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مقدمه
د صليبي ځواكونو په الس د اسالمي خالفت له زواله وروسته ،غرب ته پر ټولي نړۍ د
برالسۍ موقع په الس ورغله ،دوى اسالمي خالفت ټوټې ټوټې كړ او په وړو وړو ملكونو ئې
ووېشو ،پاچايان ،جرناالن او بې دينه واكمنان ئې پرې مسلط كړل ،د دې مستعمراتو د فوځ
جوړښت ،سيايس نظام ا و تعليمي نصاب ئې دايس جوړ كړ چي له يوې خوا د دوى گټي تأمين
كړي او له بيل خوا اسالم ته د مسلامنانو د بيا ورگرځېدو او د اسالمي خالفت د احياء مخه
ونييس ،خو غرب له فكري خأل رسه مخامخ وو ،د مسيحيت مسخ شوى دين د دې جوگه نه وو
چي د غرب د نوي نسل پوښتنو او غوښتنو ته ځواب ووايي څه دا چي محكوم ولسونه ئې منلو
ته چمتو كړي ،ال ډېره موده نه وه تېره شوې چي غرب د الحاد او دين دښمنۍ له څپانده طوفان
رسه مخامخ شو ،د غرب ځوان نسل د انجيل ،كليسا او پاپ وينا د حقيقت او علم خالف موندله،
د انساني ژوند له تنظيمه عاجز او د انسان پوښتنو ته له ځواب ويلو معذور .له دې دين د
بغاوت بهري پيل شو ،په بېلو بېلو پړاوونو كي ئې بېل بېل رنگونه غوره كړل ،په پاى كي د بغاوت
دې بهري د كمونيزم بڼه خپله كړہ ،چي دا هم د غرب له سيايس ،اقتصادي او اجتامعي جوړښت
بغاوت وو او هم له ديني جوړښته او له انجيل ،پاپ او كليسا رسه د مخالفت تونده څپه .د
كمونيزم له ظهوره وروسته فكري مبارزه په دريو جبهو ووېشل شوه :له يوې خوا د غرب او د
غرب په غېږ كي د زېږېدلي كمونيزم ترمنځ ،له بيل خوا د كمونيزم او اسالم ترمنځ او په درېيمي
جبهې كي د غرب او اسالم ترمنځ ،اسالمي امت په سيايس محاذ كي د صليبي ځواكونو په وړاندي
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ماته خوړلې وه خو د فاتح ځواك دين او مذهب له دې عاجز وو چي اسالم ته ماته وركړى يش،
كمونيزم دايس پړاو ته ورسېدو چي غرب ئې له مقابلې عاجز شو ،هم په سيايس او نظامي محاذ
كي او هم په فكري محاذ كي ،ټوله رشقي اروپا ،د روسيې او چين په څېر دوه سرت ملكونه ،چي
نفوس ئې د امريكا او اروپا څو برابره دئ ،د جنوبي امريكا گڼ شمېر ملكونه ،ټوله مركزي آسيا او
د مرص ،سوډان ،عراق ،سوريې او مين په څېر اسالمي هېوادونه د كمونيزم الس ته ورغلل .خو په
اسالمي هېوادونو د كمونيزم سلطه همغيس وه لكه د غرب سلطه ،چي يوازي نظامي ،سيايس او
اقتصادي وه او له دې عاجز وو چي اسالم ته ماته وركړى يش .كمونيزم د اسالم په وړاندي ماته
وخوړہ ،د كمونيزم سرته اډہ ،شوروي اتحاد په افغانستان كي د ماتي په وجه په زوال محكومه
شوه او د كمونيزم ټغر ټول شو .خو اسالمي امت په دايس دريځ كي نه وو چي له دې سرتي بريا
هغه گټه ترالسه كړي چي وررسه مناسبه وه ،برعكس د شوروي اتحاد له ماتي امريكا ته دا مجال
په الس ورغى چي د نړۍ د يوازيني زبرځواك په توگه تبارز وكړي او په دې رسه مسيحيت د يوه
فاتح ځواك د مذهب بڼه غوره كړہ ،نن مسيحيت په دايس موقعيت كي دئ چي د امريكا،
انگلستان ،ايټاليا ،اسټراليا او كاناډا په څېر گڼ شمېر هېوادونه ئې په واك كي دي ،هغه ملكونه
وررسه دي چي په اقتصادي ،سيايس او نظامي لحاظ د نړۍ په لويي برخي يا مخامخ او يا په
غريمستقيمه توگه حكومت كوي ،امكانات ئې پراخ ،الس ئې آزاد او د كار مجال ورته برابر،
مسيحيت ته د خلكو د رااړولو لپاره هومره پراخ امكانات په واك كي لري چي د نړۍ په تاريخ
كي نه مسيحيت او نه كوم بل دين ته په الس ورغيل ،خو رسه له دې ،ناكام دئ او له دې عاجز
چي د دې دين د منونكو دائره پراخه كړي ،دا خو پرېږده حتى له دې عاجز دئ چي له مسيحيت
د خلكو د اوښتو مخه ونييس ،په غربي هېوادونو كي هر كال په سلگونو كليساگاني تړل كېږي او
پاته ئې هم دايس چي د گوتو په شمېر عمر خوړلي ئې ليدو ته زړہ ښه كوي .دا په دايس حال
كي چي واتيكان نږدې شپږ لكه مبلغين استخدام كړي ،پراخ تبليغاتي وسائل لري ،د اجتامعي
خد ماتو تر پردې الندي مسيحيت ته د خلكو د ترغيب لپاره ئې په زرگونو مراكز پرانيستيل ،د
واتيكان د ادعاء له مخي دوى په اته څلوېښت اسالمي هېوادو كي د خپيل خوښي دايس واكمنان
مسلط كړي چي د دوى په امر هر څه كولو ته چمتو دي .او دا په دايس حال كي چي اسالم يتيم
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دئ ،پر ا سالمي ملكونو ظامل ،جابر ،منافق او د پرديو په الس مسلط شوي واكمنان حكومت كوي،
د اسالم په لوري د بلنې هر خوځښت تر نورو د مخه د همدغو چارواكو په الس ځپل كېږي ،پر
افغانستان او عراق د صليبي ځواكونو گډ بريد او له دوى رسه د اسالمي هېوادو د حكومتونو
څرگندي او پټي ملگرتيا وښوده چي اسالمي امت څومره مظلوم او اسالم څومره يوازي دئ!!
په افغانستان كي د شوروي اتحاد ماته او نن په عراق او افغانستان كي اسالمي مقاومت او د
هغه له ځپلو د غربي ځواكونو عجز او ناتواني اسالمي امت راويښ كړ ،غرب د اسالمي امت له
راويښېدو وېرېدىل ،دا وي ښتيا د خپلو استعامري گټو لپاره سرت گواښ گڼي ،اسالم ته د ځوان نسل
د پراخ راتگ ،په غربي نړۍ كي له محرف مسيحيت ،پانگه وال اقتصادي نظام ،بې هدفي او بې
فرهنگي د صالح وگړو ژوره كركه او د اسالم په لوري د دوى پراخه او ورځ په ورځ زياتېدونكې
رجوع؛ غربي استعامرگران س خت وېرولي ،د مقابلې لپاره ئې مالتړلې ،پر افغانستان او عراق د
دوى وحشيانه بريد او دلته په پاته كېدو د دوى د ټينگار اصيل وجه او موخه همدا ده .خو إن
شاء اللّٰ ه دوى به په دې صليبي جنگ كي همدايس له ماتي رسه مخامخ كېږي لكه چي شوروي
اتحاد وررسه مخامخ شو .افغان مجاهدين او عراقي رستېري به دوى ته هم د كمونيزم په څېر
ماته وركوي.
صليبي ځواكونه په افغانستان او عراق كي يوازي د جنگ په سنگرونو كي د اسالم او
مسلامنانو مقابله نه كوي ،په نورو برخو كي هم پراخي هيل ځيل لري ،يوازي په افغانستان كي
ئې دوه نيم زره انجيوگاني (غري دولتي مؤسسې) جوړي كړې او نږدې يو لك مأمورين ئې په كي
استخدام كړي چي دا ټول مسيحيت ته د افغانانو په اړولو او د اخالقي فساد په خورولو لگيا دي.
دوى له تايلند ،چين ،جنوبي كوريا او گڼ شمېر نورو هېوادونو په زرهاوو بد ملني نجوني
افغانستان ته راوستې ،په هوټلونو كي ئې ځاى په ځاى كړې او د اخالقي فساد خورولو دنده ئې
وركړہ ،يوازي د جنوبي كوريا له هېواده ئې نږدې دوه زره كسان په همدې موخه خو د سياحت
په نامه راولېږل ،په باميان كي په خاصه توگه او د شامل په ځينو والياتو كي ئې كار پيل كړ ،خربه
ئې رسوايي ته ورسېده ،خلكو د دوى په فعاليتونو اعرتاض وكړ او حكومت ته ئې وويل چي دوى
مسيحيت ته د افغانانو د اړولو هڅي كوي ،بايد له هېواده وشړل يش ،حكومت مجبور شو او د
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دوى د ايستلو اعالن ئې وكړ!!
د عبدالرحمن پنجشريي ارتداد ،څرگند اعرتاف ،نيونه ،د بش ،بلري ،پاپ او نورو فوري عكس
العمل او له څه ځنډہ پرته د ده ژر خويش كېدا او ايټاليا ته تگ؛ د اسالم او مسلامنانو په ضد د
غرب د خطرناكو توطئو ابعاد ښه بربنډ كړل ،دا د يوې رشمناكي توطئې يوه كړۍ وه ،دا ډرامه د
دې لپاره جوړہ شوې وه چي مرتد شوو افغاني مسيحيانو ته وښيي چي افغانستان اوس ستاسو د
ملگرو په واك كي دئ ،حكومت او چارواكي ئې ستاسو هم مسلكه او ستاسو په خدمت كي دي،
څوك مو د ارتداد په جرم نه نيوىل يش او نه محاكمه كوىل ،دوى ته ويل شوي وو چي په
افغانستان كي زيات شمېر كسان مخصوصاً د انجيوگانو پرسونل او د حكومت لوړ پوړي چارواكي
مسيحيت ته اوښتي ،خو له وېري خپل ارتداد نه يش اعالنوىل ،د ايټاليې استخباراتو دا پرېكړہ
وكړہ چي عبدالرحمن پنجشريى دې ته تيار كړي چي خپل ارتداد بربنډ كړي ،د كورنۍ غړي ئې
اړوند ادارې ته اطالع وركړي ،ونيوىل يش ،په محكمه كي په خپل ارتداد اعرتاف وكړي ،د محكمې
بهري څرگند يش ،ټول خلك ترې خرب يش ،خو د امريكا ،انگلستان ،ايټاليا ،كاناډا ،اسټراليا او نور
حكومتونه ف وراً او جدي عكس العمل وښيي ،د فوري خويش كولو غوښتنه ئې وكړي ،خالص يش
او په ايټاليا كي پناه وركړى يش ،تر څو په دې رسه د هغو كسانو وېره ختمه يش چي خپل ارتداد
نه يش اعالنوىل .دا په حقيقت كي د مسيحيت په لوري د خلكو د تشويقولو لپاره يوه كركجنه
توطئه وه.
دغه حالت ته په پام رسه د دې رضورت وو چي د مسيحيت په حقيقت د خلكو د پوهاوي
لپاره انجيل ته يوه كره كتنه ويش ،له قرآن رسه مقايسه كړى يش ،خلك په دې پوه يش چي بايبل
څه وييل؟ او قرآن څه ځواب وركړى؟ دا حقيقت ورته جوت يش چي مسيحيت ته اوښتي او له
اسالمه مرتد شوي كسان په دې خاطر مسيحيت ته نه دي اوښتي چي انجيل ئې لوستىل او هغه
ئې يو دايس كتاب موندىل چي تر قرآن غوره په نظر ورغىل ،د انجيل استدالل ئې مضبوط او بلنه
ئې اغېزمنه او الرښووني ئې د انسان د نېك مرغۍ ضامني موندلې او په هغه كي ئې د خپلو
ټولو پوښتنو ځواب ترالسه كړى!!!
مخ يك له دې چي زه بايبل ولومل ،گامن مي كاوو چي دا به همغه مقدس آسامني كتاب وي
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چي د اللّٰه تعاىل له لوري پر عيىس عليه السالم نازل شوى ،خو اللّٰه تعاىل په دې خاطر منسوخ كړ
او پر ځاى ئې قرآن راولېږو چي دين پلورونكو مسيحي علاموو په هغه كي تحريف وكړ ،ځيني
برخي ئې بدلي ،ځيني ئې حذف او ځيني ئې غلط تعبري او تفسري كړې ،گامن مي دا وو چي
ښايي معمولي تغيريات به په كي راغيل وي او ډېري برخي به ئې له الس وهنو او تحريفه خوندي
پاته وي ،د همدې لپاره مي فكر كاوو چي هغو درنو مفرسينو كومه لويه اشتباه نه ده كړې چي
د قرآن د تفسري پ ه دوران كي ئې په دې كتاب استناد كړى يا ئې ځيني قصې ترې رانقل كړې ،خو
كله چي ما په بايبل كي تحقيق پيل كړ؛ راته جوته شوه چي ما سخته اشتباه كړې وه ،نه دا
انجيل همغه مقدس آسامني كتاب دئ او نه په دې كتاب استناد كول صحيح دئ ،په دې كتاب
كي چي كوم څه ډېر لږ موندىل شو نو هغه؛ الهي كالم ته ورته جمالت دي ،ما په دې طمعي او
هييل بايبل پران يزو او د هغه مطالعه مي پيل كړہ چي په تورات او انجيل كي د يهودانو او
مسيحيانو له لوري شوي تحريفونه به د قرآن په رڼا كي په گوته كړم ،هره پاڼه مي په همدې
طمعي اړولې چي كه په مخكنۍ كي مي الهي كالم تر سرتگو نه شو ،ښايي په دې پاڼي كي به ئې
ومومم او كه په دې كتاب او رسالې كي مي ونه ليدو په نورو كي به ئې وگورم ،خو ما بايبل پاى
ته ورساوو پرته له دې چي زما آرمان تررسه يش ،باور وكړئ ما په ټول بايبل كي د اللّٰه تعاىل د
مبارك كالم دومره څه هم ونه موندل لكه يوازي په آيت الكريس او يا د فاتحې د سورې په اوو
آيتونو كي چي راغيل .بايبل په اصل كي د بې بنسټه رواياتو دايس مجموعه ده چي له عيىس
عليه السالم ډېر وروسته د بېالبېلو ليكواالنو په الس ليكل شوي ،زياتي برخي ئې د بني ارسائيلو د
قوم د شجرې ،نسب او تاريخ په اړہ بحث كوي ،يوه لويه برخه ئې د دايس قصو مجموعه ده چي
د هر هوښيار او عاقل انسان له نظره مسخره او خيالي ناولونو ته ورته برېښي ،يوه برخه ئې
دايس وړاندويني دي چي تر اوسه ئې هيڅ يوه سمه او صحيح ونه ختله ،ډېره لږہ برخه ئې
احكام دي چي په دې كي هم تر هر څه زيات د بني ارسائيلو د معبد د څرنگوالي او د قربانۍ د
وړاندي كولو طريقې ښودل شوې .ما ته د تحقيق په دوران كي ثابته شوه چي قرآن كريم د دې
كتاب نږدې په سلو كي د پنځه نوي برخو ترديد او د پنځو تصحيح كوي.
په بايبل د نقد په اړہ تر دې د مخه هم ډېر كتابونه ليكل شوي ،مخصوصاً په عربي او اردو
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كي ،هر كتاب د نقد لپاره ځانگړې طريقه غوره كړې ،خو ما چي كومه طريقه غوره كړې هغه له
لوستونيك رسه مرسته كوي چي له يوې خوا د بايبل يوه مرشح خالصه ولولي او له بيل خوا د
اعرتاض وړ ټول موارد ورته جوت يش ،ما لومړى د بايبل د هري برخي خالصه په پوره امانت او
تفصيل رسه وړاندي كړې ،بيا مي تر نقد او كره كتنې الندي نيولې ،په نورو كتابونو كي دا طريقه
نه ده كارول شوې ،يوازي د اعرتاض وړ برخي بېيل بېيل څېړل شوې ،د دغو كتابونو لوستونيك دې
ته اړ كېږي چي بايبل هم خپيل مخي ته كېږدي او ولټوي چي تر نقد الندي برخه چېري راغلې،
په كومه صيغه او په كوم ارتباط!! زموږ نقد ئې له دې مشكل ژغوري .په دې ليكني كي ما د دې
هڅه هم كړې چي د بايبل اكرث برخي د قرآن د آيتونو په څنگ كي كېږدم ،توپري ئې له الهي كالم
رسه په گوته كړم او د درنو لوستونكو قضاوت ته ئې وړاندي كړم.
ما د دې كتاب په ليكلو باندي نږدې نه مياشتي تېري كړې ،تر لسو زياتو علاموو او پوهانو
وروڼو په خپلو مشورو او مالحظاتو رسه زما مرسته كوله ،د تحقيق په دوران كي مي دغه كتابونه
يا بشپړ يا په اجاملي توگه مطالعه كړي :املوسوعة امليرسة ،اظهارالحق ،الجواب الصحيح ملن بدل
دين امل سيح ،عسيائيت ،صليب ټوټ گيا ،عيسائيت كيا هے ،حوار مع زمييل املسيحي ....له ځينو
مي په مناسبو برخو كي استفاده كړې ،د شيخ احمد ديدات او ډاكټر ذاكر نايك ځيني ويناوي مي
هم اورېدلې دي ،اللّٰ ه تعاىل دي دغو ليكواالنو ،دعاتو او زما مشاورينو او مرستندويانو ته اجر
وركړي .كه ما په دغو كتابونو كي كوم يو كافي موندىل وى حتامً مي د هغه په ژباړې اكتفاء كوله
او د نوي كتاب په ليكلو مي دومره وخت نه ضايع كولو ،خو ما په بايبل باندي د يوه دايس جامع
او مفصل بحث او نقد رضورت احساس كړ چي هم د بايبل ټول اسايس مطالب د لوستونكو مخي
ته كېږدي او هم ئې د انتقاد او اعرتاض وړ ټولي برخي ،په دغو كتابونو كي يا خو بحث اجاملي
او مخترص دئ ،يا يوازي د بايبل تناقضات په گوته شوي او په همدې اكتفاء شوې ،يا ئې بحث
موضوعي دئ او د ځانگړو قضاياوو په اړہ د بايبل غلطو ويناوو ته گوته نيول شوې ،له دې
كتابونو ي وازي هغه څوك استفاده كوىل يش چي يا ئې بايبل تر دې د مخه په دقت رسه لوستىل
وي او يا د مطالعې په دوران كي هغه خپيل مخي ته كېږدي ،خو (بايبل د قرآن په رڼا كي) دايس
ليكل شوى چي هم د بايبل ټول اسايس مطالب د لوستونكو مخي ته ږدي او هم هغه جدي
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اعرتاضات چي عقل ،علم او واقعي الهي دين ئې په دغو مطالبو لري ،په دې كتاب كي به تاسو د
قرآن په رڼا كي د بايبل اصيل څريه وگورئ ،يوه دايس مقايسه چي د قرآن او بايبل تر منځ ژور
توپريونه ستاسو مخي ته ږدي.
ما د تح قيق او نقد په دوران كي د بايبل له هغو دريو نسخو استفاده كړې چي د بايبل د
يوې مشهوري او معتربي نرشاتي ادارې لخوا په فاريس ،عربي او انگريزي كي ترجمه او نرش شوې،
دا مركز د نړۍ په مختلفو ژبو د بايبل د ترجمې او نرش تر څنگ ،گڼ شمېر تلويزيوني شبكې،
راډيوگاني او ا نټرنيټي صفحې هم لري ،د نړۍ په نږدې دريو سوو ژبو ئې بايبل ترجمه او نرش
كړى ،د بايبل ډېري قصې ئې په كارتوني بڼي كي هم تياري او نرش كړې او هره ورځ ئې د دغو
شبكو له الري نندارې ته ږدي .دا بايد عالوه كړم چي په دغو دريو نسخو كي هم ډېر ځيل
اختالفات ترسرتگو كېږي ،په دايس حال كي چي ژباړہ او خپرېدا ئې د يوه مركز له لوري تررسه
شوې ،د دغو نسخو تر منځ د اختالف په صورت كي ما اكرثاً د فاريس نسخې وينا د نقد لپاره
غوره كړې.

د بايبل لنډہ معرفي:
مخيك له دې چي د بايبل منت ته د مرشح او تفصييل بحث لپاره داخل شم ،په اختصار رسه
الندي مطالب ستاسو مخي ته ږدم:
• كه تاسو بايبل ته په دې نيت رجوع وكړئ چي پوه شئ د اللّٰه تعاىل په اړہ ئې څه وييل ،هغه
ئې څنگه معرفي كړى ،مواصفات ئې كوم او د شته والي دالئل ئې څه ،نو څه به ترالسه نه كړئ
او د خپلو پوښتنو واضح او سم ځواب به په الس درنه يش ،نه يوازي دا چي تش الس به ترې
پورته كېږئ بليك ډېري نوې پوښتني به دررسه پيدا كېږي ،په بايبل كي به اللّٰه تعاىل دايس ومومئ
چي د كمزوري انسان په څېر دئ ،انسان ئې د ځان په شكل كي پيدا كړى ،يوازي د بني ارسائيلو
خداى دئ ،له دوى رسه دئ ،په دوى كي اوسېږي ،دوى ئې خپل قوم دئ ،دوى ئې زامن دي!!
كله كله د انسان په شكل كي راظاهر شوى ،د بني ارسائيلو پيغمربانو ته ئې ځان ښودىل ،له
يعقوب عليه السالم د بني ارسائيلو له جد رسه ئې غېږي نيولې دي خو په دې نه دئ توانېدىل
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چي هغه راڅملوي!! عادت ئې د ماشومانو په څېر دئ ،په وړوكي يش خوشحاله كېږي او په
وړوكي يش خفه كېږي .د دوى خداى كله په ډېري وړې خربي سخت غصه يش او سخته جزاء
وركوي حتى د گناهگار تر اوم نسله نه بخښي او كله په ډېر كم او بې اهميته كار ډېر خوشحاله
يش او د عامل تر اوم نسل پوري نېكه بدله وركوي .يوازي گناهگار نه مؤاخذه كوي بليك اوالد ئې
هم مجازات كوي .د رس د وېښتانو په خريلو رسه سخت ناراضه كېږي او په پرېښودو رسه ئې ډېر
رايض كېږي!! كله چي داؤد عليه السالم د بني ارسائيلو د زمليانو د شمېرلو امر وكړ ،په دې رسه
اللّٰ ه هومره پرې غصه شو چي ورته وئې ويل :له دغو درېو سرتو عذابونو يو غوره كړہ :وچ كالي،
وبا او د دښمن غلبه ،ده وبا غوره كړہ!!!
د بايبل خداى بني ارسائيلو ته امر كوي چي نور قومونه ووژنئ ،په هيچا ئې رحم مه كوئ،
ښځي ،ماشومان او نارينه ئې له تېغه تېر كړئ ،كورونه ئې وران او څاروي ئې ووژنئ او فصلونو
ته ئې اور واچوئ.
خداى د خلكو په شتمنيو او محصوالتو كي خاصه برخه لري ،خو د خداى دا برخه كاهنانو
(مذهبي مرشانو) ته رسېږي ،قرباني او صدقه به كاهن ته سپارل كېږي ،كاهن له بل هر كاره
معاف دئ ،يوازي د معبد خدمت به كوي ،خداى د خپل بنده دعاء د كاهن له الري اوري او
قبلوي ئې ،د كاهن رايض كول د خداى رايض كول دي او د ده ناراضه كول د خداى ناراضه كول
دي.
كاهنان په هري خربي كي له خداى مخامخ هدايت ترالسه كوي ،ښه او بد ،سم او گناهگار
په قرعه معلوموي ،د هري جگړي له رشوع كولو مخيك ترې پوښتنه كوي چي دا جگړہ وكړي كه
نه ،خداى په خپله له دوى رسه په جگړي كي برخه اخيل ،دوى هغه وخت بايد جگړہ پيل كړي
چي د خداى د گامونو غږ واوري.
د خداى په وړاندي رقص او رسود چنگ و ناى وهل د عبادت په ضمن كي راځي.
• كه تاسو وغواړئ چي بايبل په دې نيت ولولئ چي پوه شئ پيغمربان ئې څنگه معرفي كړي،
ځانگړتياوي ئې كومي ،مأموريت ئې څه ،قوم ته ئې څه وييل ،له كوم پيغام رسه لېږل شوي ،ولي
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اللّٰه تعاىل د استازو په توگه غوره كړي ،د دوى امتياز له نورو خلكو په څه كي وو ،په ولس كي
چا د دوى ملگرتيا كړې ،چا ئې مخالفت ته مال تړلې...؟!! نو د دې پوښتنو واضح ځواب نه شئ
موندىل ،د مثال په توگه ابراهيم عليه السالم به په بايبل كي يو عادي انسان ومومئ ،د تارح زوى،
د بني ارسائيلو جد ،يو مهاجر ... ،نه ئې قوم ته څه پيغام او الرښوونه درلوده ،نه ئې په خپيل
ټولني د مسلط سيايس ،اجتامعي او ديني نظام مقابله كړې ،څو ځيل ئې خداى ليدىل او يو ځيل
ئې خداى ته ډوډۍ هم وركړې!! خو كه تاسو د قرآن په هينداري كي د ابراهيم عليه السالم
شخصيت ته نظر وكړئ نو هغه به دايس يو عظيم شخصيت ومومئ چي رس ئې له آسامن رسه
لگېږي ،دايس شخصيت چي پيغمرب عليه السالم به د ده په اړہ ويل :زموږ رسدار او ساالر ابراهيم
عليه السالم دئ ،د ده وينا ،د ده دعوت ،د ده شخصيت ،د ده مبارزه ،د ده استدالل ،همت ،صرب
 ..به هومره اوچت په نظر دريش چي له ځنډہ پرته به د ده په عظمت اعرتاف وكړئ!!
په بايبل كي پيغمربان او انبياء دايس معرفي شوي :نه د اوسېدو خاص ځاى لري او نه خلكو
ته د ويلو لپاره كوم پيغام او الرښوونه .كار ئې يوازي دا دئ چي پاچايانو ته ووايي :دې جنگ ته
والړ شه او دې ته مه ځه ،په دې كي بريا ترالسه كوې او په دې كي له ماتي رسه مخامخ كېږې.
دې قوم او دې كورنۍ ته بركت وركوي او پر هغي بيل كورنۍ او كس د اللّٰه لعنت وروي .خلك
له دوى د غيب خربي پوښتي او دوى ځواب وركوي .په غرونو او لوړو او اكرثاً د خلكو له نظره
پټ گرځي .پاچايان تدهين كوي ،په رس ئې د زيتون مبارك غوړي وراچوي او په همدې رسه هغه
ته پاچايئ ورپه برخه كېږ ي .پر دوى وحي هغه وخت نازلېږي چي ساز او رسود غږېږي او دوى د
وجد او مستۍ په حالت كي وي ،د غيب خربي په دې حالت كي دوى ته معلومېږي .بايبل د
حزقيال په كتاب كي د انبياوو په اړہ يوه په زړہ پوري وينا لري چي د دوى د انبياوو څرنگواىل
په گوته كوي ،لييك :دوى د گيدړو په څېر ورانو ويجاړو ځايونو كي اوسېږي ،دروغجني
وړاندويني كوي ،د خلكو لپاره د خري خربه ،الرښوونه او واضح پيغام نه لري ،د خلكو له ژوند
رسه ئې هيڅ كار نه وي ،هيڅ ويجاړ حصار د دوى په الس نه رغول كېږي ،د پاچايانو د رس دعاء
كوي ،د خلكو د غولولو لپاره د پاچايانو رس په زيتون غوړوي او دا د خداى له لوري د ده د
انتخاب نښه گڼي!!!
بايبل د قرآن په رڼا كي

9

• په بايبل كي د قيامت ،بياژوندون ،حساب و كتاب ،مكافات او مجازات ،جنت او دوزخ په اړہ
څه نه دي ويل شوي ،په دايس حال كي چي د قرآن يوه لويه برخه دې مبحث ته مختص شوې،
په كومي موضوع چي په قرآن كي تر نورو زيات بحث شوى ،د اثبات لپاره ئې زيات دالئل
وړاندي شوي او د ټولو پيغمربانو عليهم السالم د دعوت اسايس برخه گڼل شوې همدا د قيامت
او بياژوندون موضوع ده ،ډېره عجيبه ده چي بايبل د تورات او انجيل او د موىس عليه السالم،
عيىس عليه السالم او د دوى د ټولو پيغمربانو د دعوت دا مهمه برخه حذف كړې او په هيڅ ځاى
كي ئې معمولي يادونه هم نه كوي!!
• په بايبل كي د شيطان او پېريانو په اړہ هم څه نه مومو ،له جنت د آدم عليه السالم ايستل د
شيطان په ځاى د مار كار گڼي ،نه د انسان بد كارونه شيطاني وسوسو ته منسوبوي او نه هغه د
انسان د خط رناك دښمن په توگه معرفي كوي ،په دايس حال كي چي قرآن د انسان او فرشتې
ترڅنگ د پېريانو يادونه كوي ،د انسان په څېر ئې بااختياره مخلوق گڼي چي ښه او بد ،كافر او
مؤمن لري!
• د بايبل په مذهب كي ښځه نجس مخلوق ده ،په هغه ځاى كي ئې اوسېدل ناروا دي چي
مقدس شيان لكه د عهد صندوق پيك وي!!
• له غري يهودي رسه نكاح كول ناروا او د اللّٰه د غضب باعث گڼل كېږي.
• د بايبل يوه لويه برخه قصې دي ،خو دا قصې دايس دي لكه د ژمي په اوږدو شپو كي وړو
وړو ملسيانو ته د بوډۍ انا قصې ،هومره مسخره او د خندا وړ چي د هر عاقل انسان خندا پرې
راځي ،هيڅ هوښيار انسان به دا ونه مني چي دا قصې د اللّٰه تعاىل د كتاب برخه كېدى يش ،حتى
دا به ونه وايي چي دا قصې كوم هوښيار انسان ليكلې دي.
• د بايبل بله لويه برخه د بېالبېلو قومونو په شجرو بحث كوي ،د دې بحث په ترڅ كي به تاسو
وگورئ چي د بايبل له نظره د زميك او آسامن له پيدايښته او د آدم عليه السالم له پيدايښته تر
نن پوري نږدې شپږ زره كاله تېر شوي چي كه د هر نسل لپاره يوه پېړۍ مختصه كړو نو اوسنۍ
پېړۍ د شپېتم پُشت ده ،له آدم عليه السالم تر نوح عليه السالم پوري لس پُشته ،له نوح عليه
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السالم تر ابراهيم عليه السالم پوري لس پُشته ،له ابراهيم عليه السالم تر عيىس عليه السالم پوري
نږدې شل نسله او د عيىس عليه السالم له ميالده تر نن پوري شل ُپشته!! دا په دايس حال كي
چي د غرب د انسايكلوپيډيا (دائرة املعارف) له مخي د ملر عمر نږدې څلور مليارده او شپږ سوه
مليونه كاله دئ او همدا دائرة املعارف وايي چي د نيل په دواړو خواوو كي دايس آثار ترالسه
شوي چي ښيي له ننه اوه زره كاله مخيك په دې سيمي كي انسانان د زراعت په كار بوخت وو،
د زراعت وسائل ئې جوړ كړي او د زمكو د خړوبولو لپاره ئې ويالې ايستلې وې!! او لييك چي په
فرانسه كي د كيندنو په ترڅ كي په غار كي دايس منظره موندل شوې چي له نن څوارلس زره
كاله مخيك انځور شوې!! له دې معلوموىل شئ چي انسان به څه وخت او د بايبل له وينا څو زره
كاله مخيك پيدا شوى وي؟!! مخيك غربي څېړونكو ويل چي انسان پنځه ويشت زره كاله مخيك
گاڼه جوړہ كړې او كارولې ،په  2006ميالدي كال كي دايس نښي په الس ورغلې چي ښيي انسان
نوي زره كاله مخيك گاڼه جوړہ كړې خو دا گاڼه ئې د مېوو له زړو جوړہ كړې وه ،همدا راز
ادعاء كوي چي د انسان لومړني اجداد نږدې درې سوه زره كاله مخيك پيدا شوي!! دغو غربيانو
ته وايو :تاسو څنگه هغه بايبل منئ چي د آسامنونو او زميك عمر شپږ زره شپږ كاله او شپږ
ورځي بولي؟!! آيا د بايبل د لري غورځولو لپاره د هغه دغه غلطه او بې بنسټه ادعاء كافي نه
ده؟!!
• د عامل د پيدايښت په اړہ د بايبل وينا هومره بې بنسټه او غريعلمي ده چي هر باشعوره
انسان پرې پوهېدى يش ،دا غلطه وينا په ډېر رصاحت رسه ښيي چي دا كتاب نه الهي كتاب دئ
او نه د كوم عامل او پوه انسان په الس ليكل شوى كتاب!!
• بايبل په ټولو انسانانو كي بني ارسائيل غوره قوم او د اللّٰه تعاىل نازولي زامن گڼي ،دايس چي
جنت د دوى لپاره پيدا شوى او دوى د جنت لپاره ،نورو قومونو ته د دوزخ د خس او خاشاك په
سرتگه گوري او په بني ارسائيلو كي د الوي قبيله چي د موىس عليه السالم قبيله ده ستانه گڼي،
دا قبيله به د معبد له خدمته پرته بل كار نه كوي ،مصارف به ئې د معبد له عوايدو تأمينېږي!!
• بايبل به دايس ومومئ چي ټول بحثونه ئې د ارسائيليانو او د دوى شاوخوا مېشت قومونو په
محور څرخېږي ،بحثونه ئې له فلسطين ،مرص ،سوريې ،بابل او آشور بهر نه وځي ،نه د نړۍ د
بايبل د قرآن په رڼا كي
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نورو قومونو په اړہ څه وايي او نه د نورو ملكونو نومونه اخيل ،د انبياوو وړاندويني ئې په
همدې قومونو او ملكونو پوري اختصاص لري ،د خداى له لوري د عذاب يا بخښني او رحمت
پرېكړي يوازي په همدې قومونو پوري مختص دي ،خداى د ارسائيليانو مل او د دوى د دښمنانو
دښمن دئ ،د پيغمربانو مأموريت ئې دا دئ چي له خداى ارسائيليانو ته د بريا او برالسۍ غوښتنه
وكړي او د دوى پر دښمنانو د عذاب نازلېدو دعاء وكړي ،كه خداى پر ارسائيليانو غصه يش او د
عذاب پرېكړہ وك ړي دوى ئې مخنيوى كوي او كه په نورو قومونو د پېرزويني پرېكړہ كوي دوى
اعرتاض كوي او مخه ئې نييس!! له بايبل به دا انتباه واخلئ چي په نړۍ كي نه له دغو قومونو
پرته بل قوم شته او نه بل ملك ،خداى ټول عامل ته شا كړې او په دغي تنگي سيمي كي اوسېږي،
له آسامنه په دايس حال كي راكوز شوى چي تخت ئې څلور څلور رسې فرشتې پر اوږو وړي او
په هغه كور كي مېشت شوى چي سليامن عليه السالم په اورشليم كي ورته جوړ كړ!! خو د دې
په مقابل كي د قرآن لومړى آيت دايس دئ :الحمد للّٰه رب العاملين :ستاينه هغه اللّٰه لره ده چي
د عاملونو رب دئ (نه د يوه خاص قوم رب او نه د يوې ځانگړې سيمي ،د ټول عامل او عامليانو
رب)
• په بايبل كي به كافي ډېر تناقضات وگورئ ،دلته يوه خربه ،څو صفحې وروسته همدا خربه په
بيل بڼي كي او د مخكنۍ كامالً خالف راغلې ،د مثال په توگه دوه ځيل ئې دا خربه ابراهيم عليه
السالم ته منسوب كړې چي د سفر په دوران كي ئې خپله مېرمن د خور په نامه معرفي كړہ او د
پاچا عسكرو ترې بوتله ،يو ځل وايي چي له ابراهيم عليه السالم رسه دا معامله په مرص كي او د
مرص د فرعون لخوا شوې ،خو څو پاڼي وروسته لييك چي دا پېښه د فلسطين په جرار نومي ښار
كي واقع شوې او دا كار د فلسطين د پاچا ابيملك له لوري شوى ،هلته لييك چي په دې وخت كي
ابراهيم پنځه نوي كلن وو!! او دلته لييك چي په دې وخت كي ابراهيم پنځه اويا كلن وو!! او لږ
وروسته همدا پېښه اسحاق عليه السالم ته منسوبوي او وايي چي له ده رسه دا معامله د ابيملك
له لوري شوې!!
• په بايبل كي به ډېر قبيح تكرار په نظر دريش ،هومره چي كه په مكرره توگه راغيل مطالب
حذف كړو نو د كتاب حجم به د اوس په پرتله تر نياميئ راكم يش ،د مثال په توگه د تثنيې د
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كتاب ټول مطالب په مخكنيو كتابونو كي راغيل او د همدې كتاب د لومړۍ برخي مطالب په
وروستۍ برخي كي بيا تكرار شوي .
• بايبل به له خرافي ،جعيل او درواغجنو قصو ډك ومومئ ،دايس قصې لكه چي وايي :سامسون
د خره د ژامي په هډوكي رسه زر فلسطينيان ووژل!! سامسون په دايس حال كي د يوه معبد دوه
ستني د الس په زور ونړولې چي په سرتگو ړوند وو ،الس او پښې ئې تړلې وې ،د دواړو ستنو تر
منځ ودرول شوى وو ،په دغو ستنو دايس چت والړ وو چي درې زره كسان ترې الندي راغونډ
شوي وو ،ده دواړو ستنو ته زور وركړ ،ونړېدې ،چت راپرېوت او ټول خلك د ده په شمول ترې
الندي شول!!
• يو څه چي په بايبل كي به زيات په نظر دريش ،نو هغه شمېرې او ارقام دي ،په دې شمېرو
كي به په خاصه توگه وگورئ چي د اوو پر عدد ډېر تركيز شوى اوه ،اوه سوه ،اوه ورځي ،اوه
اونۍ ،اوه مياشتي ،اوه كلونه ،اوه سړي ،اوه ښځي ،اوه لوڼي ،اوه زامن ،همدايس اوه اوه ،كله
كله ئې اوه په دوو رضب كړي او څوارلس څوارلس ئې ترې جوړ كړي او كله ئې په لسو ،سلو او
زرو رضب كړي او اويا ،اوه سوه ،اوه زره او اويا زره ئې ترې جوړ كړي ،كه د بايبل په شمېرو كي
غور وكړئ په واضح توگه به درته معلومه يش چي دا هيس په تياره كي په پټو سرتگو كاڼي
ويشتل دي ،هيڅ وزن او اعتبار نه لري ،د قرآن په وينا رجامً بالغيب دي ،له همدغو بې بنسټه
ارقامو هم معلوموىل شئ چي دا كتاب د يوه ناول ليكونيك لخوا قصه خوښو ته ليكل شوى!!
• بايبل دوه برخي لري( ،عهد قديم) او (عهد جديد) ،لومړۍ برخه ئې اوس له نه دېرشو
كتابونو جوړہ شوې ،او دوهمه برخه ئې له اوه ويشتو ،لومړۍ برخي ته هم مسيحيان د سپېڅيل
كتاب د مهمي برخ ي په سرتگه گوري او هم يهودان ،د دوى له نظره دا د تورات او زبور مجموعه
ده ،هيڅوك په يقين رسه څه نه يش ويىل چي دا كتاب كله او د چا په الس په دې بڼي كي
ترتيب شوى ،د بايبل ليكونىك هم په دې اړہ يقيني خربه نه يش كوىل چي دا كتابونه چا ليكيل ،ده
ته هم د دغو كتابون و ليكواالن معلوم نه دي ،كه څه هم د بايبل ليكونيك هڅه كړې چي د ځينو
كتابونو ليكواالن په گوته كړي خو په دې صيغه چي وايي :دا كتاب به احتامالً فالن كس ليكىل
وي!! تاسو به د دغو كتابونو په رسليكونو كي ولولئ چي وايي :ښايي دا به سليامن ليكىل وي،
بايبل د قرآن په رڼا كي
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ښايي دا به عزرا ليكىل وي ...د عهد قديم د كتابونو او اسفارو د شمېر په اړہ ټول مسيحيان او
يهودان متفق نه دي ،د كاتوليكيانو عهد قديم تر پروتستانتيانو اوه اسفاره زيات لري ،دوهمه
برخه ئې يوازي مسيحيانو ته مختص ده ،دې ته د انجيل او د هغه د رشحي په سرتگه گوري ،خو
دا انجيل يو نه بل يك د ځينو له نظره څلور دي :انجيل متّٰى ،لوقا ،يوحنا او مرقس او د ځينو له
نظره پنځه دي او برناپا هم پرې عالوه كوي ،د دغو انجيلونو تر منځ كله شديد اختالف او كله
توافق ترسرتگو كېږي ،له الفاظو او د الفاظو له تركيب ئې په وضاحت رسه معلومېږي چي دا د
بېالبېلو ليكواالنو په الس ليكل شوي انجيلونه دي ،د انجيلونو تر څنگ به د عيىس عليه السالم
حواريونو او شاگردانو ته منسوب څه رسالې وگورئ ،كله چي دا رسالې او ليكونه له انجيلونو رسه
مقايسه كوئ نو متوجه به شئ چي نه دا د كوم انجيل رشح او تفسري دئ او نه په خپله د كوم
انجيل يوه ب رخه ،بس يو چا بل ته ليك لېږىل او د بايبل ليكونيك هغه په بايبل كي شامل كړى ،په
دې كي ډېر ليكونه پولس ته منسوب شوي.
• دې ته په پام رسه چ ي قرآن واضح او روښانه تاريخ لري ،دا معلومه ده چي كومه برخه ئې
كله او چېري نازله شوې ،چا چا له پيغمرب عليه السالم اورېدىل او ليكىل او چا چا حفظ كړى ،بيا د
چا په الس او په كوم وخت كي له ليكل شوو نسخو ،د حافظانو په موجوديت كي يوه نسخه
جوړہ شوې او په همدې نسخې د ټولو صحابه وو اتفاق شوى او په نړۍ كي خور شوى او اللّٰه
تعاىل د هغه دايس حفاظت كړى چي نن او د پيغمرب عليه السالم له رحلت څوارلس پېړۍ
وروسته ،چي څوك د نړۍ په يوې لري سيمي كي خلكو ته ملونځ وركوي او د ملانځه په دوران كي
كوم لفظ ترې هېر يش ،يا ئې ترتيب ترې بدل يش ،يا ئې اعراب سم ونه وايي نو مقتديان فتحه
وركړي او خپيل اشتباه ته ئې متوجه كړي!! هغه خلك چي بايبل ئې نه دئ لوستىل دايس گامن
كوي چي ښايي تورات او انجيل به هم قرآن ته ورته تاريخ ولري ،خو خربه نه يوازي دايس نه ده
بليك كامالً د دې عكس ده ،بايبل نه د اصيل تورات او انجيل مجموعه ده او نه ئې رشح او
تفسري ،په بايبل كي چي كوم كتابونه راغونډ شوي حتى د شمېر په اړہ ئې هم د بايبل منونيك
متفق نه دي ،كه څه هم د دې اختالف د ختمولو لپاره څو ځيل په بايبل كي ترصف شوى،
مشهور مذهبي مرشان ئې راغونډ شوي ،په دې ئې توافق كړى چي ځيني كتابونه ترې حذف كړى
14

