ناڅره اړيکري
لري لکه بهايي او سکېزم مېالعره شرروع کرړه او دا ازمايرل مرې غوښرتل چرې دا
دينونه هم زما پام خپل لوري ته اړولۍ شي او که نه.
سکېزم او بهائيت

په دې دواړو مذاهبو کې مې زياتې ښيګڼې وليدلې خو ولې ډېر شرکمن راتره
ښکاره شول هغه داسې چې ددې مذاهبو بنسټ ايښودونکي دا دعوه کروي چرې
ګوندې دوی پيغمبران دي او ما خو پر دې پخوا دا باور درلروده چرې حضررت
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محمد ج وروستنۍ پيغمبر ده ځکه هغه حقيقتونه چې د هغې په پيغمبرر کرې
نغښتي بل څوک يې نشي درلودالی په هر ترتيب چې دې دينونو ته مې هم شرا
کړه اوس يواځې دوه شيان پاتې ول چې نرور مسرلمان شرمه ،لرومړی دا چرې د
مسلمانانو څه وګړو سره بايد وګورم او دويمه دا چې ځان پدې مېمئن کړم چې
زه خو به د اسالمي ليکنو د لوستلو تر اغيزې الندې نه يم راغلرۍ .يروه ورځ پره
تدريسري ټرولګي کرې ناسرت وو او زيرات ګرډونوال يرې هرم مسرلمانان ول خرو
خوشبختانه چې استاد رانغۍ نو يو مسلمان ملګري له ما څخه وپوښتل چې تره
ولې دلته په دومره په مينه راځې ،ما ورته پره ځرواب کرې وويلرې چرې زه غرواړم
مسلمان شم ،هغه سړي په خورا خوښۍ ماته ښه راغالست وويلرې او لره نرورو
ملګرو سره يې هم معرفي کړم ،او همدارنګه راته يې وويلې چې مونږه بره سرتا
پوښتنو ته هم ځوابونه ووايو او له اسالمي کنفرانس څخه يې هم خبر کړم چې
ما هوډ وکړ تر څو پکې ګډون ولرم.
شهادتين

ما يو کتاب پيداکړ چې (ولې مسلمان نه يم) هغه مې له الف نه ترر يرا ټرول
په خورا غور سره مېالعه کړ او هغه داليل چې دلته د کتراب ليکروال ذکرر کرړي
ول ټول ولوستل او د خپلې پوهې سره مرې مقايسره کرړل ولرې پروه شرومه چرې
ليکوال کومې ستونزې درلودلې ټولې يې د مسلمانانو سره په وګړيرز ډول لرلرې
او يا يې هم د ختيځ له کلتور سره لرلې خو لنرډه دا چرې ويرې نشرو کروالی مرا
قانع کړي نو اسالمي کنفرانس ته ورغلم او هلته مې ډېر څه زده کړل دا چې مرا
ځانګړ

د ګډون کارت درلوده نو څو نويو نورو مسلمانانو سره مو هرم وليردل

او لمړ

په جماعت سره لمونځ مې اداء کړ همدلته پوه شومه چې زه يرو کرس

نه يمه چې د اسالم ګلبڼ ته مې مخه کړېده .ما غوشتل چې همدلته په کنفرانس
کې شهادتين ووايم خو نه ما بايد نور هم فکر کرړای وای ،کره مرا شرهادتين پره
خوله ويلي ول نو زه د اسالم په مقابل کې مسئول ومه نرو ځکره مرې يروه هفتره
لمونځ تمرين کړ چې په وخت سره يرې کروالی شرم کره نره ،هرو الحمدللره! پره
خپل وخت کې به مې پنځه وخته لمونځ اداء کاوه او پايله کې مرې د جمعرې پره
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ورځ د شهادت کلمه په خوله وويله او مسلمان شوم چې له دې کرار نره مرې ترر
پايه پښېمان نشومه.
زه چې اوس فکر کروم هغره څره چرې مرې د وقرايعو پره شرکل وليردل اصرالً
تصادفي نه ول او مدبر او واکمن ذات دا غوښتل چې زه په قناعت سره اسرالم
ته راشم واقعاً چې الله ښه پالن جوړونکۍ او د نړ عالم دی.
د ژول اي ویت د مسلمانېدو کيسه
بيتي باومن وايي :کله چې مې د ژول عکس وليده نو ورته مرې زنرګ وواهره
او ورسره وغږېدم ،خبرې يې هم لکه د هغه ظاهر غونردې ښايسرته معلومېردې
او کله مې چې ددې کتاب د ليکلو په اړه ورته وويلې نو وعده يې وکرړه چرې د
اسالم پر لور خپل سفر به حتماً راته ليکي يو څه موده وروسته يې خپلره کيسره
او يو اغېزمن ليک راته راولېرږه چرې لره لوسرتلو وروسرته يرې واقعراً هرر څروک
اغېزمن کيږي.
ګرانې باومن خورې السالم عليکم ورحمة الله وبرکاته
که په ياد مو وي له ما څخه مو غوښتي ول چې درتره ولريکم چرې زه څنګره
مسلمان شوی يم ،واقعاً دا د اللهأ له لوري يوه هديه وه چې ماتره يرې راکرړه،
هېڅ مسلمان سره مې هم نه و ليدلي .ما هېڅ د اسالم په اړه نه وه اوريدلي خو
ولې تل به مې راز او نياز کاوه او پدې معتقد وم چې دا ټوله دنيرا د اللرهأ ده،
ما به تل يو ورک احساس ددې کاوه چې زه بايد د اسالم پره اړه مېالعره وکرړم،
يوه ورځ مې له چا څخه پوښتنه وکړه هغه راته د يو مسجد ادرس راکړ هلتره د
مسجد امام د يو خور د موبايل شمېره راکړه او ما له نوموړې خرور سرره اړيکره
ونيوله هغه خور له مرا وپوښرتل چرې ولرې غرواړې چرې د اسرالم پره اړه مېالعره
وکړې؟ ما ورته په ځواب کې وويلې :ځکه چې لومړي ځرل لپراره جبرائيرل هرم
محمد ج ته ويلي ول چې ووايه ،هماغه وه چې نوموړې خور زه ځينرو د درس
ټولګيو ته وروپېژنردلم او د يروې اونرۍ پره جريران کرې مرې ټرول لمونځونره اداء
کړل.
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ښايي دا يو اسانه کار وه خو د لمونځ د کلمو ويل هغه خواږه الفاظ ول چې
تل به ما له ځانه سره له مسلمانېدو مخکې ويلې ،زما د لورکۍ چرې اوس لويره
شوې ده شور ماشور چې د اذان په وخت کې به مې ورته وويلې غلرې شره هغره
به هم غلې شوه او اذان تره بره يرې غروږ کېښروده چرې اوس هغره هرم مسرلمانه
شوېده .زه حقيقتاً خدای د زړه له تله دوست ګڼم او د هغه عاشق يمه .تل ماته
د الرښوونې کولو شکر يې ادا کومه ،کله چې د اسالم مينه او خوند درکوو نو د
ژوند لوړې او ژورې راته د تحمل وړ ګرځي .حج او عمرره مرې کرړې ،مخکرې
مې واده کړی وه خو اوس متاهل نه يمه او له خدايه غواړمره چرې ماتره پراک او
ښايسته قلب راکړي تر څو نرورو تره د هغره پوسريله مرسرته ورسروم .کره تاسرې
وخت پيدا کړ نو د خپلو کارونو ،طرحو او پالنونو څخه مې خبر کړ .
د الف کارلسون د مسلمانېدو کيسه (اسالم زما د پرمختګ سبب شو)
ستاسې د مسلمانېدو سبب څه وه؟

دا ډېره ستونزمنه پوښتنه ده ،ما پخوا هېڅ د اسالم په اړه پوهه نه درلوده ،او
اسالم ته راتلل مې د يوې پېښې له کبله وشول هغه داسې چې يروه ورځ پره يروه
ګڼ ځنګل کې په تصوير اخسرتلو بوخرت وم ،د خپرل چاپېريرال څخره اغېرزمن
شوم او ومې انګېرله چې ددې ټولو مخلوقراتو يرو وړوکرې برخره يمره او دا ټرول
مخلوقات په يوې لوېې هستۍ پورې تړاو لرري .دقيقراً نره پروهېږم چرې لره څره
وخته مسلمان شومه خو يواځې دومره پوهېږمه چې ما وموندل چرې مسريحيت
نور زما غوښتنو ته ځواب نشي ورکوالی او زه خو د نيم خدای او نريم بنرده لره
عبادت څخه زياتي بيخي ستړی شوی ومه ،په انټرنټ کې مې يرو ملګرر

پيردا

کړ چې نوی مسلمان شروی و هغره پره خرورا وريرن تنردي راتره ښره راغالسرت
وويل او په تدريجي ډول يې زه له خدای سره اشرنا کرړم ترر دې پرورې چرې زه
معتقد شومه چې الله شته دی .همدارنګه وروسته بيرا هغره تصرادفي پېښره هرم
رامنځته شوه ،دا ټول عوامل ول چې زه يې وهڅولم تر څو اسرالم مېالعره کرړم
نو د قرآنکريم لوستل مې پيل کړل ،پره قرآنکرريم کرې داسرې منطقري داليرل ول
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چې پدې يې ګواهي ورکوله چې دا د اللهأ کالم ده ،او حضرت محمد ج مرې
د وروستني پيغمبر په توګه ومانه نور نو څه نه ول پاتي پايله کې مسلمان شوم.
پدې الره کې مو کومې ستونزې درلودې؟

يواځې ويره او ډار هغره سرتونزه وه چرې زمرا پره الر کرې خنرډ راتره کېردالی
شوای هغه هم ځکه چې کله ناکله به وېرېدم هسې نه د احساساتو لره غلبرې نره
مسلمان شوی نه اوسرم ،او بلره داچرې مرذهبي خلرک مرې دومرره ځرانګړي نره
خوښرېدل او دريمره پکرې دا وه چرې پره کومره سريمه کرې چرې زه اوسرېدم هلترره
مسلمان وګړي ډېر کم ول او که به ما وغوښتل چې د مسلمانانو خواته ورشرم
نو يو ساعت مزل به مې کراوه او کلره ناکلره بره مرې هرېڅ نشرو کروالی چرې لره
هغوی سره ليدنه وکړم.
کله مسلمان شوی او کورنۍ عکس العمل مو څه وه؟
د  1997کال د جوالی په مياشت کې مې ايمان راوړه اوهغه څه چرې زمرا د
ايمان راوړلو باعث شوي دي ډېره اوږده کيسه لري خو يواځې په همردې بسرنه
کوم چې دا د اللهأ لخوا يوه پېرزوينه وه چې پرما وشروه .او د کرورنۍ عکرس
العمل مې مثبت وه هېڅ کومه ستونزه يې راته پيدا نکړه.
اسالم د انسان ژوند څنګه بدلوي؟

نه پوهېږم چې دا کار به څنګه کيږي خو زه يواځې دومره پوهېږم چې ډېر پره
ارامۍ سره ژوند سرته رسوم ،ملګري مې راتره وايري چرې لره پخروا نره ډېرر آرام
شوی يې او همدغه ځانګړتيراوې نرورو تره لرر م .مرا هغره څره چرې خلرک يرې
مخکې له اسالمه لري نه درلودل نو ځکه په ځان کرې د هغروی بردلون نره ويرنم
خو اسالم زما د هراړخيز پرمختګ سبب شوی ده ،ماته تر ټولرو همدغره سرتره
آرامي بس ده چې زه مسلمان شوی يم او حقيقت مې پيدا کړی ده.
د ځان او کورنۍ په هکله مو يو څه راته وواياست!
زه پنځه ويشت کلن يمه او زمونږه کورنۍ د ټولنې د منځنې طبقې څخره ده،
په آرامه کورنۍ کې لوی شوی يم ،پالر او مور مې دواړه کار کوي ،تر اوسه مرې
کوم ټکر له کورنۍ سره نه ده پيدا شوی ،خپله په يوه اتومي بټس کې کار کوم او
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خپله دنده دوست لرمه ،اوس په اسالمي ټولنه کې ځانته د نروي ملګررو پره لټره
کې يم ،خو هغوی له ما نه شپېته ميله لري دي اما انټرنرټ ترر ټولرو ښره وسريله
ګرځېدلې چې زه ځانته د نړ له ګوک ګوک نه ځانګړي مسرلمان ملګرري پيردا
کړم.
د نوح ها ميم کلر د مسلمانېدو کيسه
په مسيحي کورنۍ کې لوئېدل

زه په  19۵۴کال کرې پره يروه کاتوليرک پلروه کرورنۍ کرې زېږېردلۍ يرم او لره
هماغه وړوکتوبه مې پالر له کاتوليک مذهب سره تړلۍ وم ،خو کله چرې لروی
شوم او پوهنتون ته والړم نو د اعتقاداتو سره مې مينه کمه شروه او ډېرر ځلره بره
مې دين تر سؤال الندې راوسته .يو دليل د کليسا د عباداتو د اصولو بردلون وه
چې د واتيک دويمې شورا په  19۶3کال کې يې هرم پکرې بردلون راوسرتې وه،
عامو خلکو دا ګمان کراوه چرې ګرواکې کليسرا د عبراداتو کروم ثابرت او پرځرای
اصول نه لري خو د کليسا کشيشانو به بيا پر هغو دا تطبيقوله چې اصول ثابرت
دي .لکه کشيشانو به ويلې چې خردای هېڅکلره د بردلون وړ نره ده نرو ځکره لره
مسيح نه وروسته بل کوم داسې پيغمبرر هرم نشرته چرې د هغره ځرای ونيسري او
بايد تر پايه د مسيح پيروي وشي خو عامو خلکو به خپل سرونه خوځول او پره
مسيحيت کې به يې د کوم څه شي د کمښت احساس کاوه او په يو نوي پيغمبر
باندې د متقاعد کېدو انتظار يې وېسته.
دويم المل د مسيحيت په اصولي او بنسټيزو شريانو کرې اخرتالف وه لکره د
تثليث عقيده ،چې هېڅ کشيش او يا عام وګړي تر اوسه پره قرانع ډول حرل نره
کړه او کله په يو شکل او کله په بل شکل ځان غولوي ،ځيني ال وايي چې يروه
ډله خدايان د پالر خدای او زوی خردای ترر مرنځ شرته دي چرې سروله کروي او
زوی پر ځمکه بادشاهي کوي او پالر په اسمانو کې ،کره څروک غرواړي هغروی
سره اړيکره ونيسري نرو د هغروی روح د سرپينې کروترې پره شرکل ځمکرې تره را
الوزي چې بايد نوموړې سره راز او نياز وشي تر څو ستا خبره هغروی تره القراء
کړي .ما اصالً له وړوکتوبه تر اوسه پدې شيانو اعتماد نه درلوده او مرا دا براور
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هم نه درلوده چرې مسريح دې خردای وي ځکره د خردای مېلرق د بنرده د مقيرد
قدرت او توان سره توپير لري.
د انجيل د لوستلو هڅه

زما په ياد دي چې ما زياته مينه درلوده چې د انجيل کتاب ولولم تر څو زمرا
د الرښوونې سبب وګرځي نو د کرسرمس پره ورځ يرې ماتره يرو ښرکلۍ چرات
انجيل راکړ تر څو يې مطالعه کړم ،کله مې چې ولوسته نو پرې د ژونرد اراسرته
کول راته ډېر ستونزمن ښکاره شول خو وروسته متوجره شرومه چرې مسريحيان
په عملي ژوند کې دا سرتونزې څنګره لمنځره وړي؟ پروتسرتانت تررې يروه ډلره
جوړه کړې ده او له خپل ځانه پرته نرورو ټولرو ډلرو تره خرراب خلرک وايري ،او
کاتوليک خو نور ټول له ځان پرته بې الري بولي همدارنګه څوګوني نورې ډلې
ټپلې ...خو ما چې سو وکړ له ځانه سره مې وويل چې حتماً په انجيل کې څه
کمۍ شته چې دا خلک يې منظم کړي نه دي نو په همدې ورځو کرې پوهنترون
ته والړم هلته مې د انجيلونو زياتې ترجمې او تفاسير پيدا کړل چرې يرو پرر برل
باندې يې رد ليکلي و ،ما داسې ليکل پيدا کړل چرې معتمردو خلکرو ليکلري ول
په هغو کې يې ويلي چې د مسيح ژوند لکه څنګه چې هغه تېر کرړ هسرې نره
ده ليکل شوی او ټولو تفاسيرو ورته هو ويلې نو بيا د دښمنانو د دښرمنۍ هرېڅ
سوال نه پيدا کېږي ،لدې دا نتيجه راوځي چې د مسيح له ژونده وروسته د هغه
ژوند ختم شوی خو پيروانو يې وروسته څه چې په خپل ذهن کرې انځرور کرړي
هغه ليکلي او مونږه ته يې رارسولي نو پدې توګه انجيلونه هم سرره تروپير لرري
ځکه بېلو بېلرو انردونو څخره راپراتي دي .مرا ډېرر داسرې ليکواالنرو وليردل چرې
هغوی په سم انجيل پيدا کولو کې کلونه ځان ستړی کړ خو تر اوسه يرې ځانتره
سمه الر پيدا نه کړه نو عام او عادي وګړي به څه ډول خپرل ځانتره سرم کتراب
وټاکي؟
د فلسفې لوست

په پوهنتون کې مې د فلسفې په زده کړه پيل وکړ او دا مې له فلسفې يراد کرړ
چې که څوک وايري چرې حقيقرت ورسرره شرته ده نرو تررې بايرد وپوښرتم چرې
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منظور مو څه شۍ ده؟ او بل دا چې څرنګه پرې پوهېږې؟ کله مې چې دا دواړه
سوالونه له ځانه د مسريحيت پره اړونرد وکرړل نرو ځران مرې برې ځوابره ومونرده
هماغه وه چې له مسيحيت سره مې خدای پاماني وکړه او په يوې نروې څېړنرې
(په بې معنا نړ کې د معنی لټه) پيل وکړ .ما دا کار له هغه ځايه پيرل کرړ چرې
بې دينه وم او په فلسفو مې هم باور نه درلود خو يواځي د فلسفې د زدکړې پره
خاطر مې فلسفي موضوعات او مقالې ولوستلې تر دې چرې ډېررې ښرې السرته
راوړنې مې درلودې .ما زده کړل چې قوت ،ثروت او شهرت د وخت په تېرېدو
سره لمنځه ځي اما يواځي تلپاتې څيز غروره اخرالق دي چرې انسران سرره پاتره
کيږي ،دا درس مې تر ډېره عمره په غوږو کې وه او هېڅ مې له ياده نه وته.
بل مې دا هم زده کړل چې که انسان په ځوانۍ کرې يرو څيرز خرو

کرړي نرو

کله چې زوړ شو له هماغه څيز نه بد وړي څنګه چې ما غوښتل پره يقينري ډول
د خدای شته والي باندې باور ولرم نرو ځران دې ليرارې لپراره سرم چمترو کراوه
پدې موده کې مې د نيچه فلسفي نظريرات هرم وړانردې کرړل چرې براالخره يرې
ددې شلمې پېړ

د غرب حيوانيت پکې هم په ګوتره کرړی وه او ويلري يرې ول

چې دا په الس جوړ شوي مذهبونه به يې مخه هرم ونشري نيروالی .پردې مروده
کې مې چې څه زده کړي ول پر هغو ټولو مې يو ځل بيا کتنه وکرړه او لره هغرې
مې غير ضروري شيان لرې کړل باالخره درې خبرې پاتې شوې – خردای شرته
ده.
 هغه انسان پيدا کړی ده او چې انسان پر کومه الړ شي هغره الره يرې هرمورته ښوولې ده

 د قيامت ورځ شته چې انسان په هغه ورځ کې چرې پره دنيرا کرې يرې څرهکړي محاسبه کيږي

په همدې حاالتو کې مې د قرآنکريم پخوانۍ ژبراړه پيردا کرړه ،هغره مفراهيم
چې قرآن راښوولي ول ډېرر حيرانروونکي ول ،عجيبره فصراحت او بالغرت يرې
لره ،که څه هم دې ژباړې يې اصرلي محتروا لمنځره وړې وه خرو بيرا هرم د يروه
مذهب او دين اصرول همرد دومرره ټينرګ نره برېښرېدل ،زه مجبروره شروم چرې
عربي زده کړم تر څو قرآن کريم په هماغه ژبه وګورم چې څه پکې دي.
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يو ځل له ټولګي نه د کور په لور روان شوم په الره کې لمر هم ولوېده ،پدې
وخت کې مې ناڅاپه حس کړه چې د عبادت وخت رارسرېدلۍ ده او اوس بايرد
د يو الله په وړاندې سر ټيت شري ،زه نره پروهېږم يروه عجيبره احسراس وه لکره
الهام دغسې وه او اوس نشم کوالی هغه ټول جزئيات دلته ووايم.
د شيکاګو په پوهنتون کې

کله چې د شريکاګو پوهنترون تره والړم بيرا هرم مرا يرو څره فکرري اړ او دوړ
درلود د هغې د لرې کولو لپاره مې هڅه وکړه تر څو د اخالقو د نظام پره هکلره
يو څه ولولم ،پدې اړه چې څنګه کوالی شو اخالقي لوړو معيارونو ته ورسرېږو
نو فلسفي کتابونه ولوستل .د لوسيان يوه خبره مې تر اوسه په ياد ده چرې ويلري
يې ول( :که هر چا د الرې په سر يو اخالقي فليسوف وليده نرو فروراً دې تررې
وتښتې داسې لکه څنګه چې ليوني سپي نه تښتي.
په االسکا کې د کښتۍ د خدمتګار په توګه

څنګه چې ددې پوهنتون فيس ډېر لوړ وه نو مجبوره وم چرې يرو چېرتره کرار
وکړم د همردې لپراره پره لويرديځ سراحل کرې لره کرب نيوونکرو سرره خردمتګار
شومه ،هلته به کب نيوونکو کبان نيول خو ولې ما ددې تر څنګ چې کبران هرم
نيول نور څه هم تر سترګو الندې کرړي ول هغره دا چرې د انسران کوچنيروالۍ د
طوفان ،باد او سېالب مقابل کرې ،کلره بره چرې د سريند يروه څپره لکره غونرډ
راپورته شوه نو کښتۍ به يې په هروا کرړه او يرو څرو شريبې وروسرته بره هماغره
کښتۍ او پکې ناسرت مسرافر بره د اوبرو پره سرطحه روانره وه ،دا صرحنې ټولرو
ليدلې خو ماته له يو پرحجمه کتاب نه پرته نور څه نه ول يعنې ډېرو کمو خلکو
دا کتاب لوستلۍ شو او نور يواځې په خپلو ماهي نيولو او خرڅولو کې بوخرت
ول.
کله به ناڅاپه زمونږه کښتۍ د يو قدرت په وسيله و لړزېده او ټول به د مرغ
په انتظار شو پدې وخت کې به چا له خدايه سوال کاوه او چا له بتانو او چرا لره
کرسمسه ،خو بېرته به چې په ساحل کې ښکته شولو او له مرګه بچ به راغلو نرو
خدای به مو هېر کړی وه ،دا عجيبه واقعې وې چې د انسان په ژوند کې زياتره
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واقررع کيررږي بلکرره د ژونررد ډېررره برخرره همدغرره پېښررې جرروړوي .انسرران د خپررل
چاپېريال په نسبت او د الهی قدرت په پرتله ډېرر ضرعيفه ده .زمرا يراد دي چرې
زمونږه خواته يو بل ملګري کار کاوه ،ډېر هوښيار او تکرړه سرړی وه ،يروه ورځ
يې په لبخند سره خپل جالونره ټولرول ترر څرو د سربا لپراره آمراده شري ،ډېرر پره
ظرافت سره چاپېر وه او خپل چاپېريال يې هم ترر نظرر اړاوه ،خرو ناڅاپره هروا
طوفاني شوه د نوموړي سړي پښې پورتره شروې او بېرتره اوبرو خپلرې خېټرې تره
ښکته کړ ،بيا مو ونه ليده مګر يو ځل چې زما خوب ته راغۍ.
دا ټول هغه وختونه ول چې زه د شيکاګو د پوهنتون په وروستيو کلونو کرې
وم او ما اسالم منلۍ وه.
 1۷کلن امریکایي زلمۍ
ثنا او صفت هغه خدای ته چې زه يې حمد وايم او له هغه بخښرنه غرواړم
او په سمه الره ترې د پايدار

او استقامت غوښتونکۍ يم ،پناه وړم اللهأ تره

له شره د نفس او ګناهونو خپلو هغه ذات ته چې که چاته الرښروونه وکرړي نرو
د هغه ګمراه کوونکی نه يي او که يې ګمراه کړي نو د الرښوونې څوک ورته بل
نه وي او ګرواهي ورکروم پردې چرې اللره يرو دی او محمرد ج د هغره رسرول او
استول شوی پيغمبر دی.
1۴ر  1۵کاله کيږي چې زه مسلمان شوی يم ،هغه وخت چې زه اتلرس کلرن
وم ماته مې يو ملګري يو کتاب راکړ تر څو يرې ولرولم ،مرا نومروړ کتراب ترر
اتو کلونو له ځانه سره وساته ،کلره مرې چرې د کتراب لرومړ پاڼره واړولره پکرې
ليکلي ول چې دا کتاب رالېږل شوی او پکښې حقيقتونه بيان شويدي ،دا کتاب
د کومې يوې ډلې او يوې طبقې لپاره نه ده لېږل شوی بلکه دا د الله له لور ټولو
خلکو ته استول شوی کتاب دی ،کله چې زما د اسالم په اړه مانه خلک پوښرتي
نو زه ورته وايم چې يواځې يوه رڼا وه جوړه شروه او زه مسرلمان شروم کروم برل
ځانګړ شرح ورته نه لرم.
د بېلګې په توګه :کله چې تاسې د کمپيروټر اړونرد کرومې سرتونزې سرره مرخ
کېږ

نو خپل داسې يو ملګري سره په اړيکه کې کېږی چې هغره د کمپيروټر پره
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اړه پوره معلومات ولري کله چې نوموړ شرخص تاسرې تره د سرتونزې د حرل
الرې په هکله څو ټکي وايي نو سمدالسه متوجه کېږ
او يا که غواړ

چرې سرتونزه چېرتره ده

چېرته والړ شۍ او له چا د ياد ځرای پتره اخلری نرو د لرږې پترې

ورکولو وروسته تاسې متوجه کېږ

او خپل هدف مو پيدا کروالی شری ،انسران

هم همداسې حالت لري چې تل په لوبېدلو کې وی خو کله چې ورته لږه اشاره
وشي نو بيا د الرښوونې ښکار کېدای شي.
زه تاسې ته خپله کيسه کوم کومه چې ما له يو عربې انجلۍ سره وليدل او بيا
مو وروسته ورسره واده وکړ ،دا سمه ده چې که څوک مو خوښږي له هغه سرره
واده وکړی .اوس يوه لور هم لرم چې مريم نروميږي او لره يروه پرارک سرره مرو
نژدې يو انجمن جوړ کړی ده ،نوموړي انجمن تره مختلرف دينونرو واال کسران
راځي لکه مسيحيان ،مسلمانان او نور ،هلته مونږه ځينري پوسرترونه هرم چرات
کړي چې پرې ليکلي دي نشته خدای پرته له الله څخه او په بله خوا يرې ليکرل
شوی دي :چې اللهأ د ازل په ورځ له خپلرو بنردګانو پوښرتنه کرړې چرې آيرا زه
ستاسې پروردګار نه يم؟ ټولو په يو ځل ويلي چې يې .پدې دليل مونږه پره هرر
څه ايمان لرو او د قيامت په ورځې هم ايمان لرو چې د بنردګانو سرره بره د رب
د حساب ورځ وي.
دويم مسلمان :زه غواړم تاسې سره خبرې وکړم ځکه چرې ستاسرې بحرث د
نويو مسلمانانو په هکله ده زه هم نوی مسلمان يم ،ښرايي تاسرې براور ونکرړی
چې زه مسلمان يم ځکه چې زياتو خلکو پر ما باور نه راځي هغروی وايري چرې
ستا څېره د مسلمانانو له څېرې څخه توپير لري خو زه وايم چې نره اسرالم کرې
دا خبرې نشته ،هلته رنګ او قوم هېڅ کروم امتيراز نره لرري ،دا ددې لپراره چرې
ټولو خلکو ته د يو خدای وحردانيت ورپره ګوتره کرړو ،زمرا د مسرلمانېدو المرل
يواځې د قرآنکرريم لوسرتل وه چرې د يرو دوسرت لخروا راتره راکرړل شروی وه،
مخکې تر دې مې هېڅ کومه اړيکه له اسالم سره نه لرله خو زما خپرل ديرن زمرا
ټولې غوښتنې نشوای پوره کولۍ.
دريم مسلمان :ما د پوهنترون پره جريران کرې ځينري دينري کتابونره لوسرتل او
ملګرو به هم راته بېالبېل کتابونه راکول خو يوه ورځ مې يوه ملګرري قرآنکرريم
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راکړ ما چې نوموړی کتاب ولوست ټول څيزونه مې ډېر شفاف بياموندل يعنرې
څوارلس سوه کاله مخکې ويرل شروي ول خرو اوس سرم دي ،مرا خپرل اسرالم
پوره په منطقي توګه منلی ده او هېڅ ستونزه پکې نه لرم ،د يو څره مرودې لپراره
مې مور او پالر همداسې پاتې ول خو پايله کې هغوی هم قانع شول او هوډ يې
وکړ چې مسلمانان شي.