بايبل د قرآن په رڼا كي

او هغه جعيل وگڼي ،خو وروسته بيا بيل ډلي بېرته پرې عالوه كړي ،كله چي د بايبل يو كتاب
لولئ نو په هغه كي به ډېر تناقضات په نظر دريش او چي بيا دا له نورو رسه مقايسه كوئ نو
هم به ئې په مطالبو كي شديد تناقض او اختالف وگورئ او هم ئې په الفاظو او د الفاظو په
تركيب كي .په دې اوسنۍ بڼي او ترتيب كي د بايبل د چاپ او خورېدو تاريخ هم ډېر پخواىن نه
دئ ،كه څه هم په يقين رسه په دې اړہ څه ويل گران دي ،د بايبل منونيك هم په دې اړہ له څه
ويلو عاجز دي ،خو په دې باندي تر لسو پېړيو لږ موده تېرېږي ،د موسې عليه السالم له زمانې
بيا تر دغه وخته چي بايبل د يوه كتاب بڼه غوره كوله ،په تورات او انجيل څه تېر شوي ،څومره
برخي ئې خوندي پاته شوې ،څومره تغيري او تحريف په كي راغىل ،څومره برخي ئې حذف شوې
او څه څه پرې عالوه شوي ،دې پوښتنو ته د تاريخ له مخي هيڅوك ځواب نه يش ويىل ،خو په
خپله د بايبل له مطالعې هر هوښيار او منصف لوستونىك دا قضاوت كوىل يش چي بايبل د دايس
گڼ شمېر نوم وركو ليكواالنو د ليكنو مجموعه ده چي نه د موضوعاتو په اړہ په خپلو كي توافق
لري او نه ئې د ليكنو اسلوب او د استدالل انداز يو بل ته ورته دئ ،يوه غوښتې د شعر په ژبه
خربي وكړي ،بل د متلونو په ژبه ،بل په فلسفي استدالل رسه ،بل د قصو او ناولونو په بڼي كي،
بل د تاريخ ليكونيك او د شجرو مرتب كونيك په توگه خپل مطلب بيان كړى.
• په بايبل كي له تحقيق وروسته زه دې نتيجې ته رسېدىل يم چي ښايي په ټولي نړۍ كي به
بل دايس مذهبي كتاب پيدا نه يش چي په تناقضاتو ،بې بنسټو او بېهوده خربو او دروغجنو
جعيل قصو كي له بايبل رسه سيالي وكړى يش ،زه دې ته حريان يم چي هغه انسان به څنگه
بايبل د يوه سپېڅيل كتاب په توگه مني چي عقل ولري او په رس كي ئې ماغزه وي!!
سبحان الله و بحمده ،سبحان الله العظيم
حكمتيار
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پيدايښت
دا د بايبل د لومړي كتاب نوم دئ ،د عامل د پيدايښت په اړہ بحث كوي ،له غريعلمي بحثونو
ئې په ډاگه معلومېږي چي دا كتاب د دايس چا په الس ليكل شوى چي د پيدايښت د څرنگوالي
په اړہ ئې معلومات ډېر ناقص او په افسانو والړ وو.
د بايبل د پيدايښت د كتاب په پيل كي د عامل د پيدايښت په اړہ دايس لولو( :په رس كي كله
چي خداى زمكه او آسامن پيدا كړل ،زمكه تشه او بې شكله وه ،د خداى روح د تورو بخاراتو پر
رس خوځېده ،خداى وفرمايل( :رڼا دي يش ،نو رڼا شوه ،خداى رڼايي خوښه كړہ او له تيارې ئې
بېله كړہ ،ده روښنايي د ورځي په نامه او تياره د شپې په نامه ونوموله ،شپه تېره او سبا شوه او
دا لومړۍ ورځ وه!!)
د بايبل په دې وينا كي څو خربي د غور وړ دي:
• دا خوشې او بې معنى خربه ده چي زمكه تشه او بې شكله وه!! له دې جملې هيڅوك څه
مطلب نه يش اخيستى ،له هر چا رسه دا پوښتنه راوالړېږي چي زمكه څنگه او له څه تشه وه؟
هر شته ىش شكل لري ،زمكه څنگه بې شكله وه؟
• د بايبل له دې لومړۍ جملې هم او له اكرثو نورو جملو هم په ډاگه معلومېږي چي دا كتاب
د اللّٰ ه تعاىل كالم نه بليك د يوه انسان كالم دئ ،دايس نه دي ويل شوي چي (كله ما زمكه او
آسامن پيدا كړل) بليك ويل شوي چي كله خداى زمكه او آسامن پيدا كړل ...رڼا ئې خوښه شوه...
) د دې خربي معنى دا ده چي دا د اللّٰه تعاىل په اړہ د يوه انسان كالم دئ ،تاسو به د بايبل په
هيڅ ځاى كي ونه گورئ چي اللّٰ ه تعاىل د متكلم په صيغه خربي كړې وي .خو د دې په مقابل كي
قرآن دايس دئ چي ټولي ويناوي ئې د اللّٰه تعاىل له لوري پيغمرب عليه السالم ته د خطاب بڼه
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لري ،اللّٰه تعاىل په خپله د متكلم په صيغه د قرآن مخاطبينو ته خطاب كوي.
• دلته د عامل د پيدايښت د بېالبېلو مرحلو لپاره همدا زموږ شپه او ورځ معيار گڼل شوى ،يعنې
د لومړۍ ورځي په لومړيو دولسو ساعتونو كي اللّٰه تعاىل رڼا راپيدا كړہ ،دا رڼا ئې په لومړي ځل
وليده او خوښه ئې شوه او د ورځي په نامه ئې ياده كړہ!! كه تاسو د بايبل دا خربه د يوه
ساينس پوه او هغه څېړونيك په وړاندي كېږدئ چي د عامل د پيدايښت په اړہ څېړني كوي نو
تاسو ته به ووايي:
• دا هيس يوه خوشې ،زړہ او بې بنسټه قصه ده ،هيڅ علمي ارزښت نه لري.
• د عامل د پيدايښت بېيل بېيل مرحلې په ساعتونو او ورځو نه بليك په سلهاوو مليونو كلونو
اندازه كوىل شو.
• رڼا او روښنايي له اجسامو بېل مخلوق نه دئ چي په مستقله توگه پيدا شوې وي ،رڼا همغه
وخت پيدا شوې چي د ملر په څېر روښانه او ځلېدونيك ستوري راپيدا شول ،زمكه هم په رس كي
روښانه او ځلېدونكې وه ،وروسته وروسته او ورو ورو سړہ او تياره شوه ،خپله رڼا ئې له السه
وركړہ او له ملره ئې رڼا او روښنايي اخيستل پيل كړل.
• د زميك پر رس شپه او ورځ هغه وخت راپيدا شوې چي زميك خپله اصيل رڼا او ځال له السه
وركړہ او تياره شوه!!
• د ورځي او شپې نومونه انسانانو په خپله وضع كړي ،په هر ځاى او هر قوم كي ئې بېل بېل
نومونه دي ،څوك ئې ورځ ،څوك يوم ،څوك روز ،څوك ئې د dayپه نامه يادوي ،كه دا نوم د اللّٰه
تعاىل له لوري اېښودل شوى وى نو په ټولو ژبو كي به رسه ورته وو .د بايبل له ليكونيك پوښتنه
كوو چي اللّٰ ه تعاىل ورځ په كوم نامه ياده كړې وه ،دا نوم عربي وو ،عربي وو ،انگلييس ،چينايئ
كه جاپاني وو؟!!
• د بايبل د پيدايښت باب چي چا ليكىل په دې وينا رسه ئې هڅه كړې چي د خداى د هغي
رسگرداني روح لپاره د اوسېدو مناسب ځاى جوړ كړي چي د تيارو بخاراتو پر رس خوځېده ،په
دې رسه ئې غوښتيل د مسيحيانو د دې عقيدې لپاره كوم بنسټ جوړ كړي چي خداى پر زمكه او
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د بني ارسائيلو په منځ كي اوسېږي ،د كائناتو د پيدايښت په لومړۍ ورځ ئې د زميك پر رس ځان
ته مناسب ځاى جوړ كړ او رسگردانه روح ئې له تورو بخاراتو راكوزه شوه!!
• د بايبل د دې غلطي وينا په مقابل كي قرآن څو خربي لري:
• زمكه او آسامن رسه جوخت او يو وو ،په يوه وخت او د يوې چاودني په ترڅ كي رسه بېل
شول.
• اللّٰ ه تعاىل آسامنونه او زمكه په شپږو ورځو كي پيدا كړي خو دا شپږ ورځي زموږ د معيارونو
مطابق شپږ ورځي نه دي چي دوه اويا ساعته كېږي ،بليك د اللّٰه تعاىل له عظمت رسه مناسب
شپږ مرحلې دي ،قرآن موږ ته وايي چي دا ورځ كله د زرو او كله د پنځوسو زرو كلونو معادل
وخت لپاره كارول شوې او دا ځكه چي د انسانانو لپاره د وخت معيار ورځ وه او اللّٰه تعاىل همدا
لفظ كاروىل خو دا د دايس اوږدې مودې لپاره چي يوه طبيعي مرحله احتواء كوي .له دې په
واضح توگه معلومېږي چي د اصيل انجيل الفاظ به حتامً دايس وو لكه د قرآن الفاظ ،هلته به هم
د ورځ لفظ د يوې طبيعي مرحلې د بيانولو لپاره كارول شوى وي ،په حقيقي او متداولې معنى
نه بليك په مجازي معن ى ،خو د بايبل ليكونيك اشتباه كړې او دا لفظ ئې په متداولي معنى
اخيستى او له دې ئې همغه د زميك د رس ورځ جوړہ كړې.
د پيدايښت د باب شپږمه او اومه فقره وايي:
• (بيا خداى وفرمايل :د بخاراتو كتلې دي رسه بېيل يش ،تر څو پورته آسامن او الندي بحر جوړ
يش!! نو خداى د بخاراتو كتلې د زميك له اوبو بېيل كړې او آسامن ئې ترې جوړ كړ ،شپه تېره او
سحر شو او دا دوهمه ورځ وه!! )
• كه دې وينا ته لږ ځري شئ نو څو حقائق به ستاسو مخي ته رايش:
• دلته د آسامن او اوبو بنسټ يو گڼل شوى او ويل شوي چي بخارات رسه بېل شول له يوې
برخي ئې آسامن جوړ ش و او له بيل د زميك د رس اوبه!! او دا د آسامن په اړہ د يوه دايس ناپوه
انسان انگېرنه كېدى يش چي د آسامن او اوبو د رنگ ورته والي ته په پام رسه ئې گامن كړى چي
كېدى يش د دې دواړو بنسټ او بنياد يو وي او دواړہ له بخاراتو جوړ شوي وي ،هغه په دې نه
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پوهېدو چي دا آسامن زموږ د زميك په څېر په ملياردونو ملياردونو ستوري او اجرام په خپيل غېږ
كي لري ،څه چي زموږ پر رس د يوې شنې پردې په څېر په نظر راځي دا آسامن نه دئ ،بليك زموږ
پر زميك راتاو د اوبو بخارات دي چي يوازي څو كيلو مرته د زميك له رسه واټن لري ،له دې پردې
آخوا بې انتهاء فضاء ده خو نه ئې رنگ شين دئ او نه اوبو او بخاراتو ته ورته!!
• د آسامن د پيدايښت په اړہ د دې غري علمي او عاميانه نظر په مقابل كي د قرآن وينا څومره
دقيقه او علمي ده چي وايي :په رس كي آسامن او زمكه رسه يو وو او د يوې زورورې چاودني په
ترڅ كي رسه بېل شوي او دا هغه خربه ده چي د يويشتمي پېړۍ كائنات څېړونيك او ساينس
پوهان ئې كوي.
د بايبل له نهمي تر ديارلسمي فقرې پوري دا مطالب راغيل:
• (بيا خداى وفرمايل :د آسامن الندي اوبه دي په يو ځاى كي راغونډي يش تر څو وچه پيدا
يش ،همدايس وشول ،خداى وچه د زميك په نامه او د اوبو ډنډ ئې د بحر په نامه ياد كړل او دا
ئې خوښ شول ،بيا ئې وفرمايل :ډول ډول نباتات او دانه لرونيك بوټي او مېوه لرونكې وني دي
په زميك كي راوټوكېږي او هر يو دي خپله خپله نوع پيدا كوي .همدايس وشول او خداى پرې
خوښ شو ،شپه تېره شوه او سحر شو او دا درېيمه ورځ وه).
څوك چي د طبيعت په اړہ ډېر سطحي او بسيط معلومات هم ولري دا خربي بې بنسټه او
غلطي گڼي ،په څو دالئلو:
• له ورپسې  14او  15جملې معلومېږي چي د بايبل ليكونىك په دې عقيده دئ چي لومړى
اوبه ،بوټي او وني پيدا شوي او بيا ملر او سپوږمۍ؛ خو دا خربه نه عقل مني او نه علمي
ت حقيقات ،عقل او مشاهده وايي چي د ملر له وړانگو او تودوخي پرته نه بوټي راټوكېږي او نه
وني ،كه ملر نه وي نو د زميك پر رس به هيڅ ژوى راپيدا نه يش ،دا ملر دئ چي زميك ته د ژوو د
پيدايښت او د بقاء دوه رضوري شيان ،رڼا او تودوخه وركوي ،كه ومنو چي ملر ،سپوږمۍ وروسته
پيدا شوي نو هغه بوټي او وني څنگه راپيدا شوي ،رڼا او تودوخه ئې له كومه ترالسه كوله؟!!
علمي تحقيقات وايي چي زمكه ،ملر او سپوږمۍ په يو وخت كي پيدا شوي او د دوى له
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پيدايښته يوه ورځ وروسته نه بليك په مليونهاوو كلونه وروسته د زميك پر رس د ژوندون رشائط
برابر شول  .د بايبل ليكوال هم له دې پلوه غلطي كړې چي د بوټو او ونو پيدايښت ئې د ملر او
سپوږمۍ له پيدايښته مخيك گڼيل او هم له دې پلوه چي د ملر او سپوږمۍ پيدايښت ئې له زميك
رسه په يو وخت نه دئ گڼىل!!
په څوارلسمي او پنځلسمي فقرې كي دايس لييك:
• (بيا خداى وفرمايل :په آسامن كي دي ځالنده اجسام وي چي زمكه روښانه او ورځ له شپې
بېله كړي او ورځي ،فصلونه او كلونه رامنځ ته كړي او همدايس وشول ،نو خداى دوه سرتي
رڼاوې پيدا كړې ترڅو زميك ته خپيل وړانگي ولېږي ،لويه رڼايي ئې پر ورځي د حكومت لپاره او
وړہ رڼايي ئې پر شپې د حكومت لپاره ،ده همدا راز ستوري راپيدا كړل ،خداى دا ستوري په
آسامن كي ځاى په ځاى كړل تر څو زمكه روښانه كړي ،پر شپې او ورځي حكومت وكړي او رڼا او
تياره رسه بېل كړي ،خداى په دې خوښ شو ،شپه تېره او سحر شو او دا څلورمه ورځ وه!! )
د دې وينا له ډېرو برخو معلومېږي چي دا د يوه كم علمه او د طبيعت له ارسارو د بې خربه
انسان وينا ده ،په څو دالئلو:
• سپوږمۍ د نورو ځالندو ستورو په پرتله يو ډېر وړوىك ستورى دئ ،دې ته د لوى او ځالنده
جسم نوم وركول يوه سرته غلطي ده ،په دې خاطر موږ ته سرته برېښي چي موږ ته تر ټولو نورو
ستورو رانږدې ده ،سپوږمۍ ځالنده جسم نه دئ ،رڼا ئې خپله نه ده ،هغه برخه ئې موږ ته
روښانه برېښي چي د ملر رڼا پرې لگېږي ،كه تاسو دا خربه يوه عامل ته وكړئ چي سپوږمۍ يو سرت
او ځالنده جسم دئ نو په دې خربي به وخاندي او دا به يوه سرته غلطي او عاميانه انگېرنه
وگڼي.
• د بايبل ليكوال په دې نه پوهېدو چي ملر نه يوازي تر ټولو سرت او ځالنده جسم نه دئ بليك د
دې ملر په څېر په آسامن كي په ملياردونو ځالنده او تر دې سرت سرت اجرام شته ،چي هم ئې رڼا
ترې زياته ده او هم ئې تودوخه ،خو په دې خاطر چي ملر تر هغوى موږ ته رانږدې دئ نو ځكه
ئې د يوازيني سرت او ځالنده جرم په توگه انگېرو ،كه تاسو د بايبل دا خربه كوم ساينس پوه ته
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وكړئ نو متسخر به پرې كوي.
• د بايبل دا خربه هم بې معنى خربه ده چه ملر پر ورځي ،سپوږمۍ پر شپې او ستوري پر
دواړو حكومت كوي ،دا نه معقوله خربه ده او نه كومه خاصه معنى افاده كوي ،نه دوى
حكومت كوىل يش او نه شپه او ورځ دايس شيان دي چي حكومت پرې كېدى يش.
د پيدايښت د باب له  20تر  23پوري جملې دايس دي:
• (بيا خداى وفرمايل :اوبه دي له ژوو ډكي يش او مرغان دي د آسامن له پاسه الوتني پيل
كړي ،بيا خداى په اوبو كي ژوند كوونيك سرت سرت حيوانات او ژوي او ډول ډول مرغان پيدا كړل،
خداى په دې هم خوښ شو او بركت ئې ورپه برخه كړ او وئې فرمايل :د بحر ژوي دي زيات او
اوبه دي ډكي كړي او مرغان دي هم د زميك پر رس زيات يش ،شپه تېره شوه سحر شو او دا
پنځمه ورځ وه).
په دې جملو كي څو د اعرتاض ټيك په نظر راځي:
• د ژوو د پيدايښت په اړہ دا رأيه سمه او دقيقه نه ده چي لومړى ډول ډول بوټي او وني پيدا
شوې او بيا په اوبو كي ژوند كوونيك حيوانات ،دقيقه رأيه دا ده چي لومړى د اوبو ژوي او بيا د
وچي ژوي پيدا شوي.
• د مرغانو په اړہ دا ويل چي د آسامن د پاسه دي الوتني پيل كړي ،صحيح او دقيقه وينا نه
ده ،ځكه دوى د آسامن د پاسه الوتني نه كوي ،زموږ د رس د پاسه او د زميك او آسامن ترمنځ
الوتني كوي .ممكن نه ده چي يو كالم دي د اللّٰه تعاىل له لوري وي او په هغه كي دي دايس ټكيو
ته پاملرنه نه وي شوې.
 24او  25جملې ئې دايس دي:
• (بيا خداى وفرمايل :زمكه دي ډول ډول اهيل او وحيش حيوانات او خزندې راپيدا كړي،
همدايس وشول او خداى ډول ډول اهيل او وحيش حيوانات او خزندې راپيدا كړل او له خپله كاره
خوښ شو)
كه دغو جملو ته لږ ځري شئ نو دوه د اعرتاض وړ خربي به ستاسو مخي ته رايش:
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• د بحث انداز دايس دئ لكه له دوو خدايانو چي بحث كېږي ،يو خداى فرمان وركوي او بل
خداى هغه تررسه كوي ،سرت خداى وايي :زمكه دي ډول ډول اهيل او وحيش حيوانات او خزندې
راپيدا كړي او بل خداى همدا كار كوي او لومړى خداى پرې خوشحالېږي!!
• په رس كي ويل شوي چي زمكه دې ډول ډول اهيل او وحيش حيوانات او خزندې راپيدا كړي،
خو وروسته ويل شوي چي خداى دوى راپيدا كړل.
په يوه بليغ كالم كي نه بې ځايه تكرار وي او نه تناقض ،پورتنى مطلب كه يو اديب انسان
ولييك نو په لنډو الفاظو رسه به لييك :اللّٰه تعاىل وغوښتل چي زمكه دې ډول ډول اهيل او وحيش
حيوانات او خزندې راپيدا كړي او همدايس وشول ،دا په هغه صورت كي چي وغواړي د دوى
پيدايښت زميك ته منسوب كړي خو كه وغواړي د دوى پيدايښت اللّٰه تعاىل ته منسوب كړي نو
لييك به :اللّٰ ه تعاىل وغوښتل چي په زميك كي ډول ډول اهيل او وحيش حيوانات او خزندې راپيدا
كړي ،همدايس ئې وكړل .په دې وينا كي نه ابهام شته او نه لوستونىك په شك او شبهه كي اچوي،
خو د بايبل وينا هم مبهمه ده او هم لوستونىك په شك كي اچوي چي دلته يو خداى مطرح دئ
كه دوه ،د ژوو پيدا كول د زميك كار دئ كه د اللّٰه تعاىل؟!!
له  26تر  31پوري جملې دايس دي:
• (باآلخره خداى وفرمايل :انسان به د ځان په څېر جوړوم ،تر څو د زميك پر حيواناتو ،د اوبو
پر كبانو او د آسامن پر مرغانو حكومت وكړي)( ،نو خداى انسان خپل ځان ته ورته پيدا كړ ،هغه
انسان د نارينه او ښځي په بڼه كي پيدا كړ او بركت ئې ورپه برخه كړ او وئې فرمايل :د اوالد
خاوند او زيات شئ او زمكه ډكه كړئ ،پرې مسلط شئ ،د سمندر پر كبانو ،د آسامن پر مرغانو او
پر ټولو حيواناتو حكومت وكړئ( ،ټول دانه لرونيك بوټي او ټولي مېوه لرونكې وني مي ستاسو د
خوراك لپاره دركړل او ټول شنه واښه مي حيواناتو ،مرغانو او خزنده وو ته وبخښل)
په دې جملو كي څو دايس سرتي سرتي غلطي خربي گورو چي د اللّٰه تعاىل له كالمه او له
حقيقته په فرسخونو فرسخونو واټن لري:
• نه خداى د انسان په څېر كېدى يش او نه انسان د خداى په څېر ،هغه خداى چي د انسان په
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څېر وي حقيقي خداى نه بليك د انسان د ذهن زېږنده خداى دئ ،دا يوازي بايبل نه دئ چي
وايي خداى د انسان په څېر دئ ،د نوح عليه السالم له قومه بيا تر نن پوري ټولو جاهلو قومونو
د انسان مجسمه جوړہ كړې او هغې ته ئې د خداى نوم وركړى ،د هندوانو او بودايانو خدايان
هم د انسانانو مجسمې دي ،هغوى هم له خدايه دايس يو انځور په خپل ذهن كي جوړ كړى
چي انسان ته ورته دئ ،د زميك او آسامنونو خالق خداى نه په شكل ،صورت او هيئت كي انسان
يا بل مخلوق ته ورته كېدى يش او نه په خپلو صفاتو او افعالو كي ،قرآن د اللّٰه تعاىل په اړہ د
مسيحيانو او يهودانو دا غلطه انگېرنه په ډېر قاطعيت او رصاحت رسه ردوي او فرمايي چي اللّٰه
تعاىل د دې عامل هيڅ څه ته ورته نه دئ او په دې ټول پراخ عامل كي هيڅ دايس څه نشته چي
اللّٰه تعاىل ته ورته وي:
َۡ َ َ ۡ َ ۡ َُ َ َ ُ ۡ
يع ٱل َب ِص ُير * الشورى11 :
 ...ليس ك ِمثلِهِۦ شيء ۖ وهو ٱلس ِم
 ...د ده مثال ته ورته څه نشته او دى ليدونىك اورېدونىك دئ.
يعني اللّٰه تعاىل هغه خربي اوري چي جاهل وگړي ئې د ده په اړہ كوي او دى له خپل
مخلوق رسه تشبيه كوي او ټول مخلوقات د ده تر نظر الندي دي او گوري چي هيڅ څه ده ته
ورته نه دي.
• دا خربه بې معنى ده چي انسان د اوبو پر كبانو ،د آسامن پر مرغانو او پر ټولو حيواناتو
حكومت كوي ،حكومت كول خو دې ته وايي چي حاكم امر كوي او محكوم د ده امر پر ځاى
كوي ،نه حيوانات زموږ تر امر الندي دي ،نه كبان او نه مرغان ،اكرث ئې له موږ وېرېږي او تښتي،
د دې وينا بر عكس د قرآن وينا څومره دقيقه ده چي فرمايي:
ََ ۡ ََ ْۡ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ
ٗ
َۡ ََ ُ َ ُ َ ٗ
َ َ
ََ
ۡ
ض َوأس َب َغ عل ۡيك ۡم نِع َمهۥ ظهِ َرة َو َباطِ نَة
ألم تروا أن ٱلله سخر لكم ما فِي ٱلسم َو ِت وما فِي ٱٓأۡلر ِ
َ ۡ َ ُٗ َ َ ُ
ُ
َ َ َ َ
س من يُ َج ِدل فِي ٱللهِ بِغ ۡيرِ ِعل ٖم َوَل هدى َوَل كِت ٖب منِيرٖ * لقمان20 :
ۗ و ِمن ٱلنا ِ
َ
َ ٗ ُ َ
ََ ََ َُ َ
َۡ
َ َ َ َ ۡ ََ َ
َ َ َ ََ
ٓأَلي ٖت لِقوٖم َيتفك ُرون *
يعا ِمنۡه ۚ إِن فِي ذل ِك
ض ج ِم
ۡر
ٱۡل
ِي
ف
ا
م
و
ت
و
م
ٱلس
ِي
ف
ا
م
وسخر لكم
ِ
ِ
الجاثية13 :
• په دې آيتونو كي د حكومت كولو پر ځاى د تسخري لفظ كارول شوى ،او وايي :د زميك او
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آسامن هر څه مو ستاسو لپاره مسخر كړي ،يعني ستاسو د خدمت لپاره مو گامرلي ،شپه ورځ
لگيا دي تاسو ته گټه رسوي ،د دوى شته واىل ستاسو د شته والي ضامن دئ ،كه دوى نه وي
ستاسو ژوند له گواښ رسه مخامخ كېږي .موږ پر ملر او سپوږمۍ حكومت نه كوو ،خو دواړہ زموږ
په خدمت كي لگيا دي ،زموږ زميك ته رڼا او تودوخه راكوي .په دې اړہ به د اصيل انجيل وينا
حتامً د قرآن دغو آيتونو ته ورته وه خو د بايبل ليكونيك په ناسمو الفاظو غلطه تعبري كړې.
• دا دواړہ خربي هم ناقيص او غلطي دي او هم د واقع خالف چي ((ټول دانه لرونيك بوټي او
ټولي مېوه لرونكې وني مي ستاسو (انسانانو) د خوراك لپاره دركړي او ټول شنه واښه مي
حيواناتو ،مرغانو او خزنده وو ته وبخښل) ،دا ځكه چي نه هغه يوازي د انسانانو د خوراك لپاره
دي او نه دا يوازي د حيواناتو ،مرغانو او خزنده وو لپاره ،موږ له دانه لرونكو بوټو پرته ډېر بوټي
خورو او دوى پر وښو رسبېره دانه او مېوه خوري ،په مرغانو كي ډېر دايس دي چي يوازي دانه
خوري او واښه نه يش خوړىل او په حيواناتو كي ډېر دايس چي د وښو پر ځاى غوښه خوري .د
بايبل دا تقسيم نه موږ مراعاتوو او نه دوى ،دا تقسيم د واقع خالف دئ ،كوم هوښيار او پوه
انسان به دا غلطه او د واقع خالف وينا د اللّٰه تعاىل د كتاب وينا وگڼي؟
د پيدايښت د باب د لومړي فصل وروستۍ جمله دا ده:
• (په دې وخت كي خداى ټول هغه څه له نظره تېر كړل چي ده پيدا كړي وو ،د پيدايښت كار
ئې ډېر په زړہ پوري او عالي وموندو ،شپه تېره شوه سحر شو او دا شپږمه ورځ وه)
د پيدايښت د باب دوهم فصل په دې مسخره خربي پيل كېږي:
• (په دې ترتيب آسامنونه ،زمكه او څه چي په دوى كي دي تكميل شول ،د اومي ورځي په
رارسېدو رسه خداى د پيدايښت كار متام كړ او له كاره ئې الس واخيست ،خداى اومي ورځي ته
بركت ورپه برخه كړ او هغه ئې مقدسه وبلله ،دا ځكه چي دا هغه ورځ وه چي خداى د
پيدايښت د كار له بشپړولو وروسته آرام وكړ .په دې توگه آسامنونه او زمكه پيدا شول)!!
په دې خربو هر باشعوره انسان څو جدي اعرتاضات كوىل يش:
• بايبل په دې وينا رسه له خدايه دايس څوك جوړ كړى چي په خپل ټول عمر كي ئې شپږ
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ورځي كار كړى ،په همدغو شپږو ورځو كي ئې د پيدايښت كار بشپړ كړى او د اومي ورځي په
رارسېدو رسه له خپله كاره فارغ شوى ،د زميك او آسامنونو ټول كارونه ئې خپيل مخي ته پرېښي
او ده د خپيل ستړيا رفع كولو لپاره آرام كړى ،بايبل دا هم نه وايي چي دا آرام يوازي د همدغي
ورځي دولس ساعته وو كه تر ننه دوام لري ،د بيان له الفاظو خو دايس معلومېږي چي د خداى
كار په شپږو ورځو كي بشپړ شوى ،له كاره ئې الس اخيستى ،دايس كوم كار نه دئ پاته چي د
بايبل خداى ئې د كولو لپاره راپورته يش او خپله رخصتي پاى ته ورسوي!!
• دوى خداى په انسان قياس كړى ،لكه څنگه چي انسان د خپيل ستړيا رفع كولو لپاره په اونۍ
كي يوې ورځي رخصتۍ ته رضورت لري همدا راز د بايبل خداى هم بايد انسان ته ورته وي،
شپږ ورځي ئې كار كړى او اومه ورځ آرام!! آيا كوم عقلمن انسان به هغه څوك د خداى په حيث
ومني چي ستړى كېږي او آرام ته رضورت لري؟!
• موږ خو عمالً گورو چي د پيدايښت لړۍ په مسلسل او پر له پسې توگه روانه ده ،يوه شېبه
په كي توقف نه راځي ،د دې هستۍ هري خوا ته چي مخ اړوو ،گورو چي هر څه له هيڅ پيل
يش ،ورو ورو سرت يش ،د كامل په لوري وده وركړى يش ،د خپيل ارتقاء او كامل آخري پوړ ته
ورسوىل يش ،يو رضوري او الزم كار ورباندي تررسه يش ،يو رضورت ورباندي رفع كړى يش ،يوه
تشه او خالء ورباندي ډكه كړى يش ،بيا ئې زوال پيل يش ،په زړښت او مرگ محكوم يش او ځاى
ئې بل ته تش كړى يش ،زوړ او كمزورى ختم يش او ځوان او ځواكمن ته خپل ځاى پرېږدي ،دا
كار هره شېبه ،هري خوا ته تكرارېږي ،د دې مظاهرو تر شا خو موږ ته د خالق او پيدا كوونيك
ذات د مسلسل ترصف ،ربوبيت او پالني نښي او آثار په نظر راځي ،د بايبل پلويان دي موږ ته
ووايي چي دا كارونه څوك كوي؟ په خپله تررسه كېږي ،كه ئې اللّٰه تعاىل تررسه كوي؟
تاسو د بايبل دا كچه وينا د قرآن له دې وينا رسه مقايسه كړئ چي د اللّٰه تعاىل په اړہ
فرمايي:
َ
َۡ
َ َ
ُ ۡ ُ
َۡ َُ ُ َ
َ ۡ
ض ۚ كل يَوٖم ه َو فِي شأ ٖن * الرحمن29 :
يسـلهۥ من فِي ٱلسم َو ِت وٱٓأۡلر ِ
د آسامنونو او زميك هر څه ده ته خپيل غوښتني وړاندي كوي (له ده د خپلو غوښتنو تررسه
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كېدل غواړي) ،دى هره ورځ په يوه كار كي لگيا دئ (يعني هغه هره شېبه په چارو كي د ترصف
په حالت كي دئ)
اللّٰ ه تعاىل د زميك او آسامنونو د ټولو مخلوقاتو اړتياوو ته په خپله ځواب وايي ،دى ئې
رضورتونه رفع كوي او اړتياوي ئې پوره كوي .د دې عامل هر كار ،هره شېبه ،په خپله مالك امللك
خداى تررسه كوي،اللّٰه تعاىل دايس نه دئ چي د دنيا كارونه ئې خپيل مخي ته پرېښي وي او دى
هيڅ ترصف پيك نه كوي ،بليك هر كار ،كه سرت وي او كه ووړ ،د ده په اراده ،إذن ،حكم ،قدرت
او مخامخ ترصف رسه تررسه كېږي ،هغه يوه شيبه هم د عامل د چارو له ادارې ،پالني او ساتني نه
غافله كېږي.
همدا راز د البقرة سورې په  255آيت كي فرمايي:
َ َ ُۡ ُُ َ َ َ َ ۡ َ ََ َُ ُ
ود ُهۥ ح ِۡف ُظ ُه َما ۚ َو ُه َو ۡٱل َعل ُِي ۡٱل َع ِظ ُ
يم *
 ...و ِسع كر ِسيه ٱلسمو ِت وٱٓأۡلرض ۖ وَل ي
( ...د قدرت او واكمنۍ) كرسۍ ئې پر آسامنونو او زميك حاوي ده او د دوى دواړو (زميك او
آسامن) ساتنه ئې نه ستومانه كوي او هغه سرت لوړ ذات دئ.
ۡ
َ َ
َ َ َ ُ ُ ُ َ َََ َ َ َ َ ۡ َ
ض فِي ستَ ِة أَيَاٖم ُث َم ۡٱستَ َوى َعلَي ۡٱل َع ۡ
إِن ربكم ٱلله ٱل ِذي خلق ٱلسمو ِت وٱٓأۡلر
ش ۖ ُيغشِ ي ٱل ۡيل
ر
ِ
ِ
َ َ َ َ ۡ ُُ ُ َ ٗ َ َ
َ
َ
ۡ
ۡ
َ
ُ
َ
َ َُ َ
َ
ٱلش ۡم َ
س َو ۡٱل َق َم َر َوٱلن ُج َ
وم ُم َسخر ِت ۢ بِأ ۡمرِهِۦٓ ۗ أَل له ٱلخل ُق َوٱٓأۡل ۡم ُر ۗ ت َب َار َك
ٱلنهار يطلبهۥ حثِيثا و
ٱلل ُه َر ُب ۡٱل َعلَم َ
ين * اَلعراف54 :
ِ
يقيناً چي ستاسو رب هغه ذات دئ چي آسامنونه او زمكه ئې په شپږو ورځو كي پيدا كړل ،بيا
ئې پر عرش استوى وكړہ ،شپه پر ورځ راكاږي (پرې پټوي ئې) ،دايس چي په تلوار ئې لټوي او
ملر ،سپوږمۍ او ستوري ئې امر ته منقاد دي ،په دې پوه شه چي هم (خلقت يعني پيدايښت)
ده لره دئ او هم (امر يعني چاري سمبالول) ،د عاملونو پالونىك اللّٰه بركتناك دئ.
بايبل وايي چي اللّٰ ه تعاىل له شپږو ورځو كار وروسته ستومانه شو او په اومه ورځ ئې آرام
وكړ ،خو قرآن د بايبل د دې غلطي خربي په ځواب كي فرمايي چي اللّٰه تعاىل د آسامنونو او زميك
له پيدا كولو وروسته د چارو واگي په خپل الس كي ونيولې ،د ټول كائنات د سلطنت پر عرش ئې
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استوى وكړہ ،هغه هم خالق دئ او هم ټولواك ،لكه څنگه چي د مخلوقاتو پيدايښت د ده
ځانگړتيا ده همدا راز واكمني او د عامل د چارو سمبالول د ده كار دئ ،شپه او ورځ د ده په امر
ځي راځي ،ملر ،سپوږمۍ او ستوري دى اداره كوي ،اللّٰه تعاىل هم خالق دئ او هم پالونىك او
ساتونىك.
گورئ چي قرآن دا عامل دايس معرفي كوي چي د اللّٰه تعاىل ملك دئ ،دى ئې واكمن دئ ،هر
څه د ده په امر او حكم تررسه كېږي ،كه ملر راخېژي او لوېږي ،كه ورېځي په آسامن كي خوځي،
باران او واوره ترې ورېږي ،كه ونه او بوټى له زميك راټوكېږي او دانه او مېوه وركوي ،كه ژوي
پيدا كېږي ،سرت كېږي او مري ،هر څه او هركار اللّٰه تعاىل كوي ،د ده په امر او توفيق تررسه
كېږي .د بايبل دا خربه له بنسټه ردوي چي اللّٰه تعاىل د عامل له پيدايښته وروسته د نوي
پيدايښت لړۍ متوقف كړہ ،ستومانه شو او آرام ئې وكړ!! گورئ چي د اللّٰه تعاىل په اړہ د بايبل
وينا څومره ناقصه او د واقع خالف ده او د قرآن وينا څومره جامع او د حقيقت مطابق ،آيا يو
عقلمن انسان به ه غه خداى ومني چي ستومانه كېږي او آرام كولو ته اړ كېږي او د خپل ملك
چاري او واگي خپيل مخي ته پرېږدي؟!!
د دې فصل له پنځمي تر پنځلسمي پوري فقرې دايس دي:
• (كله چي خداى زمكه او آسامن پيدا كړل ،هيڅ بوټى او واښه د زميك پر رس نه وو شنه شوي،
دا ځكه چي نه خداى باران وروىل وو او نه كوم انسان وو چي په زميك كي څه وكري ،خو اوبه له
زميك راخوټېدې او ټولي وچي ئې خړوبولې!! دغه وخت خداى آدم له خاوري جوړ كړ او بيا ئې
د ده په پزه كي د ژوند روح پو كړہ او ده ته ئې ژوندون ورپه برخه كړ او له آدمه يو ژوندى
موجود جوړ شو! له دې وروسته خداى په عدن كي چي په ختيځي سيمي كي پروت دئ يو باغ
پيدا كړ او هغه آدم ئې په كي ځاى په ځاى كړ چي مخيك ئې پيدا كړى وو!! خداى ډول ډول
ښايسته وني په دې باغ كي راپيدا كړې تر څو خوندوري مېوې وركړي ،ده د باغ په منځ كي (د
حيات ونه) او همدا راز "د ښه او بد د پېژندو ونه) پيدا كړہ ،د عدن له سيمي د باغ په لوري يو
سيند وبهېدو تر څو ئې خړوبه كړي ،بيا دا رود په څلورو وړو رودونو تقسيم شو ،لومړى رود ئې
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"فيشون" دئ چي د خويله له سيمي تېرېږي او هلته خالص رسه زر ،مرغلري او د جزع ډبري
موندل كېږي ،دوهم ئې (جيحون) دئ چي د كوش له سيمي تېرېږي ،درېيم ئې (دجله) دئ چي
د آشور ختيځ ته درومي او څلورم ئې (فرات) دئ!! خداى آدم د عدن په باغ كي پرېښود تر څو
هلته كار وكړي او د باغ ساتنه او پالنه وكړي او ده ته ئې وويل :د دې باغ د ټولو ونو مېوې خوره
پرته د يوې وني "د ښه او بد د پېژندا ونه" دا ځكه چي كه دا مېوه وخورې مطمنئ اوسه چي
حتامً مرې!!
راشئ دا جملې لږ په دقت رسه له نظره تېري كړو او وگورو چي دا څومره بې معنى،
مبهمي ،د حقيقت خالف او افسانې ته ورته خربي دي!!
• موږ هره شېبه په خپلو سرتگو گورو چي اللّٰه تعاىل ژوندي مخلوقات څنگه پيدا كوي ،څنگه
ئې له مړې خاوري جو ړوي ،څنگه روح په كي پو كوي او ژوندى مخلوق ترې جوړوي ،آيا دغه
څه چي موږ ئې په خپلو سرتگو گورو له هغه څه رسه مطابقت لري چي بايبل ئې د آدم عليه
السالم د پيدايښت په اړہ وايي؟! آيا د ژونديو شيانو په پيداكولو كي د اللّٰه تعاىل سنت همدايس
دئ چي ل ومړى د يوه يش مجسمه جوړوي ،بيا ئې په پزه كي روح ور پو كوي او ژوندى مخلوق
ترې جوړوي؟! آيا د بايبل ليكونيك او منونيك همدايس پيدا شوي؟! كه دوى دايس نه وي پيدا
شوي نو د دوى جد آدم عليه السالم به ولي دايس پيدا شوى وي؟! اللّٰه تعاىل خو انسانان،
حيوانات او بوټي دايس پيدا كوي چي په رس كي وړوكې نطفه وي ،ورو ورو سرته يش او يو بشپړ
ژوندى مخلوق ترې جوړ يش ،څنگه ومنو چي لومړى اللّٰه تعاىل د ټولو ژوو مجسمې جوړي كړې
بيا ئې د دوى په پزو كي روح پو كړې او ژوند ئې ورپه برخه كړى!! دا انگېرنه خو نه له انساني
عقل رسه اړخ لگوي او نه په پيدايښت كي د اللّٰه تعاىل له مشهود او نه بدلېدونيك سنت رسه.
• د پيدايښت د باب په لومړي فصل كي ويل شوي چي د آدم عليه السالم له خلقته مخيك ټول
نور ژوي د بوټو او ونو په شمول پيدا شوي وو ،خو دلته ويل شوي چي د ده د پيدايښت په
وخت كي د زميك پر رس هيڅ واښه او بوټي نه ول ،د ده له پيدايښته وروسته خداى په عدن كي
يو باغ پيدا كړ!! دا رصيح تناقض دئ.
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• د بايبل له دې وينا معلومېږي چي آدم عليه السالم د زميك پر رس يوه باغ كي ځاى په ځاى
شوى ،خو د دې تر څنگ وايي چي په دې باغ كي خداى د نورو ونو تر څنگ او د باغ په منځنۍ
برخي كي د (حيات ونه) او د (ښه او بد پېژندا ونه) هم پيدا كړہ!! خو نه د زميك پر رس په ونو
كي د حيات ونه شته او نه د ښه او بد پېژندا په نامه كومه ونه!! د بايبل ليكوال او پلويان دي
ووايي چي دا دوه وني چېري دي؟ تاسو كومي وني په دې نامه پېژنئ؟ د نړۍ په هيڅ گوټ كي
دايس وني نشته!! د حيات ونه ،د معرفت ونه ،د حيات اوبه او دې ته ورته نوري خربي بې
بنسټه او د خيال په عامل كي جوړي شوې خربي دي ،انسان دايس پيدا شوى چي خامخا به مري،
اللّٰه تعاىل دايس اوبه او مېوه نه ده پيدا كړې چي د هغې په خوړلو رسه انسان دامئي او ابدي
ژوند ترالسه كړي ،د انسان معرفت اكتسابي دئ ،ورو ورو زياتېږي ،د تعليم ،تعلم ،زده كړي او
تجربې په نتيجه كي ئې د معرفت او د ښه او بد د پېژندا سطح لوړېږي ،اللّٰه تعاىل دايس مېوه نه
ده پيدا كړې چي د هغې په خوراك رسه انسان ته د ښه او بد د پېژندو معرفت ورپه برخه يش!!
د بايبل د دې وينا په خالف ،د قرآن په هغو آيتونو كي چي تر ټولو د مخه پر پيغمرب عليه السالم
نازل شوي او په همدې آيتونو د قرآن د نزول لړۍ پيل شوې دايس راغيل:
َ
َ
ََۡ
ۡ ََ
ۡ ۡ َُ ۡ
َ
ۡٱق َر ۡأ ب ۡٱسم َرب َك َٱل ِذي َخلَ َق * َخلَ َق ۡٱۡل َ
نس َن ِمن عل ٍق * ٱق َرأ َو َربك ٱٓأۡلك َر ُم * ٱل ِذي عل َم بِٱلقل ِم *
ِ
ِ ِ ِ
َ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َۡ
ٱۡلنسن ما لم يعلم * العلق5 -1 :
علم ِ
 -1ولوله په نوم د خپل رب ،هغه چي پيدا ئې كړ -2 .انسان ئې له ځوړندو پيدا كړ -3 .ولوله
چي رب دې ډېر كريم دئ -4 .آ چي په قلم ئې پوهه وركړہ -5 .انسان ته ئې ورزده كړل څه چي
نه پرې پوهېدو.
په دې مباركو آيتونو كي څو مطالب خاصه توجه غواړي:
د اللّٰ ه تعاىل له لوري وحي د اقرأ (ولوله) په امر پيل شوې او دا ښيي چي د اسالم له نظره د
(لوست) مقام او منزلت څومره لوړ دئ او څومره اهميت لري ،دا د اللّٰه تعاىل لومړى امر دئ ،په
دغه امر رسه ئې د وحي لېږل پيل كړي.
دا د اللّٰه تعاىل د كرم او پېرزويني څرگنده نښه ښودل شوې چي انسان د يوه (ځوړند توكي)
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له حالته هغه ځاى ته رسوي چي (كامل انسان) ترې جوړ يش ،ليك او لوست ورښيي ،انسان
يوازينى مخلوق دئ چي كوىل يش د (لوستلو) له الري د بل په خربه پوه يش او د (ليكلو) له الري
خپل معلومات خوندي كړي او خپل پيغام نورو ته ورسوي او په دې رسه د خپل سلف له قيمتي
تجاربو گټه واخيل ،د معلوماتو د ضايع كېدو مخه ونييس او راتلونيك نسل ته ئې انتقال كړي ،له
انسانه پرته دا وړتيا او امتياز په هيڅ ذيروح كي نه گورو ،اللّٰه تعاىل په انسان كي دا استعداد او
وړتيا اېښې ده چي له (قلم) د تعليم او تعلم وسيله جوړہ كړي ،له دې اړخه ئې انسان ته پر
ټولو نورو مخلوقاتو فضيلت وركړى.
په (قرائت)( ،علم) او (قلم) رسه هم انسان ته پر نورو مخلوقاتو فضيلت وركړى شوى او
هم په خپله د انسانانو تر منځ يوه ته پر بل فضيلت.
(قلم) د زده كړي او پوهي ډېره اغېزمنه وسيله ده ،په دې رسه انسان د دې مجال ترالسه
كوي چي په ډېرو هغو حقائقو پوه يش چي له بيل الري پرې پوهېدل ورته ممكن نه وو.
لكه څنگه چي دلت ه د (علم بالقلم) الفاظ په دې معنى دي چي انسان ته له قلم د
استفادې استعداد وركړى شوى ،اللّٰه تعاىل د هغه په فطرت كي دا ملكه اېښې چي قلم جوړ كړي،
خپل ما في الضمري ولييك او نورو ته ئې انتقال كړي او له دې د زده كړي او تعليم او تعلم وسيله
جوړہ كړي ،همدا راز په نورو آيتونو كي دې ته ورته راغيل الفاظ لكه (علمه البيان) او (علم آدم
االسامء كلها) هم هغو استعدادونو ته اشاره كوي چي انسان ته وركړى شوي ،انسان ته د (بيان)
ملَكه وركړى شوې ،كوىل يش خپل (مافىالضمري) اظهار كړي او له كلامتو او الفاظو په استفادې
رسه خپل قصد ،هدف  ،نظر او پيغام ترشيح او توضيح كړي ،هغه ته د هر څه د پېژندو او په هر
څه د يوه مناسب نوم اېښودو استعداد وركړى شوى ،هغه كوىل يش خپله پوهه د نومونو په
قالب كي ترتيب ،تنظيم او حفظ كړي او نورو ته ئې انتقال كړي .دا د انسان يوه ځانگړتيا ده ،دا
صفت په نورو مخلوقاتو كي نشته ،په دې رسه اللّٰه تعاىل انسان ته پر ټولو مخلوقاتو فضيلت او
رشف وركړى.
په اصل كي انسان (بې علمه) دئ ،په تدريج رسه زده كړہ كوي او علم ترالسه كوي .د
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انسان د پوهي او علم تفاوت د نورو ژوو له شعور او پوهي رسه په دې كي دئ چي نور ژوي
ثابت او محدود علم لري ،له مخيك د دوى په خټه او دماغ كي اېښودل شوى ،په فطري او
الهامي توگه ورته تفهيم شوې چي څنگه ژوند وكړي ،كوم كوم كارونه وكړي ،څه وخوري او د څه
له خوراكه ډډہ وكړي ،څنگه مفيد او مرض رسه بېل كړي ،خو انسان كوىل يش چي تر هغه څه
زيات هم زده كړي چي په فطري او الهامي توگه ورښودل شوي او په ضمري كي ئې اېښودل
شوي .دى كوىل يش زده ك ړہ وكړي ،د خپيل پوهي سطح لوړہ كړي ،ارسار كشف كړي او پټ
حقائق ځا ن ته معلوم كړي ،په (لوستلو)( ،ليكلو) او له (قلم) په استفادې رسه د خپيل حافظې
ظرفيت لوړ او پراخ كړي او په هغه څه هم پوه يش چي نور پرې پوهېدلي او دى ترې غافل وو
او له پېژندو ئې عاجز .كه انسان ته له (قلم) د استفادې استعداد نه وى وركړى شوى او په ليك
او لوست نه پوهېدى نو د هر چا علم او پوهه به له ده رسه پاته كېده ،نه به په دې توانېدو چي
د نورو له پوهي او تجربو گټه واخيل او نه به ئې خپل تجارب او علم نورو ته انتقالوىل شو.
تاسو د قرآن دا علمي ،دقيقه او په حقيقت او واقعيت والړہ وينا د بايبل له دغي بې بنسټي
ادعاء رسه مقايسه كړئ چي وايي :انسان د معرفت د وني مېوه وخوړہ ،سرتگي ئې پرانيستل
شوې ،د ځان او خپل ماحول په حال پوه شو.
• بايبل دلته وييل چي لومړى آدم عليه السالم ته د عدن په سيمي كي يو باغ جوړ كړى شو ،بيا
د دې باغ د خړوبولو لپاره د همدې عدن له سيمي يو دومره سرت سيند جارى كړى شو چي د
دجلې او فرات په څېر څلور رودونه ترې جال شوي وو ،خو دا باغ دومره ووړ وو چي آدم عليه
السالم يوازي په هغه كي كار كاوو او د هغه ساتنه به ئې كوله!! او دا سرت سيند له هغه وروسته
د عدن له سيمي په بهېدو شو چي خداى دا باغ تيار پيدا كړى او جوړ كړى وو!! دا ټولي خربي
هم د عقل خالف دي او هم د واقع خالف ،معمول خو دا ده چي لومړى په يوې سيمي كي اوبه
پيدا كېږي بيا په كي بوټي او وني ،خو بايبل د دې عكس خربه كوي!! نه د دې څلورو رودونو
رسچينه يوه ده ،نه له يوه سينده رسه جال شوي ،نه د دجلې او فرات شاوخوا كي دايس بل سرت
رود شته چي دجله او فرات ترې بېل شوي وي ،د بايبل دا خربه ډېره عجيبه ده چي وايي دجله
او فرات له يوه سرت سينده بېل شوي ،حال دا چي دجله او فرات په رس كي نه بليك په پاى كي
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رسه يو ځاى شوي ،ښايي د بايبل ليكونيك ته چا وييل وو چي دا دواړہ رودونه په فالنۍ سيمي
كي رسه يو ځاى دي او بر رسه بېل ،ده گامن كړى چي له بره رسه يو ځاى دي او په پاى كي رسه
بېل!! كه دا رودونه له جنوب رشقه د شامل غرب په لوري بهېدى نو بيا د بايبل خربه سمه وه،
خو خربه برعكس ده ،دا رودونه د عراق له شامل غربه د جنوب رشق په لوري بهېږي او د خليج
خولې ته نږدې رسه يوځاى كېږي ،د بايبل دا خربه هم نامعقوله ده چي د يوه كس تر څارني او
ساتني الندي يو ووړ باغ دي په دومره سرت سيند خړوب يش ،كه د دجلې او فرات ترڅنگ د
فيشون او جيحون په نامه رودونه هم وى ،چي نشته او په نقشه كي هم نه ترسرتگو كېږي ،نو
دايس څلور رودونه خو دومره سرت ملك ته اوبه وركوىل يش چي ټول عراق او ايران احتواء كړي،
اللّٰه تعاىل به څنگه دايس سرت رود د آدم عليه السالم تر څارني الندي د يوه واړہ باغ د خړوبولو
لپاره پيدا كوي؟!! او كه له جيحون مراد د آمو دريا وي چي رس چينه ئې د پامري له لوړو ده او د
دجلې او فرات له رسچينو نږدې پنځه زره كيلو مرته فاصله لري ،نو بيا خو به د بايبل د ليكونيك
هغه د عدن باغ هومره سرت وي چي يوه څنډہ ئې په افغانستان ،تاجكستان او اوزبكستان كي او
بله ئې په عراق كي!! او كه جيحون كوم دايس رود وي چي له كوش تېرېږي نو كوش اوس د
ايران مربوطه سيمه ده!! دا خربه هم صحيح نه ده چي د سيند رسچينه او د باغ موقعيت دې
يوه سيمه (عدن) وي ،معمو ًال خو د سيند رسچينه له هغو زمكو ډېره لري وي چي خړوبوي ئې.
• د بايبل له منونكو پوښتنه كوو :آدم عليه السالم ته د كومي مېوې د نه خوړلو توصيه شوې
وه او گواښل شوى وو چي كه دا مېوه وخورې حتامً مرې؟ د حيات د وني كه د معرفت د وني؟
بايبل دلته په دې اړہ څه نه وايي خو ډېر وروسته د دې وضاحت كوي ،طبيعي ده چي دا د
حيات د وني مېوه نه يش كېدى دا ځكه چي هغه خو په مرگ نه بليك په دامئي ژوند منتج
كېږي!! او د دوهمي خربي معنى خو دا ده چي كه ته د معرفت ترالسه كولو هڅه وكړې او (د
ښه او بد پېژندو د وني) مېوه وخورې نو هرو مرو مرې ،يعني په پټو سرتگو ژوند كوه ،د معرفت
د وني مېوه مه خوره ،دا مېوه ستا د مرگ باعث كېږي!! په دې اړہ څو پوښتني لرو:
• آدم عليه السالم خو دا مېوه وخوړہ ،ولي مړ نه شو؟ ولي د بايبل د خداى خربه غلطه وخته؟
هغه خو ورته وييل وو چي كه دا مېوه وخورې مطمنئ اوسه چي حتامً مرې!!
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• د انسان د مرگ يو سرت عامل خو د بايبل د خربي برعكس د ده عدم معرفت دئ ،هغه كه له
بيامرۍ مري وجه ئې دا ده چي د دې بيامرۍ د عالج دوا نه پېژني ،هغه كه د كوم دښمن په
الس مغلوبېږي او په قتل رسېږي سبب ئې دا دئ چي معرفت ئې ناقص دئ ،د دښمن د پرځولو
او د ده له رشه د ځان ژغورلو په چل او چم نه پوهېږي ،معرفت خو د ده د ژوند د اوږدوالي
باعث دئ نه د مرگ باعث ،اللّٰ ه تعاىل به څنگه ده ته وايي چي د معرفت د وني مېوه ستا د مرگ
باعث كېږي؟!!
د دې فصل له 18تر  24پوري جملې دا دي:
• (خداى وفرمايل :مناسبه نه ده چي آدم يوازي وي ،بايد ده ته كوم مناسب يار او ملگرى پيدا
كړم ،نو دغه وخت خداى ټول هغه حيوانات او مرغان د آدم خوا ته راوړل چي له خاورو ئې
جوړ كړي وو ،ترڅو وگوري چي آدم به څه څه نومونه پرې ږدي ،په دې توگه ټول حيوانات او
مرغان ونومول شول ،نو آدم ټول حيوانات او مرغان ونومول ،خو د ده لپاره مناسب يار ونه
موندل شو ،دغه وخت خداى آدم ويده كړ ،د ده يوه پښتۍ ئې راوايسته او د هغې تش ځاى ئې
په غوښي ډك كړ او له دې پښتۍ ئې يوه ښځه جوړہ او د آدم خوا ته ئې راوسته ،آدم وويل :دا
زما د هډوكو يو هډوىك او زما د غوښي يوه غوښه ده ،نوم دې (نسا) وي ځكه چي له (انسان
اخيستل شوې)( ،په همدې وجه ده چي انسان له خپل مور پالر بېلېږي او له خپيل مېرمني رسه
جوخت كېږي او له دې وروسته دواړہ رسه يو كېږي)!!
په دې څو لنډو جملو كي څو عجيبي او د خندا وړ خربي گورو:
• دا وينا دايس ده لكه چي څوك ووايي :خداى خپيل اشتباه ته متوجه شو چي آدم ئې يوازي
پيدا كړى او دا مناسب كار نه وو؛ اوس غواړي دا اشتباه جربان كړي او ده ته كومه جوړہ او
ملگرى راپيدا كړي.
• دا ملگرى بايد دى په خپله او د حيواناتو او مرغانو له منځه غوره كړي ،نو ځكه ئې ټول
حيوانات او مرغان د ده خوا ته راوستل ،ده د ځان لپاره كوم مناسب (يار) په دوى كي ونه
موندو ،هيڅ يو ئې د ملگرتيا لپاره غوره نه كړ ،رصف دا كار ئې وكړ چي په هر يوه ئې يو نوم
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كېښود او په دې توگه د ټولو شيانو لپاره همغه وخت او د آدم عليه السالم له لوري نومونه غوره
شول!!
• نو كله چي آدم عليه السالم له حيواناتو او مرغانو كوم (يار) ځان ته غوره نه كړ ،اللّٰه تعاىل د
دې لپاره خوب پرې راوست چي يوه پښتۍ ئې ترې راوبايس ،پرته له دې چي درد احساس كړي
او له هغې ده ته يو (يار او ملگرې) جوړہ كړي ،آدم عليه السالم په ژور خوب ويده وو چي
پښتۍ ئې ترې وايستى شوه ،تش ځاى ئې په غوښي ډك كړى شو ،له پښتۍ ئې يوه ښځه جوړہ
كړى شوه ،د آدم عليه السالم له راويښېدو مخيك د ده خوا ته حارضه كړى شوه ،كله چي هغه له
خوبه راو يښ شو په خپيل خوا كي ئې ومونده او فوراً ئې وويل :دا زما د هډوكو يو هډوىك او زما
د غوښي يوه غوښه ده ،نوم دې (نسا) وي ځكه چي له (انسان اخيستل شوې)!! ډېره ډېره عجيبه
ده چي يو هوښيار او عقلمن انسان دايس خربي په خوله راوړي يا ئې له بله واوري او وئې مني!!
آيا دايس ناپړتي او خوشې خربي د اللّٰه تعاىل كتاب ته منسوبول لويه بې باكي او جسارت نه
دئ؟!! مگر اللّٰه تعاىل خپل مخلوقات دغيس پيدا كوي لكه بايبل چي وايي؟ مگر دا هره شېبه چي
اللّٰه تعاىل حيوانات او د دوى جوړي پيدا كوي دغيس ئې پيدا كوي لكه بايبل چي ادعاء كوي؟ آيا
ك وم عاقل انسان به دا خربه ومني چي د ژوو د جوړہ جوړہ پيدا كولو په اړہ د اللّٰه تعاىل سنت
همدايس دئ لكه په بايبل كي چي ليكل شوي؟ آيا سمه ده چي ووايو :لومړى د ټولو حيواناتو
نارينه پيدا شوي بيا ئې له پښتيو د دوى ښځينه پيدا شوې؟! د بايبل له منونكو پوښتنه كوو :آدم
عليه السالم څنگه پوه شو چي دا زما د هډوكو يو هډوىك او زما د غوښي يوه غوښه ده؟ د بايبل
د ادعاء په اساس خو دى ويده وو او په دې هم نه دئ پوه شوى چي د جراحي عمليات پرې
تررسه شوي او يوه پښتۍ ترې ايستل شوې!! چا تاسو ته وييل او څنگه به دا خربه ثابتوئ چي د
آدم عليه السالم ژبه عربي يا عربي وه او پر خپيل ملگرې ئې د نسا نوم اېښى؟!! كه د بايبل له
ادعاء رسه سم په ټولو شيانو باندي نومونه د آدم عليه السالم له لوري اېښودل شوي وي ولي دا
نومونه په ټولو انساني ژبو كي رسه ورته نه دي؟ ستاسو په لور ،زوى ،خور ،مور او پالر چا
نومونه اېښي؟ په موټر ،كمپيوټر ،سيكل ،تلويزيون ،راډيو او  ...دا نومونه آدم عليه السالم اېښي
كه د ده اوالد؟
بايبل د قرآن په رڼا كي