دریم څپرکۍ:
د بریتانویانو مسلمانېدل
په اروپا کې د اسالم خپرېدل
په اروپا کې د تکنالوژی د ورځني پرمختګ سره يو ځرای هغره اوسريدونکي
يې چې د تعصب له ناروغۍ پاک وي د دينونو په څېړنه کې هرم زيرار باسري او
د حقيقت له موندلو وروسته د هماغه حقيقت سره مله پاتې کيږي چې دا دنيرا
يو ذات پيردا کرړې ده او نومروړ

ذات پروه ،توانرا ،مهربران او د کمرال د ټولرو

ځانګړنو درلودونکی ده .که هغه خبرتياوو ته چې د رسرنيو لره الرې يرې مرونږه
اورو پاملرنه وکړو نو د مسلمانېدو بهير ورځ ترر بلره چټرک کيرږي ،د بروکسرل

څخه د ( )RTLخپرېدونکي تلويزوني چينل خبر ورکړی چرې د روان مريالدي
کال له پيله تر اوسه پورې درې سوه تنه د اسالم په مبرارک ديرن مشررف شروي
دي چې د بلژيک په تاريخ کې يوه ستره السته راوړنه بلل کيږي نوموړي چينرل
زياته کړېده چرې نومروړي کسران د دينونرو لره پرتلرې ،د قرآنکرريم معجرزو او د
اسالم معنوي او روحري ښريګڼو بانردې لره پوهېردو وروسرته مسرلمان شرويدي.
ددې خبرر پرر بنسرټ د چره جمهوريرت د مسرلمانو وګرړو شرمېر پرر لررس زرو
کسانو د زياتېدو په حال کې ده چې په پراغ کې يو اسالمي مرکز او مسرجدونه
هم جوړ شويدي تر څو خلرک د اسرالمي ښرکلو ښروونو څخره خبرر کرړي .پره
سوېس کې د مسلمانانو شمېر د يو کال په دوران کرې لره يرو لرک کسرانو څخره
څلور لکه مسلمانانو ته ورسېده.
دا اوس وخت د اروپايي هيوادونو په زياتو هېوادونو کې اسالم د دويم دين
په توګه منل کيږي .فرانسه کې له پنځرو ميلونرو څخره زيرات ،جرمنري کرې درې
ميلونرره ،انګلسررتان کررې دوه ميلونرره او پرره همرردې ډول نررورو هېرروادو کررې هررم د
مسلمانانو د شمېر ارزيابي کوالی شرو .پره المران کرې خرو د مسرلمانانو شرمېره
دومره مخ پر زياتېدو ده چې نژدې کلونو کې به (انشاء الله) ټول المان مسلمان
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شري .د روسرريي د مسررلمانانو شررمېر هررم ورځ پرره ورځ مررخ پرره زياتېرردو دی ،د
روسيي د مسلمانانو د اتحاديي مشر ګئورګی امير ماوروف دغره شرمېرنه سرمه
ښيي او وايي چې د روسيي پنځلس سلنه نفروس اوس وخرت کرې مسرلمان ده
چې يرواځې دوه ميلونره يرې پره مسرکو کرې ژونرد کروي او همدارنګره درې زره
اسالمي مؤسسې په ټول هېواد کې فعالې دي .په اوکراين کې دا شمېرنه هم مخ
په زياتېدو ده ،د انګلستان د مسلمانانو شمېر دوه ميلونه کسانو تره رسريږي او د
ياد هېواد د شورا پنځه څوکۍ يې هم الس ته راوړي دي.
د ستيفن جورجيو د مسلمانېدو کيسه

موسيقي او سرګرمي او د دنيا دوه ورځي ژوند ،ايمان د ژونرد دائمري خونرد
او تلپاتې اخرت کوم يو سړی بايد د ځان لپاره انتخاب کړي؟ دا چې نرن يرې د
موسيقی يوه آله الس کې ده او د خلکو په منځ کې يې ژغوي سربا تره چرې مرال
يې کړوپه او امسا په الس وي چېرته کوالی شي چې همدا آله پره پروره شرور او
زوږ سره وغږوي ،دا خوندونه هېڅ لذت نلري چې چاته د خپل د ژوند هردف
معلوم نه وي او دا ورته معلومه نه وي چې زه د څه لپاره پيدا شوی يم او څنګه
به بېرته مړکېږم او عاقبت به مې څنګره وي .دا کومره يروه غروره ده؟ دا چرې پره
ايمان سره ژوند وکړې او د خپرل د رب عبرادت وکرړې پره دې هيلره چرې يروه
ورځ به له خپل رب سره مخرامخ کېرږې او بيرا بره درتره عملنامره پره ښري الس
درکوي او د اخرت تلپاتې ژوند به شروع کيږي.
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عقل د انسان غوره زیور

عقل خو د انسان زيور ده خو هغه عقل سرم عقرل ده چرې خپرل خاونرد تره
سمه الره ورپه ګوته کړي.
ََذ َ ۡ ُ
ََ َ ُ َ
ب ح َِس ا
ابا يَسِ ا
وِت ك َِتَٰ َب ُهۥ ب َي ِمينِهِۦ  ٧فَ َس ۡو َف ُُيَ َ
اس ُ
َ
ريا  ٨وينقل ِب إ ِ َٰٓ
َل
ِ
﴿فأما من أ ِ
َ
َ
ُ
وِت ك َِتَٰ َب ُهۥ َو َرا ٓ َء َظ ۡهره ِۦ  ١٠فَ َس ۡو َف يَ ۡد ُعوا ْ ُث ُب ا
ۡس ا
أ ۡهلِهِۦ َم ۡ ُ
ورا َ ٩وأ ذما َم ۡن أ َ
ورا َ ١١و َي ۡص َ َٰ
ِل
ِ
ِ
َسعِ ً
ريا [ ﴾١٢اإلنشقاق.]12-7 :
په اصلي تمځای کې

د بريتانوي هنرمند (کات ستيفنس) د ژوند پره اوږدو کرې دوه حيرانوونکرو
پېښو سره مخامخ شوی ده او همدا دوه پېښرې ددې المرل شروي چرې نومروړی
ايمان راوړي.
لومړی :کله چې يې ورور د قرآنکريم يوه نسخه ورته ډالۍ کړه
دويم :کله چې د المبو کولو په وخت کې له غرقېدو څخه وژغورل شو.
زوکړه

ستيفن په  19۴7کال کې د لندن په ښار کې زېږېدلی ده ،له وړوکتوبه يې له
موسيقۍ سره مينه وه او لومړنی هنري توليد يې (سګم سره مينه لررم) پره نامره
بازار ته راووته او نوم يې د موسيقۍ په نرړی کرې ډېرر مشرهوره شرو هغره يرې د
کات ستيفنس په نامه سره پېژنده ،په  19۶7کال کې يې نروم د هېرواد پره لسرو
غوره سندرغاړو کې ثبت کړ .يوه موده وروسته ناروغه شوه او د ناروغی له امله
يې پرمختياوې هم ودرېدې خو له روغېدو سره سرم يرې بيرا کرار پيرل کرړ او دا
ځل يې خپل شهرت نړيوال کړ او په ټولره نرړی کرې د ښره سرندرغاړي پره نامره
يادېده.
وروسته يې يوه موده په برازيل کې تېره کړه او په  1977کرال کرې يرې خپرل
ايماني سفر پيل کړ ،نوموړی سفر هغه وخت پيل کيرږي چرې نومروړی د خپرل
ژوند په هکلره ځينري قرانع کوونکرو ځوابونرو پيردا کولرو تره اړ کيرږي ،نومروړې
پوښتنې د ژوند ،مررغ ،طبيعرت ،خرالق او مخلروق پره اړه وې .وروسرته يرې د
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اديانو په هکله څېړنه پيل کړه او ډېری کتابونه يې د اسالم اړوند ولوستل خو په
ځانګړي ډول به يې د قرآنکريم تفاسيرو ته زيات اهميت ورکاوه.
د خپل ژوند په اړه وایي

زما ژوند د نويو علومو سرره ترل تېرېرده ،د موسريقۍ ډېرر مجرالس مرې ګررم
ساتلي دي ،په يوه عيسوي کرورنی کرې مرې زوکرړه شروې ده او وروسرته زه هرم
عيسوي شوی يم دا ځکه چې مونږه پوهېږو چې هر انسان اصرالً مسرلمان پيردا
کيږي خو بيا يې د هغې کورنی بل دين تره اړوي ،مرا لره کوچنيروالي پره اللرهأ
باندې ايمان او باور درلوده خو کوم سيده اړيکه مې ورسره نه وه ټينګه کړې او
د اړيکو ټينګولو دروازه مرو مسريح÷ بالره ځکره چرې پره کوچنيروالي کرې راتره
همداسې ښوول شوي ول خو ما نشو کروالی چرې پررې پروره قناعرت ولررم او
ټول يې ومنم.
ستيفنس سندرغاړی و

هغه خپلو خبرو ته ادامه ورکوي او وايري :کررار کررار لره مسريحي تربيري نره
لرې کېدم او د موسيقۍ پر لور ور ماتېدم ځکه ما غوښتل چې د نرړی لره سرترو
ستورو څخه وشمېرل شم او زما يواځينی هردف هرم د پيسرو السرته راوړنره وه
خوما دا برياليتوب له موسيقۍ پرته بل څه کې نشرو مونردالی ،زمرا پره يراد دي
چې زما تره يو موټر درلود نو ما به سو کاوه چرې دا څنګره ددې مروټر خاونرد
شوی ،ما دا هيله لرله تر څو له هر چا زيات دولت پيدا کرړم او لره بېوزلرو سرره
مرسته وکړم.
شهرت او ناروغی

په نولس کلنی کې په سل ناروغی اخته شو او مجبوره و چې د خلکو او ګڼره
ګوڼي ځايونو څخه لرې واوسي ،نومروړي د سرندرو مجلسرونه پرېښرودل او پره
روغتون کې لکه يو بندي ترر ترداوی النردې شرو ،نومروړی پردې مروده کرې ډېرر
پرېشانه وه او تل به سوچونو مخکې کړی وه پايله کې يي هوډ وکړ چې فلسفي
کتابونه ولولي خو له لږې مودې وروسته يې د ديني کتابونو په هکله مينره ورتره
پيدا شوه او لوسرتل يرې پيرل کرړل .دا د ايمراني سرفر پيرل وه چرې د کترابونو د
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لوستلو څخه شروع کيرږي او يوسرف کررار کررار د خپرل رب پرر لرور وړانردې
کوي.
ستره الرښوونه

مررا پرره ناروغرره حررال د ژونررد ورځررې او شررپې تېرولررې چررې د کرسررمس ورځ
راورسېده زما ورور ماته يو وړوکی قرآنکريم له ژباړې سره ډالی راکړ ،نومروړی
مسلمان نه وه خو هغه مسجداالقصی ته د سفر پر محال پردې ديرن کرې د څره
ښيګڼو شاهد وه او پدې پوهېده چې دې دين کې حتماً يو څه شته ،دا ډالۍ يرې
ماته ډېر ښه وخت کې راکړه ځکه چې زه د افسوس او پرېشانۍ په حال کرې وم
او د فليسوفانو په کتابو کې مې ځانته د ژغورنې الره لټوله .کله چې مې داکتاب
له ژباړې سره څوکرته ولوسته نرو پروه شرومه چرې پره همردې کتراب کرې مرې د
الرښوونې لوری جوړ شوی ده ځکه د ټول بشر لپراره همدغره کتراب د الرښرود
په توګه رالېږل شويده او پدې توګه مې د اسالم پر لور خپل سفر پيل کړ.
قرآنکريم ماته په لږ وخت کې ډېر څه رازده کړل ،زه څوک يم؟ له کوم ځايره
راغلی يم؟ هدف مرې څره شری ده؟ پروه شرومه چرې دا حقيقري ديرن ده ،کره بره
زمونږه په سيمه کې څوک بل دين ته اوښته نو هغه ته به افراطي ويل کېرده خرو
زه پدې ډول نه ومه ،ما اوس ايلره سرمه الره پيردا کرړې وه ،زه د روح او جسرم
تر منځ په حيرانۍ کې پريوتی وم چې زه ددې ديرن پوسريله تررې راووترم ،ددې
دين د منلو لپاره دا الزمه نه ده چې کوم پاړکۍ خلکرو تره الړ شرې بلکره يرواځې
چې په څه شيانو يې امر کړی هغه په عمل کې پياده کړه خرالص همردا وخرت
انسان له مالئېکو لوړ مقام ته رسيږي .له ځانه مرې وپوښرتل څنګره بره مسرلمان
شم؟
اسالمي روزنه

داخلي کبر او غرور مې ورک شو ،ما ځان د نرورو پره پرتلره ډېرر لروړ معرفري
کاوه خو اوس پوه شومه چې زه هم د اللهأ د مخلوقاتو له جملې نه يو عرادي
مخلوق يم ،خو بيا مې ځان پداسې حال کې ومونده چې ضرايع شروی نره وه او
خپل هدف مې هم وپېژنده چې پدې دنيا کې په الهی تعليمراتو عمرل کرول ول.
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دلته مې خپل ايمان هم ومونده او احساس مې کړه چې داخل کې مسلمان يمه،
کله مې چې قرآنکريم ولوست پوه شو مه چې يهودان ولې مسريح÷ نره منري،
ځکه چې د اللهأ کتاب يې تحريف کړ او دعروه يرې وکرړه چرې مسريح÷ د
خدای زوی ده .قرآنکريم ډېره خوږه او په زړه پورې وينا لري تل د انسان عقل
مخاطب کوي او ورته علتونه بيانوي ،نه يې پريږدی چې څوک د لمرر او څروک
د اور عبادت وکړي ،دا ورته ښيي چې بايد د يو الله عبادت وشي چرې هغره د
ټولو کائناتو خالق او پيدا کوونکی ده.
قدس ته سفر

تل بره مرې چرې قرآنکرريم لوسرت نرو د صرله رحمری ،عراطفې ،مهربرانۍ او
احساس څخه به يې خبرې کولې ،زه وپوهېدم چې زما درملنره هرم همدلتره پره
قرآنکريم کې ده ،يواځې زما نه بلکه د هر چا درملنه پکې شته ده ،دا کتاب به له
ما سره وه او هر وخت به مې ويلې تر دې چې فهم ته ورسېدم نو هوډ مې وکرړ
چې قدس ته والړ شم ځکه ورور مې د هغه ځای ډېرې خونردورې کيسرې راتره
کولې .قدس ته والړم او هلته په يو مسجد کې کښېناستم يو کس نرژدې راغری
او لرره مررا څخرره يررې و پوښررتل مررا ورترره وويررل چررې زه مسررلمان يررم او نرروم مررې
اسررتيفنس ده .يوسررف خانرردي او وايرري :نومرروړي ډېررر تعجررب وکررړ خ رو زه د
لمانځه پر وخت د لمونځ کوونکو په صف کې ودرېدم .مخکې لدې چې اسالم
مې اعالن کړم لمانځه ته ودرېدم ،هغه لمونځ چې اوس مې هم د اسالم پر لرور
د زړه ميالن پيدا کوي.
بېرته لندن ته والړم او هلته د يوې مسلمانې خور سره مې ليدنره وشروه چرې
نوم يې نفيسه وه ،نوموړې خور تره مرې د خپرل د مسرلمانېدو پره هکلره وويلرې
هغې راته په ريجنت پارک کې د اسرالمي مرکرز وويلرې او زه همالتره والړم ،لره
لمانځه څخه وروسته مې د مسجد له امام سره وکتل او خپل اسالم مې اعرالن
کړ .پدې وخت کې ما داسې احساس کړه چې زه له خدای سره مستقيماً اړيکره
لرم چې پخوا مې داسې احساس چېرې هم نه و کرړی ،وروسرته مرې خپرل نروم
بدل کړ او يوسف اسالم شوم دا ځکه چې زه په قرآنکريم کرې د يوسرف÷ لره
کيسې نه زيات متاثره وم ،همدلته مې هوډ وکړ چې نور به سندرو او موسريقۍ
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ته نه ځم او هغه څه چې تلپاتي دي او د خدای پر وړاندې اهميت لري هغه بره
عملي کوم.
څنګه له موسيقۍ لرې شو؟

کله يې چې قرآنکريم کې ځان د زياتې مېالعې سره عرادت کرړ نرو د سرندرو
ټول آالت يې وپلورل،هغه څه چې يې درلودل په هغرو يرې يروه مدرسره جروړه
کړه او تر څو نور هم پرې اسالمي تربيه واخلي ،له يوې مسرلمانې انجلری سرره
يې واده وکړ او اوس پنځره بچيران لرري چرې دوی تره يرې هرم اسرالمي روزنره
ورکړې ده.
اسالمي تعليماتو ته یې پاملرنه

نوموړي  1983کال وروسته ځان اسالمي مکاتبو ته وقرف کرړ ،لرومړی يرې
يوه ابتدايي مدرسه پرانسته او بيا يې لرږ څره وروسرته همردا مدرسره پره ثانويره
باندې بدله کړه ،هلته به د هرې غير اسالمي مدرسې لپراره بوديجره د حکومرت
لخوا ورکول کېده چې يوسف اسالم هڅه وکړه تر څرو ددې مدرسرو لپراره هرم
يوه ځانګړې بوديجه ورکړي او پايله کې يې پرې ومنله چې دا کار به کوي.
له سودخوړلو ژغورنه

کله چې مې اسالم ومانه نو ومې غوښتل چې خپل ټول ژوند له اسرالم سرره
سم او برابر کړم چې بايد همداسې وشي نو ما د قرآنکرريم دلوسرتلو پرر وخرت
وموندله چې اسالم سود حرام کړيده نو سمدالسره مرې خپرل سرودي حسرابونه
بند کړل او ټولې پيسې مې يې هغه حسابونو ته واړولې چې هغوی سود نه کاوه
چې دغه کار اوله کې د هغوی دحيرانېدو سربب هرم شرو خرو وروسرته مرې پروه
کړل چې زما نوي دين دغه شيان راباندې حرام کړيدي.
له سندرو تر نعتونو

مونږه په يوه اسالمي حلقه کې د نورو نويو مسلمانو وروڼو سره تربيره کېردلو
او کله چې پوه شو چې اسالم مباحو ښکلو اوازونو ته توجه هم کوي لکه نعرت
خواني نو زړه مې وشرو چرې نعتونره ولريکم چرې پيرل مرې کرړه او اوس هماغره
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نعتونه ليکم کوم چې زما د ايماني زړه نره سررچينه اخلري ،يوسرف اسرالم ډېرره
هڅه وکړه چې له بازارونو څخه خپلې پخوانی د سندرو کسټې ټولې کرړي خرو
دې کار هېڅ ګټه نه درلوده حتی ترر دې چرې د يوسرف اسرالم يرو زوی د خپرل
پالر په غياب کې يوسف يوه سندره اوري او يوسف يې ځکه نه منع کوي چرې
پوه شي چې پالر مې مخکې په کوم حالت کې وه.
د اسالم پر لور بلونکی

يوسف اسالم اوس د اسالم لپاره ژوند کروي او د اسرالم لپراره مرري ،هغره
خپل هر څه د اسالم لپاره وقف کړي دي ځکه هغه خپل ايماني ،او د رڼا ژوند
پيل کړی ده.
پورتنی کيسه د يو مشهور بريتانوی سندرغاړي وه چې تاسې ولوستله هغه د
خپلو خبرو په پای کې وايي :اللرهأ کره چاتره وغرواړي الرښروونه وکرړي نرو د
الرښوونې اسباب ورته برابروي ،اللهأ انسان ته عقل ورکړی ده او انسان بايد
خپله الره د عقل پوسيله غوره کړي ،اللهأ انسان پيدا کړ اوهغه يې پره ځمکره
باندې خليفه يانې خپل نماينده وګرځوه تر څو خپل قروانين د هغره پوسريله پره
ځمکه کې نافذ کړي نو ځکه انسان بايد هڅه وکړي تر څرو دا ديرن ټرولې نرړی
ته ورسوي او ټولې نړی باندې يې حاکم کړي.
د المان پول د مسلمانېدو کيسه
پخوانی نوم يې المان پول او پنځه ديرش کاله عمر لرري ،اصرالً لره بريتانيرا
څخه ده مخکينی دين يې مسيحيت وه او اوس د انټرنټ په نړی کې د اسالمي
بلونکو له ډلې څخه ده او د اسالمي مرکز اسالم انالين سره دنده سرته رسوي.
د نوموړي کيسه يوه غير عادي کيسه بلل کيږي ځکه چرې نومروړی د مسريحيت
په غېږه کې تربيه شوی او بيا له ډېرو لوړو او ژورو وروسته يې خپل نوی ژونرد
پيل کړی.
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د ژوند کيسه یې

د المان په پنځه کلنی کې د المان پالر ترې وفات شرو او مسرلمانه مرور يرې
مجبوره وه چې د هغوی تربيه په غاړه واخلي خو په لويديځ کې ښرځه مجبروره
ده چې د نرانو په شان کار وکړي که هغه غواړي يا نه غواړي خو له سرړيو سرره
اوږه په اوږه به کار کوي ،د المران نيکره او نيرا دواړه مسريحيان ول او د المران
مور نه غوښتل چرې خپرل د زړه ټروټې هغروی تره وسرپاري ځکره چرې معمروالد
مسيحي يې تربيه کوي خو مجبوره شوه او دوی يې ورته وسپارل .د هغه نيا او
نيکه ډېر کليسا ته پابنده خلک ول او تل به يې المان له ځانه سره کليسا ته وړه
او د هغه ځای روزنه به يې ورکوله ،المان خو کروچنی وه او خپرل ماشرومتوب
يې د مسيحيت په غېرږه کرې د مسريحي پره څيرر تېرر کرړ ،لره مروره بېلېردل يرې
يواځې فزيکي بېليدل نه ول بلکه فکري بېلېدل هم ول ،پره هرر ترتيرب المران د
مسيحيت ښکار شو.
مسيحي المان

د اسالمي فطرت اغېزې چې المان درلودې هغه د مسيحيت په غېږه کې لره
لمنځه والړلې او پوره مسيحي شو خو دومره خبره وه چرې نومروړی لکره خپرل
نيا او نيکه غوندې مسيحيت ته ډېر وفاداره نه ښکارېده او تل به ورتره د کليسرا
ورتګ يوه ساعت تيري يا تفرېح ښکارېده او له دې پرته يې پره برل نظرر ورتره
کتلي نه دي .المان شپاړس کلنی ته ورسېده او په همدې حالرت کرې يرې ژونرد
تېراوه .د ځوانی دوره يې وه او د لويديځوالو نورو ځوانانو غوندې به شراب او
کبابو مجالسو ته تل ته ،نوموړی د عقيردې پره هکلره هرېڅ نره پوهېرده او حتری
خپل ځان يې هم نه پېژانده ،کله چې د لېسې له دورې نره د پوهنترون دورې تره
والړه نو د ډېرو ټيټو معنوياتو درلودونکی وه ،اوس يې هم د څه په اړونرد فکرر
نه وه کړی ،خو يو وخت يې د خپل د ژوند په اړه لرږ فکرر وکرړ نرو ويري ليردل
چې خپله مسيحي ،نيا او نيکه يې مسيحيان ،مور يې مسلمانه ولرې نره پوهېرده
چې پر کومه الره بانردې ترګ غروره ده .لره بلرې خروا يرې مرور لره يروه مصرري
مسررلمان سررره واده کررړی وه او د واده کولررو وروسررته يررې يرروه کرروچنی اسررالمي
مدرسه هم جوړه کړې وه.
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د ځان په لټه

کله چې يې مور اسالمي مدرسه جوړه کړه نرو د خپرل زوی پرر لرور يرې پرام
واړوه او پدې پوهه وه چې د خپل زوی پر وړاندې کوم مسئوليتونه لري ،همردا
اوس يې هوډ وکړ چې خپل زوی د ګندګی له دغې ګرداب څخه د خير پرر لرور
راوباسي نو خپل زوی خواته والړه ،خپل زوی يې له څو کلونو وروسرته وليرده
او ورسره غاړه غړی شوه ،داسې يرو برل ژړل او داسرې احسراس يرې کراوه لکره
هماغه کوچنی او ماشوم زوی چې سړی په غېږ کې نيسي او ورته تری ورکروي،
زوی يې هم د لومړي ځل لپاره د مور له ميني برخمن کيږي او له همردې ټکري
نه د ځان په اړه سو ورته پيدا کيږي چې بايد ځانته د ژونرد سرمه الر وټراکي.
مور يې هغه له ځانه سره لندن ته يوړه او زوی يې هم پدې پوهېده چرې د مرور
په خواکې څومره آرامی ځای لري ،نو ورسره والړه.
مور يې د المان له پالره پاتې يو د فلسفې کتاب ورته ورکړ تر څو د طبيعت
او خدای په اړه يو څه وپوهيږي ،المان د څه لږې مېالعې وروسته ځان ومونرده
او پوه شو چې :زه څوک يم ،زه چاپيدا کړی يم ،د نرړی خردای څروک ده ....او
داسې نور .دا او په زرګونو نرورو سروالونو دېتره اړ کرړ چرې قرآنکرريم او د هغره
تفاسير مېالعه کړي ،دا قرآنکريم هم د هغره لره پرالره ورتره پراتې وه هغره خپلره
پدې اړه وايي :ما د قرآني او علمي حقيقتونو لوستنه او څېړنه پيل کړه ،عجيبره
پکې دا وه چې ما هېڅ داسې اوس يا پخوا چې څره علمري السرته راوړل شروي
ول د قرآن سره په ټکرر کرې ونره ليردل بلکره قرآنکرريم بره هرم د هماغره السرته
راوړنو تعبير او تصديق پخپله کاوه لنډه دا چه تر پايه ما داسې څره ونره مونردل
چې قرآن دې نوموړی شی غلرط ثابرت کرړي بېشرکه چرې لروی ده عظمرت واال
څښررتن او قرآنکررريم د همدغرره څښررتن کررالم ده چررې پررر خپررل امانترردار پيغمبررر
حضرت محمد ج يې نازل کړی ده ،هر چا چې د قرآنکريم مېابق حکم وکړ نو
بې له شکه چې عدل يې کړی ده او هر چا چرې د قرآنکرريم لره الرښروونو ګټره
اخستې سمه الرښوونه ورته شوې ده.
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ۡ
ُّ ُ َ
ۡ
ۡ ُ
ص َر َٰ ٖط
ٱتبع رِضوَٰنهۥ سبل
ت إَِل ٱنلُّورِ بِإِذنِهِۦ َو َيهدِي ِه ۡم إ ِ ََٰل ِ
ٱلسل َٰ ِم َو ُيخ ِرج ُهم م َِن ٱلظلم َٰ ِ
ُّ ۡ َ
يم [ ﴾١٦المائدة.]16-15 :
مستقِ ٖ

همداسې کرار کرار د المان عقيده پر اللهأ بانردې نروره هرم ښره کېدلره ترر

دې چې المان پدې معتقد شو چې دا نړی يو پوه او مدبر ذات پيدا کړېده ،هغه
ذات بيا غرونه پکې لکه ميخونو ټک وهلي دي او سريندونه او ويرالې يرې پکرې
پيدا کړي دي او هماغه انسان هم پيردا کرړی ده او انسران تره يرې دوه سرترګې،
السونه او پښې او هر څه هماغه ذات ورکړي دي.
اسالم د خوښۍ دین ده

کله چې هم اسالم کوم کفري نړی ته تللی ده هلته يې روښنايي خپرره کرړې
ده ،د هغه ظلمکدې يې په عدل او انصاف بدلې کړي دي ،ناهيلو زړونو ته يرې
هيلي پيدا کړي دي ،همدارنګه د المان زړه تره هرم چرې کلره د حقيقرت دروازه
پرانستله شوه نو د المان سترګې د حقيقتونو لپراره خالصرې شروې ،ژبرې يرې د
حقيقت لپاره خبرې پيل کړې دا ځکه چې نوموړی مخکې د نيا او نيکه پوسيله
يو بې دينه شوی انسان وه ،خو نومروړي پره کائنراتو کرې د اللرهأ د شرته والري
زيات داليل په خپلو سترګو وليدل داسې داليل يې وليدل چې انسان تره د اللره
په منلو کې رضا او خوښي ورکوي ،او هرر انسران کره لرږ عقرل هرم ولرري ددې
دالئلو په ليدلو سره به حتماً دا وايي چې دا نړی يو مدبر او ځواکمن ذات پيردا
کړې ده.
ایماني شيبې

يوه شرپه المران د ځران سرره يرواځې ناسرت وه چرې برل هرېڅ شری پرتره لره
قرآنکريم څخه يې له ځانه سره نه درلودل ،د نوموړي د ژوند مسير د ښيګڼو په
لور له همدې ځايه پيل کيږي او مخکيني ټول خرافات يې محوه کيږي ،شکونه
يررې لرره زړه څخرره د تررل لپرراره وځرري او د خرردای پرره يررووالي بانرردې شررهادت او
ګواهي وايي ،خدایأ هم د نوموړي په ايمان ګواهي وايي ،المان وايي:
شپې خپلې آرام بخښونکې تيارې خپرې کړې وې او زه په يوه کوټه کې
يواځې ناست وم ،له ځانه سره مې قرآنکريم هم درلوده ،زه يواځې ومه او له
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خدای پرته بل هيڅوک راسره نه ول چې احساساتو مې د خدای په وجود
باندې اعتراف وکړ او د نور دا کلمې مې قلم د کاغذ پر مخ راښکلې« :أشهد أن

ال إله أال اهلل وأشهد أن حممدا رسول اهلل» ،تر دې وروسته مې يو اوږد نفس وکېښ
او د کاغذ په پاي کې مې خپل السليک هم وکړ ،ټولو غړو مې يو ډول سکون
او آرامتيا پيدا کړه او زما په حال خدایأ ډېر ښه ګواه ده.
َ
َ ُّ َ ذ َ َ َ ْ
ُٓ ُ
ُّ ُ َ
ٱَّلل َو ُِّل ذٱَّل َ َ ُ ْ ُ ۡ ُ
﴿ ذُ
ِين كف ُر ٓوا أ ۡو ِِلَاؤه ُم
ت إَِل ٱنلورِِۖ وٱَّل
ِين َءامنوا َي ِرج ُهم م َِن ٱلظلم َٰ ِ
ِ
َ ُّ ُ َ َٰ ُ ْ َ َٰٓ َ َ ۡ َ َٰ ُ ذ ُ ۡ َ َ َٰ ُ َ
ذ ُ ُ ُۡ ُ َُ
َ ُّ
لون
ت أولئِك أصحب ٱنلارِِۖ هم فِيها خ ِ
ٱلطَٰغوت َي ِرجونهم مِن ٱنلورِ إَِل ٱلظلم ِ ِۗ

[ ﴾٢٥٧البقرة.]257 :

پر ملګرو یې اغيزه او ددې کار اعالن

کله چې يې يو ملګری چې له تونس څخه وه د المران لردې کرار څخره خبرر
شو نو د الله اکبر په چيغو وهلو يې پيل وکړ او نوموړی يې د ډېر وخرت لپراره
په غېږ کې ونيوه او بيا يې مسجد ته يوړه ،د نوموړي لرومړی لمرونځ د جمعرې
په ورځ برابر شو او بيا به تل له همدې ملګري سره د لمانځره لپراره مسرجد تره
والړ ېده .کله چې يې لمونځونره وکرړل او ځينري نرور دوسرتان يرې هرم ددې د
مسلمانېدو څخه خبر شول نو المان هوډ وکړ چې خپل اسالم پره ډاګره اعرالن
کرړي نرو د خپرل تونسري ملګرري او ځينرو نرورو ملګررو سرره يرو ځرای د لنردن
اسالمي مرکز ته والړل هلته يې نوم د الرښودل شوو په کتاب کې ثبت شو او د
مسلمانېدو شهادتنامه يې ترالسه کړه.
پر المان د لمونځ اغيزه

لمونځ د انسان او خدای تر منځ د اړيکو قوي کول او خپلره مخرامخ اړيکري
او ارتباط ته وايي او نوي مسلمان شوي خلک چې تر ټولو لرومړی لره مسرلمان
کېدو وروسته کومه پوهه تر السه کوي هغره د لمانځره زده کرړه وي چرې المران
هم همداسې وکړل او نوموړي د لمونځ په کولو باندې اسالمي اخالقيات خپل
کړل او خپل لويدلی شخصيت يې يو ځل بيا د هدف ته د رسرېدو پره الره کرې
وموند.
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ِيماه ۡم ِِف ُو ُجوهِ ِهم م ِۡن أو ِر
﴿ت َرى َٰ ُه ۡم ُرك اعا ُس ذجدا يَ ۡب َتغون فضَل مِن ٱَّللِ ورِضون س
ٱلس ُ
ُّ
جودِ ٖۚ﴾ [الفتح.]29 :

د لمانځه په کولرو المران وکروالی شرول چرې د نفرس پره لويردنو او داخلري

تشويشونو باندې برياليتوب تر السه کړي او په خپل ژوند کې د يو غوره بدلون
خاوند شي .د المران ژونرد لره اجتمراعي اړخره د لويرديځ تهرذيب لره ټولرو برې
بندوباريو څخه خالص شو او له بل پلروه يرې د خپرل ژونرد د تېرولرو لپراره يرو
هدف وټاکه او د هغه هدف لپاره يې ځان ستړی کړ .او مخکې له اسرالمه چرې
يې د تحصيل په اړه کوم ناهيليتوب خپل کړی وه د هغه د لرې کولرو لپراره يرې
هم اسالم ستره وسيله شوه او يو ځل بيا يې په المان کې نوی روح ورپروه کرړ،
نوموړي خپل پوهنتون په خورا ښره درجره خرالص کرړ او ځران يرې د اسرالم د
خدمت لپاره آماده کړ.
کله چې د پوهنتون له درسونو څخه خالص شو نو د اسرالم اړونرد يرې يروه
ځانګړې وېبپاڼه پرانستله چې د ډېررو نامسرلمانو ډول ډول پوښرتنو تره بره پکرې
ځوابونه ويل کېدل ،څنګه چې المان خپله نوی مسلمان شوی شرخص وه نرو د
زياتو پوښتنو د ځوابونو پيدا کولو لپراره بره يرې د بريترانيي اسرالمي مرکرز سرره
اړيکه نيولره او د خلکرو سرتونزې بره يرې پردې ترتيرب حلرولې .کلره چرې يرې د
انټرنټ له الرې دعوتي تجربه زياته شوله نو نړيوال مشرهورې اسرالمي وېبپراڼې
ورته بلنه ورکړه تر څو ورسره د اسالمي بلنې پره انټرنټري کرارونو کرې مرسرتيال
شي نوموړي هم دا دنده په ورين تندي ومنله او خپل کار يرې پيرل کرړ ،دا اوس
نوموړي ته زياتې دعوتي موسسې اړتيا لرري ترر څرو يرې پره خپلرو کرارونو کرې
ورسره شريک کړي.
د لویدیځ په اړه وایي

لويديځوال تل په مادي او مؤثقو معلوماتو باندې ښه تکيه کوي نرو لويرديځ
کفري او طراغوتي ځواکونره او حکومرت هرم ترل د اسرالم ناسرمه څېرره خپلرو
مېشتو خلکو ته ورپېژني تر څو د هغوی زړه له اسالم څخه تور کړي ،الحمدلله
پر ما کومه ستونزه رانغله خو کله چې نور خلک مسرلمانېږي نرو هغروی بانردې
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حتماً د حکومتي کړيو لخوا څره ناڅره سرتونزي راترالی شري د بېلګرې پره توګره
زياتره خلک د دندو څخه ګوښه کوی ،يا يې لمانځه ته نه پرېږدي.

څلورم څپرکی:
د المانيانو مسلمانيدل
(دکتور مراد هوفمان) په الجزایر کې د المان سفير
دغه ښاغلي د  1980زیږدیز دستامبر پره  2۵نیټره د اسرالم پره مقردس دیرن
مشرف شوي ده دده مفصله قصه د انیترنټ له دغه الندي سایټ څخه کروالی
شی مطالعه کړی:

http: //www.4newmuslims.org/indexa.hat
زمونږ دغه ګران ورور وایي چې :دا ډیر ګران کار دی چې سرړی دې دخپرل
فکری پرمختګ په هکله کوم لیست یا جدول وړاندې کرړي (هیرمران هسره) د

 klein and wagnerپه  1919کال کې لیکلي :دیوه شري پره هکلره خبرره کرول د
ټولو شیانو په هکله د نه پوهیدلو په مانا دی او د هغه شي بې اهمیته کول دي.
د اسالم دویم خلیفه عمرس د مسلمانانو د اذیت او تکلیف لپاره عمال کرار
کوی خو چې کله د خپلی خور سرره پره نفطفري جنرګ کرې د سروره طره ایتونره
اوري نو فوراٌ خپل مسیر ته  180درجې تغیر ورکوی او پره خپلره مسرلمانیږي،
همدارنګه مراد هوفمان ابوحامد غزالی ( )12-11ل کال بیلګره وړانردی کروي
امام غرالی وایي :ما اسالمی فکر یا عقیده د دالیلو په اساس نه ده منلری بلکری
ما دغه سپیڅلي عقیده دیو سلسله تجاربو او اسبابونو په وسیله چې ډیر زیرات
تفصیل ته ضرورت لری منلي ده اسالم یوه نور وه چې اللهأ زما په سرینه کرې
ځاي په ځاي کړ.
مراد هوفمان په خپل ښکلی کتاب (د مکې په لور الر) کې د اسالم په طرف
خپررل هرردایت کیرردل داسرري بیررانوي داد اسررمان لرره لرروري یررو ټکرران وه

ماترره

ورسیده ،زه له کلونرو کلونرو بلکرې لره لرس ګونرو کلونرو را پره دیخروا د اسرالم
مجذوب وم او د مقناطیس په څیروم ځکه چې لره هرر اسرالمی فکرر سرره مرې
زیات الفت الره لکه چرې مخکری چرې لره دی فکرر سرره ژونرد کرړي وي ،دی
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وایي چې زه درې مهمو حادثو دې الری ته را کش کړم لمړی حادثه یوه طبیعی
انساني حادثه ده دویمه حادثره د ښرکال او هنرر حادثره ده او دریمره حادثره یروه
فلسفی حادثه ده.
لمړی پیښره :دا حادثره د الجزایرر هیرواد پروری اړه لرري ،د  19۶0کرال دوه

میاشتې مې په ( )Chateau neuf sar loireکې تیررې کرړی ترڅرو فرانسروی ژبره
زده کړم او بیا د خارجه وزارت په امتحان کې ومنل شم نرو د همردی مشرکل د
حل لپاره می د فرانسوی مجلی هغه را پور چې د الجزایر د جنګ په هکلره یرې
لیکلی وه مطالعه کاوه.
تصادفا یوه ورځ د غذا د خوړلرو پره وخرت کرې د ښروونکو ریرس سرره مری
مالقات وشو او هغه راته وویل ستا د سفر لوری تبدیل شو تره بره د ژنیرف پره
ځای الجزایر ته ځې یا سفر کوي.
داد  – 19۶2 /۶1ل کال واقعات دي ما چې له  8کلو جنګ په موده کې لره
یوې خو ا د فرانسی اشغالګری قواووی ولیدی او لره بلری خرو مرې د الجزایرر د
ازادی غوښتونکو ملی جبهه ولیده او دریم ګروت د فرانسي هغه تروریستی پټره
او ردوه چې دهغوی وظیفه صرف ترور او وژنه وه هر چیرې به چې تلی نرو پره
سرکونو به خلک مړه پراته وه او د څټ لخوا به ویشتل شوی وه او جرم به یری
دا وه چې هغوی بيچارګان عربان وه ،پداسی حال کې چې د المانیانو مرسرته او
کومک هم له فرانسویانو سره وه.
مراد هوفمان وایي چې زما وظیفره داوه چرې دالمانیرانو هغره ګرروت چرې د
فرانسویانو حمایت لپاره له وطنه راتښتیدلی وه بیرته خپرل وطرن تره وګرځروم
پدی دوران کې زه له مختلفو پیښو سره مخ شوم د ډیرو په قبرونرو مری دګلونرو
ګیررډ کیښررودلې او ډیررر نررور مررې برره زخمرری حالررت د جنررګ لرره میرردان څخرره
شفاخانو ته رسول مراد هوفمان د هغی په لیدلو دهغه وخت دواقعاتو په لیردلو
(إنا هلل وإنا إليه راجعهون) وایی دی وایي یوه ورځ ماد المان د عمومی قونصرل پره
حکم د المانیانو د تیاتری رقص په هکله د فرانسی د  ۵نمبر رادیو یي بایکاه په
طرف روان وم ناڅاپی مې موتر د سرک په مینځ کې خراب شو ګڼه ګوڼه جروړه
شوه اخوا دې هاخوا رنګونه شورع شول ګورم چې یوه سړی په بل سړی باندې
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فیر وکړ او هغه زخمی زما د موټر په مخ کې ولویده هغه لمړي سرړي فروراز زمرا
په لوری وسله ونیوله او اخطار یې راکړ چې له دی ځای ووزه او حرکت وکرړه
ترڅو ده ته د فیر کولو ځای خوشې شي مانه غوښرتل چرې داسرې کرار وکرړم او
کوالی مې هم نه شول باآلخره بیا هغه زخمی سړی ته ښه ورنیږدی شو بیا یې
سړی فیر وکړ او مړ یې کړ او دی بیا ښه پره تبره ارام د خلکرو پره ګڼره ګوڼره کرې
ځان ورک کړ ،وایي زه هغه وخت ډیر غمکین شوم چې یوه ورځ مې دفرانسری
د مخفی قواوو په باروړونکو موټرو کې د تیلو نره ډکرو بیلرونرو تره اور اچروه او
بیایې دبیلرونه له اوچتو ځایونو د عرب میشتو سیمو بانردی را غورځرول دا نرو
داسی وخت وه چې د هر چا په طرف په د اور بیلرونه را روان ول او هر چا پره
ځان سره له دې چې ژوندی دی مړه شمیره ځکه چې د نجات چانس پکی ډیر
کم وه ،دغو واقعاتو هغه وخت زور پیدا کړ چې کله دفرانسری ولسمشرر شرارل
ریګول د  19۶2په مار کې دالجزایر د ازادی د ملي جبهی سره پدی سال شرو
چې په راتلونکی جوالی کې به اوربنرد اعالنروی نرو پردې وخرت کرې فرانسروی
ترورستانو خپل ظلمونه او زیاتي وروستی سررحد تره ورسرول ترڅرو د الجزایرر
خلک دې ته اړ باسی چې د اوربند د موافقې فسخ وغواړی نو ځکه دوی یعنری
د فرانسی مخفی قواوو پخپله د فرانسې په اکاډمکو او پیژنردل شرویو څیررو پره
قتل شروع وکړه او هغه ښځی به یې وژلې چې حجراب بره یرې مراعرات کراوه
ترڅو د فرانسویانو او الجزایریانو ترمنځ سو تفاهم او د بی اعتمادی رامینځ ته
کړی .د الجزایر له ازادی څو ورځې وړاندې زما لره دفترر سرره نيرږدی یومراهی
خرڅوونکی وه هغه هم فرانسویانو وواژه او هغه به ټوله ورځ ناری وهلری چرې
واخلۍ ماهیان.
هیچا ته یي هیڅ قسم ضرر نه وه رسولی کله چې مسرلمانان کامیراب شرول
او الجزایر ازاد شو فرانسویانو به له ضرد نره هرر څره پردوی غورځرول ډک ډک
یخچالونرره برره یررې پررری راغورڅررول کثافررت دانرری برره یررې پررری راغورځررولی او
مسلمانان به یې پری په تکلیف کول ،ددغو ټولو حادثو او صحنو چرې دوی بره
د مسلمانانو په مقابل کې کولی زما لپاره د ارتباط او نیزدی والری سربب کیردلی
او له مسلمانانو سره مې مینه او محبت زیاتیده ما چې کله د مسلمانانو دغه راز
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صبر زغم او تحمل او برداشت د مشکالتو پره مقابرل کرې ولیرده او د امرې هرم
ولیدل چې ددی دومرره مشرکالتو برا وجرود دوی روژه نیسری او پره خپرل دیرن
باوری دی او خپله کامیابی حتمی ګڼی ،د هغوی هغه انسرانی اخرالق مرې چرې
ولیدل ددغو ټولو ناخوالو سره سره د شپې ناوختره مرې ښرځه پره اوالد مریضره
شوه د وینو سیالن جاری وه ،د شپی په ګرځیدو هم بندیز وه د سهار تر  ۶بجو
پوری هیچا نه شوای کوالی چې حرکت وکرړی سرهار مرې چرې کلره امبروالنس
راوغوښت دغو مخفی تروریستی قواوو د کوڅو نومونه هم بدل کرړی وه ځرای
پیدا کول هرم ډیرر مشرکل وه پره هرر صرورت وروسرته لره ډیرر وختره کلره چرې
امبرروالنس راورسرریده او شررفاخانی ترره الړو داکتررر دده څخرره د وینرری د ګررروت
پوښتنه وکړه د وینی ګروت یې  RH-Oمنفی وه نو ډاکتر راته وویرل چری وینره

ورته را پیدا کړه ! پدې کې الجزایری مروټروان فرورا غرږ وکرړ چرې زمرا د وینری
ګروت هم ورسره موافق دی او زه حاضر یم چې وینه ورکرړم دی خبرری زه پره
دهشت کې واچولم چرې یروه بیګانره خرارجی تره چرې پره دیرن کرې هرم ورسرره
شریک نه وه او د دوی سره د جنګ په حالت کې دی خو دوی بیا هم د هغوی
ژوند بچ کوی او خپله وینه ورته هدیه کوی ماسم دستی د قران په لوسرتلو پیرل
وکړه او د قرآن کریم فرانسوی ترجمه می پیدا کړه او هماغه ورځ مې چې قرران
لوستل شورع کړه تر اوسه پوری مې نه دي پرې ایښی ،دی وایې چې زه الپخوا
هم د قرآن له اواز سره اشنا وم ددفتر کړکی به چې خالصه وی نو د دارالحفاظ
د ماشمانو غږونه به مرې اوریردل چرې دقرران کرریم پره حفرظ مشرغول وه او پره
شرنګ شرنګ به یې قرآن لوسته وروسته بیا یوه شوم چرې د قرران کرریم حفرظ
کول د تالوت په هر مسلمان الزم او ضروری کار دی.
دویمه پيښه د ښکال او هنر حادثه:
د ښررکال دغرره هنررر چررې اسررالمی هنرونررو پرروری اړه لرري او زه یررې د اسررالم
مقدس دین ته را کاږلم دا نو ځانګړې یوې قصی پوری اړه لری او هغره داسری
چررې زمررا ښایسررت او ښررکال ډیررره خوښرریږی زه ال وړوکرری ووم چررې ښررکلي او
زینتی شیانو سره به مې خاصه مینه وه او غوښتل به مې چرې د ښرکال عمرق تره
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ځان ورسوم ،بیرا وروسرته داسری وخرت هرم راغری چرې زه د کلترور وزارت پره
مرسته د الیق او تکړه شاګردانو په ډله کې د یوه برورس مسرتحق وګڼرل شروم،
زما د ژونرد کارونره بره النردی ډول دی لره  19۵۴څخره ترر  1980ل پروری د
امریکا ،بریتانیا او المان په جریده کې د بالیه د متخصص ناقد (نقد کروونکی)
په صفت مې کار کړی ،همدا راز د  1971ل نه تر  1973ل پروری د تراریخ او
د ښکال د علم د استاد په حیث می د کولونیا په انستیتوت کې وم او همدا شان
ماد المان د بالیه قوم په هکله یو را پور د کلتور وزارت ته تقدیم کړ خو چا چې
زه پیژندلم نو هغوی داسی فکر کاوه چې زه د قرانون او دپلوماسری متخصرص
یم نه د بالیه قوم – مرراد هوفمران وایري چرې زه د اسرالم د حقیقری او معنروی
هنرونو څخه ډیر زیات متاثره شوی یم خصوصا ما چی کله بره اوسرنۍ اسرپانیا
کې دمسرلمانو معمرارانو مهندسری دعرنراطی پره سرره قصرر کرې او دقرطبره پره
مسجد کې ولیدل نو په یقینی توګه سړی ویالی شی چرې دا دیرو عظریم الشران
تمدن نښې او اثار دي چې متاسفانه ننی نړی پری سترګې پټې کړې او هرڅره د
ځان ګڼي.
زما هغه وخت ښه په یاد دې چې کلره ماریرا ریسرلکا د قرطبره دلیردلو لپراره
الړه نو د خپلو لیدلو په پای کې یې داسی ولیکل:
د قرطبه تر لیدلو وروسته مې د مسحیت سره سرخت وحشرت نراک نفررت
پیدا شو او زه باید قرآن ووایم ترڅو هغه اواز اورم خلک ښکال او جمرال تره را
کاږی.
دی وایي چې اسالمی هنرونه زما لپاره یرو د ښرکال او ښایسرت وطرن جروړ
شوی چې زه نشم کوالی ددغه وطرن لره پولرو څخره بیررون ووزم مرادهوفمران
وایي چې ماد مختلفو زمانو هنرری کارونره لکره غریفری ،رومرانی ،قروطی ،او د
بیداری د عصر همدرانګه اصلی هنرونه او د نابغه ګانو هنرونه مطالعه کړی خو
هیڅ یوه زه دومره نه یم متاثره کړی لکه چې اسالمی هنرونو به مرا بانردی کروم
تاثیر کړی هوفمان مسلمانان د اسالمی هنرونو د قورت درک تره دعروت کروی
او زیاتوی چې زه د یوه الماني فیلسوف په حیث ما چرې کلره د خپرل کراتولیکی
دین نیمګړتیاوی درک کړی نو ما هغه ترک او پریښوده.
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هوفمرران وایرري چررې زه دا خوښرره وم چررې د مسررلمانانو پرره مجلسررونو او
کنفرانسونو کې اشتراک وکړم ځکه چې داد ال زیات پوهیردو او لره مسرلمانانو
سره د نزدیکت سبب ګرځي او مسرلمانان هرم بایرد د غربیرانو پره مجلسرونو او
کنفرانسونو کې اشتراک وکړی ترڅرو د اسرالم هغره صرحیح څیرره او درسرت
فهم دغرپیانو په زړونو کې رسم کړی ځکه چې په غرب کې د اسالم په وړاندی
ناوړه تبلیغات روان دی.
مراد هوفمان وایې چې ماد کاتولیکی مذهب پره اړه پروره معلومرات لررل او
مسیحی مذهب مې خورا ښه پیژنده خو په شک کې وم او همیشه به را سرره دا
پوښتنه وه چې ایا یوه پوه انسان ته دا مناسبه ده چې د خپلی پوهی با وجود بیرا
هم د هغه مذهب او دین مسیحت وی ما پردی هکلره ډیرر ژور شرک درلرود او
خپل ځان ته به می قناعت نه شو ورکوالی سره له دې چی ما فلسرفه خوښروله
خو پوره یقین می لره چې داسی هیڅ کروم دلیرل او ثبروت نشرته چرې د اللرهأ
موجودیت او شتوالی نفی کړی او زه پدی نظر باندې پروره متمسرک وم چرې د
خدایأ د ذات نشتوالی په واقیعري توګره غیرر متاکرد دی او د خردای پراک د
شته والی او نشتوالی موضوع د یو ه شخص په خپلی ګروهې یا عقیردی پروری
اړه لري نه دا چې سړی دې چې هر فکر وکړی نو هغه بره خامخرا حقیقرت وی
ما پخپله د اللهأ د وجود په هکله خپله عقیده پوره باوری کړه او د امری ځران
ته ثابته کړه چې اللهأ شته بیا را سرره دا پوښرتنه پیردا شروه چرې انسران څنګره
کوالی له خپل خالق سره په رابطه کې شي ما ددې خبرې په ارتباط باندی پوره
یقین لره بلکې دا مې د خپل ځان لپاره یو حتمی او ضروری کار ګاڼه همردا راز
زمونږ په ټولو کارونو کې اللهأ تصرف او دخیل توب او زمرونږ د اموراترو پره
چلولو او را چلولو کې مرې د اللره پره واک او اختیرار پروره براور لرره ،زمرا دغره
قناعت هسی هوایي نره وه بلکرې د انسرانانو د تراریخ لره مطرالعې او پره علومرو
برالسي او دحق پیژندنې په نتیجه کرې مرې ځران دې حقیقرت تره ورسراوه چرې
طبیعت کله هم دانشی کوالی چې د انسان ارتباط لره جرامعې سرره او جامعره د
حقیقت په رڼا کې خدای پاک تره ورسروی ،ایرا د علومرو تراریخ ددې حقیقرت
ګواهی نه ورکوی چې علمی حقرایق یرو برل تره پره چټکری سرره تغیرر ورکروی،
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ماددې حقیقت په درکولو سره د ځان لپاره وحی ،دین عقیده بیخری حتمری او
ضروری وګڼله او د امی ومنله چې زه باید د اسرمانی وحری پره رڼرا کرې د ځران
لپرراره دیررن او عقیررده غرروره کررړم خررو کرروم دیررن ؟ کومرره عقیررده ؟ یهودیررت؟
مسیحیت؟ او که اسالم ؟
ددې پوښتنې ځواب مې د خپلې دریمې تجربې (فلسفې) څخه یاد کړ او
هغه داسي چې ما د سوره (النجم) دغه آیت (والتزر وازرة اخری) چې کله
ولوست چې هیڅوک د هیچا ګناه نه پشا کوی دا آیت مسحی عقیدی ته ډیره
لویه صدمه ده ځکه هغوی عقیده لری چې مونږ کومه ګناه کوو د هغی پیټی به
راسره حضرت مسیح وړی او مسیح÷ خپل ځان زمونږ لپاره قربانی کړی
لنډا دا چې کله د دوی دغه خرافی عقیده ولیده او له بل طرف می د اسالم هغه
َۡ َ ۡ َ
ٱَّلل ذ
ٱَّلل أ َ َح ٌد  ١ذ ُ
ثابت تل پاتی اصول مقررات لکه ﴿ ُق ۡل ُه َو ذ ُ
ل َول ۡم
ٱلص َم ُد  ٢لم ي ِ
َ َۡ َ ُ ذُ ُ ُ َ
ذ َ َُُۡ ذ َ َ
َ
ۡ
َ
يُ َ ۡ
ُ
ُ
ۢ
ودل  ٣ولم يكن َلۥ كف ًوا أحد ﴿ ،﴾٤إِياك نعبد ِإَوياك نستعِني  ﴾٥همدا راز د
اسالم د عباداتو ترتیب او تنظیم لکه پنځه وخته لمونځ ،روژه ،زکات او د
فقراو السنوی او کومک او بل لور ته د هغوی (کلیسایانو) ظلم استبداد او
حق او ناحق د مظلمو انسانانو مالونه په یوه نوم او په بل نوم غصبول .باالخره
دغه ټول شیان ددې باعث شول چې زما هغه نظری اسالم چې ال پخوا مې
منلی وه او قناعت مې پری حاصل شوی وه په عملی اسالم بدل شو او د
اسالم ټول اصول او مقررات مې په سر سترګو ومنل او خپل ټول کړه وړه مې
د اسالم په چوکات کې منظم کړل او د اسالم د احکامو په زده کړه می پیل
وکړ.