37

• دا خربه له مخكنيو رسه څه ارتباط لري چي بايبل وييل( :په همدې وجه ده چي انسان له
مور او پالره بېلېږي او له خپيل مېرمني رسه جوخت كېږي او له دې وروسته دواړہ رسه يو
كېږي)!! موږ خو د مخكنيو جملو په هيڅ ځاى او هيڅ لفظ كي دايس څه نه وينو چي له مور او
پالره د انسان بېلېدا او له خپيل مېرمني رسه يو ځاى كېدا توجيه كړي!! دا بې ربطه خربي ښيي
چي د بايبل ليكوال له ادبي لحاظه هم ډېري ستونزي درلودې.
د بايبل په درېيم فصل كي ،د انسان سقوط تر عنوان الندي په لومړيو  19جملو كي دا
مطالب لولو:
• مار تر ټولو هغو حيواناتو ډېر زيرك وو چي خداى پيدا كړي وو ،يوه ورځ مار د ښځي خوا ته
راغى او هغې ته ئې وويل :آيا رښتيا ده چي خداى تاسو د باغ د ټولو ونو د مېوو له خوړلو منع
كړي يئ؟ ښځي په ځواب كي ورته وويل :موږ ته اجازه راكړى شوې چي د ټولو ونو مېوه وخورو
پرته د يوې وني چي د باغ په منځ كي ده ،خداى امر كړى چي د دې وني مېوه ونه خورو او
حتى الس ورنه وړو كه نه نو مرو .مار ورته وويل" :مطمنئ اوسه چي نه مرئ ،بليك خداى ښه
پوهېږي چي كله تاسو دا مېوه وخورئ سرتگي مو پرانيستل كېږي ،د خداى په څېر كېږئ او ښه
له بده بېلوىل شئ" ،هغه ونه ښځي ته ښايسته وبرېښېده او له ځان رسه ئې فكر وكړ چي "كېدى
يش د دې ښايسته وني مېوه خوندوره وي او پوهه مي په برخه كړي ،نو د دې وني مېوې ئې
راوشكولې ،وئې خوړلې او خپل خاوند ته ئې هم وركړې او هغه هم وخوړلې" په همدې رسه د
دوى دواړو سرتگي پرانيستلې شوې ،په خپيل بربنډتيا پوه شول ،نو د انځر له پاڼو ئې د ځان
پټولو جامه جوړہ كړہ ،د همدې ورځي په مازديگر كي ،آدم عليه السالم او ښځي ئې د خداى غږ
واورېدو چي په باغ كي گرځېدو ،نو په ونو كي پټ شول ،خداى آدم ته غږ كړ :اې آدمه! چريي
يې ،ولي پټېږې؟ آدم ځواب وركړ :ستا غږ مي په باغ كي واورېدو ،ووېرېدم ،دا ځكه چي لوڅ وم،
نو ځكه پټ شوم ،خداى وفرمايل :چا درته وويل چي لوڅ يې؟ آيا د هغي وني مېوه دي خوړلې
ده چي ترې منع كړى مي وې؟ آدم ځواب وركړ :دغي ښځي چي زما ملگرې دي گرځولې ،ما ته
ئې دا مېوه راكړہ او ما هم وخوړله ،دلته نو خداى له ښځي وپوښتل :دا څه كار وو چي تا وكړ؟
ښځي وويل :مار وغولومل!! نو خداى مار ته وويل :د دغه كار د كولو په سبب به د زميك تر ټولو
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وحيش او اهيل حيواناتو زيات ملعون وې ،تر څو چي ژوندى وې په خپيل سينې به خوځې،
خاوري به خورې ،ستا او د ښځي او ستا د نسل او د ښځي د نسل تر منځ به تلپاته دښمني اچوم،
د ښځي نسل به ستا رس ځپي او ته به د ده پنډۍ چيچې ،دغه وخت خداى ښځي ته وفرمايل:
ستا د زېږولو د وخت درد به درته زيات كړم ،ته به په درد او كړاو رسه خپل اوالد زېږوې ،د خپل
مېړہ مشتاقه به وې او هغه به پرتا برالىس وي ،بيا خداى آدم ته وفرمايل :له دې كبله چي د
خپيل ښځي خربه دي ومنله او د هغي وني مېوه دي وخوړله چي درته وييل مي وو مېوه ئې مه
خوره ،زمكه به تر لعنت الندي رايش او ته به په خپل ټول عمر كي په زحمت او كړاو رسه خپل
معاش ترې ترالسه كوې ،له زميك به اغزي او خاشاك درته راټوكېږي او د بېديا بوټي به خورې ،د
عمر تر پايه به د تندي په خولو رسه ډوډۍ خورې او په پاى كي به همغي خاوري ته بېرته
ورگرځې چي ترې واخيستى شوې ،دا ځكه چي ته له خاورو جوړ شوى يې او خاورو ته به بېرته
ورگرځې ،آدم خپله ښځه حوى (يعني ژوندون) ونوموله ،ځكه چي دا بايد د ټولو ژونديو مور
يش!!!
په دې برخي كي دومره بېهوده او د خندا وړ خربي دي چي انسان ورته حريان يش ،نه
پوهېږو مسيحيان څنگه دا خربي د اللّٰه تعاىل له لوري او د يوه مقدس آسامني كتاب خربي گڼي!!
الندي څو خربو ته ئې متوجه شئ:
• وايي مار تر ټولو حيواناتو زيات زيرك دئ ،حال دا چي د مار زيركتيا تر ډېرو ډېرو حيواناتو لږ
ده.
• وايي مار د ښځي د غولولو لپاره باغ ته ورغى!! نه پوهېږو د مار ئې د ښځي له غولولو رسه
څه؟ كوم عاقل انسان به دا خربه ومني چي مار كوىل يش ښځه وغولوي!!
• وايي :مار ښځي ته وويل :خداى تاسو ته حقيقت نه دئ ويىل ،دا سمه نه ده چي د دې مېوې
په خوړلو رسه تاسو مرئ ،حقيقت دا دئ چي د دې مېوې په خوړلو رسه تاسو په ښه او بد
پوهېږئ ،خداى په دې خاطر نه غواړي چي تاسو دا مېوه وخورئ چي په دې رسه تاسو د خداى
په څېر معرف ت ترالسه كوئ او په ښه او بد پوهېږئ او د ده رقيبان درنه جوړېږي ،هغه نه
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غواړي چي رقيب ولري!! د همدې لپاره ئې تاسو د دغي مېوې له خوړلو منع كړي يئ!! بايبل
وايي چي د مار خربه سمه وخته او د خداى خربه ناسمه او د حقيقت خالف ،دوى دواړو دا مېوه
وخوړله ،مړہ نه شول ،برعكس په ښه او بد پوه شول!!
• بايبل په دې بحث رسه ښځه د گناه اصيل عامل او باعث معرفي كوي ،د گناه پيل د دې لخوا
شوى ،د زميك پر رس لومړۍ گناه د دې له لوري وه ،نارينه هم د دې په الس گناه ته هڅول
شوى! او دا د حقيقت او واقع كامالً خالف خربه ده ،د گناه په كولو كي د ښځي جسارت تر
نارينه ډېر لږ دئ ،په نارينه وو كي د مجرمانو شمېر تل تر ښځو زيات وي ،ښځه غالباً د نارينه
تقليد كوي ،په هغه پيس اقتداء كوي ،د ښځو جوړښت دايس دئ چي تر نارينه ئې ښېگړو ته
متايل زيات وي ،قوي عاطفه ئې د بدو په ځاى ښو ته هڅوي ،تل گورو چي نارينه د گناه لپاره
په ښځو پيس ورځي.
په جنت كي د ممنوعه مېوې په اړہ به د اصيل انجيل وينا حتامً هغيس وي چي په قرآن كي
راغلې ،قرآن دا موضوع د يوې ډېري ژوري علمي موضوع په حيث څېړلې او يوه سرت علمي
حقيقت ته ئې اشاره كړې او هغه دا چي د عامل په ټولو ژوو كي يوازي انسان دايس پيدا شوى
چي مجبور دئ د مفيد او مرض خوراك په اړہ له بله معلومات ترالسه كړي ،نور ژوي دايس پيدا
شوي چي د پيدايښت له لومړيو شېبو په دې پوهېږي چي كوم څه وخوري او كوم څه نه ،په
دماغ كي ئې د مرض او گټور بوټي او دانې د تشخيص استعداد اېښودل شوى ،د دغه استعداد په
م رسته د پيدايښت له لومړۍ ورځي سم او ناسم خوراك معلوموىل يش ،د غرڅه بچى ،ورى،
سېرىل ،وزگوړى ،سخوندر ،جونگى او ټول نور ژوي او بچيان ئې هغه بوټي نه په خوله كوي چي
ورته مرض وي ،خو د انسان بچى ډبره ،خاوره ،سكروټه او هر څه په خوله كوي ،تر اوږدې مودې
ئې بايد مور س مبال كړي او د تاواني شيانو له خوړلو ئې وساتي ،قرآن په جنت كي د آدم عليه
السالم د ځاى په ځاى كېدو او د ممنوعه شجرې په يادولو رسه دغي اسايس او مهمي خربي ته
اشاره كړې ،خو د بايبل ليكوال له دې يوه خندوونكې بې بنسټه قصه جوړہ كړې!!
• دا ډېره ډېره مسخره خربه ده چي د دغي مېوې له خوړلو مخيك دوى خپل بربنډتوب نه
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احساساوو او له خوړلو وروسته پوه شول چي بربنډ دي!! او دا ځكه چي مخيك بې معرفته ول او
د معرفت د مېوې له خوړلو وروسته ئې سرتگي پرانيستل شوې او خپل لوڅواىل ئې احساس كړ!!
حقيقت د دې خربي كامالً عكس او دا دئ چي اللّٰه تعاىل د زميك په رس هر ژوي ته دايس لباس
وركړى چي هم ښايسته دئ ،هم ئې په ځان برابر دئ ،نه گڼدل غواړي او نه اوبدل ،نه زړېږي او
نه شړېږي ،هم ئې په ژمي كي له يخنۍ ساتي او هم په دوبي كي له تودوخي .د ځينو لباس خو
دومره ښايسته دئ چي كه د نړۍ ټول انسانان راغونډ يش نو نه په دې ظرافت ،لطافت ،ښايست
او رنگ كي دايس لباس اوبدىل يش او نه ئې گنډىل .په ټولو ژوو كي يوازي انسان هغه مخلوق
دئ چي بربنډ دئ ،د نورو په څېر جامه نه لري ،دې ته اړ دئ چي ځان ته به جامه جوړوي ،د
ژمي لپاره بېله او د دوبي لپاره بېله ،د قرآن له وينا معلومېږي چي انسان په رس كي دايس نه وو،
وروسته بربنډ شوى ،له لوڅېدو مخيك ئې دايس جامه وه چي هيڅكله به نه بربنډ كېدو ،تل ئې
دى پټ ساتو ،نه د جامو اوبدلو ته اړ وو او نه گنډلو ته ،له دې جامو د يوې اشتباه په نتيجه كي
محروم شو ،د ممنوعه شجرې مېوه ئې وخوړله او په دې رسه هغه جامه ترې وايستى شوه او
بربنډ شو ،لومړى ئې د ونو له پاڼو ځان ته جامه جوړہ كړہ او وروسته ئې نوري جامې ،ځيني ئې
يوازي د ځان پټولو لپاره ،ځيني ئې د ښايست او سينگار لپاره او ځيني ئې د تقوى لباس،
سنگين ،باوقاره له گناه نه مانع لباس .د بايبل ليكونيك د آدم عليه السالم بربنډېدا هغيس توجيه
كړې ،له رسه لوڅ ول ،خو نه پرې پوهېدل ،د معرفت د مېوې په خوړلو رسه پرې پوه شول!! په
مسلامنانو كي د بايبل تر اغېز الندي راغيل خلك د آدم عليه السالم له لومړني لباس دايس تعبري
لري چي گواكي دا به له وړيو ،ورېښمو ،سنډو او يا مالوچو اوبدل شوې كومه جامه وه ،چي د
ده په قد قامت برابره گنډل شوې وه ،حال دا چي اوبدلې او گنډل شوې جامه بني آدم جوړہ
كړې ،اللّٰ ه چي كومه جامه وركوي هغه اوبدل او گنډل نه غواړي .دوى نه د قرآن الفاظو ته پام
كړى او نه هغه څه ته چي هره شېبه ئې په خپلو سرتگو گوري ،يوې خوا ته په مليونهاوو هغه
ژوي گوري چي په ښايسته الهي جامو پټ دي او بيل خوا ته يوازي بني آدم چي له دې جامې
محروم او دې ته اړ شوى چي له وړيو ،ورېښمو ،سنډو ،نيلون او يا مالوچو ځان ته جامه جوړہ
كړي ،قرآن په دې رسه يو سرت علمي حقيقت بيان كړى خو د ارسائييل رواياتو په دام كي پرېوتو
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كسانو له دې افسانه جوړہ كړې.
• له كومي ورځي چي انسان له لومړنۍ الهي جامې محروم شوى او په خپل الس د جامو
جوړولو ته اړ شوى ،نو همدا جامه د انسانانو ترمنځ د تفريق ،تبعيض او يو په بل د لويي او
تېري وسيله گرځېدلې ،نه گورئ چي په دغه جامه كي څومره ظلمونه كېږي ،په عسكري او
پولييس جامو كي هره ورځ څومره بې گناه انسانان ځورول كېږي ،څومره رشيف انسانان د خړو
جامو په سبب تحقري كېږي ،څومره ذليل انسانان په فاخره جامو كي تر نورو ځان لوړ گڼي ،نه
گورئ چي يوه له خپيل جامې د گيدړي پوستىك جوړ كړى خلك پرې غولوي ،بل له جامو د پسه
په څېر بې آزاره برېښي خو په سينه كي ئې د لېوه زړہ او هغه بل به په خپلو جامو رسه ځان
دايس ښيي چي زمرى دئ خو تر گيدړ به زيات بې زړہ او جبون وي .اللّٰه تعاىل انسان ته د جامو
جوړول ورښودلي ،د دې لپاره چي ځان له تودوخي او يخنۍ پرې وژغوري او د هغه لباس ئې په
درېو ډولونو وېشىل :د ځان پټولو لباس ،د ښايست لباس او د تقوى لباس ،خو انسان له خپيل
جامې يا د غولولو وسيله جوړہ كړې ،يا د ظلم او تېري وسيله ،يا يو په بل د لويي او تكرب
ذريعه!!
• قرآن د آدم عليه السالم د غولولو او له جنت د ده د ايستلو كار شيطان ته منسوبوي ،شيطان
همغه څوك دئ چي د آدم عليه السالم اوالد (انسان) گناه ته هڅوي ،دا نن چي موږ يو څوك
احساسوو چي په زړہ مو چونډۍ لگوي ،گناه ته مو هڅوي ،گناه او حرام راته ښايسته كوي،
زموږ د (ارتقاء) او (دوام) باعث ئې گڼي ،همغه چي موږ ئې په سرتگو نه گورو خو هره شېبه ئې
اغېز احساسوو ،زموږ جد ته همدا دوكه مار مخلوق او همدا وسوسه اچوونىك په همدې توگه
ورغىل ،همدايس ئې ورته وييل :كه دا مېوه وخورئ (په جنت كي تل پاته كېدا) او (معنوي
ارتقاء) به مو په برخه يش ،قرآن په دې اړہ همغه خربه كړې چي هر انسان ئې هره شېبه په خپل
ژوند كي احساسوي ،خو بايبل خوشې او بېهوده خربه كوي او دا وسوسه د مار له لوري گڼي!!
• د بايبل دا خربه تر ټولو حريانوونكې ده چي وايي :د همدې ورځي په مازديگر كي ،آدم عليه
السالم او ښځي ئې د خداى غږ واورېدو چي په باغ كي گرځېدو ،نو په ونو كي پټ شول ،خداى
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آدم ته غږ كړ :اې آدمه! چېري يې ،ولي پټېږې؟ آدم ځواب وركړ :ستا غږ مي په باغ كي واورېدو،
ووېرېدم ،دا ځكه چي لوڅ وم ،نو ځكه پټ شوم ،خداى وفرمايل :چا درته وويل چي لوڅ يې؟ آيا
د هغي وني مېوه دي خوړلې ده چي ترې منع كړى مي وې؟ آدم ځواب وركړ :دغي ښځي چي
زما ملگرې دي گرځولې ،ما ته ئې دا مېوه راكړہ او ما هم وخوړله ،دلته نو خداى له ښځي
وپوښتل :دا څه كار وو چي تا وكړ؟ ښځي وويل :مار وغولومل!!
دلته څو خربي د پام وړ دي:
• بايبل اللّٰ ه تعاىل دايس معرفي كوي :په يوه وړوكي باغ كي گرځي ،د گامونو غږ ئې آدم عليه
السالم واورېدو ،ترې پټ شو ،خداى نه پوهېدو چي آدم چېري دئ ،غږ ئې ورته وكړ :اې آدمه
چېري يې؟ له دې هم خرب نه وو چي دوى دواړو هغه ممنوعه مېوه خوړلې ده!!! له آدم عليه
السالم پوښتنه كوي :څنگه پوه شوې چي لوڅ يې؟ آيا هغه مېوه مو خوړلې چي ترې منع كړي
مي وئ؟!! له دې هم نه وو خرب چي ښځي دا كار كړى!! او له دې هم چي مار غولولې وه!!
• په دې سزا هم لږ غور وكړئ چي مار ته د دغه غولولو په وجه وركړى شوه :تل دې په سينه
خوځېږې ،خاوري دي خوراك شه!! پوښتنه كوو :آيا مار له دې د مخه په سينه نه په پښو
خوځېدو؟ دا نور ډېر حيوانات او خزندې چي په سينه خوځېږي هغوى ته د كومي گناه سزا
وركړى شوې؟! دا څومره نامعقوله او غلطه خربه ده چي د مار خوراك خاوره ده!! هيڅ مار
خاوره نه خوري ،د مار خوراك خاوره نه بليك د مرغانو ،موږكانو او چنگښو په څېر حيوانات
دي!!
ښځي ته چي كومه سزا وركړى شوې په دې هم لږ غور وكړئ :د زېږولو د وخت درد دي
زيات شه!! د خاوند د اشتياق په اور وسوزې ،هغه دي پر تا برالىس وي!! پوښتنه كوو :دغو بې
شمېره حيواناتو ته چي د اوالد زېږولو په وخت كي همدايس د درد احساس كوي ،د كومي گناه
سزا وركول كېږي؟! د مېړہ اشتياق خپيل مېرمني ته زيات دئ كه د مېرمني خپل مېړہ ته؟ مگر دا
اشتياق سزا ده؟ په ټولو ژوو كي دا اشتياق شته ،دوى ته د كومي گناه په وجه دا د اشتياق سزا
وركړى شوې؟ دا اشتياق خو سزا نه بليك د اللّٰه تعاىل يوه لويه پېرزوينه ده ،د انسان او حيوان د
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نسل د دوام يوه سرته وسيله ده ،تاسو ولي دې اشتياق ته د سزا په سرتگه گورئ؟ قرآن خو د
ښځي او مېړہ ترمنځ دا الفت ،مينه او اشتياق د الهي رحمت او پېرزويني يوه سرته بېلگه گڼي!!
آيا دا سمه ده چي د نارينه سلطه او برالىس پر خپيل مېرمني ښځي ته سزا وگڼو؟! دا برالىس يوه
طبيعي مسئله ده ،په اكرثو حيواناتو كي هم د دې شاهد يو ،دايس چي نارينه د ښځي ساتنه او
څارنه كوي ،ترې دفاع كوي ،بل ئې خوا ته نه پرېږدي ،اداره كوي ئې ... ،دا براليس نه يوازي ښځي
ته سزا نه شو گڼىل بليك د ښځي لپاره يوه سرته الهي پېرزوينه ده ،چرگ له خپلو چرگو دومره
دفاع كوي چي پرې زخمي زخمي يش ،همدايس بې شمېره نور مرغان او حيوانات ،هيڅ عاقل
انسان به د بايبل دا وينا د منلو وړ ونه گڼي.
د دې فصل له 20تر  24پوري جملې دايس دي:
• (خداى د حيوان له پوسته لباس جوړ كړ او آدم او مېرمني ته ئې ورواغوست ،بيا خداى
وفرمايل :اوس چي آدم زموږ په څېر شوى او ښه او بد پېژني ،بايد پرې ئې نږدو چي د "حيات د
وني" مېوه هم وخوري او تر ابده ژوندى وي ،نو خداى دى د عدن له باغه وايست ،تر څو والړ
يش او په هغي زميك كي كار وكړي چي له خاوري ئې جوړ شوى ،په دې توگه ده آدم د عدن له
باغه وايست او د عدن د باغ په رشقي برخي كي ئې د اور په دايس رسو تورو سمبال فرشتې
وگامرلې چي هري خوا ته څرخي ،ترڅو د حيات د وني الره خوندي وساتي!!)
د دې كرښو د مطالبو په اړہ څو پوښتني راوالړېږي:
• مخلوقاتو ته د لباس په وركولو كي د اللّٰه تعاىل سنت دايس نه دئ چي د كوم درزي په څېر
چا ته لباس جوړ كړي او وروائې غوندي ،د بايبل ليكوال په دې نه پوهېږي چي د اللّٰه تعاىل له
لوري د لباس وركولو معنى څه ده!! اللّٰه تعاىل ټولو حيواناتو ،ونو او بوټو ته مناسب مناسب لباس
وركړى ،چي هم ئې له يخنۍ ساتي ،هم له گرمۍ او هم له حرشاتو او مكروبونو ،آدم عليه
السالم ته هم د نورو په څېر مناسب لباس وركړى شوى وو ،خو د ممنوعه مېوې په خوړلو رسه
له هغه لباسه محروم شو ،لومړى ئې په پاڼو ځان پټ كړ ،بيا د حيواناتو په پوستيك او وروسته
وروسته د ده اوالد له وړيو او تاره اوبدل شوې جامې ځان ته جوړي كړې.
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• د بايبل ليكوال كله د عدن باغ په زميك كي گڼي او كله ئې له زميك بهر ،مخيك ئې وييل وو
چي دا د زميك رشقي لوري ته واقع دئ ،خو دلته وايي چي آدم د عدن له باغه وايستى شو او
هغي زميك ته ولېږىل شو چي ترې جوړ شوى!!
• دى خداى دايس معرفي كوي چي نه غواړي د ده په مخلوقاتو كي دايس څوك وي چي په ښه
او بد پوهېږي ،غوښتل ئې چي آدم عليه السالم د معرفت د وني مېوه ونه خوري ،خو د ده د
ارادې خالف آدم عليه السالم د هغي مېوې په خوړلو موفق شو!! اوس نو دا تدابري سنجوي چي
څنگه د دې مخه ونييس چي آدم عليه السالم د حيات د وني مېوه هم ونه خوري او د ده لپاره
يو تلپاته حريف او رقيب نه يش!! نو ځكه ئې له يوې خوا آدم عليه السالم د عدن له باغه
وايست او له بيل خوا ئې دغي وني ته د رسېدو په الر كي دايس فرشتې وگامرلې چي په تورو
سمبال وي او دا توري هم د اور توري چي هري خوا ته څرخي او نه پرېږدي څوك ترې تېر يش!!
پوښتنه كوو :كه دا باغ آسامن كي وي طبيعي ده چي له آسامنه د آدم له راكوزېدو وروسته هغه
باغ ته د ده ننوتل ممكن نه وو ،نو په رسو تورو سمبال فرشتې د څه لپاره گامرل كېدې؟ او كه
دا په زميك كي وو نو موږ ته ووايئ چي چېري دئ؟ اوس خو له دايس پهره دارانو تېرېدل آسانه
شوي ،كه آدم عليه السالم نه شو تېرېدى خو اوالد ئې اوس كوىل يش د حيات وني ته د رسېدو
لپاره په هليكوپرتو رسه هلته ځان ورسوي ،كه عادي خلك دا كار نه يش كوىل پاپ ته خو ډېره
آسانه ده!!
له دغو بېهوده او چټي خربو هر څوك په دې پوهېدى يش چي د بايبل ليكوال څوك او د
څنگه شخصيت خاوند دئ او د اللّٰه تعاىل په اړہ د ده انگېرني څومره بې بنسټه دي!!
قرآن د بايبل د دغو غلطو خربو د ترديد او تصحيح لپاره فرمايي چي اللّٰه تعاىل آدم عليه
السالم د دايس مخلوق په څېر پيدا كړ چي معرفت ئې تر فرشتو ډېر لوړ وو ،په هر څه د
پوهېدو توان او استعداد ئې وركړ ،په هغه څه ئې د پوهېدو توفيق وركړ چي فرشتې پرې نه
پوهېدې او د همدې معرفت او پوهي په سبب ئې د زميك خالفت ده ته وسپارو ،د معرفت په
وجه ئې دى رټىل نه دئ ،د ځان رقيب او حريف ئې نه دئ گڼىل بليك د زميك خالفت ئې
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ورسپارىل او فرشتو ته ئې امر كړى چي ده ته سجده وكړي ،بايبل وايي چي فرشتې په رسو تورو
د آدم مقابله كوي او قرآن وايي چي فرشتو آدم عليه السالم ته سجده وكړہ او اللّٰه تعاىل د زميك
او آسامن هر څه آدم عليه السالم ته مسخر كړل.
د بايبل څلورم فصل په دايس مسخره بحثونو مشتمل دئ چي جمله جمله ئې د خندا وړ او
د حقيقت خالف ده!!
لومړۍ څلور جملې ئې دا مطالب بيانوي :حوى حامله شوه ،زوى ئې وزېږاوو او نوم ئې پرې
قائن كېښود ،بيا ئې بل زوى پيدا شو چي هابيل ئې ونوماوو ،هابيل شپني كوله او قائن بزگري،
څه موده وروسته قائن د خپيل زميك له حاصالتو يوه هديه خداى ته وړاندي كړہ ،هابيل هم د
خپيل رمې څو هغه څاروي ذبح كړل چي د خپل و مېندو لومړني بچيان ول او د غوښي تر ټولو
غوره برخه ئې خداى ته وړاندي كړہ ،خداى هابيل او د ده هديه قبوله او قائن او د ده هديه ئې
قبوله نه كړہ ،قائن غصه شو او له ډېري غصې ئې رس ټيټ واچاوو  ،يوه ورځ قائن له خپل ورور
هابيل وغوښتل چي له ده رسه بېديا ته والړ يش ،كله چي په صحرا كي ول ناڅاپي قائن پر خپل
ورور بريد وكړ او هغه ئې وواژو ،بيا خداى ترې پوښتنه وكړہ چي هابيل چېري دئ؟ قائن خداى
ته ځواب وركړ :زه څه پوهېږم چي هغه چېري دئ ،زه خو ئې څارونىك نه يم؟!! خداى وفرمايل:
آيا دا كار د كولو وو چي تا وكړ؟ ستا د ورور وينه ما ته چيغي وهي ،ته نور ملعون يې او له
دغي زميك چي ستا د ورور په وينو رسه شوې رټل كېږې ،نور به زمكه هغه حاصل نه دركوي چي
بايد دركړى ئې وى ،قائن وويل :دا سزا خو زما له زغمه اوچته ده ،له دې وروسته چي هر څوك
ما وويني وژني به مي ،خداى وفرمايل :دايس نه ده ،هيڅوك دې نه يش وژىل ،كه چا ووژلې سزا
به ئې ستا د سزا اوه برابره وي ،بيا خداى قائن په دايس نښي رسه نښامنن كړ چي كه څوك ئې
وگوري وئې نه وژني!! بيا لييك چي قائن د عدن ختيځ ته د يوه ښار په جوړولو لگيا شو او د
خپل زوى خنوع نوم ئې پرې كېښود!! بيا وايي چي د ده په اوم نسل كي د يابال په نامه يوه
مليس ئې په كېږديو كي ژوند كول او شپني رائج كړہ او د ده ورور د لومړي ځل لپاره موسيقي
اخرتاع كړہ او چنگ او ىن ئې جوړ كړل او د دوى ناسكه ورور توبل د قائن مليس ميس او اوسپنيز
آالت جوړ كړل!! ملك د دوى پالر خپلو مېرمنو ته وويل :ما يو ځوان وژىل ،كه څوك د هغه په
46

بايبل د قرآن په رڼا كي

بدل كي ما ووژني؛ سزا به ئې اوه اويا برابره وي!!
په دې خيالي او له ځانه جوړي كړې جعيل قصې كي څو برخي د يادولو وړ او په دې ارزي
چي نقد يش:
• د آدم عليه السالم د اوالد شمېر به د ده تر اوم اتم نسله پوري ښايي دومره هم نه وو چي
يو وړوىك كىل ترې جوړ يش ،د قرآن او اصيل انجيل دا وينا ډېره دقيقه ده چي د دوى د اوسېدا
ځاى جنت (باغ) او خوراك ئې مېوه وه ،تر ډېري اوږدې مودې بايد د ده اوالد په مېوو اكتفاء
كړې وي ،په دې مودې كي نه دوى زراعت ته مخه كړې او نه ئې حيوانات اهيل كړي ،علمي
تحقيقات او څېړني ښيي چي انسان ډېر وروسته او له ننه يوازي څو زره كاله مخيك زراعت ته
مخ ه كړې او حيوانات ئې اهيل كړي او دا هم د مجبوريت په وجه او په دې خاطر چي شمېر ئې
زيات شوى ،يوازي ئې په مېوو اكتفاء نه شوى كوىل او دې ته اړ شوي چي د خوراك نوي نوي
توكي او نوي نوي منابع ولټوي .د بايبل دا وينا كامالً غريعلمي او بې بنسټه ده چي د آدم عليه
السالم زوى يا د ده اوم اتم نسل زراعت پيل كړى ،په كېږديو كي ژوند ئې پيل كړى او له
اوسپني او مسو ئې آالت جوړ كړي ،علمي تحقيقات ښيي چي انسان مس او اوسپنه له ننه څو
زره كاله مخيك كشف او له هغو ئې د ساده وسائلو جوړولو لپاره استفاده پيل كړہ ،په ابتداء كي
يوازي د ښكار لپاره او ډېر وروسته د زميك كيندلو او بيا د قطع كولو او رېبلو لپاره ،علمي څېړني
او تحقيقات دا هم ښيي چي انسان په رس كي په طبيعي سوړو او غارونو كي اوسېدو ،بيا ئې د
لوړو ډډي تراشلې او ځان ته ئې د اوسېدو غارونه جوړ كړي ،په خيمو كي ژوند او يا د زميك پر
رس كور جوړول ډېر ډېر وروسته او له ننه څو زره كاله مخيك پيل شوي ،د آدم عليه السالم د
زوى قائن په اړہ دا ويل چي هغه د ښار په جوړولو بوخت شو ډېره مسخره خربه ده ،هيڅ عاقل
انسان به په دايس غلطي خربي د خولې پرانيستلو جسارت ونه كړي!!
• د بايبل ليكونيك هڅه كړې چي د اصيل انجيل او د هر الهي كتاب هغه الرښوونه او رصيح
حكم نفي كړي چي د قتل عادالنه سزا قصاص او د قاتل وژل گڼي ،دى لييك چي خداى ،قائن
(قاتل) په دايس توگه نښامنن كړ چي څوك ئې ونه وژني او دا پرېكړہ ئې وكړہ چي كه څوك دا
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قاتل ووژني سزا به ئې د ده اوه برابره وي او د دې قاتل په اوم نسل كي ملىس وايي :ما قتل
كړى ،خو كه څوك ما ووژني سزا به ئې اوه اويا برابره وي!! پوښتنه كوو :د بايبل له نظره د قاتل
سزا څه ده؟ له مخكني بيانه خو معلومېږي چي سزا ئې لعنت او تبعيد دئ ،نو تاسو ووايئ چي
د دې قاتل د قاتل سزا اوه برابره ټاكل شوې د دې معنى څه ده؟ اوه ځله لعنت او اوه ځله
تبعيد؟ او ولي بايد د دې قاتل سزا د لومړني په پرتله اوه برابره زياته وي؟ كه څوك زما زوى
ووژني او زه انتقام ترې واخلم او هغه ووژنم زما سزا به ولي د هغه قاتل اوه برابره وي؟ په كوم
دليل او كوم انساني معيار رسه دا ظاملانه فيصله توجيه كوىل شو؟
د دې فصل وروستۍ  26جمله دايس ده:
• كله چي شيث (د آدم عليه السالم زوى) سرت شو خداى يو زوى وركړ چي نوم ئې انوش وو ،د
همدې انوش په وخت كي خلكو د خداى عبادت پيل كړ!!
د دې غلطي وينا معنى دا ده چي له دې د مخه د انوش سلف ،د آدم عليه السالم په شمول،
د خداى عبادت نه كاوو!! پوښتنه كوو چي د دې خربي معنى څه ده؟ ولي ئې د خداى عبادت نه
كاوو؟ آيا خداى ئې نه پېژندو؟ د عبادت په كولو نه پوهېدل؟ كه له خدايه پرته ئې د بل چا
عبادت كاوو؟ كه بايبل په دې عقيده وي چي آدم عليه السالم پيغمرب نه وو او حتى د خداى
عبادت ئې هم نه كاوو ،نو بيا له هغه رسه د اللّٰه تعاىل مسلسل ليدل او خربي كول څنگه توجيه
كوي؟
د پيدايښت بل فصل (له آدمه تر نوح پوري) نومول شوى ،تر دې عنوان الندي ،گڼ شمېر
نومونه اخيستل شوي او د هر يوه عمر په گوته شوى ،لكه دا چي آدم  130كلن وو چي شيث
پيدا شو ،بيا ئې  800كاله ژوند وكړ او په  930كلنۍ كي وفات شو ،شيث  135كلن وو چي زوى
ئې انوش پيدا شو ،د انوش له زېږېدو وروسته ئې  807كاله ژوند وكړ او په  912كلنۍ وفات شو،
همدايس د قينان ،مهلل ئيل ،يارد ،خنوخ ،متوشالح ،ملك او نوح نومونه اخيل او عمرونه ئې
بيانوي او لييك چي نوح په  500كلنۍ كي د دريو زامنو سام ،حام او يافث خاوند شو!!كه پوښتنه
ويش چي دا تاريخونه مو له دومره دقت رسه له كومي مرجع ترالسه كړي؟ د تاريخ په كوم كتاب
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كي مو لوستي او كه د اللّٰه تعاىل له لوري په نازل شوي كوم كتاب كي؟ له هغه وخته خو نه كوم
ليكىل تاريخ شته او نه د الهي كتاب كومه پاڼه!! محال ده چي د اللّٰه تعاىل له لوري لېږل شوى
كتاب دي په دايس غري رضوري خربو بحث وكړي!! د بايبل د ادعاء له مخي له آدم عليه السالم تر
نوح عليه السالم پوري 10نسله او له نوح عليه السالم تر ابراهيم عليه السالم پوري هم لس نسله
تېر شوي او د دې معنى دا ده چي گواكي له آدم عليه السالم تر ابراهيم عليه السالم پوري شل
نسله يعنې نږدې دوه زره كاله تېر شوي!! او كه له ابراهيم عليه السالم تر نن پوري نږدې څلور
زره كاله وگڼو نو بايد د بايبل د ادعاء له مخي د زميك پر رس د انسان له پيدايښته تر نن پوري
نږدې شپږ زره كاله تېر شوي وي!! خو راشئ وگورو چي علمي تحقيقات او څېړني په دې اړہ څه
وايي؟! تحقيقات خو ښيي چي د نړۍ په گوټ گوټ كي ،د بايبل د عدن له سيمي په زرهاو ميله
لري ،له ننه نږدې لس زره كال ه مخيك نه يوازي انسانان د زميك پر رس اوسېدل بليك مدني ژوند
ئې پيل كړى ،د دې مدني ژوند ډېر آثار ترالسه شوي ،د بايبل د حساب له مخي خو بايد د نوح
عليه السالم تر طوفانه د زميك پر رس دومره انسانان اوسېدل چي شمېر ئې د يوه كيل په اندازه
وو او دا كىل به د فرات او دجلې خوا ته د عدن باغ په شا وخوا كي وو ،د نوح عليه السالم له
طوفانه وروسته تر ابراهيم عليه السالم پوري به هم د انسانانو شمېر همدومره وو!! نو پوښتنه
كوو چي له دې نېټې ډېر د مخه په چين ،اندونيزيا او افريقا كي د انسانانو د ژوند ،هغه هم
مدني ژوند ،لپاره بايبل څه توجيه وړاندي كوىل يش؟! دا د آدم عليه السالم له نسله نه وو كه د
بايبل ليكوال د تاريخ په ليكلو كي ستونزه درلوده؟
قرآن نه د محمد عليه السالم عمر په گوته كړى او نه د كوم بل پيغمرب يا تر بحث الندي
شخصيت ،نه ئې د ده پالر ،نيكه ،مور ،لوڼو ،ملسيانو نوم اخيستى او نه ئې دا وييل چي قبيله ئې
څه نومېده او شجره ئې څه وه؟ دا ځكه چي دا مسائل د يوه الرښود الهي كتاب د بحث موضوع
نه يش كېدى او په دې نه ارزي چي يو داعي پرې ځان مرصوف كړي ،د مسيحيانو يو مشهور
شخصيت پولس خپل يوه شاگرد ته لييك :دا خلك پرېږده چي په خوشو قصو مشغول او په
بېهوده شجرو باندي بحثونه كوي او په خپلو كي په جدل او شخړو بوخت دي ،پولس دا قصې
خوشې او بېهوده گڼي او په شجرو باندي بحثونه د وقت ضياع .قرآن يوازي د نوح عليه السالم
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په اړہ دومره وييل چي  950كاله ئې په دعوت او مبارزه كي تېر كړل خو د دومره اوږدې مبارزې
په نتيجه كي يواځې دومره كسانو پرې اميان راووړ چي په ډكي كشتۍ كي ځاى شول ،دا هم د
ده د عمر په گوته كولو لپاره نه بليك د دې لپاره چي مؤمنانو ته الرښوونه وكړي چي كه مبارزه
اوږده شوه نو خپله حوصله مه بايلئ ،ستاسو جد  950كاله مبارزه وكړہ ،نه ستړى شو او نه
ناهيىل!! د اللّٰ ه تعاىل كتاب خو د تاريخ كتاب نه دئ چي د شخصيتونو عمرونه او د دوى شجرې
بيان كړي!! د بايبل لويه برخه شجرو ته مختص شوې او د دې هڅه شوې چي د بني ارسائيلو د
دولسو قبيلو تاريخ او شجره په ډېر تفصيل رسه بيان كړي ،د بايبل له دې بحثونو په ډېر وضاحت
رسه معلومېږي چي دا هغه انجيل نه دئ چي پر عيىس عليه السالم نازل شوى ،د اللّٰه تعاىل له
لوري هر نازل شوى كتاب بايد د قرآن په څېر په الرښوونو او احكامو شامل وي نه په قصو او د
دې او هغي قبيلې د شجرې په بيانولو!!
ورپسې (د نوح طوفان) تر عنوان الندي په څو دايس گډو وډو ،بې ربطه او بې معنى جملو
بحث پيل كوي چي د بايبل له ليكواله پرته ئې هيڅوك په معنى نه پوهېږي او ښايي په خپله
ليكوال هم نه پوهېدو چي څه لييك:
(په دې وخت كي چي د زميك پر رس د انسانانو شمېر په زياتېدو وو ،د خداى زامن د انسانانو د
ښايسته لوڼو مجذوب شول (پرې مين شول) او هره يوه ئې چي خوښه شوه خپله مېرمن ئې كړہ،
په دې وخت كي خداى وفرمايل :زما روح به د تل لپاره په انسانانو كي نه پاته كېږي ،ځكه هغه
فاني كېدونىك او نفساني مخلوق دئ ،نو يو سل شل كاله فرصت وركوم ،ترڅو ځان اصالح كړي"،
نو كله چي د خداى زامنو د انسانانو له لوڼو رسه نږدېكت وكړ ،د دېوانو په څېر دنگ دنگ سړي
ترې پيدا شول ،دا د مخكنۍ زمانې نوميالي او معروف باتوران دي ،كله چي خداى وليدل چي
انس انان په گناهونو كي غرق دي او تل د بدو كارونو په لوري درومي د انسانانو په پيدا كولو
پښېامن او ناراض شو).
په دې اړہ څو عرايض لرم:
• دايس معلومېږي چي د بايبل ليكوال غوښتل د هغو افسانوي شخصيتونو د پيدايښت د
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څرنگوالي لپاره يوه توجيه جوړہ كړي چي د بوډيو په نكلونو كي ياد شوي ،د دېوانو په څېر سرت
سرت او دنگ دنگ چي فيل به ئې په يوې گوتي پورته كاوو او د بحر له تله به ئې نهنگ په الس
راايستو ،دا دئ بايبل دې پوښتني ته ځواب وركوي چي دا دېوانو ته ورته معروف شخصيتونه
څنگه پيدا شول؛ د خداى زامنو د انسانانو ښايسته ښايسته لوڼي خپيل مېرمني كړې ،د دوى له
نږدېكته دا معروف پهلوانان پيدا شول .ډېره عجيبه ده چي كوم انسان د دايس خربي كولو
جسارت كوي او تر دې هم ډېره د حريانتيا خربه دا ده چي كوم انسان دايس خوشې او مسخره
خربه مني.
• د بايبل ځينو مفرسينو بې ځايه هڅه كړې چي دا الفاظ توجيه كړي او د خداى له زامنو د
شيث صالح زامن جوړ كړي ،په حاشيه كي ئې لييك( :ښايي د خداى له زامنو مراد د شيث خداى
پالونيك زامن وي ،دا ځكه چي د خداى د زامنو اطالق په خداى پالونكو انسانانو هم كېږي ،خو
ځيني نور مفرسين په دې باور دي چي له دې مراد هغه فرشتې دي چي د خداى له امره ئې
رسغړونه وكړہ) خو هر څوك پوهېږي چي دا خوشې خربي او بې ځايه هڅه ده ،د بايبل ليكوال
په ډېر رصاحت رسه وييل چي دا د خداى زامن وو نه انسانان وو او نه هم فرشتې ،وايي د خداى
زامنو د انسانانو لوڼي نكاح كړې ،د دوى له وصلته نوى نسل پيدا شو ،جسد ئې دېوانو ته ورته
خو روح ئې د خداى روح!! خو خداى وفرمايل :زما روح به د تل لپاره په انسانانو كي نه پاته
كېږي ،دا ځكه چي انسان فاني او نفساني دئ ،يعني د انسانانو دا خدايئ نسل د تل لپاره دوام نه
كوي ،د خداى روح به د تل لپاره په انسانانو كي نه پاته كېږي!! د همدې لپاره اوس هغه دېوانو
ته ورته مخكني انسانان نشته ،كه څوك پوښتنه كوي چي اوس ولي دايس دېو صفته او دېو
هيكله انسانان نشته ،د بايبل ليكوال ورته لنډ او آسانه ځواب وركړى!! خداى وييل وو چي زما
روح به د تل لپاره په انسانانو كي نه پاته كېږي!!
• نه پوهېږو د دې جملې (نو يو سل شل كاله فرصت وركوم ،ترڅو ځان اصالح كړي) له مخكنيو
رسه څه ارتباط دئ؟!! موږ ته ووايه :د بايبل خداى د خپلو زامنو په كوم كار غصه شوى ،د
انسانانو د لوڼو په نكاح كولو كه د دېو هيكله انسانانو په پيدا كېدو؟ او ولي پوره يو سل شل
كاله فرصت؟
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• تاسو گورئ چي د بايبل خد اى په دې نه پوهېدو؛ هغه انسان چي دى ئې پيدا كوي څنگه
مخلوق به وي ،ښه كارونه به كوي كه بد ،گناه ته به ئې ميالن زيات وي كه نېكو كارونو ته؟ خو
كله چي خداى وليدل چي انسانان په گناهونو كي غرق دي او تل د بدو كارونو په لوري درومي،
د انسانانو په پيدا كولو پښېامن او ناراض شو .د بايبل جاهل او ظامل ليكونىك د دې پروا هم نه
لري چي د اللّٰه تعاىل په اړہ دايس غلطي خربي ولييك!! بايبل د دې عنوان په اومي جملې كي
دايس لييك :نو خداى وفرمايل:زه هغه انسان د زميك له رسه محوه كوم چي پيدا مي كړ ،حتى
حيوانات ،مرغان او خزندې هم له منځه وړم ،دا ځكه چي د دوى په پيداكولو متأسف يم!!
ورپسې د نوح عليه السالم د طوفان په اړہ بحث كوي خو د بحث په ترڅ كي به وگورئ چي
جملې ئې بې ربطه او غلطي او د واقع خالف او په دايس توگه لكه كومه بوډۍ چي د ژمي په
شپو كي خپلو وړو وړو ملسيانو ته يوه خيالي كيسه كوي .لكه چي په  12او  13فقرو كي لييك:
كله چي خداى د انسان فساد او رشارت وليدو نوح ته ئې وويل :تصميم مي نيوىل چي دا خلك
هالك كړم ،ځكه چي زمكه ئې له رشارته ډكه كړې ،زه به دوى له زميك رسه يو ځاى له منځه
وړم!! د بايبل له منونكو پوښتنه كوو :خداى خو زمكه له منځه نه ده وړي ،يوازي د وچي څه
حيوانات ئې له منځه وړې ،اللّٰه تعاىل به څنگه دايس خربه كوي چي حقيقت ونه لري او عميل نه
يش ،يا خو د بايبل ليكوال د اصيل انجيل د مطلب په سم او دقيق بيانولو كي ستونزه لري ،د دې
په ځاى چي ووايي :دا خلك او د زميك پر وچي حيوانات له منځه وړم ،غلط الفاظ كاروي او لييك
دا خلك رسه له زميك له منځه وړم!! او يا خو ئ ې دا هر څه له خپله ځانه ليكيل او دې ته ئې هم
پام نه دئ شوى چي دا خربه سمه نه ده!!
ورپسې د نوح عليه السالم د كشتۍ طول ،عرض او لوړواىل په ډېر دقت رسه  50 ،300او 30
ذراع گڼي او لييك چي كړكۍ ئې چېري او دروازه ئې چېري وه!! او ادعاء كوي چي دا درې پوړہ
كشتۍ وه!! معلومه نه ده چي د بايبل ليكوال دا ارقام له كومه ترالسه كړي؟ او كه لږ ځري شو نو
ښايي دايس كشتۍ له نوح عليه السالم څو زره كاله وروسته جوړہ شوې وي!!
په اوم فصل كي لييك :بيا خداى نوح ته وفرمايل :ته او كورنۍ دي كشتۍ ته ننوځئ ،دا ځكه
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چي د دې دور په ټولو خلكو كي مي يوازي ته رښتينى او صالح وموندې!! پوښتنه كوو :كه د
هغه دور په ټولو خلكو كي يوازي نوح عليه السالم رښتينى او صالح انسان وو او د همدې لپاره
اللّٰ ه تعاىل وژغورو نو زامن او كورنۍ ئې د څه لپاره وژغورل شول؟ آيا هغوى د نوح عليه السالم
په خاطر وژغورىل شول ،كه دايس وي نو دا خو له عدالت او انصافه ډېره لري خربه ده ،موږ خو
هر هغه قايض ظامل او بې انصافه گڼو چي د يوه په خاطر بل معاف يا مجازات كړي ،مجرم د
صالح دوست په خاطر معاف كړي او صالح د مجرم دوست په خاطر مجازات كړي ،له عادل اللّٰه
تعاىل خو دايس بې انصافي او غريعادالنه قضاوت ډېر ډېر لري دئ ،موږ ته خو قرآن وييل چي د
نوح عليه السالم مېرمن او زوى هم د غرق شوو په ډله كي ول ،دا ځكه چي د ده په څېر صالح
نه ول ،او كه دوى هم د ژغورلو وړ او نېك انسانان ول بيا نو د بايبل ليكوال غلط شوى چي
لييك :خداى نوح ته وويل ته او كورنۍ دي كشتۍ ته ننوځئ دا ځكه چي د دې دور په ټولو
خلكو كي مي يوازي ته رښتينى او صالح وموندې!!
بيا لييك چي خداى نوح ته وفرمايل :اوه جوړي هغه څاروي چي غوښه ئې حالله ده ،اوه
جوړي مرغان او يوه جوړہ د نورو حيواناتو دررسه واخله ،ترڅو له طوفانه وروسته د دوى نسل د
زميك پر رس پاته يش ،خو په  20فقرې كي لييك :له كشتۍ راكوزېدو رسه سم نوح د خداى لپاره د
قربانۍ ځا ى جوړ كړ او د هر حالل حيوان او مرغه ئې يو يو هلته ذبح كړل او خداى د نوح په
دې كار ډېر خوښ شو ،پوښتنه راوالړېږي :چي يو يو ئې نر يا ښځه ذبح شول نو بيا ئې نسل
څنگه دوام وكړ ،دا قرباني خو بايد لږ تر لږہ يو كال وروسته شوې وى او نوح عليه السالم تر
هغه صرب كړى وى چي دغو حيواناتو او مرغانو بچي زېږولي وى!! په  14او  15فقرې كي د
مخكنۍ ادعاء برعكس لييك :د هر ډول وحيش او اهيل حيواناتو ،مرغانو او خزنده وو يوه يوه
جوړہ هم له دوى رسه ول ،په دې رسه د بايبل ليكوال خپله مخكنۍ وينا ردوي ،هلته د خداى
امر دايس گڼي :اوه جوړي هغه څاروي چي غوښه ئې حالله ده ،اوه جوړي مرغان او يوه جوړہ
د نورو حيواناتو دررسه واخله ،دلته د هغي خربي خالف وايي :د هر ډول وحيش او اهيل
حيواناتو ،مرغانو او خزنده وو يوه يوه جوړہ هم له دوى رسه ول ،كه دايس وي نو دا مخيك د
اوه اوه جوړو او يوې جوړي يادول د څه لپاره وو؟ دې ته ئې هم پام نه دئ چي د ټولو حيواناتو
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يوه يوه جوړہ په يوې كښتۍ كي خو پرېږده په سرتي صحرا كي هم نه ځائېږي.
بيا لييك :او كشتۍ ته د دوى له ننوتو وروسته خداى د كشتۍ دروازه په دوى پيس بنده كړہ40 ،
شپې ورځي باران وورېدو ،كشتۍ اوبو په رس واخيسته او وخوځېده ،دومره باران وورېدو چي
اوبه د جگو جگو غرونو تر څوكو هم اوه گزه واوښتې ،د زميك د رس ټول ژوي هالك شول ،يوازي
د دې كشتۍ سورلۍ وژغورل شوې 150 ،ورځي همدايس زمكه تر اوبو الندي وه 150 ،ورځي
وروسته كشتۍ د ارارات د غرونو پر رس تم شوه ،درې مياشتي وروسته د غرونو څوكي څرگندي
شوې او بيا څلوېښت ورځي وروسته نوح د كشتۍ كړكۍ پرانيسته او يو كارغه ئې بهر خويش كړ،
خو كارغه بېرته كشتۍ ته راستون نه شو ،بيا ئې يوه كوتره پرېښوده ،تر څو وگوري چي آيا د
كښېناستو لپاره كومه وچه زمكه پيدا كېږي ،خو كوتري كوم ځاى پيدا نه كړ ،دا ځكه چي ال اوبه
د زميك پر رس وې ،نوح اوه ورځي نور صرب وكړ ،بيا ئې همغه كوتره خوشې كړہ ،دا ځل د ملر
لوېدو په وخت كي په دايس حال كي د نوح خوا ته راستنه شوه چي په مښوكي كي ئې د زيتون
شنه پاڼه وه ،له دې نوح پوه شو چي د زميك د اكرثو برخو اوبه ناستي دي ،يوه اونۍ وروسته
نوح ب يا همغه كوتره پرېښوده ،خو دا ځل هغه بېرته راستنه نه شوه!! د كوتري له خويش كولو
يوه مياشت وروسته نوح د كشتۍ رس لوڅ كړ ،بهر ئې وكتل او وئې ليدل چي د زميك سطح وچه
شوې ،اته اونۍ نوري هم تېري شوې او باآلخره ټوله زمكه وچه شوه ،دا وخت خداى نوح ته
وويل :اوس د دې وخت رارسېدىل چي ټول له كشتۍ ووځئ!!)
څوك چي په دې خربو لږ هم غور وكړي په آسانۍ ورته جوتېږي چي ټولي بې بنسټه او له
ځانه جوړي شوې خربي دي ،په دې كي الندي څو خربو ته ستاسو پام رااړوم:
• كه هغه وخت څلوېښت ورځي باران ورېدىل وي ،نو د زميك د بيا وچيدو لپاره حد اكرث
څلوېښت ورځي په كار وې خو د بايبل ليكونىك وايي چي نوح عليه السالم نږدې ديارلس مياشتي
وروسته د زميك سطح وچه ومونده!!.
• كه دا كشتۍ د ارارات د غرونو په رس تم شوې وي نو هغه ځاى بايد په لومړۍ اونۍ كي
كامالً وچ شوى وي ،نوح عليه السالم دا ديارلس مياشتي د څه لپاره په كشتۍ كي دايس ايسار وو
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چي شاوخوا ته د كتلو لپاره ئې د كشتۍ له كړكۍ بهر هم ونه كتل او له كارغه او كوتري ئې كار
اخيست چي وگوري چېري وچه زمكه شته كه نه؟!! مگر د يوه جگ غره په رس ناست انسان ته د
دې رضورت وي چي د مرغانو په واسطه وچه زمكه معلومه كړي؟ له جگه ځايه خو هم اوبه
معلومېږي او هم وچه زمكه!!
• بايبل وايي چي نوح له كشتۍ راكوزېدو رسه سم د هر ډول څاروي يو يو د قربانۍ لپاره ذبح
كړ ،حال دا چي ده ته ويل شوي وو چي د دغو څارويو يوه يوه جوړہ د دې لپاره په كشتۍ كي
دررسه واخله چي نسل ئې دوام وكړي خو ده په همغه لومړۍ ورځ د دغو جوړو يو يو ذبح كړ!!
د بايبل ليكوال دې ووايي چي په دغو خربو كي كومه يوه رښتيا ده؟ د دغو حيواناتو نسل څنگه
دوام وكړ؟ دا څاروي ئې په كشتۍ كي د ذبح كولو لپاره له ځان رسه اخيستي وو كه د نسل د
دوام لپاره؟!
بيا لييك :په دغي قربانۍ باندي خداى ډېر خوښ شو او له ځانه رسه ئې وويل :زه به بيا د
انسان په خاطر چي له ماشومتوبه ئې زړہ د گناه په لوري متاميل وي زمكه لعنت نه كړم او بيا
به دايس ټول ژوي له منځه نه وړم!! بايبل مخيك وييل وو چي اللّٰه تعاىل د انسان په پيدا كولو
پښېامنه شو او دلته ئې و ييل چي د دې طوفان په رالېږلو پښېامنه شو!! دا ځكه چي د انسان د
گناهونو لپاره ئې ولي پر زميك لعنت ولېږو او د زميك د رس ټول ژوي ئې له منځه يووړل ،له دې
وروسته به تر قيامته پوري دايس كار بيا نه تكراروي!! او دا ځكه چي د انسان گناه يو طبيعي كار
دئ له ماشومتوبه د گناه په لوري متاميل وي!! د اللّٰه تعاىل په اړہ دا خربه يوازي يو كافر او بې
اميانه انسان كوىل يش او د انسان په اړہ دا خربه يوازي هغه په گناهونو كي تر ستوني غرق
گناهگار انسان كوىل يش چي د گناه لپاره توجيهات لټوي او هڅه ئې دا وي چي ثابته كړي د
انسان گناه كول يوه طبيعي مسئله ده ،گناه له ماشومتوبه وررسه ملگرې وي!! يو با اميانه انسان
به څنگه دا خربه كوي چي نعوذباللّٰه خداى اشتباه كوي ،په خپلو كړو پښېامنه كېږي!!
• قرآن هم په ځاى ځاى كي د نوح عليه السالم د قصې ځيني برخي رااخيل ،خو نه د يوې
تاريخي پېښي د بيانولو په منظور بليك د پند او وعظ په موخه او په ډېري اغيزمني بڼي كي او
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هلته چي د يوه مطلب د اثبات لپاره د يوې تاريخي بېلگي وړاندي كول مفيد او مؤثر وي .كله
چي غواړي دعوتگرانو او مبارزينو ته ووايي :دايس نه چي د خپيل مبارزې په اوږدېدو رسه ستړي
يا مأيوس شئ او مبارزه نيمگړې پرېږدئ ،ستاسو جد نوح عليه السالم نه نيم سوه كاله مبارزه
وكړہ خو نه ستومانه شو او نه مأيوس او نه ئې له مبارزې الس واخيست ،كله چي غواړي
مخاطبينو ته دا خربه وكړي چي د اللّٰه تعاىل معامله له هر انسان رسه د ده د اميان او عمل له
مخي وي نه د ده د نسب له مخي ،نو ورته وايي :دا دئ د نوح عليه السالم مېرمن او زوى د
خپل عمل په وجه له نورو رسه يو ځاى غرق شول ،له نوح عليه السالم رسه د دوى خپلوي ونه
ژغورل ،كله چي غواړي د حق د الري مجاهدينو ته ډاډ او اطمئنان وركړي چي اللّٰه تعاىل به باطل
ام له ماتي او زوال رسه مخامخ كوي كه څه هم شمېر ئې زيات او ټوله نړۍ پرې
ځواكونه حت ً
ډكه وي او حق پالونيك به حتامً ژغوري او پر باطل پالونكو به حتامً بريا ورپه برخه كوي كه څه
هم شمېر ئې لږ وي ،نو د نوح عليه السالم قصه ئې د يوې تاريخي بېلگي په توگه مخي ته ږدي.
بايبل تر دې عنوان الندي (له نوح رسه د خداى ژمنه) د ډېرو بې ربطه او ركيكو جملو په
ترڅ كي لييك :بيا خداى نوح او د ده زامنو ته وويل :زه له تاسو رسه او ستاسو له راتلونكو
نسلونو رسه او حتى له ټولو حيواناتو ،مرغانو او خزنده وو رسه ژمنه كوم چي له دې وروسته به
هيڅكله ژوي په طوفان رسه هالك نه كړم او زمكه به هم بيا د طوفان په واسطه نه ويجاړوم ،له
تاسو رسه زما د دې عهد نښه دا ده چي :خپل قوس قزح (د بوډۍ ټال ،هغه ليندۍ ته ورته
رنگيني گاري چي د باران په وخت په آسامن كي راڅرگندي يش) په ورېځو كي ږدم او دا به زما
د هغي ژمني نښه وي چي له نړۍ رسه مي كړې ،كله چي ورېځي د زميك پر رس خورې كړم او
قوس قزح راڅرگند يش ،هغه وخت به ما ته خپله هغه ژمنه رايادېږي چي له تاسو او نورو ژوو
رسه مي كړې ،نو ځكه به بيا نړۍ په طوفان رسه له منځه نه ځي!!
دا د بايبل يوه بله لويه بې باكي او جسارت دئ چي د اللّٰه تعاىل په شأن كي ئې كوي او
وايي چي نعوذباللّٰ ه د خداى حافظه ضعيفه ده ،په ورېځو كي ئې خپله رنگينه ليندۍ اېښې ده
تر څو د ورېځو خورېدو په وخت كي راڅرگنده يش او خداى ته خپله هغه ژمنه ورپه ياد كړي
چي له نوح عليه السالم او د ده له زامنو رسه ئې كړې وه ،كه دا نښه نه وى نو كېدى شو يو ځل
56

بايبل د قرآن په رڼا كي

بيا ئې په طوفان رسه دا زمكه او ټول ژوي له منځه وړي وى!! د بايبل له منونكو پوښتنه كوو:
اللّٰ ه تعاىل خو له دغي ژمني وروسته هم ډېر ډېر ځيل په طوفانونو رسه ډېر انسانان او نور ژوي
له منځه وړي ،كله كله خو ئې شمېر لكونو ته رسېدىل ،بايبل خو د اللّٰه تعاىل له قوله دايس لييك:
ژمنه كوم چي له دې وروسته به هيڅكله ژوي په طوفان رسه هالك نه كړم!! د بايبل ليكنه ناقصه
او غلطه ده كه په دې وخت كي نعوذباللّٰ ه خداى خپله ژمنه هېره كړې او يا قوس قزح نه دئ
څرگند شوى؟!!
د همدې عنوان په 20او  21فقرې كي دايس لييك :نوح د كرهڼې په كار بوخت شو ،د انگورو
باغ ئې جوړ كړ ،يوه ورځ چي ډېر رشاب ئې څښيل وو د مستۍ په حالت كي په خپيل خيمې كي
لوڅ څمالست ،حام (د ده زوى او د كنعان پالر) دى په دې حالت كي وليدو ،بهر والړ او خپلو
وروڼو ته ئې حال ووايو ،سام او يافث د دې خربي په اورېدو رسه يو څادر په خپلو اوږو واچاوو
او په دايس حال كي د پالر په لوري وخوځېدل چي شا ئې د پالر خوا ته وه تر څو هغه بربنډ ونه
گوري ،بيا ئې څادر پرې وغوړاوو ،كله چي نوح په سد شو او پوه شو چي حام څه كار كړى نو
وئې ويل :په كنعان دي لعنت وي ،د خپلو وروڼو د بنده بنده دي وي ،خداى دي سام ته بركت
ورپه برخه كړي او كنعان دي د ده غالم او مريى وي ،خداى دي يافث ته بركت وركړي او د سام
د نېكمرغۍ رشيك دي وي او كنعان دي د ده غالم وي!!)
دلته څو خربي د پام وړ دي:
• بايبل يوازي د نوح عليه السالم په اړہ نه بليك د اكرثو پيغمربانو عليهم السالم په اړہ همدايس
خرابه او كچه ژبه كاروي او په رشاب څښلو او نورو ناوړہ كارونو ئې متهموي ،حال دا چي هيڅ
پيغمرب او حتى هيڅ رشيف او هوښيار انسان د رشابو څښلو شوق نه كوي.
• د حام د دومره وړې گناه په وجه ولي بايد د ده زوى او اوالد د لعنت وړ وگرځي ،كوم
انصاف او عدالت دا خربه صحيح گڼي چي د پالر په جرم زوى د الهي لعنت مستحق يش؟!!
• د بايبل ليكوال هڅه كړې چي د بني ارسائيلو جد سام په دايس څېرې كي انځور كړي چي نوح
عليه السالم بركت ورپه برخه كړى او د دوى رقيب قوم كنعانيان د لعنت وړ ،له بركته محروم او
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د دوى غالمان معرفي كړي!! تاسو به د بايبل په ځاى ځاى كي وگورئ چي دغه احساس خپل
ځان ښيي او په يوې بيل بڼي كي راڅرگندېږي.
• د دې غلطي انگېرني په مقابل كي قرآن فرمايي چي خلك برابر دي ،ټول ښه پيدا شوي،
هيڅوك له خپيل مور بد نه دئ پيدا شوى ،ټول انسانان له يوې گډي جوړې مور او پالره پيدا
شوي ،په رگونو كي ئې يوه وينه خوځېږي ،نه ئې د پيدايښت ماده بېله بېله ده ،نه نسل او نسب
او نه پيدا كوونىك ،اللّٰ ه تعاىل يو د بل په گناه نه نييس ،نه د چا په وينا بې گناه انسان د لعنت
وړ گرځوي او نه ئې د بركت مستحق ،له هر چا رسه ئې معامله د هغه د عمل او عقيدې له
مخي وي.

د نړۍ د ملتونو انشعاب
بايبل تر دې عنوان الندي د مختلفو ملتونو شجرې بيانوي ،د بايبل لويه برخه په دغي
موضوع بحث ته مختص شوې!! خو د بحث په ترڅ كي د خلكو ترمنځ د ژبو د بېلوالي په اړہ د
بايبل د ليكوال له سليقې رسه سم دايس لييك :هغه مهال د نړۍ ټولو خلكو په يوې ژبي خربي
كولې ،شمېر ئې ورو ورو زيا ت شو ،د رشق په لوري وخوځېدل ،د بابل په سيمي كي ئې په خپلو
كي مشوره وكړہ چي راشئ دايس لوى ښار جوړ كړو چي لوړ برج به ئې وي تر څو د نوم او
نښان خاوندان شو او همدا به موږ له خورېدو او بېلېدو خوندي وساتي ،د ښار په جوړولو كي
ئې د تيږو په ځاى له پخو خښتو او د گچ په ځاى له قريه كار واخيست ،خو كله چي خداى دې
ښار او برج ته وكتل چي د جوړېدو په حال كي وو ،وئې ويل :د ټولو خلكو ژبه يوه ده او متحد
شوي او دغه كار ته ئې مال تړلې ،كه ئې مخه ونه نيسم نو په راتلونكې كي به هر هغه كار وكوىل
يش چي زړہ ئې وغواړي ،نو د دوى ژبه به رسه بېله بېله كړم ،تر څو د يوه بل په خربو پوه نه
يش ،دغه اختالف باعث شو چي دوى د هغه ښار له جوړولو الس واخيل او په دې توگه خداى
دوى خواره واره كړل!!
گورئ چي دلته هم بايبل خداى د انسان د حريف او رقيب په توگه معرفي كړى ،د انسانانو
يو واىل نه خوښوي ،له وحدته ئې وېره لري ،د دوى ژبه ئې د دې لپاره رسه بېله بېله كړہ چي يو
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د بل په خربو پوه نه يش او يوواىل ئې له منځه والړ يش!!
د ژبو تر منځ د توپري په اړہ د بايبل توجيه ډېره غلطه او بې بنسټه ده ،نه خو دا توپري د دې
مانع گرځي چي يو د بل په خربو پوه يش او نه خو د ژبي يو واىل او بېل واىل خلك متحد يا
متفرق كوي ،ډېر قومونه دايس دي چي ژبه ئې يوه ده خو له شديد اختالف رسه مخامخ او يو د
بل وينو ته تږى او ډېر بيا دايس چي ژب ه ئې بېله بېله خو رسه متحد او تر سكنيو وروڼو ډېر رسه
خواږہ دي ،د بايبل دا توجيه نه د ژبي طبيعي ارتقاء توجيه كوىل يش او نه په يوې ژبي كي د
اختالف راوالړېدو دالئل په گوته كوىل يش ،هر ژب پوه انسان په دې پوهېږي چي دا تعبري بې
بنسټه او غري علمي دئ!! كه بايبل وييل وى چي د خلكو زياتواىل ،له يوې سيمي بيل ته د دوى
كوچېدل او له يوه بله بېلېدل د دې سبب شو چي په ژبو كي اختالف راپيدا يش او نوي نوي
نومونه او الفاظ او ژبي رامنځته يش ،هر چا به دا خربه وررسه منله ،اللّٰه تعاىل انسان ته دا
استعداد وركړى چي د هر يش لپاره مناسب نوم غوره كړي ،دا د انسان كامل او په ټولو نورو ژوو
د ده امتياز په گوته كوي او دا بې له شكه پر ده باندي د اللّٰه تعاىل لويه پېرزوينه او احسان دئ،
موږ نن ډېر دايس الفاظ ،كلامت او نومونه لرو چي سل كاله مخيك په هيڅ ژبي كي نه ول ،دا
ځكه چي مخيك دا شيان نه ول ،وروسته وروسته راپيدا شوي ،د دې اختالف په عواملو او اهميت
د علم او پوهي خاوندان پوهېږي لكه چي قرآن فرمايي:
َ
َ ۡ
ۡ
َ
َُۡ َ َ
َ ۡ َ
َ ۡ
ٱخت ِ َل ُف أَ ۡلسنَت ِ ُك ۡم َوأل َون ِ ُك ۡم ۚ إِن فِي َذل َِك َ
ض و
ٓأَلي ٖت
و ِمن ء َايتِهِۦ خلق ٱلسم َو ِت وٱٓأۡلر ِ
ِ
لِلۡ َعلم َ
ين* الروم22 :
ِِ
او د اللّٰه تعاىل د قدرت له نښو د آسامنونو او زميك پيدايښت او ستاسو د ژبو او رنگونو اختالف
دئ ،يقيناً چي په دې كي پوهانو او عاملانو ته نښي دي!!
په رښتيا كه زموږ ژبي ارتقاء نه شوى كوىل او موږ د نويو شيانو لپاره نومونه نه شوى وضع
كوىل ،له څومره ستونزو رسه به مخامخ وو ،د يوه يش په اړہ د بحث په دوران كي به مجبور وو
هغه ىش په خپله راحارض كړو!! او كه زموږ رنگونه او شكلونه رسه مختلف نه وى د خلكو په
پېژند ا كي به له څومره كړاوونو رسه مخامخ وو ،په يوې كورنۍ كي دوه ماشومان جوړہ او په
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يوه شكل او رنگ پيدا او سرت يش ،هر څوك پرې غلطېږي ،معامله ئې له يوه رسه وي او دعوى پر
بل كوي ،كه د ټولي نړۍ خلك يو رنگ او ژبه ئې رسه ورته وى ،نړۍ وال به له څومره سرت كړاو
رسه مخامخ ول ،په دې اړہ د قرآن وينا څومره دقيقه او درنه ده چي فرمايي:
َ
َ ٓ َ ََ ُ ْ
َ َٰٓ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ۡ ُ
َۡ َ ُ
َ
ََ ُ َ ََۡ ُ ُُ
يأيها ٱلن
اس إِنا خلق َنكم ِمن ذكرٖ َوأنثي َوجعل َنك ۡم شعوبٗا َوق َبائِل ل ِتع َارف ٓوا ۚ إِن أك َرمك ۡم ِعند
َۡ َ ُ ۡ َ َ َ ٌ َ
ٱللهِ أتقىكم ۚ إِن ٱلله عل ِيم خب ِير * الحجرات13 :
اې خلكو! يقيناً چي موږ له يوه نارينه او يوې ښځينه راپيدا كړئ او ټرب ټرب او قبيلې قبيلې مو
كړئ تر څو يو بل وپېژنئ ،بې شكه چي د اللّٰه په نزد كي ستاسو تر ټولو غوره ستاسو تر ټولو
زيات پرهېزگار دئ ،يقيناً چي اللّٰه ښه باخربه پوه دئ.
كه انجيل په خپيل اصيل بڼي كي پاته وى او مسيحي ماليانو نه وى تحريف كړى نو هر لفظ
به ئې د قرآن په څېر دقيق او هره جمله به ئې د قرآن په څېر ښكلې او ښايسته وه ،نه به چا له
ادب ي لحاظه اعرتاض پرې كوىل شو او نه له علمي لحاظه او نه به چا نامناسب لفظ ،بې ربطه
جمله او بې معنى خربه په كي موندىل شوى.
د شجرو بيانولو په لړ كي د بايبل ليكوال د ابراهيم عليه السالم او د ده د پاك ملني مېرمني
سارا په اړہ دايس ناپاكه ژبه كاروي چي انسان ورته حريان يش ،دوى د ټولو پيغمربانو عليهم
السالم په اړہ همدايس غلط او كافرانه اظهارات لري ،د ابراهيم عليه السالم په اړہ لييك:
• خداى ابرام ته وفرمايل :خپل واليت ،پلرىن كور او خپلوان پرېږده او هغه ځاى ته والړ شه
چي زه به ئې درته الرښوونه وكړم ،ابرام وخوځېدو ،لومړى كنعان ،بيا د كنعان جنوب او په پاى
كي مرص ته والړ ،كله چي مرص ته ورسېدو ،خپيل مېرمني ته ئې وويل :ته ښكلې يې ،كه د مرص
خلك پوه شې چي ته زما مېرمن يې نو ستا د تصاحب او ترالسه كولو لپاره به ما ووژني ،خو كه
ووايې چي زما خور يې نو ستا لپاره به خلك له ما رسه ښه چلند كوي او رس به مي خوندي وي!!
فرعون ته ځينو درباريانو اطالع وركړہ چي سارا ډېره ښكلې ده ،د دې د ښايست ډېره ستاينه ئې
وكړہ ،فرعون امر وكړ چي زما قرص ته ئې راولئ) ،بيا فرعون د سارا په خاطر ابرام ته ډېري
هداياوې لكه پسونه ،غوايي ،اوښان ،خره ،غالمان او وينځي وركړې ،خو خداى فرعون او د ده په
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قرص كي اوسېدونيك په سخت مصيبت اخته كړل ،دا ځكه چي د ابرام مېرمن ئې قرص ته بېولې
وه ،فرعون ابرام وروغوښت او ورته وئې ويل :دا څه كار وو چي تا له ما رسه وكړ ،ولي دي ما ته
ونه ويل چي سارا ستا مېرمن ده؟ ولي دي هغه خپله خور وښوده چي ځان ته ئې په نكاح كړم؟
اوس ئې دررسه بوځه او له دې ځايه والړ شه!!
د ابراهيم عليه السالم او د ده د پاك ملني مېرمني په شأن كي دې گستاخۍ ته او د دايس
عظيم الشأنه شخصيتونو په اړہ د دايس سپكو او رذيالنه خربو په اورېدو رسه د انسان وېښتان
ځېږ يش ،دا هغه ابراهيم عليه السالم دئ چي قرآن ئې د مؤمنانو جد ،سرت بت ماتوونىك ،سرت
موحد او د كعبې معامر معرفي كوي او وايي چي د عراق د سرت ظامل حاكم په وړاندي ئې رس
ټيټ نه كړ ،له گواښونو ئې ونه وېرېدو ،په اور كي له لوېدو ونه وېرېدو ،په منجنيق كي د
كښېنولو په وخت كي ئې ويل حسبنا اللّٰه و نعم الوكيل ،منرود په مرگ تهديد كړ ده په ځواب
كي ورته وويل :د مرگ ژوند پرېكړہ زما رب كوي ،نه ته ،دايس لكه ملر چي د ده په اراده له
ختيځه طلوع كوي او په مغرب كي پرېوځي ،نه ئې ته وخت او مسري بدلوىل شې او نه بل څوك.
ابراهيم عليه السالم هغه وخت هم دروغ ونه ويل او ونه وېرېدو چي په يوازي رس معبد ته
ننوت ،ټول بتان ئې مات مات كړل ،كله چي خلك معبد ته راغلل او خپل بتان ئې نسكور
وموندل او ژر پوه شول چي دا كار له ابراهيمه پرته د بل چا نه دئ ،نو دى ئې راحارض كړ او
وئې پوښتو :دا كار تا كړى؟ هغه د انكار په ځاى وويل :ترب خو د سرت بت په غاړہ كي دئ ،ترې
وپوښتئ كه خربي كوىل يش؟ هغوى وويل :ته پوهېږې چي دوى خربي نه يش كوىل ،نو ده ورته
وويل :افسوس پر تاسو او ستاسو پر دغو معبودانو ،نه خربي كوىل يش ،نه له ځانه دفاع كوىل يش
او نه د ځان په خالف اتهام ردوىل يش ،څنگه د هغه څه عبادت كوئ چي نه گټه رسوىل يش او نه
تاوان دفع كوىل يش؟!! دايس يو سرت ،زړہ ور او پر خپل رب متوكل پيغمرب به څنگه له وېري
دروغ وايي؟!! بايبل نه يوازي د ابراهيم عليه السالم د قصې دا مهمي برخي نه رااخيل او له منرود
رسه د ده د مبارزې په اړہ هيڅ نه وايي بليك د منرود ستاينه كوي ،هلته چي وايي :د نوح عليه
السالم يو ملىس (د كوش زوى) منرود نومېدو ،چي يو زړہ ور او نومياىل اتل وو ،د هغه قدرت په
سبب چي خداى وركړى وو ،ډېر ماهر غيش ويشتونىك شو ،د همدې لپاره ده چي كه نن څوك
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وغواړي د غشو په ويشتو كي د چا مهارت وستايي نو وايي :خداى دي تا د نښي په ويشتو كي د
منرود په څېر كړي!!
بايبل وايي چي كنعان ته د تلو په وخت كي ابرام (ابراهيم عليه السالم) پنځه اويا كلن وو،
طبيعي ده چي مېرمن به ئې هم همدومره عمر درلود ،په دايس زړښت كي د دې د ښايست
خربه كول او دا بې بنسټه ادعاء او دروغجنه دعوى كول چي فرعون هغه ځان ته په دې خاطر
په نكاح كړہ چي ابراهيم عليه السالم وييل وو دا زما خور ده ،ډېره مسخره خربه ده ،مگر فرعون
ته د مرص ښايسته او ښكلې پېغيل كمي وې چي يوه پنځه اويا كلنه بوډۍ په نكاح كړي؟ بايبل
دلته لييك چي له ابراهيم عليه السالم رسه دا معامله په مرص كي او د مرص د فرعون لخوا شوې،
خو څو پا ڼي وروسته لييك چي دا پېښه د فلسطين په جرار نومي ښار كي واقع شوې او دا كار د
فلسطين د پاچا ابيملك له لوري شوى ،هلته لييك چي په دې وخت كي ابراهيم پنځه نوي كلن
وو!!
بايبل لييك چي ابرام ډېر شتمن وو ،ډېري رمې ئې درلودې ،پوښتنه كوو چي د رمو خاوند خو
په صحرا او غ رونو كي اوسېږي ،هغه په مرص كي څه كول؟ مرص خو هغه وخت هم لوى ښار وو
او د همدې لپاره د مرص (ښار) په نامه يادېدو؟!! كه بايبل ليكيل وى چي ابراهيم عليه السالم د
دعوت په ارتباط مرص ته تلىل وو ،چا ورباندي اعرتاض نه كاوو خو هغه لييك چي ابرام له خپلو
څارويو او رمو رسه د مرص په لوري وخوځېدو!!
قرآن چي د ابراهيم عليه السالم په اړہ څه وييل د بايبل ټولي خربي حرف حرف ردوي .بايبل
په دې اړہ هيڅ نه دي وييل چي ابراهيم عليه السالم د خپل پالر او قوم پر غلط دين اعرتاض
وكړ ،د خپل پالر او قوم له مخالفت رسه مخامخ شو ،خپل پالر له كوره په شړلو وگواښو ،بتان ئې
مات كړل ،زنداني شو ،منرود په مرگ تهديد كړ ،په اور كي واچول شو او له عراقه ئې هجرت وكړ،
بايبل د دې ټولو خربو په اړہ ساكت دئ او حتى له عراقه د ابراهيم عليه السالم د وتلو په اړہ
لييك چي تارح (د ابرام پالر) له خپل زوى ابرام ،له خپيل نږور ساراى او له خپل مليس لوط رسه يو
ځاى له اوركلدانيان نه د كنعان په لوري وكوچيدو او په حران كي ځاى په ځاى شول!! قرآن د
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ابراهيم عليه السالم د پالر د نوم په اړہ هم د بايبل ادعاء غلطه گڼي او هغه د تارح په ځاى د
آزر په نامه يادوي ،متأسفانه زموږ ځيني مفرسين هومره د دغه جعيل بايبل تر اغيز الندي تليل
چي د قرآن د دغي رصيح وينا په خالف وايي چي د ابراهيم عليه السالم د پالر نوم تارح وو او
آزر د بت نوم وو!!
بايبل د ابراهيم عليه السالم په قصې كي هم او په ډېرو نورو مواردو كي هم لييك چي
خداى دلته او هلته ابراهيم عليه السالم او نورو پيغمربانو عليهم السالم ته راڅرگند شوى او
مخامخ ئې خربي وررسه كړې دي!! خو څوك چي د اللّٰه تعاىل د عظمت او د انسان د ضعف په
اړہ سم او دقيق تصور ولري هيڅكله به دا خربه ونه كړي چي انسان په دغو ضعيفو او كمزورو
سرتگو كوىل يش د زميك او آسامنونو پيدا كوونىك خداى وگوري ،قرآن وايي چي انسان نه يش كوىل
اللّٰه تعاىل په خپلو سرتگو په دنيا كي وگوري ،د موىس عليه السالم ،دا د بني ارسائيلو سرت پيغمرب،
چي قرآن ئې يوازينى هغه پيغمرب گڼي چي اللّٰه تعاىل وررسه د حجاب له شا خربي كړې دي ،د
ده په اړہ قرآن فرمايي چي په خپلو سرتگو د اللّٰه تعاىل د ليدلو متنا او غوښتنه ئې وكړہ ،اللّٰه تعاىل
ورته وفرمايل :هيڅكله مي نه شې ليدىل:
َ
ََ ُ ُُ َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ُ َ
َ
َ
َ َ َ َٓ َ
ُ َ َ
َولما جاء ُموسي ل ِ ِميقتِنَا َوكل َمهۥ َربهۥ قال َر ِب أ ِرن ِ ٓي أنظ ۡر إِل ۡيك ۚ قال لن ت َرىنِي َولِك ِن ٱنظ ۡر إِلي
َ َ َ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َ َ ُ َ ّٗ َ َ َ َ ٗ
َۡ َ ۡ َََ ََ َُ َ ۡ َ َ
ٱلج َب ِل فإ ِ ِن ٱستقر مكانهۥ ف َسوف ت َرىنِيۚ فلما تجلي َربهۥ ل ِلج َب ِل جعلهۥ دكا َوخر ُموسي ص ِعقا ۚ
اق قَ َال ُس ۡب َحنَ َك ُت ۡب ُت إلَ ۡي َك َوأَنَا ْ أَ َو ُل ۡٱل ُم ۡؤمن َ
َفلَ َما ٓ أَ َف َ
ين * اَلعراف143 :
ِ
ِِ
او كله چي موىس زموږ ميقات ته راغى او رب ئې وررسه خربي وكړې ،وئې ويل :اې زما ربه! ما
ته راوښيه چي درته وگورم ،وئې فرمايل :هيڅكله مي ليدىل نه شې ،خو دې غره ته وگوره ،كه په
خپل ځاى ثابت پاته شو ،نو ته به مي هم حتامً وگورې ،خو كله چي د ده رب د غره په لوري
تجىل وكړہ ،ټوټې ټوټ ې شو او موىس بې سده پرېوت ،كله چي راپه سد شو وئې ويل :پاكي تا لره
ده ،تا ته مي توبه ده او زه لومړىن مؤمن او باوركوونىك يم (د دې خربي چي هيڅوك اللّٰه تعاىل
په خپلو سرتگو نه يش ليدىل)
همدا راز قرآن فرمايي:
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ُ ۡ
ُ َ ُ َۡ
ۡ
َ ُۡ ُُ ۡ
َل تد ِركه ٱٓأۡلب َص ُر َوه َو يُد ِر ُك ٱٓأۡلب َص َر ۖ َوه َو ٱلل ِطيف ٱلخب ِ ُير * اَلنعام103 :
سرتگي ئې لېدىل نه يش او دى سرتگي ويني او دى ښه باخربه لطيف دئ.
ساينس او علم موږ ته وايي چي د انسان سرتگي د انرژي ،نور ،جاذبې او ساحې په څېر
شيانو له ليدو عاجزې دي ،نو دا سرتگي به لطيف خداى څنگه وليدىل يش؟ خو بايبل د قرآن او
علم خالف دعوى كوي چي خداى د بني ارسائيلو اكرثو پيغمربانو او حتى كاهنانو ته په وار وار
راڅرگند شوى او تل د انسان په څېره كي ،د ورېځو له منځه راوتىل ،حتى له يعقوب عليه السالم
رسه ئې غېږي نيولې دي او په دې نه دئ توانېدىل چي هغه راڅملوي ،خو د غېږو په وخت كي
په يعقوب عليه السالم دومره زور راغىل چي د ښي ورون يوه عضله ئې خوږ شوه!! د دغي
پېښي په سبب بني ارسائيل تراوسه د حيواناتو دغه عضله نه خوري!!

له ابرام رسه د خداى ژمنه
• بايبل تر دې عنوان الندي په  5فقرې كي لييك :خداى په شپه كي ابرام له خپله كوره بهر
راوغوښت او هغه ته ئې وويل :د آسامن ستورو ته نظر وكړہ آيا كوىل شې وئې شمېرې؟ ستا نسل
به هم دې ته ورته بې شمېره وي!! دلته نو ابرام په خداى اعتامد وكړ او د همدې لپاره خداى
ترې رايض شو او دى ئې قبول كړ ،خداى ابرام ته وويل :زه همغه خداى يم چي ته مي له
اوركلدانيانه راوايستې ترڅو دغه سيمه تا ته دركړم ،ابرام وويل :خدايه! څنگه مطمنئ شم چي دا
سيمه ما ته راكوې؟ خداى ورته وويل :يوه درې كلنه سخوندره ،يوه درې كلنه وزه ،يو درې كلن
پسه ،يوه قمري او يوه كوتره درواخله ،رسونه ترې پرې كړہ ،هر يو له رسه تر پښو نياميي كړہ،
ټوټې ئې يوه د بيل خوا ته كېږده،خو مرغان مه نياميي كوه ،ابرام همدايس وكړل ،ترماښامه ئې
غوښه خوړونيك مرغان چي پر دغو غوښو به كښېناستل ،ترې ايسار كړل ،د ماښام په وخت كي
ابرام په ژور خوب ويده شو او يوې وحشتناكي تيارې احاطه كړ!!)
دلته څو خربي د بحث وړ دي:
• بايبل دلته او په گڼ شمېر نورو ځايونو كي د دې هڅه كوي چي ثابته كړي د بني ارسائيلو
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خداى د مرص له پولو تر فرات پوري دا ټوله سيمه دوى ته وركړې ،دلته وايي چي له ابراهيم
عليه السالم رسه خداى ژمنه وكړہ چي د ده نسل به د ستورو تر شمېر هم زيات كړي او دا سيمه
به د ده اوالد ته وسپاري!! دا د آسامن تر ستورو او د زميك تر شگو د بني ارسائيلو د نسل د
زياتېدو مبالغه د بايبل په څو ځايونو كي مخي ته راځي ،د بايبل ليكوال په دې نه پوهېدو چي د
بني ارسائيلو ټول شمېر (د يعقوب عليه السالم له پيدايښته تر قيامته پوري) به دومره هم نه يش
لكه د آسامن د يوې وړې برخي د ستورو شمېر ،كه تاسو د بايبل دا خربه هغه چا ته وكړئ چي د
ستورو په اړہ تحقيق كوي او په دې پوهېږي چي په آسامن كي څومره ستور لييك او په هر ستور
لييك كي څومره ستوري دي ،هغه به درته ووايي چي د انسان له پيدايښته تر نن پوري د ټولو
انسانانو شم ېر د يوه ستور لييك د ټولو ستورو د يوې وړې برخي په اندازه هم نه دئ او په
آسامن كي نږدې يو سل شل مليارده ستور لييك دي!! آيا ممكنه ده عليم خداى دايس له مبالغې
ډكي او د حقيقت خالف خربه وكړي او ووايي چي د ابراهيم عليه السالم د اوالد شمېر به د
آسامن تر ستورو او د زميك تر شگو هم زيات يش ،دايس خربه خو يوازي يو شاعر كوىل يش نه يو
عامل او محقق انسان!!
• خداى ابرام ته وايي چي قرباني وكړہ ،كه ستا قرباني قبوله شوه نو بايد مطمنئ شې چي زما
ژمنه حتامً تررسه كېږي ،د قربانۍ د قبلېدو نښه دا ده چي د قربانۍ په غوښه به يوه لوخړہ
رايش ،همدايس وشول!!
• قرآن د بايبل دا ټولي خربي ردوي ،ستورو ته د كتلو په اړہ د بايبل د وينا خالف فرمايي چي
دا په ځوانۍ كي له خپل قوم رسه د ابراهيم عليه السالم د مناقشې يوه صحنه وه ،بتانو ته ئې
وكتل او وئې ويل چي دا خو تاسو په خپلو السونو جوړ كړي؛ څنگه ئې خدايان گڼئ؟! د آسامن
ستورو ،سپوږمۍ او ملر ته ئې گوته ونيوله او وئې ويل :دا خو پرېوځي ،زه پرېوتونيك په خدايۍ
نه منم! د مرغانو د ذبح كولو په اړہ فرمايي :ابراهيم عليه السالم دعاء وكړہ :خدايه! ما ته
راوښيه چي مړي څنگه بېرته راژوندي كوې؟ اللّٰه تعاىل وفرمايل :آيا په بيا راژوندي كېدو باور نه
لرې؟ وئې ويل :ولي به باور نه لرم ،غواړم زړہ مي ډاډہ يش ،اللّٰه تعاىل وفرمايل :څلور مرغان
راواخله ،له ځان رسه ئې روږدي كړہ ،بيا ځيني پر يوه ،ځيني پر بل او ځيني پر بل غره كېږده او
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بيا ورغږ كړہ ،چي خوا ته دي په منډہ رايش ،كه دا مرغان ستا په يوې اشارې ستا خوا ته راځغيل،
مړي به همدايس زما په يوې اشارې له قربونو راپاڅي او زما خوا ته به راځي .ږ
بايبل د هغي قربانۍ په اړہ چي خلك ئې خداى ته وړاندي كوي وايي :كومه قرباني چي
خداى ئې قبوله كړي ،لوخړہ رايش او وئې سوزوي ،همدا راز وايي :د دې قربانۍ په وينو به د
معبد خاص خاص ځايونه رسه كېږي ،يوه برخه به د معبد په خاص ځاى كي سوزول كېږي ،د
غوښي تر ټولو خوندوري برخي به ئې د معبد مجاور كاهن (د دوى مال) ته وركول كېږي!! خو
قرآن وايي چي خداى نه د دې قربانۍ وينو ته رضورت لري او نه ئې غوښي ته ،د خداى برخه
فقريانو ته وركړئ ،دا د كاهن نه بليك د فقريانو برخه ده :لكه چي فرمايي:
ُُ َۡ
ُ
َ ََ َ َ ُ ُ ُ َ َُٓ َ َ
لن ينال ٱلله لح
وم َها َوَل دِماؤها َولِكن َينَاله ٱلتق َوى ِمنك ۡم ۚ  ...الحج37 :
اللّٰه ته ئې نه غوښه ريس او نه ئې ويني ،خو ستاسو تقوى ورريس.
همدا راز فرمايي:
ْ
ۡ
ٓ
ۡ
َ ُُ ْ َۡ ََۡ ُ َ َ َ
س ٱلف ِق َير * الحج28 :
 ...فكلوا ِمنها وأط ِعموا ٱلبائِ
نو په خپله هم ترې وخورئ او پر بې وزلي فقري ئې هم وخورئ.
تاسو به د بايبل په ځاى ځاى كي له دې رسه مخامخ شئ چي د بايبل خداى د ماشومانو په
څېر دئ ،كله پ ه وړې خربي تر حده زيات خوشحاله يش او كله په وړې خربي سخت غصه ،كله د
وړوكي كار په مقابل كي تر اوم پشته مكافات وركوي او كله د وړې اشتباه په مقابل كي د انسان
تر اومه پ شته سخته سزا وركوي!! دلته وايي چي ابرام تر ماښامه د غوښو څارنه وكړہ خو ماښام
په ژور خوب ويده شو او خداى د همدې ويده كېدو دايس سزا وركړہ :ستا نسل به څلور سوه
كاله په پردي ملك كي د غالمۍ ژوند تېروي او ظلم به پرې كېږي!! خو قرآن وايي نه زوى د پالر
په گناه نيول كېږي او نه پالر د زوى په جرم ،هر چا ته د خپل عمل او هڅو بدله وركول كېږي:
ُۡ
ََ َ
ََ َۡ َ ۡ َ َ َ َ َ
نس ِن إَِل ما سعي * النجم39-38 :
أَل تزِ ُر َوا ِز َرة ِو ۡز َر أخ َرى * وأن ليس ل ِِۡل
دا چي هيڅوك به د بل (د گناه) پېټى په اوږو نه وړي ،او دا چي انسان ته له خپيل هڅي پرته
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بل څه نه ورپه برخه كېږي.
خو بايبل تر همدې عنوان الندي له  17تر  21فقرې پوري دايس لييك:
كله چي ملر پرېوت او تياره شوه ،توري لوخړي او ځالنده ملبه د غوښو له منځه تېره شوه ،په
دغه ورځ خداى له ابرام رسه ژمنه وكړہ او وئې فرمايل :زه دغه سيمه د مرص له پولې تر فرات
پوري ستا نسل ته سپارم( ،يعني د قيني ،قنزي ،قدموني ،حيتي ،فرزي ،رفايي ،اموري ،كنعاني،
جرجايش او يبويس قبيلو ټاټوبي)

هاجر او اسمعيل
بايبل تر دې عنوان الندي هم ډېري سپيك سپوري او غلطي ويناوي لري او لييك:
ساراى ابرام ته وويل :زه اوالد نه لرم ،ته زما دا وينځه په نكاح كړہ چي زما لپاره اوالد ترې پيدا
يش ،ابرام موافقه وكړہ ،خو كله چي هاجر حامله (اميندواره) شوه ،نو مغروره شوه او ساراى ته
ئې د حقارت په سرتگه كتل ،ساراى ابرام ته شكايت وكړ ،هغه په ځواب كي ورته وويل :دا ستا
وينځه ده ،چي څنگه دي زړہ غواړي همغيس وررسه وكړہ!! نو ساراى له هاجر رسه بدسلوكي
پيل كړہ او هغه وتښتېده!! خو په بېديا كي يوې فرشتې د هغي چينې خوا ته وليده چي د شور
په الري كي پرته ده ،ورته وئې ويل :بېرته خپيل باداري ته ستنه شه او اطاعت ئې كوه ،زه به ستا
نسل زيات كړم ،ته حامله يې ،زوى به وزېږوې ،د اسمعيل نوم پرې كېږده ...ستا زوى به وحيش
وي ،دى به له ټولو رسه او ټول به له ده رسه جنگېږي!!  ...هاجر له ځان رسه وويل :آيا په رښتيا
ما خداى ليدىل؟!!  ...هاجر كور ته ستنه شوه او زوى ئې پيدا شو او ابرام ،اسمعيل ونومولو!!)
دلته څو خربي په پام كي ولرئ:
• قرآن د بايبل د دغو غلطو خربو د تصحيح لپاره فرمايي:
• هاجر تښتېدلې نه ده بليك ابراهيم عليه السالم د اللّٰه تعاىل په امر له خپل زوى اسمعيل عليه
السالم رسه يو ځاى د مكې په وادې كي پرېښوده.
• دا چينه هغه نه ده چي بايبل ئې ادعاء كوي ،بليك دا د زمزم چينه ده ،چي تر ننه پاته ده ،د
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زمزم اوبه ترې بهېږي او په خوا كي ئې د اسمعيل عليه السالم اوالد مېشت دي.
• بايبل دلته هم او په ډېرو نورو ځايونو كي هم خداى او فرشته رسه خلطوي ،دلته وايي چي
يوې فرشتې هاجر وليده خو وروسته د همدغي فرشتې له خولې وايي :زه به ستا اوالد زيات
كړم ،د هاجر وينا هم دايس لييك :آيا په رښتيا ما خداى ليدىل؟! له دې وروسته د ابراهيم عليه
السالم په اړہ لييك چي درې فرشتې ورته راغلې او ورپسې لييك چي له دغو دريو يو ئې خداى
وو!! د بايبل ليكوال هڅ ه كوي چي د دريو خدايانو (خداى ،زوى ئې او روح القدس) غلط او بې
معنى تصور سم ثابت كړي!! دا د فرشتې او خداى نومونه يو د بل په ځاى كارول د همدې لپاره
دي!!
• هاجر ته اللّٰه تعاىل هومره لوړ مقام وركړ چي د صفا او مروې تر منځ د دې هڅه ئې د حج
په څېر د يوه سرت عبادت په مناسكو كي ونيول او وئې فرمايل :څوك چي د خداى د كور طواف
ته راځي د هاجر په څېر به د دغو دواړو غونډيو ترمنځ منډہ وهي او د هري غونډۍ پر رس به
د دې په څېر كعبې ته مخ اړوي او دعاء به كوي!!
• د اسمعيل عليه السالم په اړہ د بايبل د ليكوال كچه او بده ژبه خوځول د قومي او مذهبي
تعصب زېږنده ده ،تاسو به دې ته ورته ويناوي د بايبل په ډېرو ځايونو كي وگورئ چي د دوى
كاهنانو د نورو قومونو په اړہ كړې دي ،پر هغوى ئې لعنت ويىل او د مرگ او له منځه وړلو
مستحق ئې گڼيل!!