پنځم څپرکی:
د فليپينانو د مسلمانېدو کيسې
د یو فليپيني کشيش سامي فرناندس د مسلمانېدو کيسه
سامي فرناندس د (مکسمينوفرناندس) زوی ده چې د سيبوی په جزيرره کرې
د فلپين د بيسايس نومي سيمه کې يې سترګې نړی ته پرانستي دي 1979 ،کال
کې د الهوت پوهنتون نره د ايرديولوژيکو تعليمراتو پره برخره کرې فرار شرو ،دا
پوهنتون ټول منصرين (چې خلک نصرانيان کوي) او کشيشان روزي نرو ځکره
فرناندس هم د پورتستانت د مذهب يو کشيش په توګه فار شرو ،لره فارغېردو
وروسته هر سړی مکلف وه تر څرو خپرل د کرار دوره چرې اتلرس مياشرتې وه د
خلکو په نصراني کولو يا عيسوي کولو کې تېره کړي نو فرناندس وايي :مرا هرم
د خپلې پرکتيک دورې بشپړولو لپراره د فلپرين پره جنروب کرې د مسرلمانانو پره
نصراني کولو الس پورې کړ ،همدارنګه مونږه بايد يو څېړندويه رساله يا کتراب
هم ليکلی وای او نېکبختانه چې زه مجبوره وم تر څو د ختيځو سريمو د اديرانو
په هکله يو څه وليکم چې پدې دينونو کې هم راته اسالم تر نظره ښره راغری او
پدې مې پيل وکړ .کفار زيار وباسي چې له هرې ممکنره الرې څخره مسرلمانان
له خپل دينه واړوي نوموړي دې هدف ته د رسېدو لپاره لومړی هڅه کوي چرې
د مسلمانانو د فکري اساسراتو پره هکلره معلومرات پيرداکړي او بيرا د هغروی د
ضعف ټکي لټوي او په مختلفو ليرارو لکره ژبنري تعصرب ،قرومي او قبيلروي او
داسې نورو باندې په خپلو منځو کې په جنګ اچوي ترر څرو يرو برل د مررغ پره
کومي کښېنوي.
فرناندس وايري :مرا د خپرل علمري اثرر د ليکلرو لپراره د اسرالمي کترابونو او
مراجعو پر راټولولو پيل وکړ او ډېر کتابونه مې د اسالم ،حضرت محمد ج پره
هکله وموندل ،دا ځکه چې مونږه په يو ځای کې ويلې که غواړې چې پر دښمن
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برالسی شې نو بايده ده چې د هغوی لره هرر څره څخره پروه اوسرې لکره فکرري
اساسات ،تکتيکونه....
که څوک غواړي اسالم زده کړي نو د کليسا له متعصبه کشيشانو څخره يرې
نشي زده کوالی ځکه هغوی خلکوته د اسالم بله څېره ورښيي ،هغروی غرواړي
خلک له حقانيت څخه لرې وساتي ،مسلمانان ترورېست ،بې علمه ،کرم عقرل
او بد اخالقه خلرک معرفري کروي او ځينري وخرت هغره تصرويرونه چرې د کروم
مسلمان څخه په منفري حالرت کرې اخسرتل شروي وي خلکوتره ږدي او يرا هرم
ځيني فلمونه جوړوي چې په هغو کرې د مسرلمانانو د خپلمنځري اختالفراتو پره
هکله ډېر افراط شوي وي او داسې نور ،فرنانردس وايري :مرا ځينري کتابونره لره
تنصيري او تبشيري کتابتونونو نه په الس راوړل خو هغه غير مسلمانانو ليکلري
ول او څه يې چې په زړه ول هغه شيان يې پکې ځاي کړي ول ما هروډ وکرړ او
له ځانه سره مې وويلې چې ولې د مسلمانانو له خپلو ليکنو نه اسالم نره څېرړې
چې د غير مسلمانو له ليکنو څخه يې څېړې د همردې لپراره برازار تره ووترم او
دوه کتابونه مې پيدا کرړل چرې لرومړی يرې د سرتر شخصريت او تکرړه انقالبري

عالم سيد ابوالعلی مودودي /د (اسرالم هغره ديرن چرې تهمرت پررې لګرول
شوی) ترر نامره النردې او برل د حمروده عبردالعاطي (اسرالم ترر مېکروسرکوت
الندې) ول.
فرناندس د دواړو خواوو له کتابونو څخه يعنې د مسلمانانو پوسيله د اسرالم
تشرېح او د نامسلمانو لخوا د اسالم پره تشرريح کرې يرو سرتر تروپير ومونرد ،دا
ځکه چې نامسلمان پوهان د اسالم د تخريب لپاره دوه ستر ګذارونه تل کوي:
لومړی :دا چې د اسالم څېره ناقصره او نيمګرړي خلکرو تره ورپېژنري پردې
ډول چې يوه برخه يرې راخلري او لردې سرره بلره مرتبطره برخره چرې بېلره هغرې
رښتيا هم ناقص شمېرل کېدای شي نه راخلي ،او پره همردې يروې برخرې خپرل
ګوزارونه شروع کوي.
دويم :دا چې دوی خو ډېر متعصربه او سرسرخت د اسرالم دښرمنان دي نرو
ځکه له هماغه اوله د خلکو فکرونو کې دا کينوي چې اسالم نيمګرړی ديرن ده،
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غيرعادل ده ،حق نه ده او داسې نور په هرر ځرای کرې بېځايره بېځايره د همردې
کلماتو يادونه کوي.
فرناندس وايي :کله چې ما د مودودي صاحب کتاب ولوست نو يرو عجيبره
خوند پکې پيدا کړ خدای دې دهغه په قبر نورونه و اوروي ،د هغه د ټول کتاب
لوستلو وروسته ما ځان کې ستر بدلون کاته او همدارنګره د نامسرلمانو د وګرړو
اعتراضررونه او تعصررب همدلترره راترره د مررودودوي صرراحب لرردې کترراب نرره پترره
ولګېده ،مودودي صيب اسالم د ژوند د همېشنې او يواځينې او کاملې تګالرې
په حيث راپېژندلی وه او رښتيانی چې همداسې هم ده .تر دې وروسته زما مينه
له اسالمي کتابونو سره زياته شروه او غوښرتل مرې چرې ال زيرات يرې ولرولم ،د
همدې لپاره مرې د اسرالمي کترابونو د وقرف مرکزونرو سرره اړيکرې و نيرولې او
ډيری کتابونه مې السته راوړل ،د نوموړو کتابونو له ډلې څخه يرو هرم د افضرل
الرحمان ليکلی کتاب (محمد د بشريت معلم) تر نامه الندې وه چې پر مرا يرې
تر اوسه زياته اغېزه پرېښې ده.
لدې وروسته ما د اسالم سهم فهم پره خپرل ځران کرې ليردلی او احساسرولی
شو او دا فهم هغه وخت پيدا شوی وه چې ما نور دينونه هم لوستلي ول خرو د
يوه حقانيت هم لره اسرالم پرتره راتره ثابرت نشرو .همدلتره وه چرې د عيسرويت
نيمګړتياوې راته بربنډې او په ګوته شولې ،هغه عيسويت چې دا اوس تحريرف
او بدل شوی ده هېڅ کومه ګټه او يو سمه وړاندوينه يا کړنالره خپلو پيروانرو تره
نه وړاندې کوي ،يواځې په اوتو بوتو بوخت وي ،دا ځکه چې اوس عيسويت د
کليسا د کشيشانو په غوښتنو او د کليسا په څلرور ديوالونرو کرې بنرد ده ،کره لره
عيسويت نه د ټولنيز ژوند په اړه څه وغرواړې ،يرا د اقتصراد يرا د حاکميرت پره
هکله نو هېڅ شی به درنکړای شي ځکه چې په منځ کې تش ده .ما د يو کال له
لوستلو وروسته اسالم د خپلو پوښتنو لپاره ښه مثبرت ځرواب ورکروونکی ديرن
ومونده پداسې حال کې چې مسيحيت مې لدې پوښتنو څخره ډېرر پخروا عراجز
او ناتوانه شوی وه ،ما حقيقت ومونده خو اوس هم د کليسرا رواجونرو تره تلرم
راتلم ولې قناعت مې پرې نه وکړی.
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فرناندس وايي :کله چې زه کشيش وم نو د کليسا لخوا پدې مجبور وم چرې
له خلکو څخه لس فيصده ماليه يا باج راټول کړم ،ما به چې دا ماليره لره غريبرو
خلکو څخه اخستله نو د يو ډول خجالت احساس به مې کاوه ځکره دا يرو سرتر
ظلم وه ،بيا به دا مالونه د کليسا کشيشانو په خپلو خېټو کې اچرولې ،مرا د خپرل
ضمير پوسيله نورې داسې پېښرې نشروای ليردالی نرو ځکره مرې د مراليو ټولرول
ودرول ،په يو تلويزوني چينرل کرې مرې د (انجيرل پيغرام) پره نامره يرو پروګررام
درلوده هغه مې هم بند کړ او د خلکو نصراني کولرو څخره مرې الس ونيروه ،لره
لږې مودې وروسته مې د کليسا ټول رواجونه مات کړل او کليسا تره لره ورترګ
نه انکاري شوم چې څه وخت پورې به مرې ملګرري راتره راتلرل او راتره بره يرې
بېرته د کليسا د تګ خبرې کولې خو ما ورسره نه منله او ورته به مې ويلرې چرې
زما روح نا ارامه ده.
خپلو مطالعو ته مې دوام ورکړ او پايله کې اسالم زما زړه تره کيوتره ،مخکرې
لدې چې خپل اسالم اعالن کړم ټولو انسراني وجرايبو تره چرې اسرالم پررې امرر
کوي مې غاړه کېښوده ،زما زړه کې له هرر څره د مخره د (ال الره اال اللره) کلمرې
ځای ونيوه ځکه د دري ګونو خدايانو موجوديت هسې يوه ټوکه وه چرې خلکرو
د ځان لپراره غروره کرړې وه بلره دا چرې انسران کره د خردای پره څېرر شري نرو د
الوهيت ځانګړتيا ترې ختمېږي .درې شيانو زمرا مينره لره اسرالم سرره ال زياتره
کړه:
لومړی :اسالم د بشريت له فطري طبيعت سره سمون لري
دويم :د اسالم شموليت او هر اړخيزوالی
دريم :د اسالم نړيوالتوب
کله چې د کليسا مشران او زما پخواني ملګري لدې کار څخه خبرر شرول نرو
ماته راغلل او راته يې وويلې :څه شی غواړې چې درته آماده يې کړو ،مرا ورتره
په ځواب کې وويلې :څه چې زما غوښتنه وه هغره مرا تره راورسرېده او دا کومره
شخصي يا د ترپګنی موضروع نره ده بلکره د اعتقراد موضروع ده چرې نرور نشرم
کوالی د عيسويت په دين کې پاتې شم .اللهأ به دا اوس غوره ګڼلري وي چرې
زه مسلمان شم او پخوا به راته د مسلمان کېدو لپاره وخت مساعد نره وه يرا بره
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خدای نه وي غوښتلي .هغوی ته مې د اسرالمي عقيردي اساسرات واورول خرو
هغوی ددې په مقابل کې خپل رد شوي چلونه او نظريرات را اورول او لره هغره
کړنالرو څخره يرې کرار اخيسرت چرې مرونږه بره د نرورو پره نصرراني کولرو کرې
استعمالول ډېره مسخره کوونکې خبره وه ځکه له هماغې فاکولتې څخه زه هرم
فارغه وم او دا هم خو دې زما د بې الرې کولو لپاره دا شيان استعمالول ما يې
په ځواب کې هغه ورته واورول چې د خولې چوله کولو جرئت يې نشو کروالی
او پاي کې مې ترې څو پوښتنې وکړې او ورته مې وويلې چرې کره دا راتره ثابتره
کړی نو زه به بېرته عيسوي شم.
 -تاسې په انجيل کې څه دليل لری چې (مسزوايت) د الله رسول ده؟

 تاسې د انجيل په کوم ځای کې ليدلي چرې لره عرامو مسرکينو او مالرداروخلکو څخه لس سلنه ماليه واخلی؟

 د پيانو ،ګيتار يا د موسيقی بلې کومې آلې غږول د لمانځه په وخت کې دانجيل په کومه پاڼه کې راغلي دي؟

دوی له ځواب ورکولو څخه عاجز پاتې شول نو مرا ورتره وويلرې چرې اوس
حق معلوم او تفکيک کړای شو ،ما د هغوی د عقلونو په تناسرب ورتره دعروت
ورکړ خو و نه مانه او د باندې خلکرو تره يرې دا اوازه خپرره کرړه چرې زه ليرونی
شوی يم او زما نوم يې د کليسا له کتابونو څخه ختم کړ .ما له هغه نره وروسرته
خپل نوم هم په (نجيب رسول) باندې بدل کړ.
پر وحدانيت باندې تر اعتراف کولو وروسته د الله امتحان راباندې پيل شو،
کورنی ،کور ،ځمکه،پيسو ،موټر او د ژوند له ټولو سهولتونو څخه وشړل شوم،
مسلمانانو به راته د حکومت جاسوس ويلې او دا يې انګېرله چې سم ايمان يې
نه ده راوړی او کفارو خو د مسرلمان پره نامره نره پرېښرودم ،براالخره مرې خپرل
شخصي سامان واخست او په يو مسرجد کرې مقريم شروم ،د څلويښرت ورځرو
اوسېدو نه وروسته يو مسلمان زما خواته راغی او راته يرې وويلرې چرې برسرېره
پر دې چې شکمن هم يم خو بيرا هرم تاتره بلنره درکروم چرې کورتره راسرره والړ
شررې ،نومرروړي برره هررر وخررت ماترره ډوډی او اوبرره راکررولې چررې واقع راً داسررې
مسلمانانو ته مونږه هر وخت اړتيا لرو.
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ما ځان ناهيلی نه کړ او غوښتل مې چې اسرالمي بلنرې تره بايرد کرار ووايرم،
زمونږ نژدې شاوخوا ته يو راديو وه چې د مسريحيت خپرونرې بره يرې کرولې ،د
نوموړې راديو مدير زما پخروانی ملګرری وه زه ورتره ورغلرم او خپلره هيلره مرې
څرګنده کړه نوموړي هم راسره ومنله چې اونی کې يو ساعت زمرا لپراره راکرړي
او ما په هغه ساعت کې (اسالم د راډيو پره څپرو کرې) ترر نامره النردې خپرونره
چلوله او زيات محبوبيت يې پيدا کړی وه ،ما به ماشومان کتل چرې د پروګررام
تر خالصېدو وروسته به د دراوزې مخې ته راغلري ول او مرا سرره بره يرې ليرده
کاته کول .د همدې مسلمانو په مرسته او د خدای پره فضرل نومروړی پروګررام
ورځني ډول غوره کړ او هره ورځ به نشر کېده .زما ښځه هرم مسرلمانه شروه او
زه بېرته خپل اصلي وطن سيبو ته وګرځېدم هلته کوم راډيو يا نور مسراجد څره
نه ول ما دعوت د د کانونو او د سرکونو له غاړو څخه پيل کړ او براالخره ډېررو
خلکو د اسالم دغه بلنه ومنله او مسلمانان شول ،زمرونږه شرمېره ورځ پره ورځ
زياتېدله تردې چې مو لومړی لمونځ په يو برا کرې پره جماعرت سرره اداء کرړ،
پدې وخت کې د پارلمان يوه غړې د مدينې په نامه هم مسرلمانه شروه نومروړې
زمونږه موقف نور هم تقويه کړ او د راډيو لومړني نشرات مو پيل کرړل ،ترر دې
وروسته ماته د ليبيا څخه د اسالمي کنفرانس د ورکولو بلنه راغلره او دا لرومړی
ځررل وه چررې د فلپررين څخرره دبانرردې زه د کنفرررانس ورکولررو لپرراره تلررم ،تررر دط
وروسته بيا نورو هېوادو لکه ماليزيا ،تايلڼد ،سنګاپور ،او نورو اسريايي هېروادو
ته هم والړم .لله الحمد
د يو مسلمان په صفت دا پر ما فرض دي چې د اسالم دين ته بلنه وکرړم او
ما دغه بلنه له کشيشانو څخه شروع کړېده ،ډېرو لويو لويو کشيشانو ته مې بلنه
ورکړې ده خو د هغوی پو مغزونه تر اوسه ال تر اغېرز النردې نره دي راغلري،
زما تخصص هم د خلکو بلل د دين لوري ته په اسلوبو کې دي او زه هرم دېتره
ډېره توجه کومه د همدې لپاره مې زيات کنفرانسونه هرم دايرر کرړي دي او څره
موده مخکې مو لومړی راډيويي پروګرام د (اسالم غږ) تر نامه الندې پره اونری
کې يو ځل د فلپين په تاريخ کې د لومړي ځل لپاره خپور کړ او تر دې وروسرته
به هم خپريږي او زه به خپل کار ته ادامه ورکوم انشاء الله.
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نصرانيان غواړي په فلپين کې د ميندناو په نامه مسلمانه سيمه کې عيسرويت
خپور کړي د هغې لپاره دوی له مختلفو الرو کار اخلي او د عيسوي کولو لپاره
يې د انګلسرتان ،امريکرا او واتيکران درې واړو کليسراګانو غرټ غرټ منصررين
راغلي دي ،دوی دلته په ميلونونو ډالر مصرفويي چې د انساني مرسرتو پره نامره
خلکو تره دوکره ورکروي ،يعنرې کره څروک دهقران وي پره مقابرل کرې يرې ورتره
ټکټر،تخم او پارو اخلي ،د ماشومانو کفالت کوي او د روزنې لپاره يې عيسوي
مکاتبو ته بيايي ،سرکونه او شفاخانې جوړوي تر څو پرې خلک اعتماد وکړي،
د غريبو با استعداده ماشومانو پلرونرو تره پېسرې ورکروي او دوی تررې بيرايي او
داسې نرورې ډېررې الرې شرته چرې دوی دلتره تررې کرار اخلري .خرو مسرلمانان
کوالی شي دغه ټول کارونه د مساجدو پوسيله چې ديني پروګرامونه پکې جروړ
کړي او د مدارسو پوسيله له منځه يوسي او خنثی کړي ،له ياده ونره وځري چرې
د فلپين حکومت خپله هرم عيسروي حکومرت ده او د عيسروي کولرو لپراره يرې
رسنی هم ددې کشيشانو په خدمت کې ورکړي دي .محترم ورور نجيب رسرول
يې په اړه وايي :د فلپين حکومت يو سيکولر حکومت ده او د خپل جوړ شروي
قانون په اساس حکومرت دا حرق نره لرري چرې کروم دينري جريران سرره مرسرته
وکړي خو ددې برعکس بيا د تنظيمونه او ادارې جوړې شروي دي او حکومرت
د مسرريحي کشيشررانو او بلونکررو پرره واک کررې ورکررړي دي او حترری کرره څرروک
وغواړي مسيحيت پر لور بلنه ورکړي نو هغره د کلنری مراليي څخره هرم معراف
کيږي.
خررو ددې خطرونررو هررېڅ پررروا هررم نرره راځرري ځکرره د لسررو کلونررو راهيسررې
څلوېښت زره کسان اسالم سره يو ځای شوي که هغوی د مسريحي کولرو هڅره
کوی نو دلته خلک مسلمانېږي او دغه نوي مسلمانان د اسالم لپراره ډېرر ګټرور
او اغېزمن تماميږي ،اوس نو عيسوي بلونکي حيران پاتي دي او وايي چې څره
شوي دي .زما په اند د اسالم راتلونکی په فلپين کې ډېر ښه ده او انشاء الله يوه
ورځ به داسې راشي چې لکه اول غوندې فلپين بېرته يو مسرلمان هېرواد بانردې
مبدل شي.
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د نړی ټولو مسلمانو او مسلمانو حکومتونو تره محتررم ورور نجيرب رسرول
وايي( :غواړم چې تاسې ته ووايم او ښايي تاسرې خپلره هرم پروه اوسری چرې د
نړی د انسان په الس جوړشوي قوانينرو اوتګالروتره مرونږه هرېڅ اړتيرا نره لررو،
همدا قرآنکريم مونږه ته بسنه کوي ،او راځی چې خپلو بچيو ته د اسالم بانردې
د قربانېدلو درس ورکړو او هر څوک پره خپلره رشرته کرې د اسرالمي خالفرت د
قائمېدو لپاره هڅه او هاند وکړو ،کله چرې اسرالمي خالفرت پرر نرړی راشري ،د
ټولو مسلمانانو يواځينی يرو اقتصرادي سيسرتم وي ،يرو يرې پرولي واحرد وي او
ټول په يوه بير راټول وي نو د نړی هېڅ قوت به يې د الندې کولو جرئت هرم
ونکړي ،په همدې هيله چې په نړی يو اسالمي خالفت راشي او کله چې راغی
او نامسررلمانو د مسررلمانو وګررړو قرروت وليررده نررو بيررا برره ډلررې ډلررې دې ديررن ترره
داخليږي ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني).
د برناردو د مسلمانېدو کيسه

له یو ژوند نه تر بله

له مسلمانېدو وروسته نوم يې وليد ده ،پخوانی ديرن يرې مسريحيت وه۴۵ ،
کاله عمر لري ،واده يې کړی يو زوی او يوه لور لرري اوسرمهال پره يرو څيړنيرز
انستيتيوت کې دنده لري او په عيسويت کې د موارني مذهب درلودونکی ده.
وليد وايي :له اسالم راوړلو مخکې ژوند مې ډېر غموونکی و ،نفرس مرې لره
السه ورکړی وه ،کورنی مې د لذتونو او بې حيايی په دام راګيرره شروې وه خرو
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له اسالم راوړلو وروسته مې ژوند لکه ګل داسرې جروړ شرو ،نېکبختره ژونرد مرو
پيل کړ ،او يوه حياناکه او پاک سيرته کورنی مو پيدا کړه.
کله مو چې هغه ته د کيسې د اورولو لپاره بلنه ورکړه نو په خورا مينره راغری
کښېناست او خپله کيسه يې پيل کړه ،خو په پيل کې يې اواز بند بند کېده او له
سترګو څخه يرې اوښرکې راغلرې نومروړي خپلره کيسره داسرې پيرل کرړه :ډېررې
غموونکې ورځې وې کله مې چې ښځه طالقه کړه نور نرو راتره ژونرد خونرد نره
راکوه ،ما چې په کومه منطقه کې ژوند کاوه مسجدونه پکې ډېر کم پيردا کېردل
ځکرره چررې هلترره د کليسررا د واکمنررانو واکمنرري چلېررده ،مررا لرره اسررالم نرره هررېڅ
معلومات نه درلودل يواځې همردومره پوهېردم چرې مسرلمانان ټرول ترورسرتان
دي او هغوی خدای هم نه لرري چرې عبرادت يرې وکرړي .ولرې زمرا ژونرد ډېرر
خوښرروونکی نرره وه او زمررونږه کررورنی هررم ورور د لررذتونو پررر خرروا روانرره وه لرره
همدې کبله مې خپله ښځه هم طالقه کرړه او کلره مرې چرې دا کرار وکرړ نرور نرو
ژوند خپله د خوښۍ مخه هم له ما وګرځوله او زه مجبرور شروم چرې د خپرل د
ژوند لوری بدل کړم .کويت ته راغلم او تر بېرته تګ پورې مرا لره اسرالم څخره
زياته اغيزه خپله کړې وه ،هر څه زما د غوښتنې پر خالف ول او اسرالم مرا يرو
سم او ښکلی دين ومونده کله چې زما مسلمان ملګرري پردې وپوهېردل چرې زه
بېرته د شخصيت جوړېدنې په لټه کې يم نو راته يې د اسالم پر لور بلنره راکرړه
تر څو اسالم مطالعه کړم ،کله مې چې داسالم په هکله ولوستل نو هېڅ يو ديرن
مې لدې دين څخه ښکلی پيدا نکړ.
د اسالم د پېژندلو ډول

هلته په کويت کې (د نويو
مسلمانانو لپاره د اسالم
پېژندنې مرکز) ته والړو،
واقعاً يو په زړه پورې مرکز
وه ،د هر چا لپاره او د هرې
ژبې لپاره هر ډول سوالونو
ځوابولو

لپاره،

ما

پکې
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فليپينان هم پيدا کړل چې په مختلف تدريسونه يې کول ،چا عربي ښووله او
چا هم بل علم ،ما هم همالته د خپل د هدف لپاره ډېر څه زده کړل او د الله
ل َول َ ۡم يُ َ ۡ
په اړوند همدلته پوه شومه چې ﴿ل َ ۡم يَ ِ ۡ
ودل  ﴾٣ده همدارنګه د حضرت

عيسی÷ او نورو پيغمبرانو په هکله هم پوه شوم چې څه ډول دنيا ته د خدای
د پيغام د خپرولو لپاره راغلي دي.

د اسالم د زياتې مطالعې وروسته په همدې دين زما قناعت راغی او د ځران
لپاره مې د راتلونکي لپاره غوره کړ او پدې وپوهېدمه چې يرواځې همدغره ديرن
ده چې زما ټولو پوښتنو ته هر وخت او هرر چېرتره سرم او مثبرت ځرواب ويلری
شي.
د رودليوفرناندو د مسلمانېدو کيسه
آیا انجيل د خدای کالم ده؟

له مسلمانېدو وروسته نوم يې ذوالفقرار ده،
پخوانی ديرن يرې مسريحيت وه او مرذهب يرې
کاتوليررک وه ،د مسررلمانېدو المررل يررې د شرريخ
احمد ديدات د يو کتاب (آيا انجيرل د خردای
کالم ده) تر نامه الندې مطالعه وه.
کله مې چې ترې وغوښتل تر څو زما سوالونو ته ځرواب راکرړي نرو ډېرر پره
مينه راغی خو لومړی پوښتنه مرې چرې تررې وکرړه چرې څنګره مرو د اسرالم پره
مقدس دين ايمان راوړه نو سر يې ښکته واچوه او بېرته چرې يرې پورتره کرړ لره
سترګو څخه يې اوښکې روانې وې په ژړانده لهجه يرې خپلره کيسره داسرې پيرل
کړه:
مونږه په فلپين کې پدې عقيده وو چې اسالم د تشدد او زورزيراتي ديرن ده،
ټول مسلمانان ترورستان دي ،په غرونرو کرې اوسريږي ،لره علرم او پروهې لررې
پرراتې دي ،راښررکته کيررږي او خلررک ناحقرره وژنرري ،دا ټررول هغرره څرره ول چررې د
نصراني رسنيو مونږه ته اسرالم راپېژنردلی وه .مرا غوښرتل چرې د اسرالم پره اړه
مطالعه وکړم او د هغه عيبونره ځانتره څرګنرد کرړم ځکره چرې مرونږه تره زيرات
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عيبجن معرفي شوی و د همدې موخې لپاره د اسالمي کتابونو په لټه کې شرومه
او په ډېره سختی مې د شيخ احمد ديدات کتاب (آيا انجيل د خدای کرالم ده)
تر نامه الندې پيدا کړ ،کله مې چې دا کتاب وليده زړه مې ټکان وخوړ او لږ برې
سيکه غوندې شوم ځکه چې ما څنګره شرک کروالی شرو چرې انجيرل د خردای
کالم نه ده خو څه وکړم د کتاب عنوان همداسرې راښرکل شروی و ،ددې لپراره
چې د خپل دين نه مې دفاع کرړي وي او خپرل فررض مرې سررته رسرولی وي د
کتاب په مطالعه کولو مې پيل وکړ او تر څو ځان هم و ازمرايم چرې زه د خپرل
دين څخه دفاع کولی شم او که نه ،کله مې چې د کتاب په لوستلو پيل وکرړ نرو
ورو ورو مې مينه د اسالم پر لور پيدا شوه او دېته يې و هڅولم چې د اسالم په
اړه مطالعه وکړم .له لږې زياتې مطالعې وروسته مط د اسرالم او مسريحيت ترر
منځ په مقايسوي زده کړه باندې پيل وکړ نو د عيسويت په هکله زياتې پوښتنې
راته پيدا شوې ،آيا عيسی نصراني وه او دين يې نصررانيت ده؟ حرق ديرن کروم
دين ده؟ څه وخت پيل شوی؟ او څنګه پيل شوی؟
ډېررر اندېښررمن شرروم ،سررترګې مررې کررم ديررده شرروې ،بررې سرريکه شرروی عقررل د
کشيشانو پر لور الړم خو هغوی به هم د ځواب راکولو پر ځای رابانردې غوصره
کېدل تر دې چې نژدې و چې ليونی شم ،خو کلره چرې مسراجدو تره والړم هلتره
هر عالم په خورا ورين تندي ځواب راکاوه ،د عادت له مخې مې د يوه عرالم پره
خوله اکتفا نه کوله او څو ځايه به مې يوه پوښتنه له څو عالمانو نه کوله .پايله کرې
پوه شوم چې اسالم حق دين ده او عيسويت اوس باطل ده او انجيرل کرې زيراتې
السوهنې شوي خو په پيل کې چې پر عيسری÷ نازليرده د خردای کرالم وه ولرې
وروسته وروسته په نورو نومونو ياد شو او زياتې بدلونې پکې وشوې.
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زما په اسالم زما د کورنی هيڅوک هم خبر نه ول او تل به يرې همردا لره مرا
پوښتنه کوله چې ته چېرته ځې او څه کوې ،څه شي دومره سرګردانه کرړی يرې،
زما له اسالمي درسونو سره مينه زياته شوه ،او باالخره مې د شرهادت کلمره پره
پوره قناعت او د ذهن په پوره اطمئنان سره په خولره راوړلره او مسرلمان شروم.
(رضيت باهلل ربا وباإلسالم دينا وبحمد صلی اهلل عليه وسلم نبيا ورسوال)

ما به تل خپل کارونه له خپلې کورنی نره پرټ کرول خرو يروه ورځ مرې اودس
کاوه چې يوه ورور مې وليدم او رانه يې وپوښتل چې ته ولې خپل د بدن غرړي
پدې ډول وينځې ما ورته ځواب نه ورکاوه ،لمونځ به مې د بام په سر کاوه خرو
تر ډېره مې ترې اسالم پټ ونشو ساتلی ځکره زمرا پره ژونرد کرې زيرات بردلون
راغلی وه او تل به يې هغوی ماته متوجه کول براالخره ټرول خبرر شرول چرې زه
مسلمان شوی يم ،زما ددې خبرېدو سره يې ماته کومه ستونزه جوړه نکړه ،مور
او پالر مې په عيسويت کې وفات شول او ډېر متاسف يم چرې هغروی د ايمران
د خوند له چښلو پرتره والړل او مرا ورتره د بلنرې کومره موقرع پرالس رانره وړه،
وروڼو ته مې بلنه ورکړه ،او ډېر ټينګار مې پرې وکړ خو ځينو زما بلنره ومنلره او
ځينو نه ،خو بيا هم د ټولو عقيده لږه څه ناڅه جوړه شوېده او زه هيلره مرن يرم
چې زما په پل قدم کښېږدي او هغوی هم مسلمانان شي.
زما په ژوند کې زيات بدلون راغی ،له لهوياتو او الکلياتو څخره منرع شروم،
همدارنکه زيات نرو نشه يي توکي مې هم استعمالول له هغې نه هم منع شروم،
هېڅ حرام کار ته زړه نه ښه کوم ځکه چې زما پر اوږو سخت مراقبت کروونکي
شته دي او تل مې څاري نو زه څنګه داسې کارونه وکړم چرې پره اخررت کرې د
هغې په سبب نيول کېږم؟ لمونځ کومه ،روژه نيسمه او هڅه کوم چې له خردای
تعالی سره ټينګې اړيکې وساتم.
کله چې مسلمان شومه نو د اسرالم پېژنردنې مرکرز چرې کويرت کرې ده هلتره
والړم او اسالمي درسونه مې پيل کړل ،ددې ترر څنرګ مرې حفرظ هرم کراوه او
باالخره شرل سرورتونو مسرابقه کرې دويرم نرومره راغلرم .بيرا مرونږ ټولرو سرپين
احرامونه تړلي ول او د حج پر لور والړو او تلبيه مې ويلرې ،ټرول غرړي مرې پره
حرکت کې او د خوښی او شکرانې اوښکې مې له سترګو جاري وې.
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له مسلمانېدو وروسته نوم يې محمرد عبردالمؤمن ده ،پنځره څلوېښرت کالره
عمر لري او پخوانی دين يې مسيحيت وه ،په يو شرکت کې کار کوي .نوموړی
د خپل اسالم راوړلو په هکله وايي :ما لکه د نورو عيسويانو په څېرر د اذان غرږ
نه و اورېدلې خو د کليسا د ناقوس غږ به راباندې ډېر اغېزمن تمامېرده ،ترل بره
مې د کليسرا عبرادت تره ځرانګړې پاملرنره کولره ،زه کشيشرانو روزلری ومره او د
هغوی په ټولرو خبررو مرې براور درلروده ،مرا درې خردايانو بانردې ايمران لرره او
عيسی÷ مې د خردای زوی بالره او پردې معتقرد وم چرې کره څروک دا عقيرده
ونلري نو لمونځ او عبادت يې هېڅکله هم نره قبليرږي دا چرې عيسری د بنرده د
ګناهونو بخښلو لپاره د خدای تر منځ يوه وسيله ده او کشيشران کروالی شري د
مسيحيانو ګناهونه وبخښي .زمونږ ځای کې په نامه مسجد نره ترر سرترګو کېرده
چې زه يې له همدې امله په تيارو کې پاتې وم ،د اسالم په اړه مې معلومرات نره
درلودل او هېڅ مسلمان سره مې هم اړيکې کله نه وې نيولې.
له مکتب لوستلو وروسته مې پوهنتون وويلې او د انګليسې په برخه کرې مرې
سند تر السه کړ او بېرته چې له کوم پوهنترون نره فرار شروی وم همالتره اسرتاد
شوم خو زما هېلې لوړې او غوښتل مې چې د خپلې او خپلې اوه کسيزې کورنی
ټولې هيلې بايد پوره کړم نو ددې لپاره مې بايد برل چېررې ځانتره يروه بلره دنرده
پيدا کړې وای ما کوالی شو چې په بهرنيو هېوادو کې هم کار وکړم نو په لټه کې
شوم ،په فلپين کې خو د کويټ نوم د کار او بار پره هکلره خلرک ډېرر يرادوي او
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پيسې يې هم قيمته دي بس هوډ مې وکرړ او کويرت تره والړم چرې للره الحمرد
ټولې هيلې مې هلته پوره شوې.

کله چې کويرت تره ورسرېدم لره څره وخرت تېرولرو وروسرته څرنګره چرې زه
مسيحي وای نو ما بايد يوه کليسا پيدا کړې وای او خپل عبادت مې پکې سررته
رسولی وای ما دا کار کاوه او له زيات لټرون وروسرته مرې کليسرا پيردا کرړه او د
معمول په څېر به د عبادت لپاره ورتلم خو د کار او دندې او نور ځرايو کرې بره
مې پنځه وخته ځيني اوازونه تر غوږو کېدل چې نه پوهېردم چاتره نرارې وهري،
شايد زما د نه پوهېدلو يو سبب هم په عربي ژبه د نه پوهېدلو لره املره وي خرو
ددې تر څنګ پدې غږ کې يو ډول داسې اغيرزه موجروده وه چرې زه بره يرې پره
خپل لور کش کولم ،له لږې مودې وروسته پوه شوم چرې دا مسرلمانانو تره بلنره
ورکوي تر څو د خدای عبادت تره راشري لکره څنګره چرې پره کليسرا کرې زنرګ
شرنګيږي.
دې غږونو زه دې ته اړ کرړم چرې د اسرالم پره اړه بايرد معلومرات پيردا کرړم
هسې هم په کويت کې زيات کتابونه پيدا کيږي ځکه چې اسرالمي هېرواد ده مرا
ډېر کتابونه پيدا کړل او دا ټول کتابونه له اسالم سرره د پېژنردنې اسرالمي مرکرز
لخوا خپاره شوي ول ،مونږه فلپينيانو ځانته هوټرل درلرود او هلتره بره ترل ددې
لپاره هم ورتلو چې که څوک نرژدې دوسرتان راشري او زمرونږ د کرورنی احروال
راته راوړي او يا زمونږه احوال زمونږ کورنی ته يوسي ،يروه ورځ دې هوټرل تره
والړم او هوټل کې مرې يرو فليپينرې سرره وليردل چرې ډېرر نيرک زړی سرړی وه،
سالم يې راته وکړ او په فليپيني ژبه يې خپل پېژندګلوي پيل کړه ،ويل يې چرې
دلترره لرره اسررالمي مرکررز سررره کررار کرروي ،پخرروا مسرريحي و او اوسررمهال پرررې
خدایأ خپل فضل کړی او مسلمان شوی ده ،هغه پوهېده چې نامسرلمانو پره
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ځانګړي توګه مسيحي وګړو سره کوم ډول خبررې وکرړي ،دهغره خبررو پرر مرا
زيات اغېز پرېښود او زما لپاره ډېر ګټور هم وه.
دې سړي زه د اسالمي مرکز ليدلو ته راوبللم او مرا هرم ورسرره د پنجشرنبې
ورځ وعده کېښوده ،مرکز ته والړم ،ای زمرا خدايره دا څره ويرنم ،څرومره لرويې
لويې ناستې ،څومره فليپينان آيا دا ټول دعروت شروي دي ،ډول ډول خلرک او
مختلف درسونه يې اورېدل او هر چا د اسالم په اړه معلومات پيردا کرول ،زمرا
تګ هم د اسرالم سرره د پېژنردنې لپراره شروی و ،لرږې شريبې وروسرته مرونږ ه
فليپينانو سره ناسته وکړه او خبرې اترې مو سره تبادله کړې ،زه درسري ټولګيرو
ته والړم او ډېرر مرې خرو

شرول ،بلره جمعره هرم راغلرم او کررار کررار مرې د

ټولګيوالو سره مينه زياته شوه ددې په مقابل کې مې له کليسا سره مينره کمېدلره
لکه څرنګه چې د شپې تيارې د ورځې په رڼا کې ورکيږي.

زه د خپل حال څخه بې خبره شوی وم ،خو ددې معلومراتو پوسريله مرې لره
زړه د تيارو پردې لرې شوې ځکه علم نرور ده چرې د انسران قلرب منرور کروي،
پايله کې پوه شوم چې اسالم څه شی ده؟ پوه شومه چې خدای يو ده او شرريک
نه لري ،نه له چا پيدا شوی او نه څوک ترې پيدا شوي دي ،همدارنګه حضرت
عيسی÷ د اللهأ لخوا د پيغمبر پره توګره را اسرتول شروی ده او محمرد ج د
ټولررو پيغمبرانررو وروسررتی پيغمبررر ده .همدارنګرره پرروه شرروم چررې خرردایأ پررر
مسلمان پنځه وخته لمونځ فرض ګرځولی ده او دا نارې هم چې مخکې ورسره
نابلده وم اوس يې په اصلي فلسفه باندې پروه شروم ،حقيقرت مرې پره مرخ کرې
پوره واضح شو او قناعت مې حاصل کړ چې اسالم د حرق ديرن ده ،مسرلمانان
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په يوه خدای ايمان لري ،سترګو مې د قرآن حقيقت ليدلو لپاره پرانستل شوې،
غوږونه مې د الله اکبر الله اکبر اوازونرو اورېردو لپراره پرانسرتل شرول او او زړه
مې د اسالم دين منلو ته پرانستل شو.
اعالن

د کلمررې پرره ژبرره راوړل راترره تررر ټولررو
ستره معجزه ښکاره شوه ځکه چې زه يرې
له بېالرېتوب نه سمې الرې تره راوسرتلم،
او له خدای سره يې زما اړيکه ټينګه کرړه،
زه د ورځې پنځه وخته لمونځونره کروم او
نامسلمانو وګړو ته تل بلنه ورکروم ترر څرو
راشي او خپل حقيقي خدای وپېژني او ايمان راوړي .لومړنی څيز چې ذهن تره
مې راغی دا و چې کورنی مې لدې کار څخه خبره کړم کله چې مې هغروی تره د
خپل نوي دين په اړه خبرې کولې هغوی به ډېر ښه غوږ ورته کېښرود او هغروی
پوهېدل چې هېڅ قدم هم له ډېر غور او فکر مخکې نه اخلم .وروسته مې يو ته
ليک واستوه او زما خواته راغی هغه ته مې د اسالم بلنه ورکړه او هغره هرم للره
الحمد مسلمان شو.
عمره

زه د نويو مسلمانانو سره د عمرې کولو لپاره چمتو شروم ،دا عمرره د کويرت
د اسالمي مرکز لخوا د هماغوی پره مرسرته کيرږي ترر څرو د نويرو مسرلمانو پره
زړونو کې د ايمان جرړې نورې هم محکمې شي .زه چې کله د بيت الله پر لرور
وخوځېدم او هغه مقدس او سپيڅلي ځای تره ورسرېدم نرو خپلرې اوښرکې مرې
ونشوې تم کولی ،ما هېڅکله هم نشو انګېرلی چې زه به داسرې مقردس ځرايونو
ته ځمه خو الله راباندې رحم وکړ ،هلته مې د خپلو تېررو ټولرو ګنراهونو څخره
خدای ته پيښمانتيا ښکاره کړه او د خپلې پاتې کرورنی دهردايت سروال مرې هرم
ترې وکړ ،زه اوس هغه ماشوم ته ورته يم چرې ترل غرذا تره اړتيرا لرري ،زه هرم
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روحي معنوي او دايمي خوراک ته اړيم چې دا پرته له اسرالم نره برل څره نشري
کيدالی.
د محمد سوامي د مسلمانېدو کيسه
محترم محمد سوامی چرې پخروا د کليسرا د
شماس په درجه د کليسرا د سرندرغاړو څخره و
اوس د اسرررالم مبرررارک ديرررن يرررو نررره سرررتړی
کيدونکی بلونکی ده ،دا سړی که له هر نسل او
يا هرې ژبې څخه وي خو مرتبه او درجه يرې د
اللرره پرره نررزد ده ،نومرروړی خپلرره کيسرره داسررې
پيلوی :د هر صنعت لپاره يو صنعتګر وي او د هر کار لپاره يو تردبير کروونکی
وي ،دا ښکلی او ښائېسته نړی له پوه او مدبر ذات پرته د چرا د الس جوړښرت
کېدای شي؟ هر څه د يو علت لپاره او د يوې ځانګړې دندې لپراره پيردا شروي
دي ،انسان دځمکې پر مرخ خليفره ګرځرول شروی ترر څرو د اللرهأ نماينرده او
استازی و اوسي او د خدای قوانين په ځمکه باندې نافذ کړي ،هرر مخلروق تره
ښايي چې په خپل پيداکوونکي يو ذات باندې ايمان ولري .دا ورور د فلپرين د
يوې کليسا سندر غاړی ده او ډېرر زيرات د کليسرا رواجونرو تره متمسرک و خرو
اوس ورته له الرښوونې وروسته اللهأ د بلنې مسئوليت ورپه غاړه کړه ځکه دا
دين له دعوت او جهاد پرته ژوندی نشي پاتې کېدلی.
نوموړی وايي :زما د ايمان سفر په  1990کال د عرراق او کويرت د جګرړې
پر وخت پيل شو ،ما د کليسا د نورو خلکو غونردې پره عيسری÷ براور درلرود
چې د خدای زوی ده ځکه چې ماته همداسې روزنه راکرول شروې وه ،مرا بره د
عيسويانو په ټولو پروګرامونو کې برخه اخستله ځکه چې زه د هغوی د ترانو په
ټرريم کررې وم ،خررو ولررې ددې تررر څنررګ مررې ډيررری سرروالونو ذهررن ترره رنګارنررګ
تشويشونه اچولي ول ،ما هېڅ تصور نه کاوه چې زه به کويت ته ځرم ځکره زمرا
کسب ولډنګکاري و او همدلته فلپين کې به مې کله ناکله ډريوري هم کوله.
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زما د خور تګ کويت ته يو ناڅاپي او د خدای د حکمرت پرر بنسرټ شروی
و ،هغه عراق ته په سرفر تللرې وه او وروسرته لره يروې هفترې څخره د عرراق او
کويت تر منځ جګړه ونښته ،مرونږه پردې تررڅ کرې لره خپلرې خرور څخره هرېڅ
احوال نه درلوده ،زمونږه ټولې کورنی ته هغه ډېره ګرانه وه او مشر ورور يرې زه
ومه نو ځکه ما بايد څه چاره کړې وای ،تل به کويرت تلونکرو مسرافروته ورتلرم
او ورڅخه به مې پوشتل او يا به چې له هغه ځايه کوم مسافر راتلل ولرې دا ډېرر
ستونزمن کار و ،خو ورځې او شپې تېرېدې ولې دخور مرې هرېڅ درک هرم ونره
لګېده او مونږه د هغه په وژل کېدو کې نور شکمن نشو پاتې کېدلی.
ناڅاپي خبر

له نهو مياشتو وروسته يو ليک راغی چې د خور مې و ،زمرونږه کرورنی چرې
ليک وليد او پوه شول چې خور مې ژوندی ده نو زيات خرو

شرول او داسرې

انګېرل کېده چې خور مو يو ځل بيا نوې زېږېدلي وي او رښتيانی نروې زېږېدنره
يې هم شوې وه چې هغه مسلمانه شوې وه او مونږه ته يې په ليک کې خپل لره
مسلمانېدو وروسته نوم هم ليکلی و او ويلي يې ول چې له يوه کويټي مسرلمان
هلک سره يې واده کړی ،مونږه ته دا خبرې دومره مهمې نره ښرکارېدې يرواځې
مهم شي زما د خور ژوند و چې زما د مور له سترګو نه د ډېرې خوښی لره کبلره
اوښکې هم روانې شوې ،يو څو موده وروسته يې يو بل ليک راولېږه او يرواځې
دومره يې ليکلي ول چې زما راتلو ته يې ډېره تلوسه ده او د خپرل ځران خواتره
(کويټ ته) ته يې وربللی وم ،کله چې مې ليک ولوست نرو زمرا هرم تلوسره وه
تر څو خپله خور ووينم نو له همدې کبله مې هوډ وکړ چې کويرټ تره والړ شرم
ما د ويزې او پاسپورک لپاره ورقې تيارې او خور ته ولېږلې او د کويټ پر لرور
روان شوم.
نوی ژوند

کويت ته له رسېدو سره يو ځای مې خور وليده له ډېره مودې وروسته ليدل
مو ول ،خور مې په ژړا شوه او ويل يې چې باور نه لرم چې تاسې په ويښه کې
زما په خوا کې ياست ،په هر ترتيب هغې زه خپل کور ته بوتلم چې د القصور
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په سيمه کې و او د زياتې مودې لپاره هلته پاتې شوم ،هغوی دواړو به زه اسالم
ته بللم ،زه پوه شومه چې هغه کوم ډول مسلمانه شوې ده ،هغوی به راته ډېره
مينه راکوله او هر وخت به يې د اسالم پر لور بلنه راته کوله ،ما له هغوی
وپوښتل چې آيا له فلپين نه مو همدې لپاره غوښتی وم چې اسالم په اجباري
ډول ومنم؟ دواړو په يوه اواز وويل چې ﴿ ََلٓ إ ۡك َراهَ
ِينِۖ﴾.
ٱدل
ِف
ِ
ِ
ِ
نو ما يواځې پرېږدی تر څو د اسالم په اړه فکر وکړم او کتابونه مطالعه کرړم
او پرره قناعررت سررره اسررالم ومررنم ،مررا هررم پيررل وکررړ ترڅررو د اسررالمي عقيرردې
اساسات ولولم او ځان پرې پوه کړم ،خرور
او د خررور خاونررد مررې برره تررل کتابونرره او
کېسټې راوړلې ،خور مرې راتره د حرالل او
حرام په اسالم کې تر نامه الندې يو کتراب
راکړ خرو مرا ويرل چرې زه بايرد لرومړی پره
عقيدې باندې ځان سرم کرړم ځکره عقيرده
راترره د عبررادت لپرراره مهمرره ده او دا کترراب
خو د مسرلمان د ژونرد تېرولرو انځرور او اليحره راتره ښريي ،ترل بره مرې د اذان
ملکوتي غږونه تر غوږو کېدل او زما زړه به يې ال نرموه.
اذان ژورناليستيکي وسيله

لرومړی څيرز چرې راتره څرګنرد شرو د اذان معنری وه ،زه پروه شروم چرې اذان
مسلمانان لمانځه ته بولي ،لکه څنګه چې کليسا د زنګ پوسريله خلرک وربرولي
خو د دواړو تر منځ ځمکه او اسمان هومره توپير شته ځکه چرې دکليسرا زنرګ
له ټنګولو پرته کوم بل مفهوم نره لرري او هغره هرم پره اونری کرې دوه درې ځلره
ټنګيږي حال داچې د مسلمانانو اذان د پراخ مفهوم تر څنګ په ورځ کرې پنځره
ځله خلک د رب د اطاعت لورته وربولي .ورځې او شپې تېرېدلې او ليردل مرې
چې زما خور په خورا سکون او اطمئنان سره ژوند کوي چې زمرا پرر ذهرن يرې
خورا ژوره اغيزه کړې وه.