د اسحاق د تولد وعده
• بايبل په اولسم فصل كي تر دې عنوان الندي څو خربي لري:
• خداى ابرام ته راڅرگند شو ،او ورته وئې ويل :له تا رسه مي ژمنه ده چي نسل به دي زياتوم،
له دې وروسته به ستا نوم د ابرام په ځاى ابراهيم (د قومونو پالر) وي ،دا ځكه چي غواړم ستا له
نسله ډېر قومونه او پاچايان راپيدا كړم ،دا ژمنه مي تر ابده پوري له تا او ستا له نسله رسه ده،
زه ستا او ستا د زامنو خداى يم ،دغه كنعان به هم تر ابده تا او ستا اوالد ته سپارم او د دوى
خداى به وم!!
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دلته هم څو خربو ته پام وكړئ:
• قرآن د بايبل دا خربي له بنسټه ردوي او وايي چي ابراهيم عليه السالم د اسالمي امت او
موحدينو جد دئ ،ده ته د امامت مقام په دې خاطر وركړى شو چي په الهي آزموينو كي برياىل
شو ،خو كله چي ده دا متنا وكړہ چي د امامت منصب دې د ده اوالد ته هم ورپه برخه يش ،ا ّٰلله
تعاىل دا دعاء ونه منله او په ځواب كي ئې ورته وفرمايل :ظاملان په دې ژمني كي نه دي شامل،
يعني دا الهي ژمنه په قومي او نسيل بنياد نه ده والړہ ،دايس نه ده چي له پالره به زوى ته
انتقالېږي كه څه هم زوى ظامل او نااهله وي!!
• قرآن د بايبل د دغو غلطو انگېرنو په خالف وايي چي اللّٰه تعاىل يوازي د بني ارسائيلو خداى
نه دئ ،د ټولو انسانانو خداى دئ ،د ده په وړاندي هيڅ قوم پر بل باندي له نسبي او قومي
لحاظه غوره واىل نه لري ،ټول ئې له يوې خاوري او برابر پيدا كړي ،نه سپين پر تور او نه عرب پر
عجم څه غوره واىل لري.
• تاسو به د بايبل په ډېرو ځايونو كي وگورئ چي اللّٰه تعاىل ته دا ظاملانه پرېكړہ منسوبوي چي
د نورو قومونو مربوطه سيمي او زميك بني ارسائيلو ته سپاري ،يوازي دا نه چي زميك ئې ترې
اخيل او دوى ته ئې سپاري بليك هغوى د وژلو ،شړلو او په غالمۍ كي د ساتلو وړ گڼي!!
بايبل له دې وروسته په  12فقرې كي ابراهيم عليه السالم ته د اوامرو په ضمن كي لييك:
• (هر اته ورځنى ماشوم بايد ختنه (سنت) كړى يش ...څوك چي ختنه نه يش بايد له قومه
وشړىل يش!! ورپسې لييك له دې وروسته به ساراى د ساره (شاهزادگۍ) په نامه يادوې ،له دې به
د ډېر اوالد خاوند شې ،ستا په زامنو كي به ډېر پاچايان راپيدا يش!!
د دغو خربو په اړہ څو ټكيو ته پام وكړئ:
• په ټول بايبل كي به دا په نظر دريش چي د ژوند مهم او اسايس مسائل له پامه غورځول شوي
او د دې په ځاى د ختنه په څېر وړو وړو او فرعي مسائلو ته د اسايس مسائلو په سرتگه كتل
شوي!! په ټول قرآن كي د ختنه ،نوكانو اخيستل ،وېښتان څومره پرېښودل او دې ته ورته مسائلو
په اړہ هيڅ نه دي ويل شوي ،خو د بايبل له نظره همدغه مسائل هومره اهميت لري چي عدم
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مراعات ئې د سختي سزا وړ گڼل شوي ،د بايبل له نظره د رس د وېښتانو په اوږدو پرېښودو
خداى ډېر زيات رايض كېږي او په لنډولو ئې هومره غصه كېږي چي سرت شخصيتونه د همدې
گناه په سبب سخت مؤاخذه كوي!!
• د بايبل له نظره د شهزادگۍ نوم ډېر دروند نوم دئ ،هومره چي گواكي اللّٰه تعاىل ئې د
ابراهيم عليه السالم د مېرمني لپاره غوره كوي ،خو د قرآن له نظره پاچايان د فساد او ظلم باعث
او د عزمتنو خلكو د سپكولو عامل دي ،قرآن د سبا د ملكې دا قول رااخيل او هغه تأييدوي چي د
پاچايانو په اړہ ئې ويىل:
َ
َ
ۡ
َ
ٗ
ً
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ۡ
َ
ٓ
َ
ُ َ ََُ
َ َ ۡ َ ُُۡ َ َ َ َُ
َ َ َُ َ
ۡ
قالت إِن ٱلمل
وك إِذا دخلوا ق ۡر َية أف َسدوها َوجعل ٓوا أ ِعزة أهل َِها أ ِذلة ۚ َوكذل ِك َيفعلون *
النمل34 :
وئې ويل :يقيناً چي پاچايان كوم كيل ته ننوځي نو تباه كوي ئې او د هغه باعزته خلك سپكوي؛
او همدايس كوي.
بايبل د همدې باب په اتلسم فصل كي لييك:
• (هغه وخت چي ابراهيم د ممري د سيمي په څېړيو كي اوسېدو خداى يو ځل بيا ورته
راڅرگند شو ،چي قصه ئې دايس وه :ابراهيم په غرمه كي د خپيل خيمې خوله كي ناست وو چي
ناڅاپي ئې وليدل درې كسان د ده خوا ته راروان دي ،له ځايه پورته شو او د دوى استقبال ته
ورغى ،ابراهيم تندى پر زمكه كېښود او دوى ته ئې وويل :اې ښاغلو! هيله كوم چي لږ تم شئ،
د دې وني سيوري ته دمه شئ ،زه ځم او ستاسو د پښو وينځلو لپاره اوبه راوړم ،يوه مړۍ ډوډۍ
به هم راوړم چي وئې خورئ او د سفر د دوام جوگه شئ ،تاسو زما مېلامنه يئ ،هغوى ورته
وويل :چي څه دې وويل همغيس وكړہ ... ،الزيات وخت نه وو تېر شوى چي ابراهيم څه كوچ،
شيدې او كباب خپلو مېلمنو ته راوړل او د دوى تر مخ ئې كېښودل او په دايس حال كي چي
مېلامنه په خوراك لگيا ول دى ئې خوا ته د يوې وني په څنگ كي ودرېدو ،مېلمنو له ابراهيمه
وپوښتل :ساره چېري ده؟ هغه وويل په خيمه كي ،يوه كس ئې وويل :راتلونىك كال دا وخت به
ستا خوا ت ه راشو او ساره به زوى وزېږوي ،ساره د دوى خربي اورېدې ،په دې وخت كي ابراهيم
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او ساره ډېر عمر خوړلي ول ،ساره د دې نه وه چي اوالد ئې په برخه يش ،ساره په خپل زړہ كي
وخندل او وئې ويل :آيا كېدى يش زما په عمر ښځه له دايس بوډا مېړہ رسه د اوالد خاونده يش؟!
خداى ابرا هيم ته وويل :ساره ولي وخندل او وئې ويل :آيا كېدى يش زما په عمر ښځه د اوالد
خاونده يش؟ مگر دايس كوم كار شته چي خداى ته گران وي؟ لكه څنگه چي مي تا ته وويل
راتلونىك كال به ستا خوا ته بيا راشو او ساره به د زوى خاونده يش ،ساره چي وېرېدلې وه ،انكار
ئې وكړ او وئې ويل :ما نه دي خندلي ،ورته وئې ويل :ولي نه؛ ودي خندل)!!
د دې خربو په اړہ الندي عرايض لرم:
• گورئ چي دلته هم بايبل خداى له يوې خوا د انسان په څېره كي انځور كړى ،ابراهيم ئې
پښې ورمينځلې ،كوچ ،شيدې او كباب ئې وخوړل او له بيل خوا ئې درې گوىن گڼىل ،درې كسان
راغلل  ،ابراهيم ورته سجده وكړہ ،د دوى له منځه خداى ابراهيم ته وويل ،د ساره د زړہ خندا او
وينا ئې له لري اورېده ،ساره انكار كوي او خداى ورته وايي :ولي نه ،ودي خندل!!
• قرآن دا ټولي خربي دروغجني گڼي او فرمايي چي د فرشتو يو ټولگى د ځوانانو په بڼه كي د
ابراهيم عليه السالم خوا ته راغى ،مأموريت ئې دا وو چي د لوط عليه السالم مرستي ته وريش،
هغه وژغوري او مفسد قوم ئې هالك او كىل پرې رانسكور كړي ،هلته د تلو په دوران كي د
ابراهيم عليه السالم خوا ته راغلې ،تر څو د ده په كورنۍ كي د دوو پيغمربانو د پيدا كېدو زېرى
وركړي ،د اسحاق او د هغه د زوى يعقوب عليهام السالم د زېږېدو زېرى ،ابراهيم عليه السالم د
ځوانانو گامن پرې وكړ ،قرآن دا خربه د دې لپاره كوي چي د بايبل دا ادعاء تكذيب كړي چي
پيغمربان له غيبه خرب دي ،دا دئ گورئ چي ابراهيم عليه السالم فرشتې ونه پېژندې ،وريته غوښه
ئې د دوى مخي ته كېښوده ،كله چي هغوى د زوى او مليس زېرى وركړ په دې خربي د ده او د
ده د مېرمني باور نه راتلو ،كله چي فرشتو ځان ورمعرفي كړ نه پوهېدو چي د څه لپاره راغلې
دي!! پوښتنه ترې كوي چي د څه لپاره لېږل شوې يئ ،ورته وئې ويل :د لوط په قوم باندي د
دوى كىل رانسكوروو ،ابراهيم عليه السالم ورته وويل :هلته خو د لوط په څېر صالح انسان هم
شته ،په هغه به ئې هم رانسكوروئ؟ ورته وئې ويل :نه ،هغه او كورنۍ به ئې ژغورو!! قرآن دا
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ټولي خربي د دې لپاره رااخيل چي د بايبل غلطه وينا تصحيح كړي او وښيي چي په غيب له اللّٰه
تعاىل پرته هيڅوك حتى پيغمربان هم نه پوهېږي.
• د بايبل له منونكو پوښتنه كوو :كه ابراهيم عليه السالم دا درې كسان انسانان گڼل ولي ئې
سجده ورته وكړہ؟ او كه ئې د خداى گامن پرې كړى ولي ئې كوچ ،شيدې او كباب مخي ته ورته
اېښي؟
• كه خداى له خپلو دوو رشيكانو رسه يو ځاى د ابراهيم عليه السالم خوا ته په خوراك بوخت
وو ،د عامل د سمبالولو كار ئې چا ته سپارىل وو؟ آيا ستاسو عقل دا خربه مني چي درې خدايان د
څېړۍ د يوې وني تر سيوري الندي ځائېږي ،ستومانه كېږي ،ډوډۍ خوري ،ابراهيم ئې پښې
ورمينځي؟ كه دايس انگېرئ نو ستاسو پر عقل ژړا په كار ده.
قرآن د بايبل د دغي خربي د ترديد په اړہ په دې قاطع دليل او حجت استدالل كوي چي
څوك خوراك ته اړ وي هغه خداى نه يش كېدى ،په هغه د خداى گامن مه كوئ ،عيىس عليه
السالم او مور ئې خوراك كاوو همدا كافي ده چي باور وكړئ هغوى انسانان وو نه خدايان،
خوراك د عجز ،ضعف او نقص نښه ده ،همدا راز فرمايي :كه په زميك او آسامن كي له يوه خداى
نه پرته نور خدايان وى نو حتامً به د زميك او آسامن ټولي چاري مختل او هر څه به تباه شوي
وو ،دا ځكه چي په هغه صورت كي به هر خداى له خپيل خوښي رسه سم د دې عامل اداره
غوښتله ،خپل واك او ځواك به ئې د خپيل خوښي مطابق كارولو ،حتامً به د دوى تر منځ د آراوو
اختالف راوالړېدو ،په اجراءاتو او ترصفاتو كي به د دوى بېيل بېيل ارادې حتامً په ټكر او تصادم
منتج كېدې او دا به په كائناتو كي د لويي تباهۍ سبب جوړېدو .په هستي او كائنات كي دا
حاكم نظم او نسق په دې داللت كوي چي د مخلوقاتو د امورو د تدبري واك او اختيار له يوه
ذات رسه دئ .په االنبياء22:كي فرمايي:
َ
ۡ
ُ َ
َۡ َ
َۡ َ َ َٓ َ ٌَ َ ُ ََ َ َ َ َ ُ َۡ َ
َ
ش عما يَ ِصفون * اَلنبياء22 :
لو كان فِيهِما ءال ِهة إَِل ٱلله لفسدتا ۚ فسبحن ٱللهِ ر ِب ٱلعر ِ
كه په آسامن او زميك كي له اللّٰه پرته نور خدايان وى؛ دواړہ حتامً تباه كېدل ،نو د دوى له
ستايلو د عرش پالونيك اللّٰه لره پاكي ده.
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دا د توحيد د اثبات او د متعددو خدايانو د غلطي انگېرني د ترديد دومره مضبوط دليل دئ
چي هيڅ عاقل انسان ترې انكار نه يش كوىل.
بايبل ورپسې لييك:
• (په دې وخت كي دا درې كسان جگ شول تر څو سدوم ته والړ يش ،ابراهيم هم جگ شو تر
څو دوى بدرگه كړي ،خو خداى وويل :آيا دا سمه ده چي خپله منصوبه له ابراهيمه پټه وساتم؟
 ...نو خداى ابراهيم ته وفرمايل :د سدوم او عموره د خلكو چيغي د ظلم په ضد پورته شوې دي
او گناهونه ئې زيات شوي ،نو ځكه الندي ځم تر څو هغي استغاثې ته ځواب ووايم چي زما تر
غوږ شوې ده!! په دې وخت كي دوه كسان د سدوم په لوري وخوځېدل او خداى د ابراهيم خوا
ته پاته شو!!)
د بايبل له منونكو پوښتنه كوو :خداى وايي زه الندي ځم ،خو بيا نه ځي او د ابراهيم خوا ته
پاته كېږ ي ،مگر كېدى يش خداى له خپيل خربي دايس ژر ژر واوړي؟!! كه بايبل وايي چي دا دوه
نور كسان هم خدايان او په خدايي كي رشيك دي او د دوى تگ د خداى د تگ په معنى دئ ،نو
بيا ئې ولي د فرشتو په نامه يادوي؟ دا مغالطه او ضد او نقيض خربي د څه لپاره؟

د سدوم ښار ورانېدا
• بايبل تر دې عنوان الندي لييك( :كله چي دوه فرشتې ملر لوېدو رسه د سدوم د ښار دروازې
ته ورسېدلې ،لوط هلته ناست وو ،د دوى په ليدو رسه پورته شو او د دوى استقبال ته ورغى او
ورته وئې ويل :ښاغليو! نن شپه له ما رسه والړ شئ او زما مېلامنه شئ ...،دوى په رس كي دا بلنه
ون ه منله ،خو د لوط د ارصار او ټينگار په وجه ئې موافقه وكړہ ،هغه ورته پتريه مړۍ پخه كړہ او
مكلف ماښامنى ئې ورته تيار كړ ،د ودېدو په مهال د ښار خلكو ،زړو او ځوانانو د لوط كور
محارصه كړ او له ده ئې وغوښتل چي مېلامنه وروسپاري ،تر څو بدكاري وررسه وكړي!! لوط له
كوره ورووت او هغوى ته ئې وويل :دوستانو! هيله كوم له دې كركجن كار نه الس واخلئ ،دا دي
زما دوه لوڼي دي ،چي څه مو زړہ غواړي وررسه وئې كړئ ،خو د دغو دوو كسانو چي ما ته ئې
پناه راوړې مه مزاحم كېږئ!! هغوى ورته وويل :زموږ له مخي لري شه ،موږ دلته پناه دركړې او
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اوس ت ه راته امر كوې چي څه وكړو او څه نه!! اوس به له تارسه هغه څه كوو چي غوښتل مو له
دغ و دوو كسانو رسه ئې وكړو!! نو دغه وخت ئې پر لوط بريد وكړ او د دروازې د ماتولو هڅه
ئې وكړہ ،په دې وخت كي هغو دوو كسانو الس وراوږد كړ ،لوط ئې كور ته دننه كړ او دروازه
ئې بنده كړہ او د هغو كسانو سرتگي ئې ورړندې كړې چي له كوره بهر ول ،تر څو د كور دروازه
ونه يش موندىل ... ،بيا ئې لوط ته وويل :زامن ،لوڼي ،زومان او ټول خپلوان دي له ښاره وباسه،
موږ خداى رالېږلي يو چي دا ښار وران كړو ... ،د لوط زومانو د ده خربه ونه منله ،نو فرشتو
ورته وو يل :مېرمن او دوه لوڼي دي له ځان رسه رواني كړہ ...ده ځنډ وكړ ،فرشتو څلور واړہ له
السونو ونيول او له ښاره بهر ئې خوندي ځاى ته ورسول ،يوې ورته وويل :د خپل ځان د ژغورلو
لپاره وتښتئ ،غره ته والړ شئ ،شا ته مه گورئ ،كه په دشته كي پاته شوئ هالكت مو حتمي
دئ!! ..لوط وويل :متنا كوم ،موږ پرېږدئ چي په دغه واړہ كيل كي پاته شو ،غره ته نه شو
رسېدىل .. . ،هغه ورته وويل :ډېر ښه ،ستا غوښتنه مو ومنله ،دا كىل نه ورانوم ... ،ملر لوېدو رسه
خداى په عموره او سدوم سكروټې وورولې ،ټول ښارونه او كيل ئې له ټولو اوسېدونكو او نباتاتو
رسه له منځه يووړل ،خو د لوط مېرمن شا ته وكتل او د مالگې په څيل بدله شوه!!)
كه تاسو د د ې قصې محتوياتو او هغو الفاظو ته چي ليكونيك كارولي لږ ځري شئ او بيا دا له
هغه څه رسه مقايسه كړئ چي قرآن د دې قصې په اړہ وييل ،نو په دې پوهېدل به درته گران نه
وي چي قرآن د اللّٰه تعاىل كالم دئ او بايبل د يوه كمزوري انسان گډي وډي خربي .قرآن د لوط
عليه السالم د ژوند دغه برخه په هغه ځاى كي د يوې تاريخي بېلگي په توگه رااخيل چي غواړي
د حق د الري مبارزينو ته ووايي :اللّٰه تعاىل مو هيڅكله يوازي نه پرېږدي ،ستاسو د ژغورني ذمه
وار دئ ،كه خ لك مو ملگرتيا ونه كړي او ستاسو د مخالفت لپاره په گډہ مالوتړي نو مالئيك به
ستاسو م رستي ته رالېږي ،هغه ستاسو د دعاگانو اورېدونىك او منونىك دئ ،مگر د لوط عليه
السالم له قصې خرب نه يئ چي په ځوانۍ كي ئې اميان راوړ ،له ټول قومه يوازي دى دې ته تيار
شو چي د خپل تره ابراهيم عليه السالم رسه د حق په الر كي د ملگرتيا لپاره مال وتړي ،له هغه
رسه ئې يو ځاى هجرت وكړ ،هغه په دغي سيمي كي د دعوت چلولو لپاره پرېښود ،قوم ته ئې
ويل :له اللّٰه تعاىل ووېرېږئ ،له بدكارۍ او بدملنۍ الس واخلئ ،آيا هغه ښځي چي اللّٰه تعاىل
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ستاسو لپاره پيدا كړې هغه پرېږدئ او د نارينه وو په لوري د شهوت لپاره درومئ؟!! دا هغه
كركجن كار دئ چي له تاسو مخيك هيچا نه دئ كړى ،د بدكارۍ څرگند محفلونه جوړوئ او الري
شكوئ ،د قوم ځواب ئې له دې پرته بل څه نه وو چي لوط او ملگري ئې له خپله ملكه وشړئ،
دا د پاكۍ او پاك ملنۍ د خربو له مكرر اورېدو خپل غوږونه آرام كړئ ،هغه ته ئې وويل :يا دي
دا خربي بندي كړہ يا خو دې ته تيار شه چي له خپل ملكه دي وشړو!! هغه خپل رب ته دعاء
وكړہ :زما ربه! په دې مفسد قوم بريا را!! اللّٰه تعاىل د ده دعاء قبوله كړہ ،فرشتې ئې د څو تنكيو
ځوانانو په بڼه ك ي د ده مرستي ته راولېږلې ،د فرشتو دغه ټولگى مخيك له دې چي د ده خوا ته
رايش ابراهيم عليه السالم ته ورغلې ،هغه د مېلمنو گامن پرې وكړ ،وريته غوښه ئې د دوى مخي
ته كېښوده ،چي متوجه شو ميلامنه ئې ډوډۍ ته الس نه وروړي ،ووېرېدو ،گامن ئې وكړ چي
ښايي دا خلك د دښمنۍ په نيت راغيل چي ډوډۍ ته الس نه وروړي ،فرشتو ئې پرېشاني رفع
كړہ او ورته وئې ويل :موږ فرشتې يو ،اللّٰه تعاىل رالېږلې يو چي د لوط قوم هالك كړو ،هغه
وويل :هلته خو لوط هم اوسېږي!! وئې ويل :هغه او د ده مؤمن ملگري به ژغورو ،هلته له يوې
كورنۍ پرته بله اميان لرونكې كورنۍ نشته ،تا ته زېرى دركوو چي په كورنۍ كي به دي د اسحاق
او يعقوب عليهام السالم په څېر دوه پيغمربان پيدا يش ،دى او ښځه ئې حريان شول ،ښځي ئې له
ډېره حريته خپل تندى په څپېړہ وواهو او وئې ويل :زه بوډۍ او خاوند مي بوډا! څنگه به د اوالد
خاوند كېږو؟!! هغوى ورته وويل :آيا د اللّٰه تعاىل په وعدې كي شك كوئ؟ ترې رخصت شوې ،د
لوط عليه السالم خوا ته راغلې ،هغه هم د زملو گامن پرې وكړ ،كورته ئې بوتلل ،خو د دوى په
راتلو سخت پرېشانه او غمجن شو ،هومره چي سينه ئې پرې تنگه شوه ،له كوره ايستل ئې د
مروت خالف كار گاڼو او له ساتلو ئې ځان عاجز گاڼو ،قوم پرې خرب شو ،د ده كور ئې محارصه
كړ ،مېلامنه ئې ترې غوښتل ،ده ئې په يوازي رس مخنيوى كاوو او ورته ويل ئې :ما ته سپكاوى
مه رااړوئ ،هغو ښځو ته مخه كړئ چي اللّٰه تعاىل د همدې لپاره پيدا كړې ،آيا په تاسو كي كوم
هوښيار او عقلمن انسان نشته چي زما خربه واوري ،كاش دلته يوازي نه وى او خپل قوم رارسه
وى چي ستاسو مخه مي نيولې وى!! په دغه وخت كي فرشتو ورته وويل :موږ فرشتې يو ،ستا
مرستي ته راغلې يو ،سبا سحر به پر دوى دا كىل رانسكوروو ،سبا خو به لري نه وي؟!! دى او
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كورنۍ ئې وژغورله ،ښځي ئې وررسه ملگرتيا ونه كړہ ،له قوم رسه پاته شوه او له هغوى رسه يو
ځاى هالكه شوه ،كىل پرې رانسكور شو او تيږي پرې وورېدې!! قرآن دايس فرمايي:
َ َ َ ۡ َ َٓ ۡ ُ ُ َُٓ ۡ َ َ ۡ ۡ
َ َ َ َ َ َٓ ۡ َ
َ َ َ َ
َُ ْ َ َ
يم بِٱل ُبش َرى قالوا سل ٗما ۖ قال سلم ۖ ف َما لبِث أن جاء ب ِ ِعج ٍل حنِي ٖذ *
ولقد جاءت رسلنا إِبر ِه
ََ َ َ َٓ َۡ َ ُ ۡ َ َ ُ َۡ َ َ ُ ۡ ََ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ ٗ َ ُ ْ َ َ َ ۡ َٓ ُۡ َۡٓ َ َۡ
فلما رءا أي ِديهم َل ت ِصل إِليهِ نِكرهم وأوجس ِمنهم خِيفة ۚ قالوا َل تخف إِنا أر ِسلنا إِلي قوِم
ُ
ََ ۡ
ََ
ط * َو ۡٱم َرأَتُ ُهۥ قَآئ َمة َف َضح َِك ۡت َف َب َش ۡرن َ َها بإ ۡس َح َق َومن َو َرآء إ ۡس َح َق َي ۡع ُق َ
وب * قالت َي َو ۡيلت َٰٓي
لو ٖ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
َ ُ ْٓ ََ ۡ َ َ ۡ َ
ۡ ُ
ََ ُ َََ۠ َ ُ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ً َ َ َ َ َ ٌ َ
ين ِمن أ ۡمرِ ٱللهِ ۖ َرح َمت
ءأل ِد وأنا عجوز وهذا بعل ِي شيخا ۖ إِن هذا لش ۡيء ع ِجيب * قالوا أتعجب ِ
َ
َََ َ َ َ َ ۡ َۡ َ َ
َ ُ ََ ُ َۡ َ ۡ
َ َٓ ۡ ُ
َُ َ
ٱللهِ َو َب َركتُهۥ عل ۡيك ۡم أهل ٱل َب ۡي ِت ۚ إِنهۥ ح ِميد م ِجيد * فلما ذهب عن إِبر ِه
يم ٱلر ۡو ُع َوجاءته
َ َۡ َ ََ ٌ ََ ُ
َ َٰٓ ۡ َ ُ َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ ٓ َ ُ
َۡ ُ
ُۡ ۡ َ ُ َ َُ
وط * إِن إِبر ِهيم لحل
يم أعرِض عن هذا ۖإِنهۥ
ِيم أوه منِيب * يإِبر ِه
ٱلبشرى يج ِدلنا فِي قوِم ل ٍ
َ َ َ َ َٓ ۡ ُ ُ َُ ُ ٗ
َُۡ َ ۡ ََ ٌ َ
َۡ َ َٓ َ
َ
ُ
وطا س ٓي َء به ۡم َو َض َ
اب غ ۡي ُر َم ۡردود * ولما جاءت رسلنا ل
قد جاء أ ۡم ُر َربِك ۖ ِإَونهم ءاتِيهِم عذ
اق
ِ
ِِ
َ َٓ ُ َٖۡ ُ ۡ َ َ
َُۡ َ ْ ۡ ُ َ
َ ٗ َ َ َ َ ۡ َ
بِه ِ ۡم ذ ۡرعا َوقال هذا يَو ٌم ع ِصيب * َوجاءهۥ قو ُمهۥ ُيه َر ُعون إِل ۡيهِ َو ِمن قبل كانُوا َيع َملون
َ َ
ات قَ َال َي َق ۡوِم َ َٰٓه ُؤ َ َٓلء َبنَات ِي ُه َن أَ ۡط َه ُر لَ ُك ۡم ۖ َف َٱت ُقوا ْ ٱلل َه َو ََل تُ ۡخ ُزون فِي َض ۡيف ِٓي أَلَ ۡي َ
ي ِۚ
س
ِ
ِ
ٱلس ِ
ُ ۡ َ ُ َ
ََ َ ۡ َ
َ ُ ْ ََۡ َ ۡ َ َ َ
ََ ََۡ َ ُ َ ُ ُ َ َ َۡ
َ
ِمنكم رجل رشِ يد * قالوا لقد عل ِمت ما لنا فِي بنات ِك ِمن ح ٖق ِإَونك لتعلم ما نرِيد * قال لو
ََ
َُ ْ ُ ُ َ ُ ُ َ َ
َ ۡ َ
ُ ْ َ َ ََۡ
ُ َُ ً َ َ
أن ل ِي بِك ۡم قوة أ ۡو ءا ِو ٓي إِلي ُرك ٖن ش ِدي ٖد * قالوا َيلوط إِنا ُرسل َربِك لن يَ ِصل ٓوا إِل ۡيك ۖ فأس ِر
َ َ َۡ ۡ ُ َ َ ٌ َ
َََ َُ
َٓ ََ
َۡ َ
َ ۡ َ ُ
بِأهل ِك ب ِ ِق ۡط ٖع ِم َن ٱل ۡي ِل َوَل يَلتفِت ِمنك ۡم أحد إَِل ۡٱم َرأتك ۖ إِنهۥ ُم ِص ُيب َها ما أص َاب ُه ۡم ۚ إِن َمو ِعده ُم
َ َ َۡ َ ََ
َََ َ َٓ َ َ َ َ ۡ َ
ُ ۡ ُ ََ ۡ َ ُ ۡ ُ َ
َ ٗ
يب * فلما جاء أ ۡم ُرنا جعلنَا عل َِي َها سافِل َها َوأم َط ۡرنا عل ۡي َها حِج َارة ِمن
ٱلصبح ۚ أليس ٱلصبح بِقرِ ٖ
َ َ
َ ُ
َُ ًََ َ َ َ ََ
ٱلظلم َ
ين ب ِ َب ِعي ٖد * هود83-69 :
ِسجِي ٖل منضود * مسومة ِعند ربِك ۖ وما ِه َي ِمن ِ ِ
ٖ
او يقيناً چي زموږ استازو ابراهيم ته زېرى راووړ ،سالم ئې پرې واچاوو ،د سالم ځواب ئې وركړ او
له څه ځنډہ پرته ئې وريت شوى سخوندر راووړ ،خو چي د دوى السونو ته ئې پام شو چي نه
ورخوځي ناآشنا ئې وگڼل او ترې ووېرېدو ،وئې ويل :مه وېرېږہ ،موږ د لوط د قوم په لوري لېږل
شوي يو ،مېرمن ئې والړہ وه او وئې خندل ،نو د اسحاق او تر اسحاق وروسته د يعقوب زېرى
مو وركړ ،وئې ويل :واى واى ،آيا په دايس حال كي به زوى زېږوم چي په خپله بوډۍ او خاوند
مي بوډا دئ ،دا خو عجيبه خربه ده؟! وئې ويل :آيا د اللّٰه له كاره تعجب كوې ،د اللّٰه رحمتونه او
بركتونه دې پر تاسو وي اې د دې كور اوسېدونكو! بې شكه چي هغه ستايل شوى د عظمت
خاوند دئ .نو كله چي له ابراهيمه وېره وتښتېده او زېرى پرې وشو نو له موږ رسه ئې د لوط د
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قوم په اړہ چېړ چاړ پيل كړ ،يقيناً چي ابراهيم د ډېر زغم خاوند ،ډېر نرم زړى او انابت كوونىك
وو ،اې ابراهيمه! له دې تېر شه ،خربه دا ده چي ستا د رب پرېكړہ شوې او دوى ته دايس عذاب
راتلونىك دئ چي نه رد كېږي .او كله چي زموږ استازي لوط ته ورغلل ،پرې غمجن شو او د دوى
په راتلو ئې سينه تنگه شوه او وئې ويل :دا خو ډېره سخته ورځ ده .او قوم ئې په منډہ منډہ
ورته راغى او تر دې مخيك ئې هم بدكارونه كول ،وئې ويل :اې زما قومه! دا مي لوڼي دي ،دوى
درته پاكي او حاللي دي ،له اللّٰه ووېرېږئ او د مېلمنو په اړہ مي رشم او رسوايي مه رااړوئ ،آيا
په تاسو كي كوم عقلمن كس نشته؟! وئې ويل :ښه پوهېږې چي ستا د لوڼو په اړہ (د څه كولو)
حق نه لرو او ته ښه پوهېږې چي موږ څه غواړو! وئې ويل :كاش پر تاسو مي زور بر وى او يا
مي د مضبوطي ارسې پناه ترالسه وى! وئې ويل :اې لوطه! موږ ستا د رب استازې يو ،هيڅكله
الس نه يش دروړى ،د شپې په يوې برخي كي دي كورنۍ روانه كړہ ،هيڅوك مو شا ته ونه گوري،
مگر مېرمن دي ،يقيناً چي دې ته به همغه څه ريس چي هغو (نورو) ته ريس ،بې شكه چي د
دوى لپاره ټاكل شوى مهال سباوون دئ ،آيا سباوون نږدې نه دئ؟! نو كله چي زموږ حكم صادر
شو دا سيمه مو الندي باندي كړہ او د پخو خټو هغه ډبري مو پرله پسې پرې وورولې چي ستا د
رب خوا ته په نښه شوې وې او همدايس ورځ له دغو ظاملانو هم لري نه ده.
گورئ چي قرآن دا قصه په څومره عربتناكي او اغېزمني بڼي كي وړاندي كړې ،په هري برخي
كي ئې سرت سرت درسونه پراته ،هر څه ئې طبيعي ،الفاظ ئې ښكيل ،بيان ئې دقيق ،د حق د الري
مجاهد ته د صرب او نه مأيوسه كېدو درس وركوي او ورته وايي :ښايي دايس حالت درباندي رايش
چي ستا ا و د بري تر منځ هيڅ واټن نه وي ،د نرصت فرشتې دي خوا ته رسېدلې وي خو ته پرې
نه پوهېږې او په همدغه حالت كي هم اللّٰه تعاىل غواړي تا وآزمويي كه دي صرب وكړ؛ برى دي
حتمي دئ ،مه د دښمن له زياتوالي وېرېږہ او مه د خپلو ملگرو او مالتړو د لږوالي پروا كوه ،د
لوط عليه السالم په څېر به دي اللّٰه تعاىل مرسته كوي او د دښمنانو په وړاندي به دي يوازي نه
پرېږدي.
قرآن چي كله د كوم پيغمرب عليه السالم نوم اخيل نو د دې لپاره نه چي د هغه شجره بيان
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كړي او هدف ئې دا وي چي موږ ته ووايي پالر ئې څه نومېدو او د زوى نوم ئې څه وو او د
كوم ي قبيلې وو ،بليك موږ ته وايي چي ده خپل قوم ته څه وويل ،له كومو كارونو ئې منع كړي،
كومو كارونو ته ئې رابليل ،چا پرې اميان راوړى او چا ئې مخالفت ته مال تړلې ،مستكربينو او
مرتفينو څه ځواب وركړى ،د اقتدار او شتمنيو خاوندانو څه چلند وررسه كړى او د قوم د بې وزلو
او مستضعفينو ځواب ورته څه وو ،مبارزه ئې په څه منتج شوه؟ بايبل د هيڅ پيغمرب په اړہ دا
خربي نه كوي ،په ټول بايبل كي به د هيڅ پيغمرب د قصې په لړ كي دا خربي ونه مومئ ،وبه
گورئ چي د بايبل ليكوال يوازي د هغه په شجرې تركيز كوي!!.
بايبل د قرآن په خالف ادعاء كوي چي د لوط ښځه له ده رسه يو ځاى له سيمي ووته خو په
دې خاطر چي شا ته ئې وكتل د مالگي په څيل بدله شوه!! دا څومره خوشې او بېهوده خربه ده!!
نه دا د خداى سنت دئ چي څوك د مالگي په څيل بدل كړي او نه اللّٰه تعاىل په دومره وړې
خربي څوك دايس سخت مؤاخذه كوي ،ولي به شا ته كتل جرم او گناه گڼي او ولي به د دايس
وړې خربي په سبب دايس سرته سزا وركوي؟! قرآن هم وايي چي لوط عليه السالم ته ويل شوي
وو چي تاسو ووځئ او شا ته مه گورئ ،خو د نه كتلو معنى دا ده چي وروسته پاته كسانو ته
هيڅ اعتناءء مه كوئ ،دا پروا مه كوئ چي څوك پاته شو او څه وررسه وشول؟ كه ستا مېرمن هم
وروسته پاته شوه پروا ئې مه كوه!! په يقين رسه ويىل شو چي په اصيل انجيل كي به دې ته ورته
وينا راغلې وي خو د بايبل ليكوال ترې دايس مسخره قصه جوړہ كړې ،له دې عالوه غربيانو ته
بايد ووايو :تاسو خو په تاريخي څېړنو ډېر باور لرئ ،آيا ستاسو كوم څېړونيك تراوسه دايس كومه
نښه ترالسه كړې چي د بايبل دا ادعاء تأييد كړي ،په هغي سيمي كي د وران او نسكور شوي كيل
ډېر آثار ترالسه شوي ،خو هيچا نه دي وييل چي هلته د مالگي دايس يو څىل وموندىل شو چي د
يوې ښځي مجسمه ده!!

لوط او لوڼي ئې
بايبل تر دې عنوان الندي د لوط عليه السالم او د ده د پاك ملنو او مجاهدو لوڼو په اړہ
دايس څه لييك چي د هر مؤمن انسان وېښتان ورته ځيږ يش!! لييك:
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• (خو لوط ووېرېدو او د صوغر په كيل كي د پاته كېدو په ځاى غرنۍ سيمي ته والړ او په يوه
غار كي ځاى په ځاى شول ،يوه ورځ د لوط مرشې لور خپيل خور ته وويل :په دې ټولي سيمي
كي هيڅ نارينه نشته چي له موږ رسه نكاح وكړي ،پالر به مو هم ډېر ژر زوړ يش او نور به نه
يش كوىل چي له ځانه وروسته نسل ترې پاته يش ،راځه چي رشاب پرې وڅښو او نږدېكت وررسه
وكړو او په دې توگه د خپل پالر نسل تلپاته وساتو!! نو همدغه شپه ئې هغه مست كړ او مرشه
لور وررسه پرېوته ،خو لوط د خپيل لور له نږدېكت او سحر د ده له څنگه له پاڅېدو خرب نه شو،
سبا مرشي خور كرشي ته وويل :ما تېره شپه له هغه رسه نږدېكت وكړ ،راځه چي نن شپه بيا
رشاب پرې وڅښو او دا ځل ته وررسه شپه تېره كړہ!! نو بيا ئې هغه مست كړ ،كرشه لور وررسه
څمالسته ،خو بيا هم لوط پرې پوه نه شو ،په دې توگه دواړہ نجوني له خپله پالره حامله شوې،
دواړو زامن وزېږول!!)
دا د لوط عليه السالم په څېر د يوه جليل القدره او مجاهد پيغمرب او د ده د پاك ملنو او
مجاهدو لوڼو په اړہ د بايبل كركجني او دروغجني خربي دي ،دايس خربي چي انسان ئې په ويلو
او ليكلو رشمېږي ،يو پيغمرب به څنگه رشاب څښي؟ څنگه به د رشابو د څښلو په وخت كي په
دې نه پوهېږي چي دا رشاب دي كه اوبه؟ څنگه به د ده پاك ملني لوڼي دايس كار كوي؟ كوم
عاقل انسان به دا خربه ومني چي لوط عليه السالم په دايس ځاى كي اوسېدو چي هلته هيڅ بل
انسان نه وو؟ ولي به د ابراهيم عليه السالم خوا ته نه تلو؟ ابراهيم عليه السالم خو د بايبل په
وينا له ده يوازي دومره لري وو چي هغه دوه مېلامنه غرمه وخوځېدل او د ملر لوېدو په مهال د
لوط عليه السالم خوا ته ورسېدل؟ څنگه به دا خربه ومني چي په يو ځل نږدېكت رسه ښځه
حامله كېږي؟ او دا نږدېكت به حتامً په هغو ورځو كي وو چي د ښځو د حامله كېدو احتامل
قوي وي؟ بايبل خو وايي چي لوط عليه السالم د يوه دايس غره په يوه غار كي اوسېدو چي هلته
له دوى پرته بل څوك نه وو ،نو دا رشاب ئې له كومه او له چا ترالسه كړل؟ دې بې ځوابو پوښتنو
ته بايبل او د بايبل منونيك هيڅ ځواب نه لري!!
انسان هغه مهال د قرآن په عظمت ښه پوهېدى يش چي د بايبل په څېر د كوم كتاب په
څنگ كي ئې كېږدي او دواړہ رسه مقايسه كړي او وگوري چي د دوى تر منځ څومره ژور توپري
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شته ،دومره لكه د زميك او آسامن ترمنځ ،يو ئې هومره لوړ او بل ئې دومره ټيټ ،په دې به پوه
يش چي واقعاً قرآن د اللّٰ ه تعاىل كالم دئ او بايبل د يوه دايس انسان د ذهن زېږنده چي غوښتل
ئې د عوامو په مزاج برابره كومه قصه له ځانه ولييك!!

ابراهيم او ابيملك
بايبل تر دې عنوان الندي يو ځل بيا د ابراهيم عليه السالم هغه قصه تكراراً لييك چي يوه
ظامل واكمن د ده مېرمن ساره ترې بوتله ،خو دا ځل په دايس بڼي كي چي له مخكنۍ رسه سل په
سلو كي توپري لري ،لكه چي دا كامالً بله قصه وي ،دا ځل دايس لييك :كله چي ابراهيم د جرار په
ښار كي وو ،ساره ئې خپله خور معرفي كړہ ،نو ابيملك د جرار پاچا ځيني كسان ولېږل چي ساره
د ده قرص ته راولي  ،خو په همدې شپې خداى په خوب كي ابيملك ته ورڅرگند شو او ورته وئې
ويل :ته به خامخا ومرې ځكه مېړوښه ښځه دې په نكاح كړې!! ابيملك الترهغه مهاله له دې رسه
نه وو څمالستىل ،نو عرض ئې وكړ :خدايه! زه بې تقصريه يم ،آيا ته به ما او زما قوم وژنې؟ په
خپله ابراهيم ما ته وويل چي دا مي خور ده او ساره هم د ده خربه تأييد كړہ او وئې ويل چي
دى مي ورور دئ ،ما هيڅ بد نيت نه درلود ،خداى وويل :هو؛ ستا خربه صحيح ده د همدې
لپاره مي پرې نښودې چي گناه وكړې او هغې ته الس وروړې اوس نو دا ښځه خپل خاوند ته
وسپاره ،هغه به دعاء درته وكړي او ته به ژوندى پاته شې!! پاچا سبا سحر وختي پاڅېدو ،په
تلوار ئې خپل درباريان راوغوښتل ،خپل خوب ئې ورته تېر كړ او ټول سخت ووېرېدل ،نو دغه
وخت پاچا ابراهيم خپل دربار ته راوغوښت او ورته وئې ويل :دا څه كار وو چي تا له موږ رسه
وكړ؟ ما له تا رسه څه بد كړي وو چي زه او زما ملك دې په دايس لويي گناه اخته كړو؟ ...ابراهيم
ځواب وركړ :گامن مي دا وو چي د دې ملك خلك به له خدايه نه وېرېږي او د دې لپاره چي زما
مېرمن تصاحب كړي ما به ووژني ،پر دې رسبېره دا زما ناسكه خور هم ده ،له يوه پالره يو او ما
دا ځان ته په نكاح كړہ ،كله چي ز ما خداى زه له خپل ټاټوبي نورو ملكونو ته ولېږمل ،له ساره مي
وغوښتل چي دا ښېگڼه له م ا رسه وكړي چي په هر ځاى كي ځان زما خور معرفي كړي!! نو
ابيملك ډېر پسونه ،غواوي ،غالمان او وينځي وركړې ،د ده مېرمن ساره ئې وروسپارله او ورته
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وئې ويل :زما په ټول ملك كي وگرځه د اوسېدو لپاره چي دي كوم ځاى خوښ شو هملته مېشت
شه!!
د بايبل په دې دواړو قصو كي دومره ژور اختالف او توپري شته چي هيڅوك ئې نه يش توجيه
كوىل ،په مخكنۍ كي ويل شوي چي دا د مرص فرعون وو او دلته ويل شوې چي دا د جرار پاچا
ابيملك وو او ورپيس ويل شوي چي ابيملك د فلسطين پاچا وو ،هلته ويل شوي چي ساره ئې په
نكاح كړہ او ډېر وروسته ورته معلومه شوه چي دا د ابراهيم خور نه بليك مېرمن ده ،خو دلته
ويل شوي چي خداى پاچا ته د نكاح په همغي لومړۍ شپه په خوب كي وويل چي دا د ابراهيم
مېرمن ده ،هلته ويل شوي چي فرعون؛ ابراهيم او مېرمن ئې د همدې غلطۍ په سبب له خپل
ملكه د فوځيانو په الس وشړل او دلته ويل شوي چي ابيملك ورته وويل :زما د ملك په هر ځاى
كي چي خوښ دي وي مېشت شه!!
عالوه پر دې د بايبل له وينا خو دايس معلومېږي چي ابيملك هيڅ تقصري نه درلود ،تقصري د
ابراهيم او د ساره وو چي ده ته ئې حقيقت نه وو ويىل او دا نكاح د ساره په خوښه تر رسه
شوې!! كه دايس وي نو ابيملك څه گناه درلوده؟ ولي خداى ورته وييل چي ته حتامً مرې؟ او كه
ده كومه گناه كړې وي ولي به خداى د ده په گناه د ده قوم هم هالكوي؟ دا ضد او نقيض خربي
او اللّٰ ه تعاىل ته د دايس غريعادالنه پرېكړو نسبت به د بايبل ليكونىك او منونيك څنگه توجيه
كوي؟؟ څنگه ومنو چي ساره د ابراهيم عليه السالم ناسكه خور وه او ده وررسه نكاح كړې وه!!
قرآن خو موږ ته وايي چي ستاسو دين همغه د ابراهيم دين دئ ،څه چي په هغه دين كي حالل
وو درته حالل دي او څه چي حرام وو حرام دي ،قرآن خو له خور رسه نكاح تحريم كړې ده ،آيا
دا كېدى يش چي د ابراهيم عليه السالم په دين كي دايس نكاح جائز وي؟ نن خو علم په قاطع
الفاظو د قرآن خربه تأييدوي او له دايس نږدې خپلوانو رسه نكاح سخته مرضه گڼي ،عليم خداى
به څنگه دايس مرضه او تاواني نكاح جائز شمېري؟!!
په قرآن كي د بايبل دغه غلطه او بې محتوى قصه نه مومو ،خو په رواياتو كي ځيني دايس
روايات شته چي دا قصه په كي راغلې ،خو هغه هم د بايبل له وينا رسه ژور توپري لري ،دا
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روا يات له قرآن رسه تعارض لري ،هم د الفاظو له مخي او هم د محتوى له مخي ،احتامالً دا
روايات له ارسائييل منابعو اخيستل شوي او يا راوي د بايبل خربه كوله خو اورېدونيك گامن كړى
چي دا د ده خربه ده!! روايت دايس دئ:
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عن أبِي هريرة ،أن رس
يم النب ِ ُي عليهِ
ِ ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ ْ
َ َ ُ َ ُ َ ََ َ َ َ
ات اللهِ ،قوله :إِنِي س ِق ٌ
يمَ ،وقوله :بَل فعله كب ِ ُيره ْم
ات ،ث ِنتي ِن فِي ذ ِ
السَلم ،قط إَِل ثَلث كذب ٍ
َْ َ َ
َ ٌ
َ َ
هذاَ ،و َواحِدة فِي شأ ِن سا َرة .... ،صحيح مسلم
له ابو هريرة ريض اللّٰه عنه روايت دئ چي رسول اللّٰه صىل اللّٰه عليه وسلم وفرمايل :ابراهيم عليه
السالم له دريو درواغو پرته هيڅ درواغ نه دي وييل ،دوه ئې د اللّٰه تعاىل د ذات په اړہ وو  ،چي
يو ئې د ده دا وينا وه چي وئې ويل :زه ناروغ يم او بل ئې دا وينا چي وئې ويل :د دوى دغه
لوى بت دا كار كړى او يو ئې د ساره په اړہ چي وييل ئې وو دا مي خور ده...
خو د قرآن له مخي د ابراهيم عليه السالم پنځه خربي دايس گڼل كېدى يش چي يا ئې توريه
كړې او يا ئې د استدالل لپاره دايس څه وييل چي وروسته ئې په خپله رد كړي:
َفلَ َما َج َن َعلَ ۡيه َٱل ۡي ُل َر َءا َك ۡو َكبٗا ۖ قَ َال َه َذا َربي َفلَ َما ٓ أَ َف َل قَ َال َ َٓل أُح ُِب ٱٓأۡلفِل َ
ين * اَلنعام76 :
ِ
ِ
ِ
كله چي د شپې تياره پرې راغله او ستورى ئې وليد وئې ويل :دا مي رب دئ ،خو كله چي پرېوت
وئې ويل :پرېوتونيك نه خوښوم.
ُ ََ
َََ َ َۡ
ٗ َ َ َ َ
َۡۡ
َََ ٓ ََ َ َ َ َ َ ۡ
فلما َرءا ٱلق َم َر بَا ِز غا قال هذا َربِي فلما أفل قال ل ِئن ل ۡم َيه ِدنِي َربِي ٓأَلكونن ِم َن ٱلقوِم
َ
ٱلضٓال َ
ِين* االنعام77 :
كله چي ئې سپوږمۍ د راختو په حال كي وليدله وئې ويل :دا مي رب دئ ،خو چي پرېوته وئې
ويل :كه مي خپل رب الرښوونه ونه كړي له الروركي قوم به وم.
َ ُۡ ُ َ
َ َٓ َ ۡ
َََ ََ َ ۡ َ َٗ َ َ َ َ
ََ َ ٓ َََ ۡ َ َ َ ۡ
س بَا ِز غة قال هذا َربِي هذا أك َب ُر ۖ فلما أفلت قال َيقوِم إِنِي بَ ِر ٓيء ِمما تشرِكون*
فلما رءا ٱلشم
اَلنعام78 :
كله چي ئې ملر د راختو په حال كي وليد وئې ويل :دا مي رب دئ ،دا خو تر ټولو سرت دئ ،خو
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چي پرېوت وئې ويل :اې زما قومه! زه له هغو (معبودانو) بې زاره يم چي تاسو ئې (له خداى
رسه) رشيكوئ.
 -4غوښتل ئې د بتانو د ماتولو لپاره په ښار كي پاته يش ،خلكو ته ئې وويل :إني سقيم زه ناروغ
يم (مېلې ته نه ځم).
 -5كله چي ئې بتان مات كړل او ترب ئې د لوى بت په غاړي كي وځړاوو ،خلكو ترې وپوښتل چي
دا كار تا كړى؟ وئې ويل :بل فعله كبريهم :ما نه بليك د دوى دغه سرت بت دا كار كړى .خو
ورپسې ئې ورته وويل آيا د هغه څه عبادت كوئ چي نه گټه دررسوىل يش او نه تاوان درنه دفع
كوىل يش؟!!
په حقيقت كي دا پن ځه پورتنۍ خربي دروغ نه وې ،د درواغو اطالق نه يش پرې كېدى ،خو
كه د دغه روايت له مخي په هغوى د درواغو اطالق كېږي ،نو بيا خو درې كذبات نه بليك پنځه
دي او د اللّٰ ه تعاىل په اړہ خو دوه نه بليك درې دي ،د خپيل مېرمني په اړہ دا خربه ده ته
منسوبول چي وييل ئې وو دا مي خور ده ،په دې اړہ نه يوازي په قرآن كي كومه اشاره نه مومو،
بليك د دې خربي په كولو رسه د قرآن د وينا مخالفت كېږي ،ځكه قرآن هغه پنځه خربي يادوي او
دا روا يت دغه درې ترې حذفوي او په ځاى ئې هغه خربه راوړي چي قرآن نه ده كړې!! د قرآن
له مخي خو د اللّٰه تعاىل په اړہ درې ځيل درواغو ته ورته خربه شوې ،درې ځيل ئې وييل :هذا
ربي ،هذا ربي ،هذا ربي ،دا ولي دوه ځيل گڼل شوي ،كه په تكلف رسه دا درې يو وگڼو نو دوهم
ئې كوم دئ( ،إني سقيم) كه (بل فعله كبريهم) دا دواړہ خو في ذات اللّٰه نه دي!! يو ئې د بت
په اړہ دئ او بل ئې د ځان په اړہ ،په روايت كي خو ويل شوي چي :مل يكذب إبراهيم النبي
عليه السالم قط إال ثالث كذبات ثنتين في ذات اللّٰه ...او دا دواړہ في ذات اللّٰه گڼي( :إني
سقيم)( ،بل فعله كبريهم) ،حال دا چي دا دواړہ (في ذات اللّٰه) نه دي ،د اللّٰه تعاىل د ذات په
اړہ خو يوازي هغه درې ځيل (هذا ربي) ويل دي ،د ساره د قصې لپاره خو په دې روايت كي هم
مجال نه پاته كېږي!!
مسلامنان حديث ته د قرآن د رشحي او تفسري په سرتگه گوري ،طبيعي ده چي رشح او تفسري
بايبل د قرآن په رڼا كي

83

هيڅكله له منت رسه تعارض نه يش درلودى ،كوم روايت چي له قرآن رسه اړخ نه لگوي مسلامنان
ورته اعتبار نه وركوي.
• دا بايد ووايم چي په بايبل كي له تحقيق نه مخيك ما څو ځيل د دې حديث په اورېدو رسه
ژړلي او وييل مي دي :يا اللّٰه آيا تا ابراهيم عليه السالم ،خپل خليل ،په دې رسه هم ابتالء كړى؟!!
خو د بايبل له مطالع ې وروسته چي كله ما په دې روايت كي غور وكړ او د قرآن په رڼا كي ورته
ځري شوم راته معلومه شوه چي دا روايت له قرآن رسه تعارض لري او د بايبل خربه يو دروغجن
او بې بنسټه تور دئ.
بايبل د دې قصې په پاى كي لييك( :دغه مهال ابراهيم خداى ته دعاء وكړہ او خداى پاچا ،د
ده مېرمنو او وينځو ته شفا وركړہ ،تر څو وكوىل يش د اوالد خاوند يش ،دا ځكه چي خداى په دې
خاطر د ده ټولي مېرمني شنډي كړې وې چي ابيملك د ابراهيم مېرمن ساره ځان ته نكاح كړې
وه!!)
د بايبل له منونكو پوښتنه كوو :د دې خربي معنى خو دا ده چي ساره دومره اوږده موده د
ابيملك په نكاح كي پاته شوې چي ده او مېرمنو ته ئې معلومه شوې چي ټولي شنډي شوې دي،
د ښځو شنډېدل خو په يوه شپه كي نه ښځو ته معلومېږي او نه ئې خاوندانو ته!! د پاچا مېرمنو
څه گناه كړې وه چي د مېړہ په جرم مجازات كېږي؟ وينځو څه گناه كړې وه چي هغوى هم د
پاچا په جرم ناروغه كړى شوې؟! آيا دا خربه له انساني عقل رسه اړخ لگوي چي د يوې شپې په
څو ساعتونو كي هم د پاچا مېرمني شنډي يش او هم بېرته روغي ،د ښځي په شنډېدو خو دايس
ژر ډېر حاذق ډاكټر هم له ډېرو پرمخ تللو وسائلو رسه نه يش پوهېدى!! تر ټولو لويه پوښتنه دا
ده چي آيا د بايبل ليكونيك خپله هغه خربه هېره كړې چي ويل ئې د ابراهيم عليه السالم خيمې
ته د خداى او دوو فرشتو د راتلو په مهال د ده مېرمن ساره هومره عمر خوړلې بوډۍ وه چي د
اوالد درلودو طمع ئې ختمه شوې وه او حتى د فرشتو او حتى د خداى په دې خربي ئې باور نه
شو كوىل چي په راتلونيك كال كي به د اوالد خاونده يش ،د ابيملك په څېر پاچا چي گڼ شمېر
نوري مېرمني ئې درلودې او حتامً به ټولي ډېري ښايسته او پېغيل وې ،ولي به يوه بوډۍ ځان ته
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نكاح كوي؟ د بايبل د وينا مطابق دا مهال ابراهيم عليه السالم نه نوي كلن او د ساره عمر به تر
نوي زيات وو ،كوم عقل به دا خربه ومني چي يوه دايس پاچا دا په زور ځان ته نكاح كړہ چي
گڼ شمېر نوري مېرمني ئې هم درلودې؟!
له دغي بې بنسټه قصې وروسته بايبل لييك( :خداى په خپيل وعدې وفا وكړہ او ساره همغه
مهال حامله شوه چي خداى ټاكىل وو او په زوړوالي كي ئې ابراهيم ته زوى وزېږاوو او ابراهيم
پر هغه د اسحاق (خندا) نوم كېښود ...،په امته ورځ ئې سنت كړ ...،د اسحاق د تولد په مهال
ابراهيم نه نوي كلن وو!!  ...او ساره وويل :چا دا گامن كاوو چي زه به يوه ورځ د ابراهيم زوى
ته ىت وركوم؟!! خو دا دئ ما په زړښت كي هغه ته زوى وزېږاوو؟! )
بايبل د ټولو تاريخي شواهدو خالف او د ابراهيم عليه السالم په اړہ د يوه ناروا او ظاملانه
تور په توگه لييك چي ابراهيم عليه السالم خپله مېرمن هاجر د ساره په وينا له كوره وشړله او
هغه په برئ شبع كي ځاى په ځاى شوه( :يوه ورځ ساره متوجه شوه چي د مرصي هاجر زوى
اسمعيل اسح اق ځوروي ،نو ابراهيم ته ئې وويل :دا وينځه او زوى ئې له كوره وباسه ،ځكه
اسمعيل به زما د زوى اسحاق ترڅنگ ستا وارث نه وي!! دې خربي ابراهيم سخت وځوراوو ،ځكه
چي اسمعيل هم د ده زوى وو ،خو خداى ورته وفرمايل :د خپل زوى او وينځي په اړہ اندېښنه
مه كوه ،څه چي ساره وي يل همغيس وكړہ!! نو ابراهيم سحر وختي پاڅېدو ،ډوډۍ او د اوبو ډك
ژى ئې د هاجر پر اوږو كېښود او له زوى رسه ئې يو ځاى له كوره وايسته ،هاجر په برئ شبع كي
اللهانده گرځېده ...كله چي د مشك اوبه متامي شوې ،خپل زوى ئې د بوټو الندي پرېښود او دا
سل گزه لري كښېناسته او له ځان رسه ئې وويل :نه غواړم د خپل زوى مرگ په خپلو سرتگو وگورم
او په زوره زوره ئې وژړل ،دغه وخت خداى د ماشوم چيغو ته متوجه شو او د خداى فرشتې
هاجر ته غږ كړ :اې هاجر! څه شوې  ،مه ژاړہ! ځكه خداى ستا د ماشوم چيغي اورېدلې دي،
ورشه هغه درواخله او په خپيل غېږي كي ئې ونيسه ...بيا خداى د هاجر سرتگي پرانيستلې او
هغې په خپيل خوا كي چينه وليده ،مشك ئې ترې ډك كړ او خپل زوى ته ئې اوبه وركړې ،خداى
له اسمعيل رسه وو ،هغه د فاران په دشتي كي سرت شو او مور ئې يوه مرصۍ نجلۍ ورته
وكړہ)...
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دلته څو دايس خربي ترسرتگو كېږي چي د حقيقت خالف او د يوه سرت پيغمرب په اړہ سرت تور
او اتهام گڼل كېږي:
• بايبل له يوې خوا لييك چي دغه مهال اسمعيل عليه السالم دومره وړوىك ماشوم وو چي مور
په غېږ كي گرځاوو ،د يوه بوټي سيوري الندي ئې څمالوو ،خو له بيل خوا لييك چي ساره متوجه
شوه چي اسمعيل اسحاق ځوروي!! پوښتنه كوو :آيا يو ىت خور وړوىك ماشوم هم كوىل يش بل
ماشوم هومره وځوروي چي د ساره په څېر صربناكه مور ئې ونه يش زغمىل او له ابراهيم عليه
السالم نه وغواړي چي دا او مور ئې له دې كوره وشړہ؟!!
• ټول تاريخي شواهد په دې شهادت وركوي چي ابراهيم عليه السالم ،د اللّٰه تعاىل په حكم،
خپله مېرمن هاجر ريض اللّٰه عنها او خپل زوى اسمعيل عليه السالم د مكې په وادي كي پرېښي.
دلته د اسمعيل عليه السالم تر پښو الندي د زمزم چينه راخوټېدلې او همدلته د ده له نسله د
بني اسمعيل لويه قبيله جوړہ شوې.
• نه ابراهيم عليه السالم خپله مېرمن له كوره شړلې ده او نه دا په برئ شبع كي ځاى په ځاى
شوې او نه هغه چينه په برئ شبع كي راخوټېدلې ،په دې اړہ د بايبل ادعاء بې بنسټه او د
تاريخي حقائقو خالف ده .كه دا كار شوى وى نو اوس به خلكو د زمزم د چينې په ځاى د برئ
شبع چينې ته مخه كوله او هغې ته به ئې دومره په درنه سرتگه كتل چي زمزم ته گوري!!
• څنگه به د ابراهيم عليه السالم په څېر يو سرت شخصيت ،د گڼ شمېر پيغمربانو پالر او نيكه،
دايس د عدالت او عاطفې خالف كار كوي چي خپله يوه مېرمن د بيل د خوشحالولو لپاره په
دايس حال كي له كوره وشړي چي ىت خور ماشوم ئې په غېږ كي دئ؟!!
• قرآن دا خربه له بنسټه ردوي او وايي چي ابراهيم عليه السالم خپله مېرمن هاجر او زوى ئې
په مكه كي پرېښودل او دا دعاء ئې وكړہ:
َ
ُ َ
ََ ٓ
َ َۡ َ ُۡ َ َ َ ََ ُ ُ ْ َ َ َ َ ۡ َ ۡ
َۡ َ ُ
يموا ٱلصلوة فٱجعل
ربنَا إِن ِ ٓي أسكنت ِمن ذ ِريتِي ب ِ َوا ٍد غ ۡي ِر ِذي َز ۡر ٍع ِعند بيتِك ٱلمحرِم ربنا ل ِي ِق
َ َ َََ
ۡ
َ ٓ ََ ََۡ َ ۡ
َ
ۡ ُ َ
َۡ َ ٗ َ َ َ ۡ
س ته ِو ٓي إِل ۡيه ِ ۡم َو ۡٱر ُزق ُهم ِم َن ٱلث َمر ِت لعل ُه ۡم يَشك ُرون * َربنَا إِنك تعل ُم ما نُخفِي
أفِدة ِمن ٱلنا ِ
َ
َۡ
َ َ ُ ۡ ُۗ َ َ َ ۡ َ َ َ
ۡ ََ
ٱلس َمآء * ۡٱل َح ۡم ُد للهِ َٱلذي َو َهبَ
ض وَل فِي
ِ
وما نعل ِن وما يخفي علي ٱللهِ ِمن شي ٖء فِي ٱٓأۡلر ِ
ِ
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ََ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ ََ ُ ُ َٓ
َۡۡ ُ َ َ َ
ل ِي علي ٱلِكبرِ إِسم ِعيل ِإَوسحق ۚ إِن ربِي لس ِم
يم ٱلصلو ِة َو ِمن
يع ٱلدعا ِء * َر ِب ٱجعلنِي م ِق
ُ َ
َ َ ََۡ ُ َٓ
ذ ِريتِي ۚ َربنَا َوتقبل دعا ِء* ابراهيم40-37 :
اې زموږ ربه! ما خو د خپل اوالد ځيني ،ستا د محرتم كور خوا ته په دايس بېديا كي مېشت كړل
چي بې بوټي ده ،اې زموږ ربه! د دې لپاره چي ملونځ اقامه كړى يش ،د خلكو زړونه د دوى لوري
ته رامات كړہ او له مېوو روزي وركړہ چي شكر پر ځاى كړي .اې زموږ ربه! يقيناً چي ته په هر
هغه څه پوهېږې چي موږ ئې پټوو يا ئې ښكاره كوو ،او پر اللّٰه خو نه څه په آسامن كي پټ
پاته كېږي او نه په زميك كي ،ستاينه هغه اللّٰه لره ده چي ما ته ئې په زړښت كي اسمعيل او
اسحاق راپه برخه كړل ،بې شكه چي زما رب د دعاگانو اورېدونىك دئ ،اې زما ربه! ملونځ كوونىك
مي كړې او اوالد مي هم ،اې زموږ ربه! او دعاء مي قبوله كړې!!
د قرآن له دغو آيتونو چي د ابراهيم عليه السالم دعاء ئې په ډېري اغېزمنې بڼي كي بيان
كړې ،څو خربي په رصاحت رسه معلومېږي:
• ابراهيم عليه السالم خپله مېرمن هاجر او زوى ئې اسمعيل عليه السالم د مكې په بېديا كي
هغه مهال پرېښودل چي هغه ناو سپېره ډاگ وو او هيڅ بوټى په كي نه راټوكېدو.
• دا كار ئې د اللّٰ ه تعاىل په امر او په دې موخه كړى وو چي دلته به څو كاله وروسته د اللّٰه
تعاىل محرتم كور (بيت اللّٰه) جوړوي.
• د دوى لپاره ئې د رزق او د دوى په لوري د خلكو د زړونو د راماتېدو دعاء ئې وكړہ .دا ځكه
چي په هغي وچي بېديا كي نه بل انسان اوسېدو او نه بوټي ،وني او اوبه وې.
• مطمنئ وو چي اللّٰ ه تعاىل به دا دعاء دايس قبلوي لكه ده ته چي ئې په زړښت كي اوالد وركړ.
د دعاء له الفاظو معلومېږي چي اسمعيل تر اسحق مرش وو.
• د دعاء په الفاظو كي د ده قوي عاطفه او د مېرمني او زوى په نسبت د ده ژور زړہ سوى او
قوي مينه د څپانده سيند په څېر انځور شوې .د دې دعاء په اورېدو رسه به د هر مهربان پالر له
سرتگو اوښيك بهېږي.
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د ابراهيم امتحان
بايبل تر دې عنوان الندي ليكيل( :څه وخت تېر شو ،خداى وغوښتل چي ابراهيم امتحان
كړي ،نو هغه ته ئې غږ كړ :اې ابراهيمه! خپل يوازينى زوى يعني اسحاق چي ډېر درباندي گران
دئ ،دررسه روان كړہ او د موريا سيمي ته والړ شه او هلته ئې د هغه غره پر رس د سوزېدونكې
هديې په توگه قرباني كړہ ،چي زه به ئې دروښيم ،ابراهيم سحر وختي پاڅېدو ،څه د سوند لرگي
ئې د قربانۍ سوزولو لپاره په خره بار كړل ،زوى او دوه نوكران ئې له ځان رسه په همغه لوري
روان كړل او درې ورځي وروسته ئې هغه ځاى له لري وليد ،نوكرانو ته ئې وويل :تاسو له خره
رسه دلته پاته شئ ،زه او زوى مي ځو چي هلته د خداى عبادت وكړو  ...لرگي ئې اسحاق ته
ورپه شا كړل او په خپله ئې چاړہ او هغه څه واخيستل چي د قربانۍ لرگي به پرې بلوي... ،
اسحاق پوښتنه ترې وكړہ :موږ لرگي او اور رارسه لرو خو د قربانۍ ورى چېري دئ؟ ځواب ئې
وركړ چي خداى به د وري بندوبست وكړي!!  ...كله چي هغه ځاى ته ورسېدل ،لرگي ئې پرې
كېښودل او اسحاق ئې وتاړو او پر لرگو ئې پرې باسو ... ،چاړہ ئې اوچته كړہ چي اسحاق قرباني
كړي ،په همدې وخت كي د خداى فرشتې له آسامنه پرې غږ كړ :ابراهيمه! ابراهيمه! چاړہ پر
زمكه كېږده او زوى ته دي تاوان مه رسوه اوس پوه شوم چي د خداى مطيع بنده يې ،دا ځكه
چي يوازينى زوى دي ترې ونه سپاموو!! )
دلته څو اعرتاضات لرو:
• په دې وخت كي اسحاق عليه السالم د ابراهيم عليه السالم يوازينى زوى نه وو ،تر ده مخيك
اسمعيل عليه السالم پيدا شوى وو .كه فرشتې ورته وييل وي چي يوازينى زوى دې له خدايه ونه
سپاموو نو دا بايد اسحاق نه بليك اسمعيل عليه السالم وي .ځكه د يوازيني زوى صيغه يوازي په
اسمعيل عليه السالم صدق كوىل يش .د مرش زوى په شته والي كي كرش زوى ته يوازينى زوى نه
يش ويل كېدى.
• د بايبل وينا دايس ده چي گواكي ابراهيم عليه السالم خپلو نوكرانو ته رښتيا خربه ونه كړہ ،د
دې په ځاى چ ي ووايي زوى مي قرباني كوم ورته وئې ويل :موږ عبادت كوو او بېرته راځو!!
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اسحاق عليه السالم ئې هم په حقيقت نه وو پوه كړى .معلومه نه ده چي هلته ئې په زور
راڅملوىل او كه په خپله خوښه قربانۍ ته چمتو شوى ،د بايبل له الفاظو خو دايس معلومېږي
چي هغه ئې په زور تړىل او د لرگيو له پاسه ئې څملوىل!!
• قرآن د بايبل دا ادعاوي ردوي ،د اسمعيل عليه السالم د قرباني كولو خربه كوي ،خو دايس چي
ابراهيم عليه السالم د خپل خوب او د ده د قرباني كولو خربه ورته كړې او هغه په ځواب كي
ورته وايي :مهربانه پالره! په څه چي اللّٰه تعاىل مأموره كړى يې هغه تررسه كړہ ،إن شاء اللّٰه ما
به صابر ومومې ،اسمعيل ئې له ځان رسه روان كړى ،د قربانۍ لپاره ئې پړمخي څملوىل ،چاړہ ئې
په غاړہ ورته اېښې ،خو چي سرتگي ئې پرانيستې د اسمعيل پر ځاى ئې پسه تر خپيل چاړې
الندي موندىل!! د قرآن الفاظ دا دي:
َ
َ
َ
ََ َ
َ َُۡ َُ َ
َ َ ۡ
َ ٌ َ َ َ َۡ
َ
َ
ِيم *
وقال إِنِي ذا ِهب إِلي ربِي سيه ِدي ِن * ر ِب هب ل ِي ِمن ٱلصلِحِين * فبشرنه بِغل ٍم حل ٖ
َ َ َ
ۡ
َ
َََ َ ََ ُ َ ۡ َ َ
َ َۡ ُ َ َ ُ َ َ َ
فلما بَل َغ معه ٱلسع َي قال َي ُبنَ َي إِن ِ ٓي أ َرى فِي ٱل َمنَاِم أن ِ ٓي أذبَحك فٱنظ ۡر ماذا ت َرى ۚ قال َ َٰٓيأبَ ِت
َ َٓ ُ َ َ
ََ ُ َ
َ َ َ َ ٓ َ ۡ َ ََ ُ ۡ َ
َۡ ۡ َ َُُۡ َ َ ُ
ين * فلما أسل َما َوتلهۥ ل ِلجبِي ِن * َونديۡ َنه أن
ٱفعل ما تؤمر ۖ ست ِجدن ِ ٓي إِن شاء ٱلله ِمن ٱلصبِرِ
َ َٰٓ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ
ٱلر ۡءيَا ٓ ۚ إنَا َك َذل َِك ن َ ۡجزي ۡٱل ُم ۡحسن َ
ين * إ َن َه َذا لَ ُه َو ۡٱل َب َ َٰٓل ُؤا ْ ٱ ۡل ُمب ُ
ين *
يإِبر ِهيم * قد صدقت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َ
َ َ َۡ
َو َف َديۡ َن ُه بذبۡح َعظيم * َوتَ َر ۡكنَا َعلَ ۡيه فِي ٱٓأۡل ِخر َ
ين * َس َل ٌم َعلَ َٰٓي إبۡ َره َ
يم * كذل ِك نجزِي
ِ
ِ ِ
ِِ ٍ ِ ٖ
ِ
َُ ۡ َ َ ُۡۡ
َ
ۡٱل ُم ۡحسن َ
ين * إِنهۥ ِمن ِعبادِنا ٱلمؤ ِمنِين * الصافات111 -99 :
ِِ
او وئې ويل :زه خو د خپل رب په لوري ځم ،يقين لرم چي هغه به الر راوښيي ،اې زما ربه! له
صالحينو ئې راپه برخه كړې ،نو د يوه صربناك زملي زېرى مو وركړ ،نو چي كله له ده رسه د تگ
عمر ته ورسېدو ،وئې ويل :اې زويه! په خوب كي وينم چي تا ذبح كوم ،وگوره چي ستا رأيه څه
ده؟ هغه وويل :پالر جانه! په كوم كار چي گامرل شوى يې هغه تررسه كړہ ،كه خداى كول ما به
له صرب كوونكو ومومې ،كله چي دواړہ (خپل رب ته) تسليم شول او هغه ئې پړمخي پرې ايست
او غږ مو ورته وكړ چي اې ابراهيمه! بې شكه چي تا خپل خوب رښتيا كړ ،موږ خو نېكانو ته
دايس بدله وركوو ،يقيناً چي دا څرگنده ابتالء او آزموينه وه او لويه قرباني مو په بدل كي وركړہ
او د ده په اړہ مو په وروستنيو كي دا (خربه) پرېښوده چي پر ابراهيم دي سالمونه وي ،همدا
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راز نېكانو ته بدله وركوو ،يقيناً چي هغه زما له مؤمنو بندگانو وو.
له دې بيانه معلومېږي چي اسحاق عليه السالم تر اسمعيل عليه السالم وروسته پيدا شوى.
كه څه هم د بايبل ليكوال هڅه كړې چي اسحاق يوازينى زوى او د اسمعيل عليه السالم همزوىل
معرفي كړي خو دايس الفاظ ئې كارولي چي له ده رسه ئې د دې ادعاء په اثبات كي مرسته نه
ده كړې ،ب رعكس د ده له اظهاراتو هم معلومېږي چي اسمعيل تر اسحاق مرش وو ،هغه الفاظ دا
دي :كله چي هاجر حامله شوه  ...ساره د دې چلند ونشو زغمىل ،ابراهيم عليه السالم ته ئې
شكايت وكړ .اسمعيل اسحاق ځوراوو نو ځكه ساره له ابراهيم عليه السالم نه وغوښتل چي دا له
كوره وشړي.
له دې الفاظو خو معلومېږي چي اسمعيل عليه السالم تر اسحاق عليه السالم مرش وو او د
يوازيني زوى خطاب خو پر ده صدق كوي نه پر اسحاق عليه السالم.
بايبل دلته له دايس يوه څرگند حقيقت نه انكار كړى چي د ملر په څېر روښانه دئ ،د ابراهيم
عليه السالم له زمانې او له هغي ورځي چي مباركه كعبه د ده او اسمعيل عليهام السالم په
السونو جوړہ شوه ،تر نن پوري په تېرو نږدې څلورو زرو كلونو كي په سلهاوو مليونو خلكو د
دغ ي كعبې طواف كړى او دا لړۍ تر اوسه روانه ده ،هر كال په مليونونو خلك د صفا او مروې
تر منځ د هاجر سعي رايادوي ،د اسمعيل عليه السالم د ذبحي په ځاى كي اللّٰه تعاىل ته قرباني
وړاندي كوي ،د اسمعيل عليه السالم اوالد (بني اسمعيل) په مكې مكرمې او د هغې شاوخوا
سيمو كي مېشت دي ،بايبل دا ټول تاريخي شواهد له پامه غورځولي او دايس بې بنسټه ادعاء
ئې كړې چي د ثبوت لپاره ئې هيڅ دليل نه يش وړاندي كوىل ،كه ابراهيم عليه السالم په بل ځاى
كي كوم معبد جوړ كړى وى او د خپل زوى د قرباني كولو مظاهره ئې په كوم بل ځاى كي كړې
وى نو نن به خلك هغه معبد ته تلل او په هغه ځاى كي به ئې قرباني وړاندي كوله!!

اسحاق او ربكا
تر دې عنوان الندي هم د بايبل ليكوال دايس قصه لييك چي هر عادي لوستونىك هم پرې
پوهېدى يش چي دا حقيقت نه لري او جعيل ده ،خالصه ئې دا ده چي ابراهيم عليه السالم
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وغوښتل خپل زوى اسحاق عليه السالم ته واده وكړي ،خپل ناظر ئې راوغوښت ،هغه ته ئې قسم
وركړ چي زما زوى ته زما له خپل قوم او ټرب نه كومه نجلۍ غوره كړہ او مه پرېږده چي دى له
كنعانيانو څوك نكاح كړي ،هغه ئې خپل ملك ته ولېږو ،پرته له دې چي ورته ووايي چا ته ورشه
او د چا لور ورته وغواړہ!! هغه والړ ،سيمي ته ورسېدو ،د يوه څاه په غاړہ تم شو ،دعاء ئې
وكړہ چي خداى ئې په دې سفر كي برياىل كړي ،له ځان رسه ئې وويل :دلته ودرېږم ،نجوني د
اوبو لپاره راځي ،كومي يوې ته به ووايم چي اوبه راكړہ ،كه هغې اوبه راكړې او راته وئې ويل:
چي زه به ستا اوښانو ته هم اوبه وركړم ،نو دا به د دې نښه وي چي خداى همدا نجلۍ د
اسحاق لپاره غوره كړې ،همدايس وشول ،ربكا د ابراهيم د ورور ملسۍ راغله ،ده ته ئې اوبه
وركړې اوښان ئې خړوبه كړل او دى پوه شو چي دعاء ئې قبوله شوې  ...د دوى كور ته والړ ،د
دسرتخوان په رس ئې الس له ډوډۍ خوړلو راتم كړ او د نجلۍ پالر ته ئې وويل :تر څو خپله
خربه درته ونه كړم او تاسو زما غوښتنه ونه منئ ډوډۍ نه خورم ...ټوله قصه ئې ورته وكړہ،
هغوى موافقه وكړہ او دې ته تيار شول چي ربكا له ده رسه يو ځاى د اسحاق په لوري
وخوځي!!!
پوښتنه دا ده چي ولي به ابراهيم عليه السالم خپل ناظر ته مشخصه الرښوونه نه كوله چي
چا ته ورشه او د چا لور ترې وغواړہ؟ څنگه ومنو چي ناظر په پټو سرتگو خوځېدىل او ناڅاپي د
ابراهيم عليه السالم د ورور كيل ته رسېدىل او د هغه له ملسۍ رسه مخامخ شوى؟ همغه چي
اسحاق ته به ئې راواده كوي؟ مگر كېدى يش د زوى لپاره د ښځي غوره كولو كار دې څوك د يوه
ناظر خوښي ته پرېږدي؟ كه بايبل ليكيل وى چي ابراهيم عليه السالم ناظر ته وويل :والړ شه زما
د ورور كيل ته او د هغه ملسۍ زما زوى ته ترې وغواړہ دا خربه د منلو وړ وه ،خو د بايبل دا
وينا نه له عقل رسه اړخ لگوي او نه د هغه وخت له دود دستور رسه!! نه په قبائيل ژوند كي
دايس كار معمول دئ او نه په ښاري ژوندكي!!

د ابراهيم وفات
تر دې عنوان الندي هم د بايبل ليكونيك د دې هڅه كړې چي وښيي اسحاق عليه السالم د
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ابراهيم عليه السالم اصيل زوى ،د ده ځاى ناستى ،د معنوي مقام او شتمنيو وارث دئ ،نور زامن
ئې له وينځو پيدا شوي ،ختيځو سيمو ته ئې ولېږل ،اسحاق عليه السالم ئې له ځان رسه پرېښود
او د وفات په وخت كي ئې خپله شتنمي ده ته وسپارله ،نورو ته ئې هيس څه هديې مديې
وركړې!! په مسلامنانو كي هم يوه دايس ډله راپيدا شوه چي د پيغمرب عليه السالم ځيني اوالد
اصيل گڼي او ځيني غري اصيل ،عيل ريض اللّٰه عنه ته په دې خاطر پر نورو صحابه وو ترجيح
وركوي چي د پيغمرب عليه السالم د تره زوى وو!! عثامن ريض اللّٰه عنه ته چي د پيغمرب عليه
السالم دوه لوڼي ئې يوه په بيل پيس نكاح كړې په دې سرتگه نه گوري!! د پيغمرب عليه السالم په
الس روزل شوو صحابه وو لومړى ابوبكر ريض اللّٰه عنه ،بيا عمر ريض اللّٰه عنه او بيا عثامن ريض
اللّٰه عنه غوره كړل او بيعت ئې وررسه وكړ ،په دې بيعت كي عيل ريض اللّٰه عنه او زامن ئې هم
شامل ول ،خو دوى نه يوازي دا اتفاقي پرېكړہ نه مني بليك هغو صحابه وو ته نعوذ باللّٰه د
منافق خطاب كوي چي له عيل ريض اللّٰه عنه پرته ئې بل څوك د خالفت وړ گڼىل!!
تاسو به د بايبل په ځاى ځاى كي وگورئ چي د قومي تعصب دا احساس په يوې او بيل بڼي
كي ځان ښيي او ليكوال د دې هڅه كوي چي بني ارسائيل د ابراهيم عليه السالم اصيل اوالد او
نور ئې غري اصيل اوالد ثابت كړي .د همدې لپاره قرآن د دوى د دغي غلطي انگېرني او ادعاء د
ردولو لپاره فرمايي چي ابراهيم عليه السالم ته نږدې خلك تاسو نه بليك هغه خلك دي چي د ده
فكري ملگرتيا ئې كړې ،د ده په الري تليل ،نه هغه چي په نسبي لحاظ ځان هغه ته منسوبوي،
فرمايي:
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ۡ
َ ََۡ
َۡ َ َ َ َُ ُ
ين َء َامنُوا ۗ َوٱلل ُه َول ُِي ٱل ُم ۡؤمن َ
وه َو َه َذا ٱلنب ُي َوٱلذ َ
ين *
س بِإِبر ِهيم لل ِذين ٱتبع
ِ
ِ
إِن أولي ٱلنا ِ
ِِ
آل عمران68 :
بې شكه چي ابراهيم عليه السالم ته تر ټولو نږدې خلك هغه كسان دي چي د ده متابعت ئې
كړى او دا پيغمرب او هغه چي اميان ئې راوړى او اللّٰه د مؤمنانو ولي دئ.
بني ارسائيل په دې غره ول چي د ابراهيم عليه السالم اوالده دي ،گڼ شمېر پيغمربان په
دوى كي مبعوث شوي ،دوى د دغو پيغمربانو ورثه دي ،د خلكو امامت او پيشوايي د دوى حق
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دئ ،دوى د جنت لپاره او جنت د دوى لپاره پيدا شوى ...،دلته د دوى د دې غلطو او بې بنسټه
تصوراتو د نفي لپاره ويل شوي چي نه تاسو ابراهيم عليه السالم ته نږدې يئ او نه ستاسو
مذهب د ده مذهب ته ورته دئ ،ده ته نږدې خلك يا همغه وو چي د ده متابعت ئې كاوو ،يا
محمد عليه السالم او د ده با اميانه ملگري .او اللّٰه د دغو مؤمنانو موال دئ .تاسو د ابراهيم عليه
السالم له طريقې عدول كړى ،ستاسو ظلم او رشك تاسو د هغه له وراثت او امت ايستيل يئ ،د
اللّٰ ه په وړاندي د خپلوۍ اړيكې ،قومي او نسيل تعلقات هيڅ ارزښت نه لري ،په دې اساس د
خلكو په اړہ فيصله نه كوي ،ټول ئې له يوې مادې او له يوې جوړې پيدا كړي ،له بندگانو رسه د
اللّٰه تعاىل معامله د دوى د اميان او عمل له مخي وي ،نه د جاه او نسب له مخي.
بايبل لييك :ابراهيم خپله ټوله شتمني اسحاق ته وركړہ ،اما نورو زامنو ته چي د ده له وينځو
پيدا شوي وو ،څه هديې وركړې او هغوى ئې په خپل ژوند كي د خپل زوى اسحاق له شا وخوا
لري د ختيځ سيمو ته ولېږل!!
مگر ممكن ده چي د ابراهيم عليه السالم په څېر سرت شخصيت دايس له عدالت او انصافه
لري وېش وكړي ،يوه زوى ته پر بل ترجيح وركړي ،خپله ټوله شتمني يوه ته وركړي او نورو ته په
ټيټه سرتگه وگوري ،څه هديې وركړي او د خپل يوه نازولي زوى له شاوخوا ئې لري ولېږي؟