122

ولی مو اسالم ومانه؟

د تلویزیون بلونکی

يوه ورځ مې خور د خپلوانو کره والړه او زه يې کورکې يواځې پرېښرودم مرا
هم د ساعت تېرولو لپاره د تلويزون بټن کښېکاږله ،هغه څه ډېر عجيبه او ماتره
په زړه پورې ول چې ما په دويم کانال کې وليدل ،د اسالم پر لرور بلنرې د مرکرز
مسئول او مشر شيخ صالح راشد يې مېلمره کرړی وه او د اديرانو پره هکلره يرې
مقايسوی خبرې کولې ،ما باندې يې خبرو زياته اغيزه وکرړه او د هغره بحرث د
مسيحيت او اسالم ترر څنرګ راورسريد ،کلره مرې چرې واورېردل چرې حضررت
محمد ج په توران او انجيل کې هم ذکر شوی چرې لره عيسری÷ وروسرته بره
پيغمبر کيږي نو زه لږ پرېښانه غوندې شروم ځکره مرا پخروا داسرې خبرره نره وه
اورېدلې ،دا چې اسالم وحدانيت پر لور بلنه کوي هغره څره يرې وويرل چرې مرا
پرې پخوا هم ايمان درلرود او يرو څيرز چرې زه يرې لکره مردهوش داسرې پسرې
واخستم هغه د حضرت محمد ج د پيغمبری ثبوت وه چې د انجيل د مقردس
کتاب او نورو مؤثقو کتابونه پوسيله باندې شوی و.
کله چې مې د راشد له خولې دا خبرې د انجيلونو په ادرس واورېردې نرو مرا
همدا خبرې په هماغه انجيلونو کې په ورته ډول سره وليدلې او هلته صريحاً د
حضرت محمد ج د رسالت په هکلره ويرل شروي ول ،نرور نرو مرا لره حقيقرت
څخه سترګې نشوې پټولی ځکه په کوم دين چرې مرا ايمران درلرود د هغرې ديرن
کتابونو هم دا تصديق کاوه چې اسالم حق دين ده او زه بايد مسرلمان شرم .لره
همدې امله مې هوډ وکړ چې د خپلې خرور سرره د اسرالمي مرکرز پرر لرور والړ
شم او خپل اسالم په ډاګيز ډول اعالن کرړم ترر څرو خپلرو نرورو نويرو مسرلمان
شويو وروڼو له کاروان سره يو ځای شم.
مسيح د خدای بنده او رسول

زه پرروه شرروم چررې مسرريح÷ د خرردای بنررده او د هغرره رسررول ده،يعنررې زه د
مسيح÷ له وجود نه منکر نه شوم بلکه يواځې دومره چې ما ومنله چې زمرونږ
رب اللررهأ ده او حضرررت محمررد ج د هغرره رسررول او وروسررتی پيغمبررر ده،
يواځې د عيسری÷ تروپير همردومره ده چرې هغره پخروا تېرر شروی وه او پررې
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انجيل نازل شوی و او حضرت محمد ج له هغه وروسته د نبروت د لرړی پرای
او پرې قرآنکريم نازل شويده.
د اسالم زده کړه

ما خدای وپېژنده او لله الحمد د اسالم په اساساتو باندې پروه شروم ،حرالل
او حرام راته معلوم شول د خدای عبادت راته څرګند شرو او د يرو مسرلمان پره
څير هڅه کوم تر څو له خپل رب سره ارتباط ټينګ کړم ،زه بره هېڅکلره هرم د
خپلررې خررور او د هغرره د ميررړه دا ښرريګڼه هېررره نکررړم او لرره خدايرره ورترره د اجررر
غوښتونکی يم ،همدارنګه د تلويزيرون دعروتي پروګرامونره او د اسرالمي مرکرز
خادمان چې ماته يې اسالم راوښود ،هلته ټول داسې خلک دي چې د اسرالم د
ښرروونې لپرراره يررې ځانونرره وقررف کررړي دي او خرردای دې هغرره چاترره سررتر اجررر
ورکړي چاچې دا د دعوت ستر مرکز يې جوړ کړی ده.
ما د اسالمي مرکز کورسونه ټول خالص کړل او د يرو داعري د مرسرتيال پره
صفت فار شوم ،اوس لله الحمد د يو دعوتي ګروت مشر يم او خلرک اسرالم
ته رابولم ،ډير خلک زما پوسيله اسالم ته راننروتي دي او دا د خردای فضرل ده
چې پر ماباندې يې کړی ده .همدارنګه حج او عمرې ته هم څو کرته تللری يرم
او د خدای نه زيات شکر ګزاره يم ،خدای راتره الرښروونه وکرړه اودا د خردای
خوښه وه چې زه يې يو وخت د سندرغاړي په توګه په کليسرا کرې سراتلی وم او
اوسمهال د يو داعي په توګه د اسالم دين ته بلنه کوم.

شپږم څپرکۍ:
د هندیانو د مسلمانېدو کيسې
د ناریر د مسلمانېدو کيسه

له مسلمانېدو وروسته نوم يې عبدالله ده او د هند د جمهوريت اوسيدونکی
ده نوموړی خپله د مسلمانېدو کيسه داسرې پيلروي :زه د اسرالم پره اړه هرېڅ نره
پوهېدم ځکه زما پلرونه او نيکونه له ډېرې پخروا زمرانې څخره د هنردو مرذهب
پيروان ول ،زه هم همداسې د هغوی پر پل روان ولې دومرره پوهېردم چرې نرور
دينونه هم شته لکه اسالم يا کوم بل يو.
تاسې له کله نه اسالم سره آشنايي پيدا کړه او له کوم ځای مو پيل کړه؟
ما په کويت کې د يوې شريفي کورنی له دفتر سره کار کاوه ،کله چې بره اذان
وشو نو ټول به لمانځه ته د جماعت لپاره والړل يواځې زه به پاتې وم ،ما به لره
ځانه پوښتل چې آيا ولې ته لمانځه ته نه ځې ،ستا اود هغوی تر منځ کوم توپير
شته ده چې زه لمانځه ته نه ځم ،له يوې مياشتې تېريردو وروسرته يروه مسرلمان
عالم ته والړم او له هغه مې وپوښتل چې ولرې لمرونځ کروی؟ چاتره يرې کروی؟
مونږ او تاسې چا او د څه لپاره يې پيدا کړي يو؟
هغه عالم زه نور هم فکر کولو ته تشويق کرړم او څره کتابونره او کسرټې يرې
راکړلې تر څو د اسالم په اړه پوه شم ،ما به يواځې له غرمرې وروسرته کرار کروه
نو ځکه مې د مطالعې لپاره پوره وخرت درلرود او دا يروه اونری مرې پرلپسرې پرر
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همدې څېړنو ولګوله او پايله کې د اسالم په حقيقت پوه شروم او هماغره عرالم
ته بېرته والړم ،ترې مې وغوښرتل چرې زه د اسرالم رسرمی اعرالن وکرړم .هغره
عالم زما خبره رد کړه او راته يې وويل چې لږه حوصله وکړه تا لرږ وخرت کرې
اسالم مطالعه کړ ته لږ نور هم خپل قناعت ښه حاصل کرړه ترر څرو کره مرور او
پالر دې درباندې اغيزمن شي نو ته اسالم نه بېرته وانه وړې ،ما ورته په ځواب
کې وويلې چې ما هر څه په قناعت سره منلي دي او زه نوره کومه مرانع د ځران
لپاره نه وينم هماغه وه چې نوموړی عالم لره مرا سرره والړه او مرا خپرل اسرالم
رسماً اعالن کړ.
کله چې مسلمان شوې اسالم دې څنګه وموند؟
لومړی خو د توحيد عقېدې زما له آرامتيا سره مرسته وکړه او ددې ديرن پره
محکموالي کې يې ستر رول لوبرولی ده ،دويمره د قرآنکرريم خبرره ده چرې ټرول
رښتيا او ټوله شفا ده.
نورو نامسلمانو وګړو ته څه نصيحت او ويل لری؟
زه ځينې نامسلمانه دوسرتان لررم او هغروی چرې لره ماپوښرتي چرې ولرې دې
اسالم منلی ده نو زه ورته وايم که تاسې د اسالم په ښيګڼو وپروهېږی نرو ښرايي
لږ صبر هم ونشی زغملی.
د کورنی عکس العمل مو څه و؟
کله چې ما ايمان راوړ نو د پنځو مياشتو په ترڅ کې مې کورنی راڅخه خبرره
نه وه ،خو کله چې مې مور او پالر لدې کيسې خبر کرړل هغروی زيرات غوصره
شول او حتی ژړاګانې به يې کولې او تقريباً د يو کال لپاره يې د ليکونو رالېږلرو
لړی وځنډوله او د کال په پای کې مې مور راته ليک کې داسرې ليکلري ول (کره
تا هر څه په خپله خوښه منلي وي نو خير ده خو زه غرواړم چرې ترا وويرنم) .زه
چې هر ځل ليک ليکم نو ورته ليکمه چې ستاسې دين ناحقه ده او راځري د يرو
خدای بندګی ته غاړه کښېږدی ،زه ګورم چې کلره هنرد تره (کورتره) والړ شرم د
هغوی عکس العمل به څه وي آيا زمرا بلنره منري او اسرالم راوړي او کره ردوي
يې.
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د ارای یوراج له ټولې کورنی سره د مسلمانېدو کيسه

له مسلمانېدو وروسته نوم يې ابراهيم خليل ده ،پنځره څلويښرت کالره عمرر
لري ،د هند اوسيدونکی ده او پخوانی ديرن يرې هرم هنردو مرذهب و ،د زامنرو
نومونه يې له مسلمانېدو وروسته اسماعيل او اسحاق دي.
زه پداسې يوه خاوره کې زېږيدلی يم چې زيات دينونه لري ،هلتره مسرلمانان
او مسيحيان هم اوسی ،څوک بتانو ته عبادت کوي او څوک هرم اورتره ،څروک
لمرت او څو غواته بس د خپلو نفسونو په مطابق يې چې هر څه خرو

شروي

دي د خدای په نامه سره يې د عبادت لپاره ځانته نيولي دي ،دغې ټولو عقيردو
زه پريشانه کړم ،مونږه به له خټو جوړو بتانو ته عبادت کاوه خو دا بتان به د يرو
خدای څو رقمه او مختلف الشکله ول ،مونږه به رام خدای ګاڼه خو هرر چرا بره
ځانته رام درلود ،زه د خدايانو دې کثرت بيخري متعجبره کرړم او د حقيقرت پره
لټه کې شوم .له بلې خوا مې مسلمانان ليدل چې په خورا وقار او متانرت بانردې
پنځه وخته د لمانځه لپاره مسجدونو ته درومي ما د هغوی د ليدو سره په ذهن
کې وويلې چې ولې د اسالم په اړه څېړنه نره کروې ښرايي پره همردې کرې د دې
تشويشونو لپاره دخالصون الره وي ،خرو کلره چرې بره مرې د مسرلمان څخره د
اسالم په اړه د پوښتنې کولو جرئت کراوه نرو شريطان بره مرانع کېرده خرو کرومې
تيارې چې زما زړه يې تياره کړی وه زه دېته مجبرورولم ترر څرو د اسرالم پره اړه
څيړنه وکړم ،زه ،زما ښځې او بچيرو ټولرو د اسرالم پره اړه څېړنرې بانردې الس
پورې کړ ،مونږه له نژدې مسلمانو ګاونډيانو څخه وپوښتل چې اسالم څه شری
ده او الره يې کومه يوه ده؟ خو چاراته کوم قانع کوونکی ځواب نه راکاوه.
زه کويټ ته راغلم او دلته مې د اولس کالو ژوند وروسته له مسرلمانانو سرره
ښه ملګرتيا پيدا کړه اود اسالم په اړه په ډېرو څيزونو باندې وپوهېردم ،ددې ترر
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منځ زما يو ډېر نژدې مسلمان دوست حماد نومېده چې هغه به هر وخرت زه د
اسالم پر لور بللم او د اسالم ښيګڼې به يې راته بيانولې ،ماتره يرې د اسرالم پره
اړه زيات شيان را زده کړل پدې يې وپوهولم چې خدای يو ده ،شريک نه لري،
هماغه روزي ورکوي او هماغه خلکو ته ګټه او زيان رسوي .پدغره ډول مرې لره
اسالم سره ورو ورو مينه زياته شوه ،مينه مې دې کچې ته ورسېده چې مسلمان
نه وم خو د مسلمانانو په څېر به مې د روژې په مياشت کې روژه نيوله او ماښام
به مې افطار کوله ،او ډېره بې کچه مينه مې له لمانځه سره لرلره ،هرر وخرت بره
مې چې مسجد او د مسلمانانو نېک اخالق ،لمانځه ته د هغوی ترګ وليرده نرو
زما له مسلمانېدو سره مينه به په ولولو شوه ،پايله کرې مرې يروه ورځ هروډ وکرړ
چې مسلمان شم او له حماد مې وپوښرتل چرې څنګره کروالی شرم خپرل ايمران
اعالن کړم.

حما راته وويل :څه ..څه..څه ته بيا ووايه ،ما ورته بيا وويرل چرې زه غرواړم
چې مسلمان شم کله چې د هغې په خپلو غوږونو باور راغی نرو زه يرې پره غېرږ
کې ونيولم او زما له سترګو اوښکې روانې شوې هغې راته وويلې دلته په کويرت
کې د اسالم سره د پيژندنې کميټه شته او هلته به دې يوسرم ترر څرو سرتا ټرولې
غوښتنې هلته پوره شي ،له يوه بل ملګري څخه مرو د مرکرز ادرس واخسرت او
هلته والړو ،اه خدايه ،څومره ښکلي اخالقو واال خلک ول دې مرکرز کرې ،کلره
چې مرکز ته ننوتو نو د مختلفو هېوادونو مختلف خلک مو وليدل چې د اسالم
راوړلو وروسته خپل کورسونه وايي ،څوک عربي وايي ،څروک هرم اساسرات د
عقيدې زده کوي او څوک نرور څيزونره ،زمرا ليدنره لره يرو هنردي بلرونکي سرره
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وشوه ،نوموړی ډېر نرم زړی او شريف النفس سړی و ،ماسرره يرې زمرا پخپلره
مورنی ژبه خبرې پيل کړې ،هغره د شرهادت کلمره راوښرووله او مرا وويلره او د
حاضرينو د تکبير په غږونو بدرګه شوې ..اه..اه ..دا سې معلوميږي چې نوی له
موره پيدا شوی يم ،حماد راغری زه يرې بيرا پره غېرږ کرې ونيرولم او راتره يرې د
مسلمانېدو تبريکي وويلې.

کله چې کورته راغلم نو ټوله کورنی مې لره خپرل اسرالم څخره خبرره کرړه او
هغوی زيات خو

شول ځکه مونږه ټولو پره شرريک قناعرت کرړی وه ،هغروی

مې هم يو يو اسالمي مرکز ته يوړل او د اسالم اعالن يې وکرړ ،مرا پره اسرالمي
مرکز کې د اسالم په زده کړه پيل وکړ او د زامنو نومونه مې له هندوانو څخره د
مسلمانانو په نومونو بدل کړل.
ابراهيم او اسماعيل په بيت اهلل کې

مونږه په اسالمي مرکز کې د حرج د کولرو لپراره امتحران ورکرړ او زه او زوی
مې دواړه لله الحمد کامياب شو ،زه ډېر خو

شوم او هره ورځ به مې انتظرار

يوست تر څو د بيت الله ليدلو ته ورشم او مينه بره مرې ورځ پره ورځ زياتېدلره.
باالخره د موټر له الرې په وچه باندې د حج د تللو لپاره روان شولو .زمرا زوی
به موټر کې د تلبيي تکرار په لوډسپيکر کې تل کاوه او دې حالت ليدلو بره زمرا
زړه ډېر خوشحاله کاوه ،باالخره ميقات ته ورسېدو او احرامونه مرو وترړل ،کلره
چې کعبې ته ورسيدو او زما سترګې د کعبې پرر ديوالرو ولږېردې لره سرترګو مرې
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اوښکې روانې شوې او د خدای زيات شکرونه مې وايستل ،اوس نو ټرول نروي
مسلمان د کعبې په طواف کې له خدايه غوښرتنې لرري او رب يرې هرم غوښرتنو
ته ځواب ورکوي اه ...څومره نه هېرېدونکي ول هغه وختونه.
د سفر مسئول وايي :کله چې له جمرې ويشتلو خالص شو نو اسماعيل يې
له پالره ورک شو او مونږه ټول دهغه په لټولو پسې شو کله چې مې پيدا کرړ نرو
ما سره شو او پالر يې مطمئن د حرم پر لور والړ اسماعيل له نورو ملګرو سره
خو

و او ويل يې چې له هماغوی سره يو ځای طرواف کروي مرا هرم ورسرره

ومنله کله چې حرم ته ورسېدم نو ابراهيم د اسماعيل په نه ليدلو لږ خفه شرو او
ويل يې چې ځان سره به دې راوړی و خو ما ورته اطمئنان ورکړ چرې لره خپلرو
ملګرو سره به راشي انشاء الله او د طواف هوډ مو وکړ ،کله چې مخکې شوم نو
زما له احرام نه يې ونيولم او راته يې وويلې چې زه غواړم تاسره يوځای طواف
وکړم تر څو کومې دعاوې چې ته کوې هماغه زه هم وکړم ،همداسې مو وکړل
او څه چې به ما ويل هغه به هم تکرارول تر دې چې اوازونه مو ورو ورو په ژړا
بدل شول او يو وخت يې زما الس پرېښود او رانه ورک شو .کله چې له طواف
نه خالص شوم نو بېرون راته والړ و ما ترې د اسماعيل پوښتنه وکړه چې پيردا
دې کړ او که نه هغه راته وويل چې هو پيدا مې کړ هلته د صفا او مروه تر مرنځ
په سعی بوخت ده .ټولو حاجيانو ځانونه حالل کرړل او سررونه يرې وخرييرل او
حج مو پای ته ورساوه .احلمد هلل رب العاملني.
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د راما شاندرا د مسلمانېدو کيسه

له مسلمانېدو وروسته نوم يې عبدالسالم ده ،پخوانی دين يرې هنردوئيزم و،
دوه دېرش کاله عمر لري او د مسلمانېدو المل يې د مسرلمانانو نيکره رويره ده.
نوموړی وايي چې هندوان د رام پره نامره يرو برت لرري چرې هغرې تره پره خرورا
عاجزی ودريږي او ترې خپلې غوښرتنې کروي حرال داچره هغره لره ډبررې جروړ
شويدی ،دا خوال څه کوې چې ډېر کتابونه هرم د هغره پره اړه ليکرل شروي دي.
زمونږه عقيده هم همدغه وه ،ما د مسلمانانو سره نژدې ژوند کاوه او پوهېدمه
چې هغوی هم عبادت کوي او خدای لري خو زمونږ له عبادت سره يرې تروپير
درلود ځکه هغوی دومره په عاجزی عبادت کاوه چې تا به ويل په سر يرې کروم
څارونکی والړ وي ،زما شاوخوا ته نامسلمان هندو وګړو ژوند کراوه چرې رانره
د تورې وريځ په څېر چراپېر ول او زمرا او مسرلمانانو ترر مرنځ د عرايق پره څيرر
ګرځيدلي ول ،ما کوم بلونکی ونه ليرده چرې مرا اسرالم تره وبرولي او زه هرم لره
اسالم نه ناخبره پاتې وم.
له اسالم سره پېژندګلوي

اوس زه په کويت کې ژوند کروم دلتره مرې ډېرر مسرلمانان وليردل ،هرر يرو د
ټولنې د يو فعال او نېکمرغه وګړي په څير ژوند کوي ،ډېر ښه اخرالق او پراک
زړونه لري ،په ځانګړي توګه زما هغه ملګری چې زه ورسره په شرکت کرې کرار
کوم ،واقعاً د نېکو اخالقو درلودونکی و ،هغه په عملي توګره راتره د اسرالم زده
کړه راکړه او زه پوه شوم چې اسالم يو داسې دين ده چې خلک د نېکو اخالقرو
پر لور بولي .ما وغوښرتل ترر څرو د اسرالم پره اړه زيرات معلومرات لره همدغره
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ملګري څخه په الس راوړم نو کله به مې چې ترې د اسالم د کرومې مسرئلې پره
اړه پوښتل بې نهايت به خوښېده ،له هغه څخره مرې زده کرړل چرې اللره يرو ده،
هغه داسې يو ذات ده چې ټول مخلوقات يې پيدا کړي دي او نړی او څره چرې
په نړی کې دي هماغه په خپل قدرت سره خلق کړي دي .همدارنګره پروه شروم
چې انسان هسې نه ده پيدا شوی بلکه د يوې موخې او هردف لپراره پيردا شروی
ده ،انسان به همداسې نه سوزول کيږي او له مرغ وروسته به برې پرروا نره پاتره
کيږي بلکه هغه سره به حساب او کتاب کيږي او که څوک ښره کارونره وکرړي
نو جنت ته به ځي او کره برد وکرړي نرو دوزخ تره ،دا سرتر ديرن مرې ډېرر زيرات
خو

شو.

اسالم ته داخلېدل

کله چې مې له اسالم سره مينه ډېره زياته شوه او پوه شوم چرې د بشرريت د
ژغورلو لپاره يواځې همدا دين ده چې د حضرت محمد ج پوسريله د وروسرتي
پيغمبر په عنوان دې دنيا ته راوړل شوی ،نو له يو دوست سره مې خبره شريکه
کړه چې هغه هم نوی له خپلې ټرولې کرورنی سرره مسرلمان شروی و ،هغره زه د
کويت اسالمي مرکز ته بوتلم او يو بلونکي سره يې مخامخ کړم چې زما په ژبره
يې خبرې کولې نوموړي راته د ايمان راوړلو ټول حاالت بيان کړل او مرا داسرې
احساس کړه چې نور هغه وخت رارسېدلی ده چې خپل ايمران پره ډاګره اعرالن
کړم .او خپل نوم مې هم په عبدالسالم باندې بدل کړ.
اسالم ريښتينی دين ده ،هغه غوره الره چې انسان له خالق سره وصلوي ،په
هندوئېزم کې خرو د عبرادت لپراره داسرې مفکروري شرته دي چرې سرړی بيخري
بېالری کوي ځکه هلته خو بې ساه بتانو ته سرجدې کيرږي .پره اسرالم کرې مرې
وموندل چې هر سړی به د خپلو عملونو پوسيله محاسربه کيرږي او دوه پرښرتې
له انسان سره په اوږو ناستې دي چې د انسان ښه او بد ليکي تر څرو پره اخررت
کې محاسبه ورسره وشي ولې په هندوئېزم کې بيا د انسان له کرامت سره لروبې
کوي ،انسان سوځوي او ايرې يې په هروا کرې برادوي ځکره هغروی معتقرد دي
چې له مرغ وروسته د انسان هېڅ هم نور نه پراتې کيرږي .پره اسرالم کرې درو
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ويل ،زنا ،شراب ،لواطت او نور هغه کارونه چې د اخالقري فسراد سربب کيرږي
منع دي چې دا خپله د اسالم په ريښتينولی باندې داللت کوي.
زه خبر شوم چې له اسالم سره د پېژندنې کميټه خلک له څه کورسونو څخره
وروسته حج او د بيت الله زيارت ته ليږي چې دا زما تر ټولو سرتره هيلره ده ،د
همدې لپاره هلته د بيت الله د مناسکو د اداء کولو په درسونو کرې ترل کښرېنم،
تعين شوي سورتونه هم يادوم او اللره تره دعرا کروم ترر څرو مرا پره امتحران کرې
کامياب کړي او د بيت الله زيارت کولو فضل راباندې وکړي.
ټولو هغو کسانو ته چې له ماسره يې مرسته کړې او زه يرې لره تيرارو نره رڼرا
ته راوېستی يم له الله نه ستره بدله غواړم او هغه څوک چې د اسالم په اړه ځان
پوه کوي ورته د ژر مسلمانېدو سوال کروم ترر څرو لره دنيرا څخره برې ايمران الړ
نشي.
د فينکاتاریدي د مسلمانېدو کيسه
له مسلمانېدو وروسته نوم يې :مصطفی
تابعيت :هندوستان
عمر :څلوېښت کلن
دنده :دريور
پخوانی دين :هندوئيزم
اللهأ پر ما ډېر لوی احسان وکړ چې زه يې مسلمان کړمره ،زه پخروا هنردو
وم ،هغه شيانو ته به مو عبادت کاوه چې له خاورو يا لوټو به جوړ شوي ول ،نه
يې څه اوريدلی شو او نه يې څه ليدلی شو ،نه يرې عقرل درلرود خرو دومرره وه
چې ماهر تيږه توږونکي به هغه وتراشل او مونږه به هغه په يوځای کې کېښودل
او هغه ځای ته به مو نوم معبد ورکړ .خلکو به چې د هغه بتانو عبادت کروه نرو
فکر يې کاوه چې پدې کې کومه ګټه په دنيا کې شته نرانو به نران بتان په خدايی
نيول او ښځو به مؤنث .عجيبې شريبې وې ،دا زمرا پخروانی ژونرد و چرې بايرد
پرې تاسف وشي د داسې څيز عبادت مو کاوه چې پره خپلرو السرونو مرو جروړ
کړی و ،څنګه مو هغه څيزونو ته رکوع کوله چې ماتېدل لکره بوترل؟ ...خردای
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مونږه په بهترين شکل پيدا کړي يو او مونږه په زوره خپل ځان له څارويو څخه
هم بدتر کوو ،زما ژوند بې بنردوباره و ،کره بره مرې شرراب څکرل او يرا ...کروم
ځانګړی هدف يا مسرئوليت مرو د ژونرد لپراره نره لرره چرې ورتره کرار وکرړو .د
مسلمانانو په اړه يواځې دومره پوهېدمه چې هغوی هم دين لرري او لکره څنګره
چې مونږه معبد ته ځو داسې مسجد ته ځي او خپل عبادت تر سره کوي.
د هدایت الر

زه د مزدوری لپاره کويت ته راغلم او دلته له يروې کرورنی سرره د ډريرور پره
صررفت و ټاکررل شرروم ،زه برره تررل لرره هغرروی سررره يررو ځررای د ډوډی خوړلررو او
تلويزون ليدلو لپاره کښېناستم ،خو کله چې به د اذان غږ اوچت شو نو غلي بره
شول او د اذان له تمامېدو وروسته به ټول مسجد ته والړل او يواځې زه به پاتې
شوم .زه د اذان له کلماتو سره عادي شوم او وروسته له اذان څخه چې کلمرات
وايي هغه مې هم په يادو ياد کړل ،کله به مې چې اذان اورېده پرته لدې چې پره
معنی يې پوه شوم يو جذب او کشش به مې احساسوه ،ما بره د اذان دعرا ترل د
اذان له ختمېدو وروسته ويلې او کله ناکله به مې په الره کې لره ځران سرره هرم
تکراروله ځکه زما زياته مينه ورسره پيدا شوې وه ،يوه ورځ دغه کلمات زما لره
خررولې زمررا يررو مسررلمان ملګررري واورېرردل نررو رانرره يررې وپوښررتل چررې ولررې نرره
مسلمانېږې؟ ماورته پره ځروا ب کرې وويلرې
چې زه څنګه مسلمان شم پداسرې حرال کرې
چررې ستاسررې ډيررری مسررلمانان د اسررالم د
اصولو په اړوند هېڅ پروا نلرري او سرم يرې
نه اجرا کروي نومروړي راتره وويلرې چرې تره
هغوی څه کوې پرترا الزم دي چرې تره ديرن
سم زده کړې او سم يې عملي هرم کرړې مرا
ورته وويلې چې ددې خبرې وخرت ال پراتې
ده.
دا پوښتنه داسې يو زړي په څېر وه چې ما بايد دا خړوبه کړې وه ترر څرو پره
حقيقت بدله شي .زه پدې شپه وخته ويده شوم او د شرپې پره اخرره برخره کرې
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مې دا کلمې تر غوږ شوې (أشهد أن ال إله إال اهلل) له خوبره راپورتره شروم مرا ويرل
ګنې اذان پيل شو له راپورته کېدو سره سم زما پره ژبره هرم همردا کلمرې روانرې
شوې .سهار شو او دکار ځای ته والړو هلته مې هم له خرولې نره پرورتنی کلمرې
ووتلې ،ملګرو رانه وپوښتل چې آيا ته غواړې چې مسلمان شې؟ ما ورته وويرل
هو ،خو هغوی داسې بابيزه غوندې وګڼلره او داسرې يرې احسراس کرړه چرې زه
پوره جدي نه يم خو خپل تضرمين کروونکي تره والړم او هغره زمرا د خبررې پره
اورېدو ډېر زيات خو

شو او زه يې حرج او اوقرافو تره بروتلم ترر څرو هلتره د

اسالم په هکله مې زيات شيان زده کړل .زه پوه شوم چې خردای يرو ده او ټولره
نړی يې پيدا کړې ده ،پيغمبران يې د الرښوونکو په توګه بشرر تره رالېږلري دي،
اسماني کتابونره د اسرالمي الرښروونو پره توګره هغروی تره ورکرړل شروي دي او
پرښتې شته دي چې د اللرهأ تسربيح او پراکي وايري .همدارنګره جنرت وجرود
لري چې د نېکو کارانو لپاره تيار شوی ده او دوزخ هم شرته چرې د بردکارانو او
کافرانو لپاره تيار شوی دی ،لدې پوهې وروسته مې داسې حس کرړه چرې مرا د
نور په دې پاڼه کې ډېر ځنډ کرړی او دا ځرل مرې بيرا د شرهادت کلمره پره خولره
راوړه خو هر ځل به يې له ځانه يو نوی خوند ښود.
هر څه په حساب دي

له مسلمانېدو وروسته زما ژوند د يو ډول نظرم او قرانون ترر ظرابطې النردې
راغی چې پخوا هېڅکله داسې نه و شوي ،دهر کار لپاره قررآن او احراديثو کرې
طريقه ښودل شوی ده ،لکه د قرض ورکولو په معامله کې چې قرران خلرک دې
ته تشويقوي تر څو يې وليکي ځکه چې په اخره کې ورته څره ګړبرړ پيردا نشري،
ما د واده کولو پره اړه لرږه سرتونزه احساسروله ځکره چرې زه مسرلمان ومره او د
اسالمي شريعت په الرښوونه ما بايد مسلمانه ښځه کړې وای چې زيات وخت
يې په دربر کې نيولی شو ،خو هغه څوک چې اوس زما ښځه ده زمرا خوښرېدله
ولې مسلمانه نه وه ،ما هغې ته وويلې که غواړې چې ماسره واده وکړي نو بايرد
مسلمانه شي ،او داسې څه نورو طريقو باندې مې د هغرې مينره لره اسرالم سرره
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پيدا کړه او پايله کې مسلمانه شوه ،مونږه دواړو په اسالمي طريقه بانردې نکراح
وتړله او لله الحمد اوس يو لور او يو زوی لرم.
مور او پالر

پالر مې وفات شوی ده او د مور په اړه مې زه چې کله هند ته والړم نرو مرور
مې هماغسې په تيارو کې اوس هم د بتانو عبادت کاوه ،ما ډېره هڅه وکړه چې
هغه له تيارو څخه راوباسم خو وسه مې ونه رسېده ځکه د هغه په ذهرن بانردې
شيطان ناست ده ،ور ته مې وويلې چې بتان هېڅ نه ګټه رسرولی شري او نره هرم
زيان ،ورسره د هندوانو معبد ته والړم خو هغرې بانردې يرې هرېڅ تراثير ونکرړ.
خير زه هيله لرم چې دا به هم مسلمانه شي ،زه تل نورو نامسلمانو وګړو ته بلنه
ورکوم تر څو مسلمان شي خو د هغوی په ذهنونو بانردې شريطان سرپور شروی
ده او دومره په اسانه ترې راوتلی نشي ،زه پوهېږم چې د اسالم پر لرور بلنرې تره
بايد د هغې له اسلوبو کار واخستل شي او له نامسلمانو سره نرمي وشي تر څرو
د اسالم دا سپېڅلی او مبارک دين ومني.
مالوریدي سوپاریدې د مسلمانېدو کيسه

له مسلمانېدو وروسته نوم يې عبدالمالک ده ،دوه دېرش کاله عمر لرري ،پره
هند کې اوسيږي او پخوانی دين يې هم هندوئيزم و .نوموړی خپله کيسه داسې
پيلوي :زه هندو وم او کويت ته د کار کولو لپاره والړم ،هلته مې عجيبه خلرک
وليدل داسې چې نيک زړي ول ،غروره اخرالق يرې درلرودل او پنځره وختره بره
مسجد ته تلل تر څو خپرل رب تره عبرادت وکرړي ،مرا د اسرالم پره اړه چنردان
پوهه نه درلوده خو دلته مې عملي اسالم زده کړ ،ډېر وخت تېر شو او زما مينره
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له مسلمانانو سره زياته شوه ،ما دغوا عبادت کاوه او اوس دا کرار راتره يرو ډول
مسخره توب ښکارېده ،دلته زما چاپېريرال ټرول مسرلمان و ،خلرک مسرلمانان،
ټلويزون له اسالم څخه بحث کاوه ،مجلو اسالمي معلومات خپرول او حتی که
به مجلې په هندي ژبه هم خپرېدلی نو د اسرالمي معلومرات څخره بره برخمنرې
وې .ما چې له کومې کورنی سره کار کاوه هغوی هم ډېررې اسرالم تره وفرادارې
کورنی ولې ،زما تضمين کوونکی ډېر نيک سړی و ،تل بره يرې پره خولره خنردا
خپره وه ،زه يې د اسالم پر لور جذب کړم ،کلره مرې چرې مالرک زمرا لردې کرار
څخه خبر شو نو پوه و چې زه په زور نه يم راضي شوی بلکه د قناعت له مخې
به اسالم منم .کله به چې هغوی لمانځّ ته تلل نو زمرا زړه بره پره درزا شرو او لره
ځانه سره به مې ويلې چې زه به هم کله وي چرې لمانځره تره والړ شرم؟ مرا دوه
کاله له همدې يو سړي سره کار وکړ او هغه راتره پره دوه کلونرو کرې د اسرالمي
عقيدې اساسات راوښوول ،زما عقيده په يوه او اليزاله ذات باندې کلکه شروه،
مينه مې له اسالم سره څو چنده زياته شوه او يرو حقيقري مسرلمان جروړ شروم،
لمونځ به مې کوه او ډېر په شوق بره خردای تره ودرېردم .زمرا لره جماعرت سرره
زياته مينه وه او ما غوره بللره چرې وروسرته لردې خلرک مرا د مسرلمان پره نامره
وپېژني له خپل مالک څخه مې وغوښتل چې ما اسالمي مرکز ته بوځي ترر څرو
خپل د اسالم اعالن وکړم او له نورو سره يو ځرای مسرجد تره د لمانځره د اداء
کولو لپاره والړ شم خو نوموړی پدې موده کې لږ بوخت و

عبدالمالک زياتوي:
کله چې پوه شوم چې مالک مرې بوخرت ده نرو خپلره بره مرې اودس کراوه او
لمانځه ته به تللم ،يروه ورځ د مسرجد پرر لرور روان وم چرې نومروړي وليردم را
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څخه يې وپوښتل چې مسجد ته د څه لپاره ځې؟ ما ورته په ځرواب کرې وويرل
چې ته خپله ښه پوهېږې چې خلک مسجد ته د څه لپاره ځي ...ددې لپاره چرې
په جماعت سره يو ځای لمونځ اداء کړم .نوموړی زما لدې خبرو وپوهېده چې
له اسالم سره مې مينه ز ياته شوې ده او غواړم خپرل اسرالم اعرالن کرړم نرو يرو
دوست يې راوغوښت او زه يې ورسره ملګرری کرړم ترر څرو اسرالمي مرکرز تره
والړ شو او هلته مې خپل اسالم اعالن کړم .کله چې اسالمي مرکز تره ورسرېدم
هلته مې يو بلرونکی د برالل پره نامره ومونرد چرې زمرا پره مرورنی ژبره غږېرده او
پخوانی دين يې هم هندوئيزم و خرو اوس پررې خردای رحرم کرړی او د اسرالم
بلونکی جوړ شوی ده .هغه راته د اسالم اساسات يو ځل بيرا تشرريح کرړ او مرا
هم خپله د شهادت کلمه د ټولرو خلکرو پره مرخ کرې پره ژبره راوړه .اه ...څرومره
خوږه وه دغه ورځ داسې بريښي چې زه پدغه ورځ نوی لره مروره زېږېردلی يرم،
پخواني دين سره مې د تل لپاره خدای پامراني وکرړه او اوس د يرو مسرلمان پره
صفت ژوند تېروم .زما نوم ثبت شرو او پره اسرالمي لکچررو او درسرونو کرې د
ګډون لپاره راته بلنه راکړل شوه او ما هم دا بلنه په ورين تندي ومنله ترر څرو د
اسالم په اړه زيات پوه شم.
انسان محاسبه کيږي

ما زده کړل چې انسان د خدای لخوا نه د قيامت په ورځ محاسبه کيږي او د
څارنې لپاره يې دوه پرښتې پر اوږو کښېنولي دي ،يو يې د نيکرو اعمرالو ليکنره
کوي او بله هم د بدو اعمالو ،که د قيامت په ورځ پر هر چا خردای رحرم وکرړ
او د نيکو تله يې درنه شوه نو هغه به جنت ته ځي او که د بدو تله درنه شي نرو
دوزخ ته به ځي .اسالم د حق دين ده او نړی ټوله خدای پيردا کرړې ده ،انسران
نورو عقايدو باندې که ايمان ولري هڅې خپل بېالرېتروب کروي او اللره د ټولرو
اعمالو ښه محاسبه کوونکی ده.
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د کورنی عکس العمل

زما پالر پخوا وفات شوی ده او مرور مرې ژونردی ده ،مرور مرې هغره وخرت
راسره خبرې وکړې چې زه په حج کې وم ،زه تل هغوی ته د اسالم په لور بلنره
ورکوم او له خدايه هيله من يم چې تر څو هغوی ټول مسلمانان شي.
بيت اهلل

زه حج ته هم والړم او کله چې مې په بيت الله باندې سترګې ولګېدې نو لره
سترګو مې اوښکې روانې شوی ،نه پوهېږم چې څه المرل و خرو ښرايي چرې مرا
ګناهونه ډېر کړيدي او د هغوی د بخښنې لباره مې له سترګو دا اوښرکې روانرې
شوي وي ،دلته په هېواد کې مې يوازينی هيله دا ده چې زه يو مسجد جوړ کرړم
تر څو زما هېوادوال پکې لمونځ وکړي.

اووم څپرکۍ:
د سریالنکایانو د مسلمانېدو کيسې
د فيماالسينا د مسلمانېدو کيسه
له اسالم راوړلو څخه وروسته نوم يې عبدالعزيز ،د سريالنکا اوسريدونکی،
پنځوس کاله عمر لري او د بودايي دين پيرو ده .نوموړی د ځران پره اړه وايري:
زه په بودايي وم او په همدغه دين مې عبادت کوه ،د بودا له شکل څخه ډېررې
مجسمې مونږه ته جروړې شروې وې او مرونږه بره د هماغره ديرن د احکرامو پره
پلوي عبادت کوه ،بودا يو انسان و چې ډېرر کلونره مخکرې پيردا او مرړ شروی و
ولې نظرياتو يې خلک ځان پسې کړل او يو مطرح سړي په جامه کرې ټرولنې تره
وړاندې شو ،ما هم د هغې الره نيولې وه خو يوه ورځ هم زمرا قناعرت پره يرادو
عبادتونو رانغی او که به مې عبادت هم نه کروه نرو کومره وېرره مرې احساسرولی
نشوه ځکه اصالً حق دين نه و .داسې ښکاري چې دا عقيرده بره ډېرر ژر د زوال
تر کندې ورسيږي ځکه د انسان له عقل سره په ټکر کې واقع ده ،د داسې بتانو
عبادت کوي چې نه ساه لري ،نه چاته کومه ګټه رسروی شري او نره کروم تراوان،
بلکه خپله مونږه په خپلو السونو تراشلي وي او بېرتره يرې د خپلرو معبودانرو پره
توګه په عبادتځايونو کې ږدو .زمرا زړه پره سرريالنکا کرې تنرګ شرو او زړه مرې
وکړ چې د يوې مړی ډوډی د پيدا کولو لپاره کوم بل هېرواد تره پرردېس شرم نرو
ځکه مې د سعودي عربستان پرلور اراده وکړه او روان شوم.
اسالم پېژندنه

زه پوهېدم چې هلته مسلمانان مېشت دي خو د عقيردي پره لحراظ تررې پره
ځانګړي توګه خبر نه وم ،يواځې دومره پوهېدم چې هغوی د يوه خدای عبادت
کوي او بس .خو کله چې سعودي عربستان تره ورسرېدم نرو زمرا اړيکري لردغو
کسانو سره معموالد ډېرې ټينګې شوې ،پوه شوم چې هغوی روژه نيسي ،لمونځ
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کوي او په يواځې يوه خدای ايمان لري ،د هغوی نيتونه ،اخالق او نېک سلوک
مې وليدل او زه يې تر خپل اغېز الندې راوستم ،تر ټوله زياتره اغېرزه بره پرر مرا
هغه وخت کېدله چې دوی به د اذان نه وروسته ډلرې ډلرې مسرجد تره روان ول.
زه مسجد ته والړم تر څو ووينم چې دوی په مسرجد کرې څره کروي او دا کړنره
مې هم د خپل نېک احساس له مخې وه چې له مسرلمانانو سرره پيردا شروی و،
اوف خدايه! دا څه وينم ،هغوی د يوه خدای عبادت کوي ،ددې پرر ځرای چرې
په مسجد کې شور او غوغا جوړه کړي او يا کومه بې نظمي رامنځ تره کرړي پره
يوه صف کې د خپل رب لور ته متوجه دي ،داسرې عبرادت کروي لکره تره چرې
وايي پر سر يې کوم څارونکی والړ وي يا هماغه خدای چې دوی ورته عبادت
کوي لکه دا اوس يې چې څاري ،دوی ډېر په اطمئنان خپل رب ته رکوع کوي
او چې کله سجدې ته والړ شي څومره ښکلي ښکاري:
ۡ ََ
ُ َ َ ۡ ا
ذ
َ
ا
َ ذ َ ۡ َ َٰ ااُۖ َ ُ
ِيماه ۡم ِِف ُو ُجوهِ ِهم مِن أو ِر
﴿ت َرى َٰ ُه ۡم ُرك اعا ُس ذجدا يَ ۡب َتغون فضَل مِن ٱَّللِ ورِضون س
ٱلس ُ
ُّ
جودِ ٖۚ﴾ [الفتح.]29 :

درې کاله تېر شول او پدې موده کې زه د اسالم په حقانيت باندې پوه شروی

وم ،ما دا هېره کړې وه چې زه بودايي يم ،زه د اسالم پره هکلره د خپلرو ملګررو
څخه پوه شوم ،ما سره د هغوی نېک چلن او د هغوی ملګرتيرا ددې ډاډ راکروه
چې اسالم زما د راتلونکي لپاره تر ټولرو سرم ديرن ده .هغروی بره راتره اسرالمي
کتابونه راوړل خو زما اساسي ستونزه د ژبې وه او په عربي ژبره بانردې سرم نره
پوهېدم خو ماسره بيا هم د اسالم مينه ال زياتېدله او ترل بره مرې دا ارمران کراوه
چې له مسلمانانو سره مسجد ته والړم شم .د بودايي دين عبرادات او رواجونره
اوس راته هسې ټوکې ښکارېدلې ځکه هغه عباداتو نه راتره ګټره رسرولی شروه او
نه هم تاوان ،زه بيا بېرته سريالنکا ته والړم او ټوله کيسره مرې خپلرې ښرځې تره
وکړه ددې تر څنګ مې ورته تشرېح کرړه چرې مسرلمانان ډېرر نېرک زړي او ښره
خلک دي ،د يوه خدای عبادت کروي او پره معرامالتو کرې لره عردل او انصراف
څخه کار اخلي ،له يوه بل سره همدردي لري او زه هرم غرواړم چرې انشراء اللره
مسلمان شم ،ښځې مې راته په ځواب کې وويلې :هر څه چرې کروې سرتا خپرل
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کار ده او ما سره کار نه لرې ،زه هغه وخت دومره د اسالم له اساساتو سره بلد
نه وم او ومې نشو کوالی د اسالم د دين بنسټيز شيان ورته تشرېح کړم.
زه بېرترره سررعودي ترره وګرځېررد م او دا ځررل مررې يررواځينی هيلرره دا وه چررې
مسلمان شم ،له رسېدو سره سم مې لره خپرل تضرمين کروونکي يرا کفيرل سرره
وليدل او خپله هيله مې ورتره څرګنرده کرړه ،هغره پره ډېرری خوښری سرره زه يرو
مسجد ته بوتلم او ما د شرهادت کليمره د زرګونرو کسرانو پره مرخ کرې پره ډاګره
اعالنه کړه او لله الحمد مسلمان شوم .له ايمان راوړلو وروسته مې د قرآنکرريم
ځيني کوچني سورتونه هرم يراد کرړل خرو ولرې بيرا هرم راسرره د ژبرې سرتونزې
مرسررته نرره کولرره او بېرترره سررريالنکا ترره د يررو مسررلمان پرره توګرره وګرځېرردم .لرره
سريالنکا څخه داځل کويټ ته والړم او هلته د اسالم سره د نويو مسرلمانانو د
پېژندنې اسالمي مرکز ته بوتللی شوم .ما هلته په خپله مرورنی ژبره پروه بلرونکي
وموندل او له خوښی څخه نژدې وم چرې والروزم ځکره مرا مينره درلروده چرې د
اسالم په اړه بايد په زياتو څيزونو پوه اوسم ،هو همداسې وشول ما عربري ژبره
زده کړه او پدې هرم پروه شروم چرې څرنګره کرولی شرم قرآنکرريم ترالوت کرړم،
همدارنګه د اسالم په ګټه او نورو اديانو پره زيرانونو هرم پروه شروم او الحمدللره
رب العالمين.
ما ددې اسالمي مرکز پوسيله داسې شيان زده کړل چې پخوا مې زده نه ول،
زما ورور هم کويت ته راغی او له اسالمي مرکز سره له بلدولو وروسته هغه هم
مسلمان شو ،اوس مرې ښرځه هرم راځري او زه هيلره مرن يرم چرې هغره بره هرم
مسلمانه شي او ټولو مسلمانانو ته زما پيغام داده چرې راځری اسرالم ومنری او د
باطلو اديانو له پيروی څخه الس واخلی ځکه له الله پرته بل حق رب او معبود
نشته او اسالم د همغه لخوا را استول شوی دين ده.
اوس زما يواځينی هدف اسالم ده او د اللهأ عبادت ده ،زه ترې ډېر
ويرېږم او هيله لرم چې د قيامت په ورځ مې جنت ته داخل کړي.
والسالم عليکم ورحمة الله وبرکاته
ورور مو عبدالعزيز (فيماالسينا)

اتم څپرکۍ:
د فرانسویانو د مسلمانېدو کيسې
د موریس بوکای د مسلمانېدو کيسه
کله چې په  1981کال فرانسومتران د فرانسې د حکومت واګي په الس کرې
واخستل نرو د اعرابرو لره حکومتره يرې غوښرتنه وکرړه څرو د د مصرر د فرعرون
مجسمه هغوی ته د طبي څيړنو لپاره او د هغې دبيا جوړونې لپاره د څه مرودې
لپاره ورکړی ،د مصر حکومت دغه بلنه ومنله او جسد د فرانسې په هوايي ډګر
کې داسې پلی شو چې تا به ويل رو او ژوندی فرعرون يرې ميردان تره راښرکته
شو ،دواړو خواووته فرانسروي عسرکر د اسرتقبال لپراره والړ او مخرې تره يرې د
فرانسې رئيس جمهور هم راغلی و ،د استقباليي له مراسرمو څخره چرې وزګرار
شول نو جسد يې د څيړنو او رغونې لپاره د شفاخانو پرر لرور بوتره .هلتره زيران
پروفيسوران او متخصصين راټول شوي ول چې پدوی کې د جراحرانو سرمشرر
محترم موريس بوکای و .هر چا خپلې څېړنې شروع کرړې خرو مروريس بوکرای
يوې بلې کيسې پرېشانه کړی و ،نومروړي غوښرتل ځانتره څرګنرده کرړي چرې دا
سړی څنګه هالک شوی ده ،له ډېرو څيړنو وروسته د شپې پره وروسرتی برخره
کې بوکای ته پته ولګېده چې نوموړی په بحر کرې غررق شروی و او لره غرقېردو
وروسته ډېر ژر بېرته را وېستل شوی او موميايي شروی څرو يرې جسرد وسراتل
شي .دا پايلې هغه وخت السته راغلې چې بوکرای د جسرد پره يروه برخره کرې د
بحر مالګې وليدي.
موريس بوکای غوښتل خپل علمي راپور تيار کړي او خلکو ته وښيي چې د
فرعون جسد چېرته ډوب شوی او څه وخت موميايي شوی ،خرو پردې وخرت
کې يې چا په غوږ کې وڅڅول :مسرلمانان پخروا لردې کيسرې څخره خبرر دي.
موريس بوکای وويل :دا له امکان نه لرې خبره ده ځکه چې نوموړی اکتشافات
ايله د ډېرو پرمختللو او عصري وسايلو پوسيله په ډېرر زحمرت سرره وشرول او
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مسلمانان يرې پره اړه معلومرات لرري .برل نفرر ورتره وويرل چرې مسرلمانانو تره
داکيسه د هغوی کتاب قرآن کوي .مروريس بوکرای بيسريکه غونردې يرو لرور تره
کښېناست او په خپلو غوږونو باندې يې باور نه راته ،له ځانه سره يې ويلرې دا
څنګه کېدای شي چې قرآن دې ددې په اړه خبره وکرړي پداسرې حرال کرې چرې
انجيل او تورات دا کيسه نکوي.
جسد يې د شيشو په قطی کې بند بېرته مصرر تره ولېرږه خرو مروريس بوکرای
دې مسئلې د ځان پر لور اخستی و ،موريس بوکای خپل سرامانونه وترړل او پره
عربستان کې کېدونکي د طب يو کنفرانس ته يې ځان تيار کړ ترر څرو هلتره لره
مسلمانو ډاکټرانو سره هرم پردې اړونرد خبررې وکرړي .کلره چرې کنفررانس کرې
بوکای ته نوبت ورسېد نو تر ټولو لومړی يې د فرعون د جسد کيسره پيرل کرړه،
يو مسلمان پاڅېد ،قرآن يې راواخست او د دې آيت په لوستلو يې پيل وکړ:
َ َۡۡ َ َُ َ َ َ َ َ ُ َ َ ۡ َ َۡ َ َ َا ذ
َ
َ
ِإَون َكث ِ ا
ريا م َِن ٱنلذ ِ
اس ع ۡن َءايَٰت ِ َنا
جيك بِبدن ِك ِلِ كون ل ِمن خلفك ءاية
﴿فٱِلوم نن ِ
ََ ُ َ
لغَٰفِلون [ ﴾٩٢يونس.]92 :

دلته و چې بوکای د ټول مجلس مخې ته پورته شو او پو لوړ غږ يرې وويلرې

چې زه مسلمان شوم ،ما پدغه قرآن ايمان راوړ .موريس بوکرای پره يرو برل ډول
فرانسې ته وګرځېده ،پداسې حال کې چې پوره مسلمان شوی و ،په فرانسه کرې
يې لس کاله تېر کړل او پدې موده کې يې يو کتراب وليکره چرې ټولره نرړی يرې
ولړزوله او ډېری پوهان يې تر خپل اغېرز النردې راوسرتل .د نومروړي د کتراب
نوم (انجيل ،تورات ،قرآن او اسالم) .دا کتراب پره مختلفرو ژبرو چرات شرو پره
انګليسي ،عربي ،اندونېزيايي ،فارسی ،اردو ،اوکراينې ،ترکي ،کجراترې ،المرانې
او نورو ....په لومړنی ځل خپرېدو يې د لويديځ او ختيځ کتراب پلرورنځي ډک
کړل او د خلکو ډېر خو

شو ځکره پردې کتراب کرې د علمري داليلرو او قررآن

مقايسه شوې وه چې له يو بل سره يې پوره اړخ لګولو ،محترم بوکرای غوښرتي
ول چې که څوک کوالی شي ددې کتاب رد راوړي نو رادې وړي خو ولې هېچا
هم ونشو کوالی چې د علمي دالئلو رد راوړي بلکه ددې کتاب پره ليردلو سرره
يې د شهادت کلمه هم په ژبه راوړه .بوکای د کتاب په سريزه کې ليکي:.
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د قرآن علمي خواو زه ډېر حيران کړم ځکره مرا هېڅکلره ګومران نشرو کرولی
چې قرآن دې دومره دقيق مسائل بيران کرړي خرو ولرې اوس چرې ګرورو لره ننري
عصر سره بيخي اړخ لګوي او دا پدې باندې داللرت کروي چرې د خردای کرالم
ده .درنو لوستونکو نشم کولی چرې د مصرر د فرعرون پره هکلره څره ووايرم خرو
يواځې د قرآنکريم دا آيتونه په ژبه راوړل غواړم چې:
ْ
َ
َۡ ذ َ
َََ ََ َ ذُ َ ُۡ ۡ َ َ
ۡ
ٱخت ِ َل َٰ افا كث ِ ا
ان َول َ ۡو ََك َن م ۡ
ريا ﴾٨٢
غ
د
ِن
ع
ِن
﴿أفَل يتدبرون ٱلقرء
ري ٱَّللِ ل َو َج ُدوا فِيهِ
ِ
ِ

[النساء.]82 :

رښتيا هم چې که قرآن د خدای کالم نه وای نو د موريس بوکرای پره زړه کرې
به يې ځای نه نيوه.
د تياري هانري د مسلمانېدو کيسه
تياري هانري د فوټبال مشهوره څېره مسرلمان شرو ،نومروړي خپرل اسرالم د
نړيوال جام لوبو له شروع کېدو تر مخه اعالن کړ ،دا اعرالن د هغره د مسرلمانو
مينه والو لپاره يو ډېر خوشحالوونکی خبرر و ځکره يرو آرام ،نېرک خويره او ښره
اخالقو واال لوبغاړی په اسالم مشرف شوی و.
تيرراري هررانري يررو اوه ويشررت کلررن فرانسرروي لوبغرراړی ده چررې د فرانسررې د
فوټبال په ملي ټيم کرې لروبېږي او ددې ټريم لره شرمزی څخره شرمېرل کيرږي .د
نوموړي د مسلمانېدو ستر المل ښايي د فرانسې د ټيم کپتان زين الردين زيردان
وي ځکه هانري په خپلو مصاحبو کې وايي چې د زيردان اخرالق ،فرداکاري او
ملګرتيا زه په اندېښنه کې اچولی وم او نه پوهېدم چې کوم څيز دېته اړ کرړی ده
چې دومره غوره اخالق يرې خپرل کرړي همدارنګره نومروړی بره مرې ليرده چرې
لمونځ به يې کاوه او ډېره پاملرنه به يې هم ورته کولره چرې دې څرو خبررو زمرا
پام هم اسالم لورته ورواړوه او مجبوره شوم تر څو د اسالم په اړه څېړنرې پيرل
کړم.
هانري وايي :زه يو ورځ کورته روان وم چې مسلمانان مې په يو مسجد کرې
وليدل ،د هغوی شمېر زيات و خو ډېرر مرنظم يرو برل سرره پره يروه سريده ليکره
باندې والړ ول ،يو تن يې مخکې کړی و او چې څه به يې کول نو دوی بره هرم
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ورسره تکرارول ،داسې يوه تواضع او نظم پکې موجود و چې واقعاً د جهرانونو
د رب له عبادت سره ښايي ما له ځانه سره وويلې چرې خرا زمرونږ او ددوی ترر
منځ توپير له کومره ځايره شرروع کيرږي ،دوی څرومره پره نظرم عبرادت کروي او
مونږه په کليسا د نظم څومره پابندي؟؟؟!!!