د اسمعيل اعقاب
تر دې عنوان الندي د بايبل ليكوال يو ځل بيا د قومي تعصب په حكم د اسمعيل عليه
السالم او د ده د اوالد په اړہ له اهانته ډكه لهجه خپلوي ،د وينځي زوى ئې گڼي او د اوالد په
اړہ ئې وايي چي تل له خپلو وروڼو رسه په جگړو بوخت ول ،دايس لييك :د ابراهيم او مرصي
هاجر (د ساره د وينځي) د زوى اسمعيل د زامنو نومونه د دوى د پيدايښت له ترتيب رسه سم
دا وو :نبايوت ،قيدار ،ادبيل ،مبسام ،مشامع ،دومه ،مسا ،حداد ،تيام ،يطور ،نافيش او قدمه... ،
له دوى دولس قبيلې جوړي شوې ...تل له خپلو وروڼو رسه په جگړو بوخت ول!!
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عيسو او يعقوب
تر دې عنوان الندي د بايبل ليكونيك يوه دايس قصه راوړې چي جمله جمله ئې د خندا وړ ده،
هيڅ عاقل انسان به په دايس خوشې ،جعيل او له ځانه جوړي كړې قصې باور ونه كړي ،انسان
ورته حريان يش چي د بايبل منونيك څنگه دا قصه مني او د يوه مقدس كتاب برخه ئې گڼي او
گامن كوي چي كېدى يش ا ّٰلله تعاىل په خپل مقدس كتاب كي دايس قصې هم بيان كړې وي!!
انسان دې ته هم حريان يش چي د لندن ،واشنگټن او پاريس په څېر ښارونو كي اوسېدونيك
غربيان څنگه دا د عقل او علم خالف خربي مني!! خو كله چي انسان دې ته متوجه كېږي چي
غرب اوس هم په خرافاتو كي ترستوني غرق دئ اوس هم هلته ترټولو زيات خرڅېدونىك كتاب د
جادو كتاب دئ ،په  2006كال كي په اروپا او امريكا كي د جادو د يوه كتاب درې سوه مليونه
نسخې وپلورل شوې ،د بايبل ډېري قصې د جادو د دې كتاب قصې ته ورته دي ،كه دا په شوق
شوق لولي نو په دې هم بايد تعجب ونه كړو چي څنگه د بايبل دا خندوونك ې قصې مني!!
بايبل خپله قصه دايس پيل كړې( :د ابراهيم د زوى اسحاق د زامنو قصه دايس ده :اسحاق
څلوېښت كلن وو چي ربكا  ....ئې په نكاح كړہ ،ربكا شنډہ وه اوالد ئې نه كېدو ،اسحاق به تل
ورته دعاء كوله ،باآلخره خداى د ده دعاء اجابت كړہ ،ربكا حامله شوه ،دايس معلومېده چي دوه
بچيا ن ئې په گېډہ كي دي او په خپلو كي په نښته بوخت او يو بل ته الس اچوي!! نو ربكا له
ځانه رسه وويل :په ما څه شوي؟ نو په دې اړہ ئې له خدايه وپوښتل ،خداى ورته وفرمايل :له
دغو دوو زامنو چي ستا په رحم كي دي دوه ملتونه به پيدا يش ،يو به تر بل ځواكمن وي ،مرش
به د كرش غالمي كوي ،كله چي د زېږېدو وخت راورسېدو ،ربكا غربگوني وزېږول ،لومړى زوى
چي وزېږېدو ،له رنگه تك سور وو او په وېښتانو دايس پټ وو لكه پوستين چي ئې اغوستى وي،
نو ځكه ئې دى عيسو (په وېښتانو پټ) ونوماوو ،دوهم زوى چي زېږېدو نو د عيسو پښه ئې
ټينگه نيولې وه ،نو ځك ه ئې دى يعقوب (تر پښې نيونىك) ونوماوو!!  ...دا دوه زامن سرت شول،
عيسو تكړہ ښكاري او د بېديا او صحرا سړى وو ،يعقوب آرام انسان او د كېږدۍ خوښوونىك وو،
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عيسو د اسحاق ډېر خوښ وو ځكه چي د عيسو د ښكار غوښه به ئې خوړله ،خو يعقوب په ربكا
گران وو ،يوه ورځ يعقوب آش پخولو چي عيسو ستړى او وږى له ښكاره راوگرځېدو او وئې ويل:
وروره! له لوږي بې سيكه يم ،له دې تاوده آشه لږ راكړہ ،يعقوب ورته وويل :په دې رشط چي د
لومړي پيدا كېدو (مرشۍ) حق دي ما ته وسپارې!! عيسو وويل :زه له لوږي مرم ،د مرشتوب حق
څه گټه رارسوي!! يعقوب ورته وويل :لوړہ وكړہ چي له دې وروسته به ستا د مرشۍ حق زما
وي!! عيسو لوړہ وكړہ او په دې توگه د مرشۍ حق د كرش ورور په برخه شو!!)
اميد دئ د دې خندوونكې قصې الندي برخو ته لږ ځري شئ:
د اسحاق دواړہ زامن د مور په رحم كي په جگړہ بوخت وو ،دايس ئې يوه بل ته الس
اچولو چي مور ئې ورته حريانه وه ،له خدايه ئې پوښتنه وكړہ چي دا پر ما څه شوي!! او خداى
هم له ځنډہ پرته ځواب وركړ :يو ئې زورور او بل كمزورى دئ؛ اوالد به ئې په جگړہ بوخت وي،
مرش او د ده اوالد به د كرش غالمان وي!! دا له خرافاتو او مسخره خربو ډكه قصه به ډېر ناپوه
انسان هم په خوله رانه وړي ،هر ماشوم له زېږېدو څو مياشتي مخيك د مور په گېډي كي
خوځېږي ،مور ئې حركات او د الس پښو اچول احساسوي ،كه دوه وي نو مور ئې دا حركات
الزيات احساسوي ،بايبل دا يوه ځانگړې پېښه گڼي او د عيسو او يعقوب تر منځ ئې د فطري
دښمنۍ نښه بولي!! د بايبل ليكوال غواړي په دې رسه د دغو دواړو د اوالد تر منځ هغه نه پخال
كېدونكې دښمني توجيه كړي چي وروسته به په همدې بايبل كي د هغې تفصيالت ستاسو مخي
ته رايش!! ده غوښتي دې پوښتني ته ځواب ووايي چي ولي د يوه نيكه (اسحاق عليه السالم)
اوالد دايس په خپلو كي نښتي او يو د بل وينو ته تږي دي؟ ولي زورور پر كمزورو ظلم كوي او
اسريان ئې په غالمۍ كي ساتي؟ لنډ ځواب ئې وركړى :دا ځكه چي د دوى پلرونه حتى د مور په
گېډي كي هم په جگړو بوخت ول او دا ځكه چي اللّٰه تعاىل وييل دي چي مرش او اوالد به ئې د
كرش غالمان وي!! چي خداى تعاىل د دوى مور ته د دې خرب وركړى نو تاسو ولي په دې كار
اعرتاض كوئ!! دا شو د جگړو او غالمۍ د توجيه لپاره د بايبل استدالل!! حريت دئ هغه چا ته
چي عقل ئې دايس خربي منىل يش!!
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د بايبل له ليكونيك پوښتنه كوو :ربكا چېري او څنگه خداى وليد او پوښتنه ئې ترې وكړہ؟ كه د
مسيحيت له پيدايښته تر نن پوري ستاسو هيڅ پاپ په دې نه دئ توانېدىل چي خداى وگوري،
پوښتنه ترې وكړي او ځواب ترالسه كړي ،ربكا څنگه وتوانېده؟!!
د ماشوم الس خو د زېږېدو په وخت كي دومره ووړ وي چي يوه وړہ گوته هم كلكه نه يش
نيوىل ،يعقوب څنگه وتوانېدو چي د عيسو پښه دايس كلكه ونييس چي ورپسې ښويېدو؟!!
معموالً خو په يوه وخت غربگوني پيدا شوي ماشومان ډېر رسه ورته وي ،هومره چي كله كله مور
پالر هم پرې غلط يش ،دا څنگه د بايبل غربگوني دومره له يوه بله توپري لري چي يو ئې په
وېښتانو پټ او بل دايس چي كله غواړي ځان د ده په څېر كړي نو د سېرلي پوستىك پر الس
تړي؟!!
مگر دا د منلو خربه ده چي اسحاق عليه السالم په دې خاطر عيسو خوښولو چي ده ته ئې د
ښكار غوښه پخوله ،آيا دا د يوه لوى شخصيت په اړہ لوى اتهام نه دئ چي وويل يش ده د
محبت او درنښت پرېكړہ د خوړو په بنسټ كوله؟!!
په كليوال ژوند كي خو تر اوسه معمول دا ده چي د پخيل كار ښځي كوي او حتى نن په يو
ويشتمه پېړۍ كي او په لويو لويو ښارونو كي هم اكرثاً د پخلنځي واكمنه د كور مېرمن وي،
څنگه ومنو چي يعقوب لگيا وو آش ئې پخاوو!! همدا راز په كليوال ژوند كي يوه لويه كورنۍ له
يوه پخلنځي كار اخيل او پخىل ئې گډ وي ،مخصوصاً هغه وخت چي پالر او مور ژوندي وي او
زامن له دوى رسه گډ اوسېږي ،دا خربه قطعاً د منلو نه ده چي عيسو له يعقوبه آش وغوښتو او
هغه په دې رشط وركړ چي دى د مرشۍ حق هغه ته وسپاري!! په كليوال ژوند كي خو څوك له
مېلمه هم ډوډۍ سپمول لوى عيب او پېغور گڼي!! د بايبل ليكوال خو عيسو پياوړى ښكاري
گڼي ،څنگه ئې دلته هومره كمزورى ښيي چي د يوه نس ډوډۍ لپاره د كرش ورور مرشۍ ته
غاړہ ږدي؟ آيا مرشي دايس كوم ىش دئ چي څوك ترې تېرېدى يش ،كه ومنو چي يو زوى ترې
تېر شو نو پالر او مور به ئې دايس غلطه پرېكړہ څنگه ومني؟!! د دې قصې حرف حرف او جمله
جمله غلطه او جعيل ده.
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اسحاق او ابيملك
بايبل تر دې عنوان الندي خپله ليكنه دايس پيل كوي( :يوه ورځ د كنعان په سيمي كي دايس
قحطي راغله لكه د ابراهيم په وخت كي چي راغلې وه ،نو د همدې لپاره اسحاق د فلسطين
پاچا ابيملك خوا ته د جرار ښار ته والړ ،دلته خداى ورته راښكاره شو او ورته وئې ويل :مرص ته
مه ځه ،دلته پاته شه ،كه زما خربه دې ومنله نو زه به دررسه وم ،ډېر بركت به درپه برخه كړم ،دا
ټوله سيمه به تا او ستا اوالد ته وسپارم ،دا ځكه چي ما له ابراهيم رسه دا ژمنه كړې وه!! ستا
نسل به د آسامن د ستورو په څېر بې شمېره كړم!! ) ...
دلته څو خربو ته ځري شئ:
له دې وينا معلومېږي چي جرار د فلسطين مربوط ښار وو نه د مرص كوم ښار او ابيملك د
فلسطين پاچا وو او د بايبل د ادعاء له مخي له ابراهيم او ساره رسه هغه جفا ده كړې وه ،نو
پوښتنه كوو چي بايبل ولي په بل ځاى كي وييل چي هغه جفا د مرص فرعون وررسه كړې وه؟!!
دا فاحش تناقض څنگه توجيه كوي؟!
گورئ چي يو ځل بيا خداى ته د حقيقت خالف او يوه سرته مبالغه منسوب شوې ،ستا نسل به د
آسامن د ستورو په څېر بې شمېره كړم!! او گورئ چي يو ځل بيا بايبل د دې سيمي قباله د
خداى له لوري بني ارسائيلو ته وركوي او د خداى له قوله لييك :دا ټوله سيمه به تا او ستا اوالد ته
وسپارم!!،
ورپسې لييك :اسحاق په جرار كي پاته شو ،چي كله به خلكو د ربكا په اړہ پوښتنه ترې كوله
ورته ويل به ئې دا مي خور ده!! دا ځكه چي ربكا ډېره ښايسته وه ،له دې وېرېدو چي كه
ووايي دا مي ښځه ده د هغې د تصاحب لپاره به ئې څوك ووژني ،څه موده وروسته ابيملك له
كړكۍ وليدل چي اسحاق له ربكا رسه لوبي كوي ،نو اسحاق ئې راوغوښت او ورته وئې ويل :ولي
دي وييل وو چي دا مي خور ده حال دا چي مېرمن دې ده؟! اسحاق په ځواب كي ورته وويل:
وېرېدم چي څوك به مي د دې د تصاحب لپاره ووژني!! )....
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دا همغه قصه ده چي بايبل د ابراهيم عليه السالم او د ده د مېرمني ساره په اړہ هم مخيك
دوه ځيل ليكلې ده ،هلته ئې هم له اتيا نوي كلنې بوډۍ ښكلې پېغله جوړہ كړې او دلته هم ،د
بايبل ليكوال دې ته پام نه دئ كړى چي له دې څو كرښي مخيك ئې ليكيل چي اسحاق ته په
څلوېښت كلنۍ كي خداى دوه زامن وركړل ،دواړہ تكړہ او مضبوط زمليان شول ،د ښكار كولو
جوگه شول ،له دې وروسته قحطي راغله او اسحاق جرار ته په كډہ شو ،د دې معنى خو دا ده
چي په دې وخت كي بايد د اسحاق عمر نږدې شپېته كاله او د ربكا عمر به هم د دې شاوخوا
كي وو!! نو اسحاق عليه السالم به ولي له دې وېري خپله سپين رسې مېرمن خپله خور معرفي
كوي چي څوك ئې د تصاحب لپاره دى ونه وژني؟!! نه پوهېږو چي د بايبل ليكوال له دايس
ښكرورو دروغو څه هدف او مقصد لري او دې ته هم حريان يو چي د بايبل منونيك څنگه دغو
ښكرورو دروغو ته نه متوجه كېږي؟!!
كه تاسو د دې عنوان ټولي برخي له نظره تېري كړئ متوجه به شئ چي ټول مطالب او الفاظ
ئې تكراري دي ،توپري يوازي په دې كي دئ چي مخيك د ابراهيم او ساره نوم اخيستل شوى او
دلته د اسحاق او ربكا ،د ابراهيم عليه السالم او ابيملك ترمنځ چي څه تېر شوي او څه د يوه او
بل له خولې ليكل شوي دلته ئې هم ليكيل چي د اسحاق او ابيملك ترمنځ هم همدا له معمولي
تغيري رسه تېر شوي او ويل شوي!! هلته هم ابيملك پاچا وو او اوس چي ابراهيم عليه السالم
وفات شوى او اسحاق هم نږدې شپېته كلن دئ همغه ابيملك پاچا دئ!! هلته هم ابيملك د خپل
فوځ له مرش فيكول رسه د ابراهيم ليدو ته ورغى او دلته هم له هامغه فيكول رسه د اسحاق
ليدو ته ورغىل ،هلته د ابراهيم له لوري هداياوې وركړى شوې او دلته د اسحاق له لوري!! د
(ابيملك او ابراهيم تر منځ عهد) تر عنوان الندي چي بايبل څه ليكيل ،د (اسحاق او ابيملك)
ترعنوان الندي همغه خربي بيا تكرار شوې!! د عقل تقاضاء خو دا ده چي دا مهال به د فلسطين
پاچا يا د ابيملك كوم زوى او يا كوم ملىس وو!!
آيا دا خربه هم كوم عقل منىل يش چي اسحاق به د ابيملك قرص ته دومره نږدې اوسېدو چي
هغه د خپل قرص له كړكۍ د دوى د لوبو متاشا كوله!!
98

بايبل د قرآن په رڼا كي

د بايبل ليكوال دلته لييك چي د اسحاق غالمانو د يوه كوهي د كېندلو او په هغه كي د اوبو
د راوتلو خربه كوي او وايي چي اسحاق په دې باندي د برئ شبع نوم كېښود ،خو همدا خربه ئې
څو صفحې مخيك د ابراهيم عليه السالم په ارتباط كړې او برئ شبع ئې هغه ته منسوب كړى،
دايس معلومېږي چي ليكوال د دې عنوان مطالب ښايي له مخكني نه څه موده وروسته ليكيل
وي او دا ترې هېر وو چي تر دې مخيك ئې د ابراهيم عليه السالم په ارتباط ليكيل!! هلته ئې
دايس ليكيل دي :ابراهيم ابيملك ته د هغه كوهي په اړہ شكايت وكړ چي د ابيملك نوكرانو ترې
غصب كړى وو ،ابيملك ورته وويل :ولي دي مخيك دا خربه نه وه راته كړې ...له دې وروسته ئې
دا كوهى د برئ شبع په نامه ياد كړ ،دا ځكه چي دوى ژمنه او لوړہ وكړہ!! خو دلته لييك :اسحاق
هغه د شبع (قسم) په نامه ونوماوو او كوم ښار چي هلته جوړ شو هغه ئې د برئ شبع په نامه
ياد كړ چي تراوسه په همدې نامه پاته دئ!!

يعقوب له عيسو بركت ترالسه كوي
بايبل تر دې عنوان الندي تر نورو قصو الزياته خندوونكې او مسخره قصه ليكلې ،وايي:
اسحاق ډېر زوړ شوى او سرتگي ئې ړندې شوې وې ،يوه ورځ ئې خپل زوى عيسو راوغوښت او
ورته وئې ويل :زه نور زوړ شوى يم ،ليندۍ او غىش دي درواخله ،صحرا ته والړ شه ،ښكار وكړہ،
له غوښي ئې زم ا د طبعې خواړہ برابر كړہ چي وئې خورم او له مرگه مخيك تا ته بركت دركړم!!
خو ربكا د دوى خربي واورېدې ،كله چي عيسو د ښكار لپاره ووت ،ربكا يعقوب وروغوښت او
ورته وئې ويل :وامي ورېدل چي پالر دې عيسو ته دايس ويل  ....اوس ته هغه څه وكړہ چي زه
ئې درته وايم ،رمې ته ورشه ،دوه ښه سېرلې ترې راجال كړہ ،ما ته ئې راوله چي له غوښي ئې
هغه خوراك جوړ كړم چي پالر دې ډېر خوښوي ،بيا ئې ته هغه ته وروړہ چي وئې خوري او له
مرگه مخيك تا ته بركت دركړي!! يعقوب ځواب وركړ :د عيسو پر بدن زيات وېښتان دي ،زما پر
بدن نشته ،كه مي پالر الس راوړي او پوه يش چي زه عيسو نه يم بيا به څنگه وي؟ هلته خو به
دى وايي چي ما غوښتل دى دوكه كړم نو د بركت پر ځاى به ما لعنت كړي!! ربكا ورته وويل:
زويه ! د ده لعنت دې پر ما وي ،ته همغه څه وكړہ چي زه ئې درته وايم ...نو هغه خوراك ئې
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تيار كړ چي د اسحاق ډېر خوښ وو ،بيا ئې د عيسو جامې يعقوب ته ورواغوستې ،بيا ئې د
سېرلي پوستىك د ده پر السونو او غاړہ كلك وتاړو ،هغه خوندور خوراك ئې رسه له ډوډۍ وركړ
چي پالر ته ئې وروړي ،هغه خوراك پالر ته ورووړ او وئې ويل :پالره! اسحاق وويل :آ څوك يې؟
ورته وئې ويل :زه عيسو ستا مرش زوى يم ،لكه چي تا راته وويل ،والړم ،ښكار مي وكړ ،ستا د
خوښي خواړہ مي جوړ كړل ،كښېنه وئې خوره او ما ته بركت را ،اسحاق ورته وويل :زويه! څنگه
وتوانېدې چي دايس ژركوم څه ښكار كړې ،هغه ورته وويل :ستا خداى مخي ته راوست ،اسحاق
ورته وويل :نږدې راشه چي الس درباندي راكښ كړم او ډاډہ شم چي ته په رښتيا عيسو يې!!
يعقوب ورنږدې شو ،پالر ئې پر السونو او غاړہ الس راكښ كړ او وئې ويل :غږ د يعقوب دئ خو
السونه د عيسو!! اسحاق ونه پېژاندو ځكه چي السونه ئې د عيسو په څېر له وېښتانو ډك وو،
وئې پوښتو :آيا ته په رښتيا عيسو يې؟ هغه ورته وويل :هو پالره! اسحاق وويل :نو ډوډۍ راوړہ
چي وئې خورم او بيا تا ته بركت دركړم!! يعقوب د ده مخي ته ډوډۍ كېښوده ،اسحاق ډوډۍ
وخوړله او هغه رشاب ئې هم وڅښل چي يعقوب راوړي ول ،بيا ئې وويل :زويه! نږدې راشه او
ما ښكل كړہ ،يعقوب نږدې ورغى او پر مخ ئې ښكل كړ ،كله چي اسحاق د ده جامې بوى كړې
ده ته ئې بركت وركړ او وئې ويل :د زوى بوى مي د صحرا د گالنو په څېر ښكىل دئ چي خداى
بركت وركړى ،خداى دي ستا پر زمكه باران ووروي ،چي محصول دي ډېر او غله او رشاب دي
زيات يش ،ډېر ملتونه دي ستا غالمان يش ،د خپلو وروڼو ساالر شې او ټول خپلوان دي ستا
درناوى وكړي ،پر هغو دي لعنت وي چي پر تا لعنت كوي او پر هغو دي بركت وي چي تا ته
بركت دركوي ،نو له دې وروسته اسحاق يعقوب ته بركت وركړ ،هغه له كوټې ووت او د ده له
وتلو رسه سم عيسو له ښكاره راستون شو ،هغه هم هغه خوراك تيار كړ چي د پالر ډېر خوښ
وو ،رائې ووړ او ورته وئې ويل :دا دئ هغه خواړہ چي ستا خوښ دي؛ د ښكار له غوښي مي
درته تيار او رامي وړل ،راپاڅه او وئې خوره او ما ته بركت را! اسحاق پوښتنه وكړہ :ته څوك يې؟
عيسو ځواب وركړ :زه ستا مرش زوى عيسو يم .اسحاق په دايس حال كي چي له زيات درده
پوړېدو په لړزانده غږ ئې وويل :نو هغه بل چي تر تا مخيك ئې ډوډۍ راوړہ او ما وخوړله څوك
وو؟ چي هر څوك وو بركت ئې ترالسه كړ!! عيسو له ډېره درده چيغه كړہ او وئې ويل :پالره ! ما
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ته بركت را! هيله كوم ما ته هم بركت را! اسحاق ځواب وركړ :ستا ورور دلته راغى ،زه ئې
وغولومل او ستا بركت ئې ترالسه كړ .عيسو وويل :بې دليله نه ده چي هغه ته خلك يعقوب
"ټگامر" وايي!! ) ...خپل پالر ته ئې وويل :آيا يو بركت دي هم زما لپاره نه دئ پرېښى؟ اسحاق
ځواب وركړ :هغه مي ستا ساالر كړ او ټول خپلوان مي د ده غالمان ،د غلې او رشابو محصول مي
ده ته وركړ ،نور څه نه دي پاته چي تا ته ئې دركړم!!  ...باران به ستا پر زمكه نه اوري ،حاصالت
به دي زيات نه وي ،د خپيل توري په زور به ژوند كوې ،د خپل ورور غالمي به كوې ،خو په پاى
كي به ترې آزاد شې!!)
دا ئې د بايبل قصه!! عجيبه ده كه په انسانانو كي دايس څوك پيدا يش چي دا قصه واوري او
خندا ئې پرې رانه يش!! د بايبل له منونكو څو پوښتني لرو:
آيا كېدى يش د انسان د غاړي او السونو وېښتان د سېرلي په څېر وي؟ آيا كېدى يش پالر خپل
زوى له غږہ ونه پېژني او د سېرلي په پوستيك دوكه يش؟ دا څنگه بركت وو چي يعقوب په
دوكې ترالسه كړ او پالر بېرته ترې اخيستى نه شو؟ په كار خو دا وه چي پالر نه يوازي هغه بركت
بېرته له يعقوبه اخيستى وى چي په دوكې ئې ترالسه كړى وو بليك مزيد ئې هغه رټىل وى!! د
دې بركت پرېكړہ اللّٰه تعاىل كوي كه بنده؟ اللّٰه تعاىل خو نه غولېږي ،مستحق او غري مستحق
پېژني ،هغه به څنگه د هغه چا د غلطي دعاء په اساس پرېكړہ كوي چي غولېدىل؟ مگر كېدى
يش چي يو پيغمرب خپل زوى ته دا دعاء وكړي :غله او رشاب دي زيات شه؟ ډېر ملتونه دي ستا
غالمان يش!! پيغمربان عليهم السالم خو د غالمۍ په ضد او د عدالت او برابرۍ لپاره راوالړ
شوي ،د فساد او رشاب د مخنيوي لپاره ئې دعوت چلوىل ،څنگه دا خربه منئ چي د اسحاق عليه
السالم په څېر سرت پيغمرب به خپل زوى ته دايس دعاگاني كوي؟! څنگه منئ چي اسحاق عليه
السالم له ډېر وروسته راتلونكو پېښو خرب وو خو په هغه څه نه پوهېدو چي په خوا كي ئې
تېرېدل؟! په دې خرب وو چي كوم ملسيان به ئې له كوم برخليك رسه مخامخ وي خو يعقوب ئې
له غږہ ونه پېژاندو او د وزې پر پوستيك ئې د عيسو د پوستيك گامن وكړ؟!! مگر كېدى يش په
يوه كتاب كي دي دومره غلطي خربي ،تناقضات ،خرافات ،د حق او عدالت خالف مطالب وي او
رسه له دې دي څوك هغه يو مقدس كتاب وگڼي؟
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دا ولي دوى د خپل نيكه او جد په اړہ دايس ناروا تورونه لگوي او موږ ترې دفاع كوو؟ موږ
اسحاق عليه السالم او يعقوب عليه السالم له ټولو هغو اتهاماتو او تورونو برئ او ډېر لوړ گڼو
چي په مسخ شوي تورات او انجيل كي راغيل؟!
تاسو د بايبل دا وينا د عظيم الشأن قرآن له دې وينا رسه مقايسه كړئ چي فرمايي :اللّٰه تعاىل د
ظامل په اړہ حتى د ابراهيم عليه السالم په څېر د يوه سرت پيغمرب دعاء هم نه قبلوي ،هلته چي
فرمايي:
َ َُ َ
َ َ َ
ۡ ََ ۡ َ َ َ ُ ُ َ َ َََ َ ُ َ َ َ
ُ َ َ َ َ
س إِم ٗاما ۖ قال َو ِمن ذ ِريتِي قال َل
ِإَو ِذ ٱبتل َٰٓي إِبر ِهم ربهۥ بِكل ِم ٖت فأتمهن ۖ قال إِن ِي جا ِعلك ل ِلنا ِ
َ
ََ ُ َۡ
ٱلظلم َ
ين * البقرة124 :
ينال عه ِدي ِ ِ
او كله چي خپل رب ئې ابراهيم (عليه السالم) په څو خربو وآزمويلو ،كومي چي هغه تررسه كړې،
وئې فرمايل :زه خو دي د خلكو لپاره د يوه امام او پيشوا جوړونىك يم ،وئې ويل :او زما له اوالد
هم! وئې فرمايل :زما ژمنه ظاملان نه احتواء كوي.
قرآن فرمايي چي ابراهيم عليه السالم ته هغه لوړ معنوي مقام د دې لپاره وركړى شو چي په
گڼ شمېر هغو الهي آزموينو كي برياىل شو چي يو په بل پيس وررسه مخامخ شو ،د پالر او قوم
مخالفت ،زندان ته تگ ،په اور كي لوېدل ،هجرت او وطن پرېښودل ،د مكې په وېروونكې وچي
بېديا كي هاجر او اسمعيل يوازي پرېښودل ،د اسمعيل په ذبح كولو ئې گامرل ... ،هغه په ټولو
دغو الهي آزموينو كي برياىل شو ،د دې بريا بدله او جزاء دا وه چي د خلكو د امامت او مرشۍ
مقام ئې په برخه يش ،اللّٰه تعاىل ورته وفرمايل چي اوس نو ته د خلكو د امامت وړ يې ،دا مقام
تا ته سپارم .متنا ئې وكړہ چي كاش د خلكو د الرښووني دا مقام د ده د اوالد هم په برخه يش!
اللّٰ ه تعاىل وفرمايل :زما په دې فرمان كي ظاملان نه دي شامل ،ظاملان كه څه هم ستا زامن وي د
دې جليل مقام وړ نه دي.
خو د دې په مقابل كي بايبل وايي چي نعوذ باللّٰه يعقوب عليه السالم په درواغ ويلو ،چل او
دوكې رسه او د خپل پالر په غولولو رسه يو سرت معنوي مقام ترالسه كړ!!!
بايبل په دې پيس لييك چي عيسو غوښتل يعقوب ووژني ،مور ئې خربه شوه ،يعقوب ته ئې
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وويل چي حران ته وتښته او هلته تر هغه له خپل ماما البان رسه پاته شه چي د ورور غصه دي
سړہ يش ،اسحاق ته ئې وويل چي نه غواړم زوى مي د حيتي له قبيلې كومه نجلۍ په نكاح كړي،
له دوى مي زړہ تور دئ ،له خپل قومه ورته ښځه كوم ... ،اسحاق دا خربه ومنله ،يعقوب ئې
راوغوښت ،بركت ئې وركړ او ورته وئې ويل :پام كوه چي له كنعانيانو ځان ته مېرمن غوره نه
كړې ،فوراً بين النهرين ته د خپل نيكه بتوئيل كره والړ شه او د البان كومه لور ځان ته په نكاح
كړہ!!

په بيت ئيل كي د يعقوب خوب
بايبل تر دې عنوان الندي لييك :يعقوب د حران په نيت له برئ شبع وخوځېدو ،هامغه ورځ
له ملر لوېدو وروسته يوه ځاى ته ورسېدو ،غوښتل ئې شپه دلته تېره كړي ،يوه ډبره ئې
راواخيسته ،تر رس الندي ئې كړہ او ويده شو ،په خوب كي ئې يوه زينه وليده چي پښې ئې پر
زمكه او رس ئې آسامن ته ريس ،فرشتې ورباندي ښكته پورته ځي او خداى د زينې پر رس والړ
دئ ،نو خداى وويل :زه خداى ،د ابراهيم او ستا د پالر اسحاق خداى يم ،دغه زمكه چي ته پرې
ويده ئې دا ستا ده ،زه ئې تا او ستا نسل ته دربخښم ،ستا نسل به د غبار په څېر بې شمېره يش،
له ختيځه تر لوېديځه او له شامله تر جنوبه به پرې ډكه يش ،چي چېري والړ شې بريته به دي
دې ځاى ته راومل ...چي ترڅو خپله وعده پوره نه كړم نه دي پرېږدم)!!...
كه دې خربو ته لږ ځري شئ وبه گورئ چي:
دا د همغو خربو تكرار دئ چي بايبل د ابراهيم عليه السالم په اړہ مخيك ليكلې وې ،توپري
ئې يوازي په دې كي دئ چي مخيك ئې ليكيل :خداى ابراهيم ته راڅرگند شو او دغه وعده ئې
وررسه وكړہ او دلته يعقوب په خوب كي وليد او هامغه وعده ئې وررسه وكړہ ،هلته ئې ليكيل
چي ستا اوالد به ترستورو هم زيات يش او دلته وايې د غبار په څېر به زيات يش!
د بايبل له نظره دا خربه ډېره مهمه برېښي چي ثابته كړي خداى له ابراهيم عليه السالم او
اسحاق عليه السالم رسه ژمنه كړې ده چي دغه سيمه به د يعقوب نسل (بني ارسائيل) ته سپاري،
د ابراهيم عليه السالم د نورو اوالدونو نسل په دې سيمي د دعوى حق نه لري!! دا خربه په بايبل
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كي ډېره زياته تكرار شوې او په ډاگه ترې معلومېږي چي د بايبل ليكوال د يوه دايس هېواد د
جوړولو هڅه كوي چي په هغه كي به له بني ارسائيلو پرته هيڅوك نه اوسېږي ،دا نن چي
صهيونستان لگيا دي د امريكايانو په مرسته د سوريې ،لبنان او عراق په لوري خپله ملن پراخوي
او غ واړي تر دجلې او فرات پوري وريس او له دې سيمي ټول نور قومونه وبايس ،وجه ئې د بايبل
دغه اظهارات دي ،د همدې لپاره دوى دوه مليونه فلسطينيان له خپلو كورونو وشړل او نه ئې
پرېږدي چي بېرته خپلو كورونو ته ستانه يش!!
د قرآن په هيڅ ځاى كي به د بايبل دغي غلطي وينا ته ورته كوم مطلب ونه گورئ ،قرآن نه وايي
چي اللّٰه تعاىل فرماييل له عربانو او يا د عربو له كومي خايص قبيلې رسه ژمنه كوم چي فالنۍ
سيمه به دوى ته سپارم ،دا به د دوى په نسل پوري تړلې وي ،نور قومونه به په كي د ژوند كولو
او مېشت كېدو حق نه لري ،قرآن د بايبل دا وينا له بنسټه ردوي او فرمايي چي زمكه ټوله د
خداى ده ،د خپلو بندگانو لپاره ئې پيدا كړې او هغه چا ته به ئې په مرياث وركوي چي صالح
وي ،د ده ټول صالح بندگان ،كه د هر قوم او قبيلې وي ،د زميك اصيل وارثان دي.
ۡ ُ
َ َ َ َۡ ۡ َ ْ
َ ۡ ُ ْٓ َ ۡ َ
ُ َ َ ُٓ ۡ
قال ُموسي ل ِقو ِمهِ ٱست ِعينُوا بِٱللهِ وٱصبِروا ۖإِن
ٱٓأۡلرض ل ِلهِ يُو ِرث َها من يَشاء ِمن ِع َبادِهِۦ ۖ َوٱل َع ِق َبة
ل ِلۡ ُمتَق َ
ين * اَلعراف128 :
ِ
موىس خپل قوم ته وويل :له اللّٰه مرسته وغواړئ او صرب وكړئ ،زمكه خو له شكه پرته د اللّٰه ده،
له خپلو بندگانو ئې چي چا ته غوښتي وي په مرياث ئې وركوي او نېكه پايله د پرهېزگارانو ده.
همدا راز فرمايي:
َ
َ
َ
َ
ۡ َ ُ
ۡ
ۡ
ُ َ
َ َ ۡ ََۡ
َولقد كتبنَا فِي ٱلز ُبو ِر ِم ۢن َبع ِد ٱلذِكرِ أن
ٱٓأۡلرض يَرِث َها ِع َبادِ َي ٱلصل ِحون * اَلنبياء105 :
او يقيناً چي له توراته وروسته مو په زبور كي هم وليكل چي زمكه به زما صالح بندگان په مرياث
وړي.
گورئ چي اللّٰه تعاىل له كوم خاص قوم او قبيلې رسه نه بليك د نړۍ له ټولو صالحو بندگانو
رسه وعده كړې چي زمكه به دوى ته په مرياث وركوي ،د بايبل او د قرآن د وينا ترمنځ هومره
ژور توپري شته لكه د زميك او آسامن ترمنځ ،لكه د اللّٰه تعاىل د كالم او د يوه متعصب انسان د
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كالم تر منځ!! يو وايي چي زمكه د ټولو صالحانو گډ كور

او بل وايي چي خداى له فالن كس

رسه ژمنه كړې چي د زميك دا پراخه برخه ستا نسل ته سپارم!! او د دې زميك قباله په خوب كي
وركړى شوې ،ليكىل سند هم نه لري!! نن ارسائيليان په همدې خوب استناد كوي او نور قومونه
له هغي سيمي شړي ،كورونه ئې ورورانوي او بېرته ستنېدو ته ئې نه پرېږدي!!
قرآن مسلامنان دايس وروزل چي د حق د غلبې او د مظلومانو د ژغورلو لپاره مال وتړي ،د
هغو بې وزلو او تر ظلم الندي انسانانو استغاثې ته ځواب ووايي چي د يوه ژغورونيك راتلو ته
سرتگي په الر ول ،د اللّٰه تعاىل په وړاندي ئې د دعاء السونه اوچت كړي ول او ويل ئې :اې زموږ
ربه! ته مو له ظاملانو وژغورې ،له دې هېواده چي واكمنان ئې ظاملان دي كومي بيل سيمي ته د
وتلو الر راته پرانيزې ،دايس څوك راپيدا كړہ چي موږ ته د دوستۍ او مرستي الس رااوږد كړي!!
اللّٰه تعاىل مسلامنانو ته دا رشف ورپه برخه كړ چي د مظلومانو ملگرتيا وكړي ،تر هند او چين
پوري ،تر هسپانيا او مراكش پوري پيل او په اوښانو سواره والړل ،د نړۍ په گوټ گوټ كي ئې د
ظاملانو واكمني پاى ته ورسوله او مظلومان ئې آزاد كړل ،خو هلته ئې اقتدار صالح انسانانو ته
وسپارو ،د دوى فتوحات د يوه قوم او قبيلې فتوحات نه ول ،يو توكم ئې پر بل توكم نه دئ
مسلط كړى ،دا ځكه چي قرآن ورته وييل وو :دا ځكمه د ټولو صالح بندگانو گډ كور دئ!!
په يقين رسه ويىل شو چي په اصيل انجيل كي به حتامً د قرآن دغه وينا راغلې وي خو مسيحي
دين پلورونكو علاموو او د بايبل ليكونيك په هغه كي السوهنه كړې او دايس څه ئې ترې جوړ
كړي چي د صهيونيزم لپاره مذهبي بنسټ يش!!
دايس معلومېږي چي د بايبل ليكوال د يعقوب عليه السالم د خوب دا قصه د دې لپاره جوړہ
كړې ده چي د مسلامنانو د هغي بيت اللّٰه حقيقت تر پوښتني الندي راولي چي د ابراهيم او
اسمعيل عليهام السالم په الس په مكه كي جوړہ شوې!! خو هر څوك په دې پوهېږي چي دا يوه
بېهوده هڅه ده ،قرآن د بايبل په ځواب كي فرمايي چي د زميك پر رس لومړۍ جوړہ شوې خونه
(بيت اللّٰه) هامغه ده چي د ابراهيم عليه السالم په الس په مكه كي جوړہ شوې ،دالئل ئې دا
ښيي چي دلته د ابراهيم عليه السالم د قيام نښي او خاطرې پاته دي ،د ابراهيم عليه السالم له
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زمانه تر نن پوري خلك ورته رادرومي ،دومره احرتام ئې كوي چي څوك ورننوځي له هرراز تېري
خوندي وي او اللّٰه تعاىل تل د هغې حفاظت كړى .د ابراهيم عليه السالم په الس د بيت اللّٰه له
جوړېدو وروسته به د هغه مليس يعقوب عليه السالم څنگه بل ځاى د بيت اللّٰه په نامه ياداوو؟!!
د يعقوب عليه السالم د دې سفر او خوب په اړہ دا پوښتني راوالړېږي -1 :له برئ شبع تر بيت
ئيل پوري لږ تر لږہ د دريو څلورو ورځو مزل دئ ،خو بايبل وايي چي يعقوب سحر وخوځېدو او
ماښام ورسېدو!!  -2ولي به يعقوب خپل خوب دايس تعبريوي چي همدا سيمه د خداى كور او د
آسامن دروازه ده؟ د خوب كومه برخه دا معنى وركوي؟ بايبل خو وايي چي ده خداى د زينې پر
رس آسامن كي وليد ،نه په هغه ځاى كي چي يعقوب ويده وو ،په خوب كي كومه دروازه هم په
نظر نه ده ورغلې!! د آسامن دروازه خو بايد په آسامن كي وي په بيت ئيل كي د آسامن د
دروازې شته واىل څه معنى لري؟ د بايبل له ليكواله پرته به څوك دايس خوب په دې شكل تعبري
كړي؟!! هغه رؤيا چي ليدونيك ته خاص پيغام له ځان رسه ونه لري ،په هغه كي كارول شوي
رموز دقيق او جالب نه وي ،پرېشانه خوب دئ چي هيڅ ارزښت نه لري ،د خداى ليدل او هغه
هم د زينې پر رس ،د فرشتو ليدل او هغه هم په زينو د كښته پورته تلو په حال كي ،له همدغو
پرېشانه خوبونو دئ چي د بايبل ليكونيك جوړ كړى ،نه دايس خوب چي له يعقوب عليه السالم
رسه ښايي .هيڅوك نه په خوب كي خداى ليدىل يش او نه په ويښه كي( ،چي د موىس عليه
السالم په څېر سرت پيغمرب په ويښه نه شو ليدئ ،نو بل څوك به ئې په خوب كي څنگه وليدى
يش؟) ،خو بايبل له دايس خوبونو ډك دئ چي خداى په كي مكرر ليدل شوى ،د بايبل يوه برخه،
د يوحنا په نامه له رسه تر پايه يو پرېشانه خوب دئ ،دايس خوب چي ليدونيك ئې تر خپل عمر
زيات وخت له خداى رسه په آسامن كي تېر كړى ،هغه په عجيبي بڼي كي د تخت پر رس ناست
گوري او عيىس عليه السالم د يوه سېرلي په شكل كي د خداى خوا ته ،تاسو به پر نوموړې برخي
د بحث په دوران كي وگورئ چي څومره گډ وډ او پرېشانه خوب دئ ،پر هري جملې به ئې خندا
درځي.
قرآن د بايبل د دغو بې ربطو خوبونو او غلطو تعبريونو په مقابل كي د يوسف عليه السالم هغه
خوب رااخيل چي په ماشومتوب كي ئې ليدىل او خپل پالر يعقوب عليه السالم ته ئې تېر كړى،
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چي تفصيل به ئې وروسته وگورئ.

يعقوب فدان ارام ته ريس
تر دې عنوان الندي د بايبل ليكونىك لييك … :يعقوب په صحرا كي د يوه كوهي څنگ ته
ورسېدو… هلته شپانه راغونډ وو … پوښتنه ئې وكړہ :آيا البان د ناحور زوى پېژنئ؟ هغوى ورته
وويل :هو؛ هغه ده لور ئې راحيل له خپيل رمې رسه راروانه ده … ،يعقوب په يوازي تن د
كوهي له رسه لويه تيږہ لري كړہ او د راحيل رمه ئې خړوبه كړہ… بيا وروړاندي شو او هغه ئې
ښكل كړہ او په ژړا شو ،ځان ئې ورمعرفي كړ …،هغې د كور په لوري وځغاستل او خپل پالر ئې
خرب كړ… البان راغى ،خپل خوريې ئې په غېږ كي ونيو ،ښكل ئې كړ او له ځان رسه ئې كور ته
بوت ..يوه مياشت وروسته البان ورته وويل :زه نه غواړم چي ما ته وړيا كار وكړې ،ووايه څومره
اجوره دركړم… يعقوب چي د ده په كرشي لور راحيل باندي زړہ بايلىل وو ،ورته وويل :كه كرشه
لور دي راكړې اوه كاله به ستا نوكري وكړم… البان موافقه وكړہ… اوه كاله پوره شول… البان د
واده بندوبست وكړ ،ډېر خلك ئې راوبلل… چي كله شپه تياره شوه نو د راحيل په ځاى ئې
مرشه لور ليه د ده حجلې ته ورولېږله ،يعقوب وررسه نږدېكت وكړ ،سهار متوجه شو چي د
راحيل په ځاى ئې له ليه رسه شپه تېره كړې!! نو البان ته ورغى او ورته وئې ويل :دا دي له ما
رسه څه وكړل ،ما د دې لپاره اوه كاله ستا خدمت وكړ چي راحيل راته راكړې ،ولي دي دوكه
رارسه وكړہ؟ هغه ځواب وركړ :زموږ دود دستور دايس دئ چي لومړى مرشه لور ودوو ،يوه اونۍ
صرب وكړہ ،راحيل هم دركوم خو په دې رشط چي د اوه كاله نور خدمت ژمنه وكړې!!! يعقوب
ومنله ،يوه اونۍ وروسته ئې راحيل هم ده ته وركړہ!!)
د دې جعيل قصې دغو برخو ته ستاسو پام رااړوم:
يعقوب يوه پېغله نجلۍ چي د واده كېدو عمر ته رسېدلې وه د نورو شپنو په مخيك ښكل كړہ!!
دايس كار نه يوازي د هغه وخت په قباييل ژوند كي لوى جرم گڼل كېدو بليك د اروپا او امريكا
په الدينه مدني ټولنو كي ئې دوه سوه كاله مخيك بېلگه نه شو وړاندي كوىل ،نږدې يوه پېړۍ
مخيك د انگلستان د پارملان يوه غړي خپله مېرمن د نورو په وړاندي ښكل كړہ او له دې يوه لويه
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النجه جوړہ شوه!!
البان د خپيل ژمني خالف د كرشي لور پر ځاى خپله مرشه لور د شپې په تياره كي د يعقوب
حجلې ته ورولېږله ،هغه شپه وررسه تېره كړہ ،نه ئې له غږ نه وپېژنده او نه له رنگه!! د رنگ
لپاره خو د بايبل ليكوال ښه حيله جوړہ كړې او ليكلې ئې دي چي كله شپه تياره شوه نو البان د
راحيل په ځاى ليه ورولېږله!! خو دا ئې نه دي ليكيل چي ولي ئې له غږ نه ونه پېژنده؟!!
دوه خويندي په يوه وخت يوه كس ته په نكاح كېدل ئې جائز گڼلې او دا هغه څه دي چي قرآن
ئې حرام گڼي ،الهي رشيعت نه غواړي چي د دوو خويندو مينه په رقابت او كينې بدله يش،
دايس نكاح دوه نږدې انسانان چي يو له بل رسه پاكه او ژوره مينه لري رسه لري كوي او د دوى
ترمنځ رقابت او كينه راوالړوي .اسالمي رشيعت ترڅلورو ښځو نكاح كول جائز كړي خو د يوه
رضورت په وجه ،د كونډو او يتيامنو په خاطر او د دې لپاره چي كه د ښځو شمېر تر نارينه وو
زيات وي ،نو دا ستونزه له بيل الري نه يش حل كېدى .دا نن نن په روسيه كي نه مليونه ،په
امريكا كي اوه مليونه ،په جرمني ،فرانسه او انگلستان (هر يوه) كي له دريو تر پنځو مليونو
پوري ښځي تر نارينه وو زياتي دي ،د نړۍ په ټولو هېوادونو كي د ښځو شمېر تر نارينه وو
زيات دئ ،عادتاً نجوني تر هلكانو زياتي پيدا كېږي ،په جنگونو كي خو اكرث نارينه مري او هر
جنگ په جگړو كي ښكېل ولسونه د كونډو او تر نارينه وو د ښځو د شمېر د زياتېدو له ستونزي
رسه مخامخ كوي ،د شورويانو په ضد د جهاد په دوران كي يو نيم مليون افغانان په شهادت
ورسېدل ،چي اكرث ئې نارينه وو ،د ايران او عراق په جنگ كي يو مليون ايرانيان ووژل شول چي
غالب اكرثيت ئې نارينه وو ،په دې دواړو ملكونو كي به له جگړو دا راوالړہ شوې ستونزه څنگه
حل كېږي؟ د غرب په څېر د زنا د جائز گڼلو له الري ،د متعه او موقت نكاح له الري ،كه د
زوجاتو تعدد ته د اجازې وركولو له الري؟ د زنا په اړہ خو نن د نړۍ فرد فرد ته معلومه شوه
چي پاييل ئې څومره خطرناكي دي او انسانانو ته ئې څومره ستونزي راپيدا كړې ،د ايډز خطرناكه
بيامري له همدې راپيدا شوې ،ايران ونه توانېدو چي په موقته نكاح او متعه رسه دا ستونزه حل
كړي ،كه څه هم تر سل زرو زياتي ايراني ښځي افغانانو په نكاح كړې خو د ايران دا ستونزه په
خپل حال پاته ده .د دې سرت مشكل د حل يوازينۍ الر هغه ده چي اسالمي رشيعت معرفي
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كړې ،اسالم نه يوازي دا جائز گڼي بليك هغه د همت او مېړاني او په يتيم او كونډي د زړہ سوي
نښه گڼي ،خو وايي چي هم به له يوې د زياتو ښځو كول د عدل په موخه وي او هم به په يوې
ښځي اكتفاء د عدل په حكم .هغه كم عقله كسان چي د زوجاتو د تعدد په اړہ پر اسالم نيوكي
او اعرتاضات كوي او هغه د عدالت او مساوات خالف كار گڼي ،دې پوښتني ته له ځواب ويلو
عاجز دي چي د كونډو او يتيامنوستونزه به څنگه حل كېږي ،تر نارينه وو د ښځو د شمېر د
زياتوالي په صورت كي به دا مشكل څنگه حل كوو؟ دوى نه په غرب كي د زنا په جواز اعرتاض
كوي ،نه په دې چي يو كس يوه قانوني ښځه لري او لس غري قانوني او نه په دې چي په غرب
كي زنا په تجارتي كار وبار بدله شوې او د حكومتونو د عوايدو يو مورد هغه ماليه ده چي له
فاحشو ئې ترالسه كوي ،د لندن په يوه ښار كي اويا زره فاحشو ته د دې تجارت اجازه وركړى
شوې او دولت ته ماليه وركوي ،عجيبه ده چي څوك زنا جائزه گڼي ،خو هغه قانوني ،صفا او
ُسرته نكاح ناجائزه گڼي چي اسالم د عدل په موخه او رشط روا كړې ،په دايس حال كي چي اسالم
نكاح هغه تړون ته وايي چي د ښځي او نارينه ترمنځ او د دواړو په موافقه تررسه كېږي ،كه
كومه ښځه پخپل ه خوښه له دايس مېړہ رسه نكاح كوي چي نوري ښځي هم لري نو په دې باندي
د نورو د اعرتاض لپاره څه مجال پاته كېږي؟!!
نه پوهېږو هغه كسان څنگه ځانته د دې حق وركوي چي د اسالم په دې اصل اعرتاض
وكړي ،په دايس حال كي چي د يوې قانوني ښځي تر څنگ د گڼ شمېر غريقانوني جنيس ارتباطاتو
په درلودو اعرتاض نه لري!! كمونستان خو د "كورنۍ جوړېدل" د "فردي ملكيت" په څېر د غري
كمونستي ټولني نښه گڼي او په دې باور دي چي په دې برخي كي هم بايد فردي ملكيت له
منځه والړ يش ،بايد كورنۍ منحل او آزاد جنيس تعلقات رائج يش؛ اوالد د كورنۍ "مال" نه بليك
د ټولني "مال" وگڼل يش ،دولت د دوى روزنه په غاړہ واخيل ،د كورنۍ د غېږ پر ځاى بايد په
وړكتون كي وروزل يش ،په كورنۍ كي د دوى روزنه په دوى كي د "فردي ملكيت" غلط افكار
راوالړوي!! خو راشئ وگورو چي د غري قانوني او آزادو جنيس تعلقاتو نتائج څه وو او نن "علم"
په د ې اړہ څه وايي او د كومو خطرناكو اجتامعى ستونزو او ناعالجه ناروغيو منشأ ئې گڼي!! د
"ايډز" په شان ناعالجه ناروغي ،د گڼ شمېر نورو جسمي او رواني ناروغيو په شمول ،د همدې
بايبل د قرآن په رڼا كي