نهم څپرکۍ:
د یهودانو د مسلمانېدو کيسې
د حاخام د مسلمانېدو کيسه
حاخررام چررې يهررودان خپررل رهبررر ،مشررر او عررالم ترره وايرري خپررل اسررالم پرره
داغستان کې اعالن کړ ،نوموړی خپلې مصاحبه کې وايي چې اسالم يې د يروې
ښځې په بلنه باندې منلی ځکه هغه ښځې ورته ويلي ول تر څو تورات او قررآن
دواړه سره مقايسوي وګوري او حقيقت ځانتره څرګنرد کرړي نرو کلره چرې يرې
حقيقت وموند مسلمان شو .د نوموړي د مسرلمانېدو نره وروسرته پره داغسرتان
کې بل حاخام نه پيداکېده نو يهودان مجبوره شول تر څو يو ځروان کرس خپرل
حاخررام وټرراکي .مسررلمان شرروی حاخررام اصرالً د مسررکو اوسرريدونکی و ،خپررل
تحصيالت يې د يهوديت په برخه کې کړي ول او د مخاشکاال په آيالت کې پره
دنده ګمارل شوی و.
تر دې د مخه يو برل حاخرام هغره هرم مسرلمان شروی و ،نومروړی د اسرالم
انالين په وينا د يو مسلمان العيسی پره بلنره لره دوه کلونرو خبررو اتررو وروسرته
مسلمان شو او بيا چيچن ته والړ ،هلته يې په اسالم مرکز کې له زده کړې کولو
وروسته بېرته خپل هېواد ته راوګرځېد او له يوې مسلمانې انجلی سره يرې واده
وکړ .د يهودانو رسمي مرکز په داغستان کې ليکي چې :د داغسرتان يهرود نرور د
زوال سررره مررخ کېرردونکي دي ځکرره هغرره کسرران چررې مررري لرره نويررو زېږېرردلو
ماشومانو څخه يې شمېر زيات ده همدارنګه ډيرری خلرک يرې اويرا کالره عمرر
لري او ددوی تر منځ هېڅ کوم حاخام په دوربين کې هم نه ليدل کيږي.
د یوسف کوهين د مسلمانېدو کيسه
اصلي نوم يې يوسف حنان کوهين ،شپږدېرش کاله عمرر لرري او د عوفاديرا
غړی هم ده .نوموړی په خپل يهوديت کې دومره کلرک و چرې د خپرل يرو زوی
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نوم يې هم عوفاديا ايښی ده ،عوفاديا د يهودو سخت دريزو يروه ټولنره ده .نرن
هغه مسلمان ده او انټرنټ يې د مسلمانېدو ستر المل ګرځيدلی ده.
نوموړی وايي :يوه ورځ په کور کرې انټرنرټ تره ناسرت وم او د حرزب يروه د
خبرو اترو (چټ) پاڼه مې پرانستې وه ،پدې کې يو عرب چې شريخ صرالح يرې
ځان راښوده زمونږه پاڼې ته راننوت ،خبرې اترې مو سره پيل کړې خو زمرونږه
ټولو ملګرو نوموړی رد کړ او سپکې سپورې به يې ورته ويلې ولې يواځې ما يو
څه مدلل بحث ورسره غوښرته ،پردې کرې زمرونږه بحرث ډېرر اوږد شرو او زمرا
ملګرو هم نه غوښتل چې نور دا بحث واوري مونږه د خپلرې شخصري پراڼو لره
الرې يو بل سره انالين شو ،خپل بحث ته مرو دوام ورکرړ او تقريبراً اوه سراعته
وخت يې ونيوه مونږه د يهوديت او اسالم په هکله زيات کلرک بحثونره وکرړل
خو د شيخ صالح پوهه له ما څخه زياته وه ځکه هغه ډېر مدلل ځوابونه راکول
او ما خو تورات لوستی و ولې دومره قوي ځوابونه مې ترې نه شول ورکولی ،د
فلسطين په اړه سره وګړيدو ،هغه ويل چې فلسطيني مظلومران دي او د يهرودو
لخوا پرې ظلم او تيری شوی ده خو ما به نه منل براالخره يرې زه منلرو تره تيرار
کړم .مونږه پداسې حال کې رخصت شو چې د بيا ليدو هيلې مو لره ځانره سرره
لرلې.
د قرآن کریم لوستل

نوموړی کيسه کوي چې زه يوه ورځ قدس کې د الخليل دروازې تر څنګ لره
يوه مسلمان ځوان سره مخامخ شوم او هغه ته مرې خپلره موخره وويلره او تررې
مې وغوښتل چې راسره مرسرته وکرړي نومروړی راتره وويرل چرې لرومړی قررآن
ولوله او وروسته تر هغې د مسلمانېدو تصميم ونيسه .مرا د قرآنکرريم انګليسري
ژباړه ومونده او د هغې په لوستلو مې پيل وکړ خو ډېر داسې حقرايق مرې پکرې
وموندل چې په نورو کتابونو کې مې نه ول ليدلي ،ماته څرګنده شوه چې اسالم
سم دين ده او بېرته نوموړي هلک خواته والړم هغره راتره د قررآن د دويرم ځرل
ويلو توصيه وکړه او راته يې وويلې چې دا ځرل يرې پره ډېرر غرور سرره مطالعره
کړه .د قرآنکريم لوستل په يهوديت کې له سرترو جرمونرو څخره شرمېرل کيرږي
خو ما دا کار پټ کاوه او حتی خپله ښځه مې هم لدې کار څخه نه خبرولره خرو
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شو ،وروسته مرې بيرا

ښځې ته وويلې او هغه هرم زمرا او د اوالدونرو د مصرلحت پره خراطر مسرلمانه
شوه.
نوموړی وايي :د اسالمی عبادت کولو لپاره زه مجبوره وم چې خپرل اسرالم
مې اعالن کړی وای ځکه زه تر اوسه د يهودانو رسمونو ته تللرم او بچري مرې د
هغوی په مکتب کرې ول مرا لره خپرل يرو قدسري ملګرري سرره د خپرل د اسرالم
اعالنولو په اړه مشوره وکړه او هغه راته وويل چرې څره مروده وروسرته حرج او
اوقافو رياست ته والړ شه او خپرل اسرالم دې هلتره اعرالن کرړه ترر څرو تاتره د
اسالم شهادتنامه درکړلی شري ،ترر دې وروسرته دې بچري ټرول يرو عربري ژبرې
سيمي ته يوسه تر څو د قرآن ژبه زده کړي ،نوموړی وايي ما همداسې وکړل او
پدې موده کې به مې لمونځ په کور کې د بندو کړکيو ترر شرا کراوه خرو کلره چرې
محکمررې ترره والړم نررو قاضرري چېرترره تللرری و لرره راتررګ وروسررته يررې ماترره هررم
شهادتنامه راکړلی شوه او مسلمان شوم.
نوموړي د ښځې نوم هماغه پخوانی نوم ده ،د کوهين نوم پره خطراب ،د يرو
زوی نوم يې عبدالعزيز د بل عبدالله او د يو لور نوم يې حسيبه کېښودل شرول.
نوموړي خپل نفرت له يهودانو سره په ډاګه اعالن کړ.

لسم څپرکۍ:
د عربي مسيحيانو د مسلمانېدو کيسې
د اسحاق هالل د مسلمانېدو کيسه
ماته به يې تل ناز راکاوه او غوښتل يې چې ما د اسالم اړوند تحقيق او
څېړنې څخه منع کړي خو دا کار زما فطرت هم قبول کړی و ،د کشيشتوب د
مرحلې وروستي درسونه مې ويلې او د فارغېدو وخت رانژدې شو ،ماته وويل
شو تر څو يوه رساله يا کتاب د خپل څوکلني علم په رڼا کې وليکم خو موضوع
يې د اديانو او مذاهبو پرتله وه ،ما هم پيل وکړ او څلور کاله مې په رسالې
ليکلو تېر کړل بااالخره په ليکلو بريالی شوم ما دغه رساله د اسالم او
مسيحيت په اړه ليکلې وه ،کله مې چې الرښود استاد ته خپله تېزه وړاندې کړه
نو هغه پردې ډېر غوصه شو چې حضرت محمد ج وروستی پيغمبر ده او
حضرت عيسی÷ به په پای کې له اسمان څخه راښکته کيږي زمونږه دغه جر
او بحث تر کليسايي مشرانو پورې ورسېده او ما د هغوی په مخکې د خپلې
رسالې څخه تر نهو ساعتونو پورې دفاع وکړه خو پايله کې د کشيش امر دا وه
چې په هېڅ صورت هم زما رساله ونه منل شي .لدې وروسته زما کتابخانه تر
څارنې الندې راغله او ما هم نشو کوالی اسالمي کتابونه مطالعه کړم .يوه ورځ
د اسکندريي په موټرو کې کښېناستم تر څو هلته والړ شم ما نو دوه نيم سوه
ګرامه صليب د کشيشانو د کاليو سره په غاړه کې اچولی ده ،په موټر کې
ناست وو چې يو کوچنی هلک راوخته او خلکو ته يې کتابونه وړاندې کول تر
څو يې واخلي ما ته چې راوړاندې شو نو بېرته وګرځېد ما پرې غږ کړ چې
ماته هم کتاب راوړه خو هغه راته په ځواب کې وويلې چې ته کشيش او کافر
او ته بايد قرآن ته الس ورنه وړې ،زه ورپسې شوم باالخره چې پدې بريالی
شوم تر څو ترې يو کتاب راواخلم ،ما د دېرشمې پارې مخونه اړول او ناڅاپه
ُۡ ُ ذُ َ
َّلل أ َح ٌد  ﴾١په عبارت سترګې ولګېدې ،پر ما يې عجيبه اغيزه
مې د ﴿قل ه َو ٱ
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وکړه او څو کرته مې ولوستل را ولوستل تر هغه چې ښه مې په ذهن کې
کښېناست پدې موده کې زه يو بل کشيش پېژندلم هغه راباندې غږ وکړ چې ای
ُۡ ُ ذُ َ
ٱَّلل أ َح ٌد .﴾١
ابو اسحاقه زما له خولې نه ناڅاپي ورته ووتل ﴿قل ه َو
يوه ورځ د کليسا د اعترافاتو مېز تر شا ناست وم چې د معمرول پره څېرر بره
خلک ورته راتلل او کشيش به يرې ګناهونره ورتره بخښرل ،يروه ښرځه راغلره او
راته يې خپل فريا واوروه او پای کې يې راته وويلې چې داځل مرا وبخښره نرور
به ګناه نه کوم ،ما له ځان سره فکر وکړ چې دا بېچاره داسې يو چاتره راغلرې ده
چې هغه خپله دګناهونو پيټي ترر شرا ګرځروي ،زه ژړا ونيرولم او سراه مرې بنرده
بنده کېدله ،ژر مشرر اسرقف تره ورغلرم او لردې مرې دا وپوښرتل چرې زه خرو د
خلکو ګناهونه بخښم خو زما ګناه به څوک بخښي :هغه بې درنګه ځواب راکرړ
چې روحانی پالر .ما وپوښتل :د روحاني پالر ګناه به څوک بخښي؟ پدې سرره
هغه له غوصې تور او شين واوښت او راته يې وويل چې ما څرو ځلره روحراني
پالر ته ويلي چې تاته کومه مهمه دنده ونه سپاري ځکه چرې تره خپلرو اسرالمي
افکارو خلک بې الري نه کړي خو هغه تاکيد کاو چې خيرر ده خرو اوس بره زه
ستا خو

شم.

د روحاني پالر په امر زه زنداني شوم ،هلته به زما شراوخواته ډېرر راهبران او
کشيشان راتلل او هر يو به خپلو امساو باندې زه وهلم او ويل به يې چې څوک
د کليسا سره خيانت کوي دا يې عذاب .زما په هکله يې هر ډول تعذيب څخه
الس نه نيوه ،د ورځرې بره اوه کرتره دوی تعرذيبولم او دې کرار اوه نروي ورځرو
ادامه درلوده باالخره يې زه د راهبانو مشر ته بروتلم هغره راتره وويلرې( :بچيره!
اللهأ د اعمالو اجر نه ضايع کوي ،صابر اوسه او که هرر څروک تقرواداره شري
نو اللهأ هغې ته پراخي ورکوي او له هغه ځايه چرې ګمران يرې نره کروي ورتره
روزي ورکوي) .ما ويلې دا خبرې خو د مقردس يرا کروم برل انجيرل نره دي بلره
ورځ مې همدا راهب وليده نو راته يې وويلې! زويه زما نصيحت او پنرد تاتره د
يو راز په توګه و او تر هغه حقيقت څرګند شروی نره وي چاتره يرې مره وايره .د
نوموړي مشر په خبرو پوه نشوم خو يروه ورځ مرې يرې د خبررو تعبيرر پره خپلرو
سترګو وليده هغه داسې چې زه يو سهار د نوموړي د کوټې پر لور ورغلم ګرورم
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چې نوموړی راهب د مسلمانانو په څېر پره لمانځره والړ ده مرا ژر دروازه بېرتره
بنده کړه تر څو کوم بل کشيش رانشي ،کله چې له لمانځه اوزګرار شرو نرو راتره
يې وويلې! زويه دا راز له ځانه سره غلری وسراته ،زمرا درې ويشرت کالره کيرږي
چې زه دغسې کوم زما خواړه قرآن او د يوازيوالي ښه ملګری مې توحيد ده.
څه موده وروسته يې زه بېرته کليسا ته ولېږلم او دا ځل سوډان تره والړو ترر
څو د هغه ځای غريب مسلمانان د پيسو په مقابرل کرې مسريحيان کرړو ،مرونږه
هلته پنځه دېرش سوډانيان مسلمانان کړل او مصر ته مو له ځانه سره راوسرتل.
دلته د هغوی څو ورځې وتلې وې چرې زه د يرو کروټې تره والړم چرې هغره مرې
وليده پر لمانځه والړ ده ،د هغه اوسنی نوم عبدالمسيح و ما تررې تپروس وکرړ
چې ای عبدالمسيحه داسې ولې کوې؟ نوموړي په ځواب کرې راتره وويلرې چرې
تاسې زما جسم يواځې په پيسو اخستی ده خو هغه عقيده او باور او کروم ترړاو
چې زه يې له اسالم سره لرم که ټوله دنيرا هرم راکرړې رانره يرې نشری اخسرتلی.
دغو ټولو پېښو نور زما صبر تمام کړ او نور ما نشو کوالی چې ځان تر کنتررول
الندې راولم باالخره د ډېرو ضرب العجلونو او اخطارونو سره سره مې د خپرل
اسالم ښکاره اعالن وکړ .کله چې مې پرالر او مرور لردې کيسرې خبرر شرول نرو
هغوی خپل ځانونه ووژل او زه پدې باور لرم چې انشاء الله له هغوی به خندان
مخ د رب لورته ورځم .انشاء الله

یولسم څپرکۍ:
د کانادیانو د مسلمانېدو کيسې
د ګاري ميلر د مسلمانېدو کيسې
محترررم ګرراري ميلررر يررو ډېررر غررټ مسرريحي بلررونکی و او غوښررتل يررې چررې
قرآنکريم کې څه غلطيانې پيدا کړي ترر څرو پررې خپلره څيړنره او يرا هرم تنقيرد
وليکي ولې هغه ليکي :قرآنکريم کرې دا خبرره يراده شروې ده چرې کره قرآنکرريم
چېرې د بل چا کتاب وای نو تاسې پکې يوه غلطي پيدا کړی ،ښاغلی ميلر پدې
اړه وايي چې د کتاب هېڅ مؤلف دا جرئت نشي کولی چې داسې خبرره وکرړي
خو ولې قرآن د الله کتاب ده نو هغه خو معلومره ده چرې دا خبرره پره صرراحت
سره کولی شي .ما فکر کاوه چې قرآنکريم پخوا ليکل شروی او هماغره د پخروا
وخت د صحرا کېسې به پکې وي خو داسې نره و ،همدارنګره مرا ويلرې دا بره د
حضرت محمد ج له شخصي دردونو او ستونزو څخه ډک وي خو هسرې هرم
نه و او بيا مې د مريم په نامه پوره سورت ومونده چې قرآن کرې ذکرر شروی ده.
همدارنګه داسې آياتونه مرې هرم وليردل چرې پخروا ويرل شروي خرو ولرې اوس
پوهانو د څيړنو پوسيله هغه ثابت کړي او د نوبل جايزې يرې اخسرتي .يروه بلره
خبره دا چې کفارو به ويلې چې حضرت محمد ج سر شيطانانو ددې کتاب پره
ليکلو کې مرسته کړې پداسې حال کې چې داخبره پخپلره همردا قررآن ردوي او
وايي چې کله قرآن شروع کوی نو (أعوذ بالله) ووايی.
ميلر د حضرت محمد ج او د هغه د تره ابي لهب کيسې څخه ډېرر اغېرزمن
شوی او هغه وايي :کله چې د ابولهب په هکله آياتونه نازل شول نو په هغې کې
ويل شوي ول چې ابولهب به دوزخ ته ځي خو د هغې معنری دا وه چرې دالرس
کاله به دا نور هم کافر پاتې کيږي او دی به تر مرګه پورې مسلمان کيرږي نره ،د
همدې لپاره خو دا رښتيا هم شوه او ابولهب و نشو کولی چې مسرلمان شري او
د يوې لحظې لپاره دا خبرې غلطې ثابتې کړي اصالً نه يرې شري کرولی ځکره دا
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خرو د محمررد خبرررې نره بلکرره د خرردای وينررا وه .همدارنګره قرررآن وايرري چررې د
مسلمانانو سرسخت دښمنان يهودان دي او دا تر اوسه پورې ثابته شروې ځکره
تر اوسه د يوې شيبې لپاره داسې نه دي شروي چرې يهودانرو دې لره مسرلمانانو
سره مينه کړي وي ،دا خبرې د قرآن چلينجونه دي پر حقانيت يې داللت کروي
او په دې داللت کوي چې دا د بنده خبرې نه بلکه د خدای خبرې دي.
دا او لرردې څخرره نررور زيررات هغرره څرره ول چررې د ميلررر د مسررلمانېدو سرربب
ګرځېدلی و.

دولسم څپرکۍ:
د چينایانو د مسلمانېدو کيسې
د اس اس الی د مسلمانېدو کيسه
زه چې دا ليکنه کوم تقريباً پنځه کاله او يروولس مياشرتې مرې لره مسرلمانېدو
څخه اوړي ،هر ماشوم په لومړی ځل له مور څخه پره فطرري ايمران سرره پيردا
کيږي خو وروسته يرې مرور او پرالر يهرودان کروي ،زمرونږه نسرب چينايرانو تره
منسوب کيږي او نيکونه مو د بتانو په عبادت باندې مشغول ول دوی به زه هرم
ډېر دې ته هڅولم چې د بتانو عبادت وکړم ،راته به يې ويل چرې ډېرر خردايان
شته دي ځيني يې د خير دي او ځيني يې د شر ،څوک د خوښی دي او څوک د
غم خو ډېرې عجيبې او غريبې خبرې به يې راته کولې او زمرا پرر ماشروم ذهرن
به يې کلکه اغيزه کوله .زمرا ترره مسرلمان و ،کلره بره چرې مکترب کرې راتره څره
ستونزه پيدا شوه او په څه شي به پوه نشوم نو له تره به مې پوښتل چې دا ولې؟
هغه به پدې پوښتنو زيات خوښرېدوه او ترل بره يرې هڅرولم چرې تررې پوښرتنه
وکړم .زه د انګلستان بورسونو ته کامياب شروم او دامرې يرواځينی لره وړوکتوبره
هيله وه ،ما غوښتل چې په خپله ټولنه کې يو سم سړی و اوسرم ،مشرهور څيرره
شم او مور او پالر مې راباندې ووياړي.
ما زيات مسلمان ملګرري درلرودل خرو يرو يرې هرم زه پردې قرانع کرړم چرې
مسلمان شم ،دومره پوهېردم چرې مسرلمانان روژه نيسري ،لمرونځ کروي او ديرو
خدای عبادت کوي ،يعنې ما به ويلې چې مسلمانان ټول ګمراه او بېالري خلک
دي .دا وختونه تېريدل خو يو وخت يو عجيب احساس راته مخې ته شرو هغره
دا چې غوښتل مې د خپل تره په څېر مسلمان شم.
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یو ښکلی خوب

يوه شپه مې خوب وليده چې په خوب کې د اذان اوازونه اورم ،ما دا اوازونه
پخوا هم اوريدلي ول ،دا اوازونه همداسې زما پر لرور روان ول او زه هرم ورتره
پورته شم ،ورپسې ورغلم او روان وم تر څو يو سپين کورتره ورسريدم چرې اواز
ترې راته د دې کور د دراوزې په سر يو څه په عربي ژبه ليکل شوي ول خرو زه
پرې سم پوه نه شوم خو دننه والړم ،هلته مې خلک وليدل چې په سرپينو جرامو
کې والړ ول او لمونځ يې کوه .کله چې له خوب نه پورته شوم نو هوډ مې وکرړ
چې يو مسلمان ملګري ته خپرل خروب تېرر کرړم ،کلره چرې مرې هغرې تره خپرل
خوب تېر کړ نو هغه وويلې چې خدای پرر ترا رحرم کرړی او غرواړي چرې پردې
توګه تاته الرښوونه وکړي .زه لومړی ځل دېته مجبوره شوم چې د اسالم په اړه
څېړنه وکړم او ځران پررې پروه کرړم ،مرا کرور کرې وويرل چرې زه بايرد لره خپلرو
درسونو څخه يو کال تاجيل واخلم تر څو خپلو فکري ستونزو کرې آرام شرم او
درسونه په ارام ذهن ولوستلی شم .خو کورکې يې راته اجازه رانکړلره او مرا بره
تل ژړل خلکو دا فکر کوه چې ليونی شوی ده .يو ځلرې مرا څرو پوهنتونونرو نره
غوښتنه وکړه چې طب پوهنځی کې شامل شم خو ټولو زما غوښتنه رد کړله زه
ډېر خپه وم او سوال مې وکړ چې خدايه ای د مسلمانانو خدايه که زما غوښرتنه
د طب پوهنځی په اړه ومنل شوه نو زه به د مسلمانانو په څېرر ايمران راوړم .پره
تصادفي ډول سبا بېرته راته احوال راوړ چې کوم پوهنتون چې ستا غوښتنه يرې
نه وه منلې هغوی ستا د طب په اړه غوښتنه ومنله .پدې وخت کې مرې نرور څره
په خوله رانغلل پرته لدې څخه چرې :أشههد أن ال إلهه إال اهلل وأشههد أن حممهد رسهول

اهلل.
لدې وروسته مرې د اسرالم پره اړه څېړنرې وکرړې او يرو دوسرت مرې هرم لره
زندانه خپل احوال راولېږه چرې مسرلمان شروی ده نرو زه پروره او سرم مسرلمان
شرروم ،ډېررر شرريان مررې د اسررالم پرره اړه زده کررړل او پرروه شرروم چررې اسررالم د
ژونديواځينی قانون ده.

دیارلسم څپرکۍ:
د واتيکان دیو غړي مسلمانېدل
محترم محمد ادريس د خپل د مسلمانېدو کيسه داسې پيلوي :ما د
مسلمانانو په اړه هغه څه اوريدلي ول کومو چې لويديځو رسنيو ويلي دي ،هغه
دا چه دوی ترورستان دي ،خلک وژني او ترور کوي ،د همدې خبرو نه زيات
څه نه پوهېدم ،ما هلته په يو ځای کې درس ورکاوه زه له خپل روحی کارونو
ستړی شوم او تصميم مې ونيوه چې چېرته د چکر او تفريح لپار والړ شم ،د
ډېر غور څخه وروسته مې مصر انتخاب کړ ،کله چې مصر ته راغلم دلته مې
وضع بل ډول وليدله ،يو تن مې د لمانځه د اداء کولو په وخت وليده چې ډېر
په خشوع سره لګيا وخپل عبادت يې کوه ،بل تن مط د سرک په غاړه وليده
چې کيلې يې خرڅولې ،زه ورنژدې شوم او هغه راته د السالم عليکم په کلمې
ښه راغالست وويلې ،ما ترې د حال او احوال تپوس وکړ هغه راته وويلې چې
الحمد لله رب العالمين.
له ډېرې اغېزې سره يو ځای بېرته لندن ته وګرځېدم او په خپل درس
ورکولو مې پيل وکړ ،ما ددې تر څنګ د اسالم په اړه هم مطالعه شروع کړه،
کله به چې مې ټولګي کې درس ورکوه او د حضرت محمد ج نوم به راغی نو
زما له سترګو به اوښکې روانې شوې.
يو ځل مې په مکتب کې درس ورکاوه چرې څره زده کروونکي راغلرل او راتره
يې وويلې چې مونږه غواړو دلته لمونځ وکرړو نرو مرا هرم اجرازه ورکرړه او زه د
کوټې په يوه کونج کې کښېناستم ،دې کار راباندې ډېره اغيزه درلودله .کله چرې
لندن کې اوسېدم تل به مې د مسجد په خروا تبليرک تره غروږ کېښروده ،يروه ورځ
يوسف اسالم خبرې کولې زه هم ورغلم وروسته د خبرو خالصېدو مې يوسف
سره وليدل له هغه مې وپوښتل چې مسلمان کروم کروم کارونره بايرد وکړي.هغره
راته په ځواب کې وويلې:
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 مسلمانان په خدای عقيده لري .ما ويلې زه يې هم لرم. -مسلمانان پنځه وخته لمونځ کوي ما ويلې پوهېږم.

 ويل يې د روژې په مياشت کې روژه نيسي ما ويل زه يې هم نيسم.پدې وخت کې يوسف يو ځل ماته ځير شو او راته يې وويلې چې دا څه
شی ده چې له تا يې احمق جوړ کړی او مسلمانېدو ته دې نه پريږدي ،هغوی
په لمانځه ودرېدل او زه په فکر کې ډوب يوې خواته بې سيکه کښېناستم ،له
لمانځه خالصېدو وروسته د يوسف خواته والړم او ترې مې وغوښتل چې زه
مسلمانېږم ،هغه راته د شهادت کلمه ولوستله او ما تکرار کړه او لله الحمد زه
مسلمان شوم ،اوس له خدايه غواړم چې يو واقعي مسلمان له ما څخه جوړ
کړي .امين
ومن اللّه التوفيق