109

فاجعې نتائج گڼي او وايي :اكرث سرت سرت جانيان هغه دي چي د مور په غېږ كي نه دي روزل
شوي ،د پالر د ترحم او ميني الس ئې په رس نه دئ تېر شوى ،دايس څوك ئې نه دئ موندىل چي
صادقانه ترحم ،عاطفه ،زړہ سوى او رښتينې مينه ئې له هغه زده كړې وي.
عجيبه دا ده چي يهودان او مسيحيان د خپلو پيغمربانو په اړہ لييك چي تر يوې ئې زياتي
مېرمني درلودې ،حتى د داؤد عليه السالم په اړہ وايي چي نه نوي مېرمني ئې درلودې ،خو پر
مسلامنانو اعرتاض كوي چي ولي څلور ښځي په نكاح كول جائز گڼي؟!!
قرآن د بايبل دا قصه تصحيح كوي او هغه د يعقوب عليه السالم نه بليك د موىس عليه السالم د
ژوند يوه برخه گڼي ،خو كه تاسو دا دواړہ قصې يوه د بيل خوا ته كېږدئ او ورته ځري شئ نو وبه
گورئ چي د بايبل قصه ډېره بې محتوى ،غريطبيعي ،د واقعيتونو خالف او جعيل ده او له ورايه
معلومېږي چي د يوه كمزوري ليكوال د ناقص ذهن او ضعيف قلم زېږنده ده ،نه اورېدونيك ته
كوم پيغام له ځان رسه لري او نه كوم درس او الرښوونه ،خو د قرآن د قصې په لفظ لفظ او
جملې جملې كي واضح پيغام او بې شمېره ارزښتناكي الرښووني دي ،هر څه ئې طبيعي ،د
واقعيتونو مطابق او پر حقائقو والړ .بايبل قصه له دې ځايه پيل كړې چي يعقوب عليه السالم د
خپل ورور له وېري وتښتېدو ،خو قرآن وايي چي موىس عليه السالم د يوه ظامل په خالف د يوه
مظلوم ملگرتيا وكړہ ،له هغه د دفاع په خاطر ظامل او تېري كوونيك قبطي ته څپېړہ وركوي او په
همدې رسه هغه مري ،شپه په اندېښنو كي تېروي ،له ده او هغه مظلوم بني ارسائييل پرته بل
څوك له پېښي نه خربېږي ،موىس عليه السالم په همدې ورځ د مبارزې پرېكړہ كوي ،له ظاملانو د
برائت او بې زارۍ او د مظلومانو د مالتړ او دفاع پرېكړہ ،سبا بيا ښار ته راځي بيا گوري چي
هامغه پروىن مظلوم بني ارسائيىل له يوه بل قبطي رسه په شخړہ لگيا دئ او له ده مرسته غواړي،
د مبارزې هوډ ئې دې ته اړ كوي چي د هغه مظلوم مرستي ته وروړاندي يش ،خو هغه ته وايي
چي ته غلط شوى يې ،د ظاملانو له نارواوو د ژغورني الر او طريقه دا نه ده ،دى ئې مرستي ته
وروړاندي كېږي خو هغه په زوره زوره وايي :غواړې ما هم د هغه پروني كس په څېر ووژنې؟
ته هم غواړې يو جابر وې ،د يوه مصلح په څېر د عمل كولو اراده نه لرې!! په همدې وخت كي
څوك په منډہ رايش او دا خرب ورته راوړي چي د فرعون درباريان په دې بحث او مشوره كوي
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چي تا ووژني ،زه دي خواخوږى يم ،له دې ځايه ووځه!! له وېري او اندېښنې رسه ترې ووت او
دعاء ئې وكړہ :اې زما ربه! له دې ظاملانو مي وژغورې! كله چي د مدين په الري سم شو ،نو وئې
ويل :اميد دئ چي زما رب مي په سمي الر بوځي او كله چي د مدين اوبو ته ورسېدو شپانه ئې
وليدل چي خپلو رمو ته اوبه وركوي ،آخوا ئې دوه ښځي وليدې چي خپل څاروي ايساروي،
پوښتنه ئې ترې وكړہ :ستاسو څه مشكل دئ؟ هغوى ورته وويل :موږ تر هغه خپله رمه نه شو
خړوبوىل چي تر څو شپانه له دې ځايه نه وي وتيل( ،يا به ئې له شپنو پاته اوبه خپيل رمې ته
وركولې او يا خو ئې د حياء له وجهي نه غوښتل تر هغه كوهي ته رانږدې يش چي شپانه دا ځاى
پرېږدي) ،پالر مو ډېر سپين ږيرى دئ (په كورنۍ كي بل نارينه نه لرو ،موږ دې ته اړي شوې يو
چي خپله رمه وپيايو) ،موىس عليه السالم د دوى رمه خړوبه كړہ او د وني سيوري ته راستون شو
او په دې وخت كي ئې يوه ډېره زړہ ژړونكې دعاء وكړہ :اې زما ربه! پر ما دي ډېري پېرزويني
كړې وې ،نن له هغو ټولو محروم يم ،هر څه ته ئې محتاج (د فرعون په كور كي هغه سوكاله او
آرام ژوند او د نن ورځي لوږہ ،فقر او احتياج ئې مخي ته ودرېدو) ،له همدې دعاء رسه سم ،له
هغو دوو نجونو يوه په حياء حياء كي راغله او موىس ته ئې وويل :زما پالر دي غواړي چي زموږ
د رمې خړوبولو په بدل كي څه دركړي( ،كور ته له ستنېدو رسه سم پالر ترې پوښتنه كړې وه چي
نن ولي دومره ژر راغلئ؟ قصه ئې ورته تېره كړې او ورته وييل ئې وو چي د كوهي غاړي كي
يوه ناست مسافر زملي زموږ رمې ته اوبه راوايستې ،نو ځكه ئې يوه پيس ولېږله چي دى كور ته
ورولي) ،وررسه روان شو ،دى مخيك او هغه تر شا ،كله چي كور ته ورسېدو ،د نجونو پالر ته ئې
خپله قصه وكړہ او هغه ورته وويل :نور نو له ظاملانو ژغورل شوى يې ،دا سيمه د هغوى له
سلطې بهر ده ،يوې لور ئې پالر ته وويل :پالره! دا په نوكرۍ ونيسه ،د نوكر په لټه كي وې ،ښه
ده چي همدا پياوړى او امين كس په نوكرۍ ونيسې ،هغه له ځان رسه فكر وكړ چي په كور كي
د يوه نامحرم زملي ساتل صحيح نه ده ،ښه به وي يوه لور په نكاح وركړم ،موىس ته ئې وويل:
غواړم يوه لور مي تا ته دركړم خو په دې رشط چي اته كاله به له ما رسه د اجورې په مقابل كي
تېروې او كه تر لسو كلونو رارسه پاته شوې نو دا به ستا پېرزوينه وي ،موىس عليه السالم چي د
يوه ډاډمن پناځي په لټه كي وو ،دا وړانديز ئې فوراً ومانو ،خو ورته وئې ويل :په دې دواړو كي
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هره موده چي مي دلته تېروله اختيار به ئې زما وي ،په همدې ئې ژمنه رسه وكړہ او اللّٰه تعاىل
ئې په خپيل ژمني شاهد ونيولو ،د مودې په پاى كي ئې پرېكړہ وكړہ چي مرص ته ستون يش ،له
خپيل كورنۍ رسه وخوځېدو ،يوه شپه په يوې تنگي او كږلېچني درې كي روان وو چي الر ترې
وركه شوه ،لري ئې رڼا ترسرتگو شوه ،مېرمني ته ئې وويل :تاسو دلته تم شئ ،هلته ورځم يا به د
الري په اړہ معلومات ترالسه كړم او يا به يوه سكروټه ترې راوړم چي اور پرې بل كړو او پرې
گرم شئ ،كله چ ي ورنږدې شو ،د ناو په ښي اړخ كي ،د يوې بختوري او په شنو ونو پټي سيمي
له يوې وني ئې دا غږ تر غوږ شو :اې موىس! زه د عاملونو پالونىك رب يم ،د فرعون مقابلې ته
والړ شه ،د بني ارسائيلو د آزادۍ لپاره ،هغه بغاوت كړى ،د خپيل بريا په اړہ ډاډہ اوسه ،زما
آيتونه ستا د بريا لپاره كافي دي ،موىس عليه السالم ته دا هر څه ناڅاپي او له تصوره لوړ وو ،دا
كار ئې له خپل توان او طاقت لوړ گاڼو ،خپل عذر ئې دايس وړاندي كړ :د ژبي طالقت نه لرم،
حوصله مي كمزورې ده ،يا دا پېټى د هارون په غاړہ كړہ ،هغه تر ما فصيح دئ او يا ئې زما
مرستيال كړہ... ،
د قرآن الفاظ دا دي:
َ
َ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ََ
َ َ
َولَ َما بَلَ َغ أَ ُش َد ُهۥ َو ۡٱستَ َو َٰٓى َء َات ۡي َن ُه ُحك ٗما َوعل ٗما ۚ َو َكذل َك ن َ ۡجزي ٱل ُمحسن َ
ين * َودخل ٱل َم ِدينَة علي
ِ
ِ
ِ
ِِ
َ ۡ َََُ
َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ُ َۡ َ ۡ َ َ َ َ
ََ َ ۡ َُ
َ
حِي ِن غفل ٖة ِمن أهل ِها فوجد فِيها رجلي ِن يقتتَِل ِن هذا ِمن شِ يعتِهِۦ وهذا ِمن عد ِوهِۦ ۖ فٱستغثه
ََ َ
َ
َ َ ُ
َ ََ َ ََ َ َ َ َ ۡ َ
ۡ َُ
َ
ٱل ِذي ِمن شِ يعتِهِۦ علي ٱل ِذي ِمن عد ِوهِۦ ف َوك َزهۥ ُموسي فقضي عل ۡيهِ ۖ قال هذا ِمن ع َم ِل
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ُ
َُ َُ ُ
َ ۡ
َ َۡ ُ َۡ
َ َ
َََ َُ َُ ُ
ٱلش ۡي َط ِن ۖ إِنهۥ عدو م ِضل مبِين * قال َر ِب إِنِي ظلمت نف ِسي فٱغف ِۡر ل ِي فغف َر له ٓۥ ۚ إِنهۥ ه َو
ۡ
َُۡ ُ َ ُ َ َ َ َٓ ََۡ ۡ َ َََ ََۡ َ ُ َ َ ٗ ُۡ ۡ َ ََۡ
ين * فأص َب َح فِي ٱل َم ِدينَ ِة
ٱلغفور ٱلرحِيم * قال ر ِب بِما أنعمت علي فلن أكون ظهِيرا لِلمج ِر ِم
َٓ ٗ ََََ ُ َ َ َ
ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َٰٓ َ َ َ َ ُ
َََٓ
ۡ َ َ َُ
س يستص ِرخهۥ ۚ قال لهۥ موسي إِنك لغ ِوي مبِين * فلما
ٱٓأۡلم
ب
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ه
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ت
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خائِفا يترقب فإِذا
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ِ
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ۡ
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َ ُ َ ُ ُ َ ۡ َُ َ َ َ َ َ َۢ ۡ
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سۖ
أن أراد أن يب ِطش بِٱل ِذي هو عدو لهما قال يموس َٰٓي أترِيد أن تقتلنِي كما قتلت نفسا بِٱٓأۡلم ِ
ُ ُ َٓ َ َ ُ َ َ َ
ۡ ََ ُ ُ َ َُ َ
ۡ
َ َٓ
ون م َن ۡٱل ُم ۡصلح َ
ِين * َوجاء َر ُجل ِمن
ِ
إِن ت ِريد إَِل أن تكون جب ٗارا فِي ٱٓأۡلر ِ
ض وما ت ِريد أن تك ِ
ََ َ َ
َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ُ َ َٰٓ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ َ َ َ ۡ ُ ُ َ َ ۡ
ٱلنصح َ
ِين
وك فٱخ ُر ۡج إِنِي لك ِمن
أقصا ٱلم ِدين ِة يسعي قال يموسي إِن ٱلمٓأۡل يأت ِمرون بِك ل ِيقتل
ِ
َ َۡ ۡ َ َ ََ َ ََ َ َ ََۡٓ َ ۡ َ َ َ َ
َٓ ٗ َ َ َ َ
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َ
* فخ َر َج ِمنۡ َها خائِفا َيت َرق ُب ۖ قال َر ِب ن ِجنِي ِمن ٱلقوِم ٱلظل ِ ِمين * ولما توجه ت ِلقاء مدين قال
َ َ َ َ َ َ َ َٓ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َۡ ُ َ ٗ َ َ
َ ََٓ َ
ُ َ
َ َ َ َ ۡ
س ي َ ۡسقون
عسي ربِ ٓي أن َيه ِديَنِي سواء ٱلسب ِ ِ
يل * ولما ورد ماء مدين وجد عليهِ أمة ِمن ٱلنا ِ
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ٱلرعاء ۖ َوأبُونا
ووجد ِمن دونِهِم ٱمرأتي ِن تذودا ِن ۖ قال ما خطبكما ۖ قالتا َل نس ِقي حتي يص ِدر ِ
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ٱلظ ِل فقال َر ِب إِنِي ل ِما أ
نزلت إِل َي ِمن خ ۡيرٖ ف ِقير *
ش ۡيخ كبِير * ف َسقي ل ُه َما ثم تول َٰٓي إِلي ِ
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وك ل َِيجزِ َيك أج َر ما سق ۡيت لنَا ۚ فلما
فجاءته إِحدى ُه َما تمشِ ي علي ٱستِحيا ٖء قالت إِن أبِي يدع
َ َٓ ُ َ َ َ َ َۡ ۡ َ َ َ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ
َ
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ٱلظلم َ
ين * قالت إِحدى ُه َما َ َٰٓيأبَ ِت
جاءهۥ وقص عليهِ ٱلقصص قال َل تخف ۖ نجوت ِمن ٱلقوِم
ِِ
ۡ ۡ ُ َ َ َ ۡ َۡ َ َۡ ُ
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ين * قال إِن ِ ٓي أ ِريد أن أنِكحك إِحدى ۡٱبنَت َي هت ۡي ِن
ٱس َت ِج ۡره ۖ إِن خ ۡي َر م ِن ٱس َتج ۡرت ٱلق ِوي ٱٓأۡل ِم
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عل َٰٓي أن تأ ُج َرنِي ثمن ِ َي حِجٖج ۖ فإِن أت َممت عش ٗرا ف ِمن ِعن ِد َك ۖ َوما أ ِريد أن أشق عل ۡيك ۚ ست ِجدن ِ ٓي
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ِين * قال ذل ِك بَ ۡينِي َو َب ۡينَك ۖ أي َما ٱٓأۡلجل ۡي ِن قض ۡيت فَل ُعد َون عل َي ۖ َوٱلله
إِن شاء ٱلله ِم َن ٱلصلِح
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َ
ٱٓأۡلج َل َو َس َار بأَ ۡهلِهِۦٓ َءان َ َ
س ِمن جان ِ ِب ٱلطو ِر ن ٗارا ۖ قال
علي ما نقول َوكِيل * ۞فلما قضي ُموسي
ِ
ۡ ُُۡ ْ
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ٓأِلهلِهِ ٱمكث ٓوا إِن ِ ٓي ءان ۡست ن ٗارا لعل ِٓي ءات ِيكم ِمنۡ َها بِخ َب ٍر أ ۡو جذ َوةٖ ِم َن ٱلنا ِر لعلك ۡم تص َطلون *
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َ
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َفلَ َما ٓ أَتَى َها نُود َي من َشطي ۡٱل َواد ۡ
ٱٓأۡلي َم ِن فِي ٱل ُبقع ِة ٱل ُم َب َرك ِة ِم َن ٱلشج َر ِة أن َي ُموس َٰٓي إِن ِ ٓي أنا
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ٱلله َرب ٱل َعل ِمين * وأن أل ِق عصاك ۚ فلما رءاها تهتز كأنها جان ولي مدبِرا ولم يعقِب ۚ
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َي ُموس َٰٓي أقبِل َوَل تخف ۖ إِنك ِم َن ٱٓأۡل ِمنِي َن * ٱسلك يَد َك فِي ج ۡيبِك تخ ُر ۡج َب ۡيضاء ِمن غ ۡي ِر س ٓو ٖء
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ۡ
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َوٱض ُم ۡم إِل ۡيك جنَاحك ِم َن ٱلره ِب ۖ فذنِك بُ ۡرهنَا ِن ِمن ربِك إِلي ف ِۡرعون َو َم ِۡليْهِۦٓ ۚ إِن ُه ۡم كانُوا قو ٗما
َ
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َۡ ََ َ ُ َ ۡ ُ
َ ُ ُ َۡ َ
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َفسق َ
ين * قال َر ِب إِنِي قتلت ِمنۡ ُه ۡم نف ٗسا فأخاف أن َيقتُلو ِن * َوأخِي ه ُرون ه َو أفص ُح ِمنِي
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َ
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ل َِسانا فأ ۡر ِسله م ِع َي ِرد ٗءا يُصدِقن ِ ٓي ۖ إِن ِ ٓي أخاف أن يُكذِبُو ِن * قال سنَشد عضد َك بِأخِيك َونجعل
ٓ َ
َُ ُ ۡ ََ ُ َ َ ُ
َ َ َُ َۡ َ
لك َما سل َطنٗا فَل يَ ِصلون إِل ۡيك َما أَِب َيتِنَا ۚ أنتُ َما َوم ِن ٱت َبعك َما ٱلغل ُِبون * القصص35-14 :
كله چي انسان د قرآن دا بليغ او اغېزمن كالم چي هر تورى او هر لفظ ئې په ډېر دقت رسه
غوره شوى ،د بايبل له وينا رسه مقايسه كوي بې اختياره ئې دا الفاظ په ژبه راځي چي قرآن له
شكه پرته د اللّٰه تعاىل كالم دئ.
د مدين د كوهي په خوا كي د هغه سيوري الندي چي د موىس عليه السالم كوم حالت وو،
له ننه  32كاله د مخه په ما باندي همدايس حالت راغىل وو ،د وخت فرعون رسدار داؤد زما د
اعدام پرېكړہ كړې وه ،تر تعقيب الندي وم ،تخار ،كندز ،پروان ،پكتيا ،غزني او پكتيكا ته والړم،
تر څو د پناه كوم مطمنئ ځاى پيدا كړم ،خو موفق نه شوم ،په پاى كي دې ته اړ شوم چي
پاكستان ته والړ شم ،له هغه وخته تر نن پوري چي كله د موىس عليه السالم هغه دعاء په قرآن
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كي لومل ،بې اختياره مي اوښيك پر مخ رايش.

د يعقوب زامن
تر دې عنوان الندي هم بايبل ډېري گډي وډي او مسخره قصې لري ،د ليه او راحيل ترمنځ د
زامنو په پيدا كولو كي د شديد رقابت دعوى كوي ،هومره چي كله به يوه په خپله د زامنو له
پيدا كولو محرومه شوه نو له يعقوب عليه السالم نه به ئې وغوښتل چي د دې وينځه په نكاح
كړي تر څو له خپيل بنې شا ته پاته نه يش!! او دا باب د يوسف عليه السالم په زېږېدو پاى ته
رسوي او دايس ښيي چي يعقوب عليه السالم دا ټوله اوږده موده ،د بايبل په وينا شل كاله ،له
خرس رسه پاته شوى ،نه ئې د خپل پالر او مور پوښتنه كړې او نه د كيل او وطن!! له دې وروسته
ئې له خرسه اجازه وغوښته چي وطن ته ستون يش ،هغه په پاته كېدو ټينگار وكړ خو ده ونه
منله ،د اجرت خربه ئې را منځ ته شوه ،ده خرس ته وويل :اجازه راكړہ ټول برگ او خالدار پسونه
او وزې او تور سېرلي ځان ته رابېل كړم ،دې ته هم تيار يم چي بيا هم درته خدمت وكړم... ،
البان موافقه وكړہ  ...البان صحرا ته والړ ،د يعقوب برخه وزې ،پسونه او سېرلي ئې بېل كړل او
ټول ئې د هغه زامنو ته وسپارل او دوى ئې د دريو ورځو مزل په واټن له يعقوبه لري ولېږل.
يعقوب هملته پاته شو چي پاته رمه وپيايي!! په دې وخت كي يعقوب د چنار ،بادام او ولي تازه
او شنې څانگ ي راواخيستې ،سپين خطونه ئې پرې وښكل او دا ئې د اوبه خور خوا ته كېښودې او
دا د دې لپاره چي د رمې نر او ښځي به دلته رسه نږدېكت كوي ،دې برگو څانگو ته به گوري ،نو
ځكه به برگ بچيان زېږوي!! همدايس وشول او يعقوب هم ټول برگ بچيان د البان له رمې بېلول
او له خپيل رم ې رسه ئې يو ځاى كول!! همدا راز كله چي به پياوړو وزو نږدېكت كاوو نو
يعقوب به دا څانگي د دوى مخي ته كېښودې تر څو د ده لپاره پياوړي برگ سېرلي وزېږوي ،خو
د كمزورو وزو مخي ته به ئې دا څانگي نه اېښودې!!  ...په دې توگه يعقوب د ډېري شتمنۍ،
رمو ،وينځو او غالمانو خاوند شو ...،اوښو ئې دا حالت ونه شو زغمىل  ...يعقوب متوجه شو چي
له ده رسه د البان وضعيت هم بدل شوى ...يوه ورځ ئې خپيل مېرمني صحرا ته راوغوښتې ...او
پرته له دې چي خپل خرس خرب كړي له هامغه ځايه له هر څه رسه د كنعان په لوري
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وخوځېدو ...،راحيل د خپل پالر بتان هم پټ له ځان رسه واخيستل  ...پرته له دې چي يعقوب
پرې خرب كړي!!  ...البان درې ورځي وروسته پوه شو چي يعقوب تښتېدىل  ...هغه ورپيس
وخوځېدو ...اوه ورځي وروسته ئې په جلعاد كي الندي كړ ...خو مخيك له دې چي له يعقوب
رسه مخامخ يش د شپې خداى په خوب كي ورته راڅرگند شو او ورته وئې ويل :پام كوه يعقوب
ته څه ونه وايې!! البان يعقوب ته وويل :ولي دي دوكه راكړہ ،ولي دي خرب نه كړم چي د
رخصتېدو په وخت كي مي د يوه جشن ترتيبات درته نيولي وى ...ملسيان مي ښكل كړي وى...
اوس د تاوان دررسولو وس لرم ...خو تېره شپه ستا د پالر خداى په خوب كي راته وويل :پام كوه
چي يعقوب ته تاوان ونه رسوې!!! خو دا راته ووايه چي زما بتان دې ولي په پټه دررسه
اخيستي؟!! يعقوب ورته وويل :له دې وېري چي لوڼي به دي له ما ستنې كړې ته مي خرب نه
كړې ،خو د بتانو په اړہ بايد ووايم :چا چي اخيستي بايد ووژىل يش!!  ...البان په لټولو پيل وكړ...
په پاى كي د راحيل كېږدۍ ته ننوت ...راحيل چي بتان ئې د اوښ د كتې الندي پټ كړي ول د
دې لپاره هملته پر كتي ناسته وه چي څوك ئې پورته نه كړي او بتان ونه مومي ،البان خيمه
ولټوله ،څه ئې پيدا نه كړل ...راحيل ورته وويل :پالره ما وبخښه چي ستا مخي ته پورته نه
شوم ...دا ځكه چي په حيض كي يم!!!  ...د البان او يعقوب ترمنځ روغه جوړہ وشوه ...يو بل ته
د تاوان نه رسولو ژمنه ئې رسه وكړہ ...دلته ئې د دې ژمني رايادولو لپاره د ډبرو څىل جوړ كړ او
سبا البان ترې رخصت شو!!)
د دې برخي جمله جمله د خندا وړ ده ،د خط لرونكو څانگو په ليدو رسه د برگو بچيانو پيدا
كول خو دايس څه دي چي نه پوهېږو د بايبل ليكونيك څنگه د دايس مسخره خربي د ليكلو
جسارت كړى؟!! نه پوهېږو د څه لپاره ئې دا هڅه كړې چي يعقوب عليه السالم د يوه دوكه مار
په څېر انځور كړي او د يوسف عليه السالم محرتمه مور د خپل پالر د بتانو غله!!
ښځه معموالً له دې حياء كوي چي نارينه ته ،پالر خو پرېږده حتى خپل خاوند ته ،دا خربه وكړي
چي په حيض كي ده ،د دې په ځاى وايي :زړہ مي بد بد كېږي ،رس راباندي څرخي ،ناروغه يم...
مگر راحيل خپل پالر ته له دې پرته بله خربه نه شوى كوىل؟ دايس يوه خربه چي ښځي ئې عادتاً
د حيض په وخت كي كوي؟
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دايس فكر كوم چي كه په دغو گډو وډو او بېهوده خربو بحث كوم نو لوستونيك به مي
مالمتوي چي ولي دي خپل وخت په دايس خوشو خربو ضايع كړى؟ دا د خندا وړ خربي كله په
دې ارزي چي څوك ئې نقد كړي ...خو څه وكړو چي دا د بش او بلري مقدس كتاب دئ ،د نړۍ
څو سوه مليونه وگړي ئې د يوه مقدس مذهبي كتاب په څېر مني ،د دې مذهب پلويان اوس په
افغانستان او عراق كي له مسلامنانو رسه په لويي جگړي بوخت دي ،په فلسطين كي د
صهيونستانو جنگ هم د دوى جنگ دئ!! او دا دئ اوس ئې د اسالم په ضد يو بل خونړى صليبي
جنگ پيل كړى!! غواړي مسلامنان دې ته اړ كړي چي له قرآنه الس واخيل او بايبل د مقدس الهي
كتاب پ ه حيث ومني ،دغو خربو دې ته اړ كړى يم چي د بايبل په نقد باندي خپل وخت ضايع
كړم.
له دې وروسته خپل ټاټوبي ته د يعقوب عليه السالم د بېرته ستنېدو قصه راغلې ،چي په دې
كي له خپل ورور عيسو رسه له مخامخېدو د ده سخته وېره او د هغه د خوشحالولو لپاره دوه
سوه وزې ،شل وزان ،دوه سوه مېږي ،شل پسونه ،دېرش لنگې اوښې له خپلو جونگيو رسه،
څلوېښت غواوي او لس غوايي ،شل خرې او لس خره د تحفې په توگه د ورلېږلو خربه كوي ،چي
هغه ئې ډله ډله يوه په بيل پيس د خپلو نوكرانو په الس تر خپيل قافلې مخيك د عيسو په لوري
رواني كړې!! او هغوى ته ئې وويل :كه له عيسو رسه مخامخ شوئ او پوښتنه ئې درنه وكړہ چي
دا د چا دي؟ ورته ووايئ :ستا د غالم يعقوب هغه تحفې دي چي خپل ساالر عيسو ته ئې لېږلې!!
او په خپله هم تر شا راروان دئ!! دوى ئې روان كړل او په خپله ئې شپه په هامغه ځاى كي تېره
كړہ ،ده خپله قافله ال د مخ ه په دوو برخو وېشلې وه او دا د دې لپاره چي كه عيسو پر يوې
برخي بريد وكړي بله برخه به په تېښته موفقه يش!! د الري په اوږدو كي د ده هغه دعاء هم
رااخيل چي په هغې كي خد اى ته خپله دا وعده ورپه يادوي چي ورته وييل ئې وو :تا ته بركت
دركوم او اوالد به دي د ساحل د شگو د شمېر په اندازه زيات كړم ،دعاء كوي چي د عيسو له
رشه ئې وژغوري!! دا ټولي خربي دايس دي چي د يعقوب عليه السالم په څېر د يوه سرت او جليل
القدره پيغمرب له شأنه ډېري لري دي او يوازي له يوه بې زړہ او مكار سړي رسه ښايي!! يعقوب
خو نه د عيسو زوى وژىل ،نه ئې كوم تاوان وررسوىل ،نه ئې د ده كوم حق غصب كړى ،آيا د
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انسان عقل دا خربه منىل يش چي عيسو هيڅ په هيڅه او يوازي په دې خربه دومره غصه وو او
شل كاله ئې خپله غصه په زړہ كي ساتلې وه چي د ده په ځاى ئې له خپل پالره بركت ترالسه
كړى وو؟!! هغه يعقوب چي د بايبل په وينا خداى نه وو توانيدىل چي راوئې څملوي ،څنگه
دومره بې زړہ دئ چي د عيسو له غضبه د ځان ژغورلو لپاره رشوت وركوي؟!! او رشوت هم
دومره سرت ،پنځه سوه اتيا اوښان ،غويان ،وزې ،مېږي او خره!! د بايبل له دې شمېرو خو
معلومېږي چي په دې وخت كي به لږ تر لږہ د يعقوب د څارويو مجموعي شمېر نږدې پنځه
زره وو ،ځكه هديه او تحفه خو چي ډېره وي نو د مجموعي شتنمۍ لسمه برخه دې وي!!
يعقوب دا دومره څاروي له كومه كړل؟ په دايس حال كي چي دى د خپل خرس شپون وو او د
بايبل په وينا ئې څوارلس كاله يوازي د دې لپاره شپني كړې وه چي ماما ئې دوه لوڼي په نكاح
وركړې ،آيا كوم عقل دا خربه مني چي د پاته شپږو كلونو شپنۍ په مقابل كي دي خپل خرس
پنځه زره څاروي وركړي وي؟ او عجيبه ال دا ده چي د دې لوى رشوت له وركولو وروسته هم
يعقوب له خپل ورور رسه دوكه كوي او هغه ته وايي چي ستا خوا ته در روان يو ،خو الره بدله
كړي او بيل سيمي ته والړ يش!! كه يعقوب له خپله وروره وېرېدو ولي به ئې په خپل راتلو
خرباوو؟ او په دايس حال كي چي د هغه سيمي ته ئې د ورتلو اراده هم نه وه ولي به ئې دومره
رشوت وركاوو؟

په فني ئيل كي د يعقوب غېږي!!
دا د بايبل د پيدايښت د كتاب يو بل عنوان دئ ،په دې كي له خداى رسه د يعقوب د غېږي
نيولو دا خندوونكې قصه راغلې :يعقوب د شپې پاڅېدو ،دوه مېرمني ،وينځي ،يولس زامن او
خپل شته ئې د يبوق گودر ته ورسول او له دريابه ئې آخوا واړول او په خپله ئې شپه دې خوا ته
يوازي تېره كړہ ،بيا نو يو كس د ده خوا ته راغى ،تر سهاره ئې له ده رسه غېږي ونيولې ،كله چي
هغه كس وليدل چي يعقوب نه يش څملوىل نو يو كلك گوزار ئې په ورون وركړ او د يعقوب پښه
ئې ډېره ورخوږہ كړہ!! بيا هغه كس ورته وويل :پرېږده چي والړ شم ،زياتي خو سهار شو ،خو
يعقوب ورته وويل :تر څو چي بركت رانه كړې نه دي پرېږدم چي له دې ځايه والړ شې ،هغه
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ورته وويل :نوم دي څه دئ؟ ځواب ئې وركړ :يعقوب ،ورته وئې ويل :له دې وروسته به ستا نوم
ارسائيل (د خداى په وړاندي مقاوم) وي ،ځكه چي ته د خداى او خلكو په وړاندي مقاوم وې او
برياىل شوى يې!! يعقوب ترې پوښتنه وكړہ :ستا نوم څه دئ؟ هغه ورته وويل :ولي زما د نوم
پوښتنه كوې؟ هملته ئې يعقوب ته بركت وركړ ،يعقوب له ځانه رسه وويل :ما دلته خداى
مخامخ وليدو خو رسه له دې دا دئ ژوندى پاته يم!! نو ځكه ئې دا ځاى فنو ئيل (د خداى څېره)
ونوماوو ،يعقوب د ملر ختو په مهال له هغه ځايه وخوځېدو او د دې لپاره گوډ گوډ روان وو چي
تېره شپه ئې په غېږو كي پښه خوږہ شوې وه!! بني ارسائيل تر اوسه د څاروي د عرق النساء
هغه عضله نه خوري چي د ښۍ پښې په ورون كي وي!! دا ځكه چي په هغي شپې كي له خداى
رسه د غېږو نيولو په مهال د يعقوب دغه عضله خوږہ شوې وه!!
گورئ چي د اللّٰه تعاىل په اړہ د بايبل انگېرنه څنگه ده؟ يو انسان دئ ،د شپې په تياره كي د
يعقوب خوا ته راغىل ،ټوله شپه ئې له هغه رسه غېږي نيولې دي ،په دې نه دئ توانېدىل چي
يعقوب راڅملوي!! بس دومره توانېدىل چي په ښي ورون لغته وركړي ،سهار ئې غوښتل والړ يش،
خو يعقوب كلك نيوىل وو ،ځان ئې نه شو ترې خالصوىل ،التامس ئې ورته وكړ!! يعقوب په دې
رشط پرېښود چي بركت وركړي ،بله چاره ئې نه وه ،بركت ئې وركړ!! ډېره ډېره د حريانتيا خربه
ده ،نه پوهېږم د بايبل منونكو په رس كي ماغزه دي كه بوس؟ څنگه دا بېهوده او ناپړتي خربي
مني؟!! هغه لوى ذات چي دا بې انتهاء كائنات ئې پيدا كړي ،هر څه ئې پالي او ساتي ،دا بې
شمېره ستور لييك او په هغوى كي بې شمېره ستوري ،دا ملر او سپوږمۍ ،دا ورېځي او دا هر څه
د ده په واك كي دي ،دى ئې اداره كوي ،د ده له سننو د بغاوت او رسغړاوي توان نه لري ،دا سرت
رب العاملين خداى د بايبل له نظره يو وړوىك او انسان ته ورته ذات دئ چي د يعقوب له
راڅملولو او د ده له منگولو د ځان له ژغورلو عاجز دئ!! عجيبه ال دا ده چي يعقوب له خپل
پالره په مكر رسه بركت ترالسه كړ خو له خدايه ئې په خپل زور رسه!! هغه ئې كلك نيوىل وو،
تلو ته ئې نه پرېښودو!! هغه وخت ئې پرېښود چي د ده غوښتنه ئې ومنله او بركت ئې ورپه
برخه كړ!! او د دې لپاره ئې د ده نوم ارسائيل وټاكو چي د خداى په وړاندي (د غېږو په دوران
كي) ئې پوره مقاومت كړى!!
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د بايبل بركت هم عجيب بركت دئ؛ هم په زور ترالسه كېدى يش او هم په مكر او چل
رسه!! تل د كمزوري په واك كي وي!! او بل ئې ترې اخيل ،خو هغه ئې په بېرته راگرځولو هم نه
توانېږي!! چي د چا له خولې دا خربه ووځي :ځه؛ بركت مي در كړ ،كه څه هم دا خربه ئې د
مجبوريت په وجه كړې وي يا د اشتباه او غلطۍ په وجه ،بس خربه ختمه يش ،بركت ئې له السه
والوزي ،له بېرته راگرځولو ئې عاجز وي!!

يعقوب له عيسو رسه مخامخ كېږي
بايبل تر دې عنوان الندي لييك :كله چي يعقوب له عيسو رسه مخامخ شو اوه ځله ئې د
تعظيم رس ورته ټيټ كړ (سجده ئې ورته وكړہ!!) ،عيسو په تلوار ورغى او هغه ئې په خپيل غېږ
كي ونيولو ...بيا د يعقوب د كورنۍ ټول غړي راوړاندي شول او تعظيم ئې پر ځاى كړ!! ...
يعقوب عيسو ته وويل :ستا د مخ ليدل راته دايس دئ لكه د خداى مخ ليدل!!  ...عيسو غوښتل
چي ټول له ده رسه يو ځاى د ده كور ته والړ يش خو يعقوب ورته وويل :ماشومان او ښځي تېز
تگ نه يش كوىل ،تاسو والړ شئ موږ درپيس درځو ...عيسو رخصت شو ...او يعقوب خپله الره
بدله كړہ او د سعري په ځاى سكوت ته والړ او هلته ئې واړول!! او بيا له هغه ځايه په سالمتۍ
رسه د كنعان شكيم ته ورسېدو!!)
د يعقوب عليه السالم په اړہ د بايبل له دې ويناوو يوه خربه په واضح توگه معلومېږي چي
غواړي هغه ماهر چلناك انسان معرفي كړي ،ښايي په دې رسه بني ارسائيلو ته دا درس وركوي
چي كه غواړئ خپلو موخو او اهدافو ته ورسېږئ نو بايد د خپل نيكه په څېر له هر چا رسه ،كه
خپل وي كه پردى ،له چلونو او دوكو كار واخلئ!! تقيه كوئ ،حقيقت چا ته مه وايئ ،خپله اصيل
خربه له هر چا پټه ساتئ ،غلطه او غولوونكې خربه ورته كوئ!! پروا نه كوي كه تندى پر زمكه
ورته كېږدئ او د هغه لپاره د تعظيم رس ټيټ كړئ ،مهمه دا ده چي خپل مقصد ته ځان
ورسوئ!! كه د دښمن د غولولو لپاره اوه ځله هغه ته سجده وكړې څه باك نه لري ،مگر نه گورې
چي ستا نيكه او پالر همدايس وكړل؟! خو تاسو د بايبل دا درس او الرښوونه د قرآن له دې وينا
رسه مقايسه كړئ چي خدعه او دوكه حرام او د منافق نښه ئې گڼي ،فرمايي چي اللّٰه تعاىل له
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صادقانو رسه دئ او مؤمنانو ته امر كوي چي د صادقانو ملگرتيا وكړي:
َ َٰٓ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ
ٱلصدق َ
ِين * التوبة119 :
يأيها ٱل ِذين ءامنوا ٱتقوا ٱلله وكونوا مع
ِ
اې مؤمنانو! له اللّٰه ووېرېږئ او له صادقانو رسه اوسئ.
صداقت او په خپلو وعدو او ژمنو وفا كول د پيغمربانو عليهم السالم ځانگړتياوي گڼي او
فرمايي:
ۡ َ ۡ َ َ َ ُ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ُ ٗ َّٗ
ُۡ
َوٱذك ۡر فِي ٱلِكت ِب إِسم ِعيل ۚ إِنهۥ كانصادِق ٱلوع ِد وكان رسوَل نبِيا * مريم54 :
او په كتاب كي اسمعيل درياد كړہ چي په وعدو كي رښتينى او باخربه استازى وو.
ٗ َ
ۡ َ َُ َ َ
ۡ َ
ُۡ
يس ۚ إِنهۥ كان ِصدِيقا نب ِ ّٗيا * مريم56 :
َوٱذك ۡر فِي ٱلِكت ِب إِد ِر
او په كتاب كي د ادريس يادونه وكړہ چي ډېر رښتينى پيغمرب وو.
د اسالم له نظره د نفاق او منافق اصيل نښي درې دي :دروغ وايي ،په خپلو ژمنو وفا نه كوي
او په امانتونو كي خيانت كوي .پيغمرب عليه السالم فرمايي :څوك چي په خپلو ژمنو نه ودرېږي
هيڅ دين نه لري او څوك چي امين نه وي هيڅ اميان نه لري.
نه پوهېږو مسيحيان څنگه هغه كتاب يو مقدس كتاب گڼي او ويناوي ئې د الهي كتاب
ويناوي چي خپل منونيك درواغو ،دوكې ،خدعې او په خپلو ژمنو نه ودرېدو ته هڅوي او د
يعقوب عليه السالم په څېر يو صادق پيغمرب د يوه دوكه مار او وعده خالف انسان په څېر
معرفي كوي؟!!

د دينه رسوايي
تر دې عنوان الندي د بايبل څرگندوني تر مخكنيو هم ډېري د حريت او خندا وړ دي!! لييك:
يوه ورځ دينه د يعقوب لور او ليه د هغو نجونو ليدلو ته ورغلې چي د دوى په گاونډ كي
اوسېدې ،كله چي د خوى د پاچا حمور زوى شكيم ،دينه وليده ،هغه ئې ونيوله او تېرى ئې پرې
وكړ ،شكيم سخت پرې مين شوى وو ،هڅه ئې وكړہ چي په خوږو خوږو خربو رسه ئې پام ځان
ته راواړوي ،شكيم دا خربه له خپل پالر رسه ياده كړہ او له هغه ئې وغوښتل چي دا نجلۍ ورته
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وك ړي ،ال ډېر وخت نه وو تېر شوى چي خربه تر يعقوب پوري ورسېده ،خو د دې لپاره چي زامن
ئې صحرا ته تليل وو د دوى تر راستنېدو ئې هيڅ اقدام ونه كړ ،حمور د شكيم پالر د يعقوب
خوا ته ورغى ...په دې وخت كي د يعقوب زامن هم راستانه شوي ول ،دوى د خپيل خور په پت
له تېري او له دې سپكاوي سخت غصه ول ،خو په چل رسه ئې شكيم او د هغه پالر ته وويل:
موږ نه شو كوىل خپله خور هغه چا ته په نكاح وركړو چي سنت شوى نه دئ ،دا زموږ لپاره
سپكاوى دئ ،د نورو نجونو په اړہ هم هغه وخت دوستي دررسه كوىل شو چي ستاسو ټول خلك
سنت يش ،بيا به ستاسو په څنگ كي اوسېږو او يو قوم به وو!! حمور او شكيم دا رشط ومانو دا
ځكه چي پر دينه مين شوى وو!!  ...دوى د ښار ټول خلك راغونډ كړل او ورته وئې ويل :دا خلك
زموږ دوستان دي ،اجازه وركړئ چي دلته له موږ رسه پاته يش ... ،خو دوى يو رشط لري او هغه
دا چي زموږ ټول نارينه به ختنه كېږي ...ښاريانو د دوى خربه ومنله ،ټول سنت شول ،خو په
درېيمه ورځ چي ال د دوى خوږ او درد نه وو ختم شوى ،شمعون او الوي د دينه وروڼو خپيل
توري راواخيستې او پرته له دې چي له كوم مقاومت رسه مخامخ يش ښار ته ننوتل او ټول خلك
ئې له تېغه تېر كړل ،حمور او شكيم ئې هم ووژل او دينه ئې له ځانه رسه بوتله!! بيا نو د
يعقوب نور زامن والړل او ټول ښار ئې تاالن كړ ،دوى د صحرا رمې او په كورونو كي مال ،دولت،
ښځي او ماشومان ټول غارت كړل او له ځانه رسه ئې يووړل!! )
د دې مسخره قصې الندي برخو ته ځري شئ:
يعقوب او زامنو ئې له دښمنه د غچ اخيستو لپاره چل جوړ كړ ،د خپل چل د پيل كولو لپاره ئې
دينه شكيم ته وركړہ ،هغه له ځان رسه كورته بوتله (يعني د بايبل منونيك بايد دايس چلونه هم
له خپلو نيكونو زده كړي) ،دايس كار خو يو رشيف ،پتمن او غريتي انسان هم نه كوي ،د يعقوب
عليه السالم په څېر سرت شخصيت به څنگه خپله لور له يوه چا رسه د چل په نيت لېږي؟!! او دا
څومره مسخره خربه ده چي دينه ئې په دې رشط وركړہ چي د ښار ټول نارينه به سنت كېږي!!
او د ښار ټولو نارينه وو دا خربه ومنله ،هيچا ونه ويل چي موږ به ولي سنت كېږو؟ هغه څوك
دې سنت يش چي د دوى له خويندو رسه نكاح كوي!! دا ځاى يو وړوىك كىل هم نه دئ ،لوى ښار
دئ ،ښه ساتنه ئې كېږي او د ننوتلو لپاره يوازي يوه دروازه لري!! طبيعي ده چي دلته به كه په
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زرهاوو نه وو نو په سلهاوو نارينه خو به اوسېدل ،ټول د څلورو پنځو نجونو لپاره سنت شول!!
په درېيمه ورځ د يعقوب دوو زامنو پر ښار بريد وكړ ،په دروازه كي دايس څوك نه وو چي د
دوى مخه ونييس ،ښار ته ننوتل ،ټول نارينه ئې له تېغه تېر كړل ،شكيم او حمور ئې هم ووژل او
خپله خور ئې ترې راوسته!! آيا د كوم انسان عقل دا خربه منىل يش چي دوه كسان د يوه لوى
ښار په زرهاوو او يا په سلهاوو نارينه له تېغه تېر كړي؟ مگر د سنت كېدو درد هومره وي چي
څوك له ځايه هم ن ه يش خوځېدى؟!! د دوو كسانو د مقابلې لپاره خو لس كمزورې ښځي هم
ك افي دي ،په تورو خو څه كوې په سوټي هم د دوو كسانو چاره كوىل يش!! دايس مبالغه يوازي د
بايبل ليكونىك منىل يش!! په بايبل كي به دې ته ورته ډېري نوري مبالغې هم په نظر دريش.
د يعقوب زامن خو د يوه جليل القدره پيغمرب عليه السالم زامن ول ،څنگه به ئې د يوه مجرم
لپاره د يوه ښار ټول نارينه وژل ،لوڼي ،ښځي ،زامن او شتمنۍ به ئې غارت كولې؟!! خپلو
منونكو ته د دايس خطرناكو درسونو وركولو پاييل به څومره خطرناكي وي؟ او څومره بد عواقب
به پرې مرتب كېږي؟!!

يعقوب بيت ئيل ته ځي
بايبل تر دې عنوان الندي يو ځل بيا لييك چي خداى په بيت ئيل كي يعقوب ته بيا راڅرگند شو،
ورته وئې ويل له دې وروسته به ستا نوم د يعقوب په ځاى ارسائيل وي!! ډېر پاچايان به ستا له
نسله راپيدا يش ،دا سيمه چي له ابراهيم او اسحاق رسه مي د دوى اوالد ته د سپارلو ژمنه كړې
وه تا ته ئې سپارم ،بيا نو خداى د ده له څنگه آسامن ته والړ!! ښايي د دې خربي د ليكلو په
وخت كي د بايبل د ليكونيك حافظې كار پرېښى وو او دا ئې په ياد نه وو چي د اردن د رود په
غاړہ او له خداى رسه د غېږو له نيولو وروسته هم خداى ورته وييل وو چي له دې وروسته به
ستا نوم د يعقوب په ځاى ارسائيل وي!! د دې تناقض او تكرار ځواب دي د بايبل منونيك ووايي،
خداى هلته د ارسائيل نوم پرې اېښى وو كه دلته؟!!
ورپسې لييك :يعقوب په دې خاطر دلته د ډبرو څىل جوړ كړ چي دلته ئې خداى ليدىل وو ،د
څيل پر رس ئې د څښاك هديه توى كړہ او د زيتون په غوړو ئې غوړ كړ!! )
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هر بااميانه انسان پوهېږي چي هيڅ پيغمرب او هيڅ الهي دين خلكو ته نه وايي چي د خداى
په نامه څيل جوړ كړئ ،رشاب يا رشبت پرې توى كړئ او په غوړو ئې غوړ كړئ ،دايس بېهوده او
خويش كارونه د پيغمربانو عليهم السالم له شأنه ډېر ډېر لري دي ،پيغمربان عليهم السالم د دې
لپاره راغيل چي خلك له دايس جاهالنه دودونو وژغوري ،دايس څيل وران كړي ،الهي دين خلكو
ته وايي :څه چي د خداى په نامه وقف كوئ د ده مسكينو بندگانو ته ئې وركړئ.
بايبل د يعقوب دا د كلونو كلونو اوږد سفر په دې ختموي چي خپل ځاى او د پالر خوا ته په
دايس حال كي راستون شو چه پالر ئې يوسل اتيا كلن وو او همدا وخت وفات شو!! ورپسې د
يعقوب او عيسو د اوالد شجرې بيانوي.

د يوسف خوبونه
د يوسف عليه السالم د هغه خوب په اړہ چي قرآن هم رااخيستى ،د بايبل وينا په ځينو برخو
كي قرآن ته ورته ده ،خو هغه ئې د يوې بې محتوى او بې مقصده قصې په ترڅ كي رااخيستې،
په دايس حال كي چي قرآن دا د يوې ډېري عربتناكي او روزونكې قصې په ضمن كي بيانوي او په
هري برخي كي ئې په لسهاوو درسونه مخاطب ته وركوي ،قرآن د دغي قصې په ترڅ كي د حق د
الري مبارزينو ته دا ډاډينه وركوي چي اللّٰه تعاىل د حقپالو مل او د دوى د بريا ذمه وار دئ .دا
قصه په حقيقت كي د دايس چا حالت انځوروي چي د زندان له يوې تيارې خوني پاچايۍ ته
رسېدىل ،هغه څوك چي خپلو وروڼو وررسه مخالفت ته مالوتړله ،په كوهي كي ئې واچاوو ،د يوه
غالم په توگه په ارزانه بيع خرڅ شو ،د پاك ملنۍ په جرم زندان ته والړ  ...خو ال څو كاله نه وو
تېر شوي چي له همدې زندانه قرص ته ورسېدو او د هغه وخت تر ټولو د سرت هېواد د پاچايۍ
پر تخت كښېناستو!! په دې قصې كي د دې حقيقت لپاره تاريخي بېلگي وړاندي شوې چي د
باطل په مقابل كي حق ،د دروغو ،چل او دوكې په خالف رښتينولي او صداقت او د اخالقي فساد
په وړاندي پاك ملني خامخا غلبه مومي او د الندي دريو مهمو خربو د اثبات لپاره دا قصه د يوې
عميل او تاريخي بېلگي په توگه زموږ مخي ته ږدي:
الف -:د خداى د الري الروي ،حتامً له سختو آزمېښتونو او كړاوونو رسه مخامخېږي ،دا
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آزمېښتونه كله كله هومره سخت وي چي د پيغمربانو عليهم السالم په څېر اولواالعزمه
شخصيتونه هم كله د يأس او ناهيلۍ پړاو ته رسېږي.
ب -:د سختو آزمېښتونو په پاى او له بري د يأس او ناهيلۍ په پړاو كي الهي مرسته دوى ته
رسېدلې ،ژغورل شوي او بري ته رسېدلي.
ج -:د رش او فساد ځواكونه او هغه مجرم عنارص چي د پيغمربانو د دعوت او بلنې په
وړاندي درېدلي او مخالفت ته ئې مال تړلې په پاى كي ،ناڅاپه ،د دوى د انگېرنو په خالف ،د اللّٰه
تعاىل له سختي نيوني او مؤاخذې رسه مخامخ شوي او په دردوونيك الهي عذاب اخته شوي.
قرآن د يوسف په نامه يوه مكمله سوره لري ،دا سوره په مكه مكرمه كي هغه وخت نازله
شوې چي پيغمرب صىل اللّٰ ه عليه وسلم د قريشو له سخت مخالفت رسه مخامخ وو ،د دغو
مخالفتونو الرښوونه هغو كسانو كوله او د تشديد لپاره ئې هيل ځيل كولې چي پيغمرب عليه
السالم او د هغه دعوت ئې د خپل زعامت لپاره سرت گواښ بالو ،هغوى د رسول اكرم صىل اللّٰه
عليه وسلم د فكري او اخالقي عظمت په وړاندي ځان وړوىك احساساوو او دايس ئې انگېرله چي
د پيغمرب صىل اللّٰه عليه وسلم فكري او اخالقي عظمت او لوړواىل به د دې سبب يش چي د
قريشو محيل او قبيلوي مرشان د زعامت له ډگره ووځي او ټول خلك پيغمرب عليه السالم د خپل
زعيم او مخكښ په توگه غوره كړي.
دغو مخالفتونو هغه وخت زور واخيست چي د قريشو مرشانو وليدل چي د قوم ځوانان ،د
ټولني صالح او نېك شخصيتونه د پيغمرب عليه السالم دعوت ته په پراخه پيامنه گروهمن كېږي ،د
غورځنگ ملنه په چټكۍ رسه پراختيا مومي او د مؤمنو ځوانانو گواښل ،تعذيب او فشار هم د
دغه دعوت د مخ په زياتېدونيك خپرېدو مخه نه يش نيوىل ،له همدې امله د مخالفينو يوې ډلي
پر دې ټينگار كاوو چي رسول اللّٰه صىل اللّٰه عليه وسلم له مكې تبعيد يش ،بيل ډلي ئې د وژلو
پرېكړہ وكړہ او بيل ئې غوښتل چي بندي ئې كړي.
د ابو لهب په څېر د رسول اللّٰه صىل اللّٰه عليه وسلم نږدې خپلوان د دې پر ځاى چي د ده
غوره دوستان او مرستياالن وى ،د هغه د خورا بدو دښمنانو په كتار كي ودرېدل؛ د همدغو
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مخالفتونو ا و دښمنيو په طوفان كي د يوسف سوره نازلېږي او د همدې قصې په ترڅ كي
مخالفينو ته ويل شوي چي ستاسو برخليك به هم د يوسف عليه السالم د مخالفينو په څېر وي،
هغوى هم د يوسف عليه السالم پر ضد د رخې او كينې الره ونيوله او د هغه په حق كي ئې له
هيڅ ډول تېري او جفا ډډہ ونه كړہ ،يوې ډلي مخالفينو د هغه د وژلو او شړلو توطئه جوړہ
كړہ ،كوهي ته ئ ې گوزار كړ ،پرې ئې ښود چي د مريي په شان په لږہ بيع وپلورل يش ،بيل ډلي
زنداني كړ ،تر ډېرو كلونو ئې په زندان كي وساتو؛ خو په دې بريالي نه شول چي الهي مقدرات
بدل كړي او هغه مقام ته د يوسف عليه السالم د رسېدو مخه ونييس چي له ده رسه وړ وو.
د يوسف عليه السالم سوره هغه وخت ښه جاجوىل شو او د هر آيت په مفهوم او د مضامينو
په پراخو ابعادو ئې سم پوهېدى شو چي د دې سورې د نزول په وخت كي د مكې حاكمه فضاء
په پام كي ولرو او هغه پيغام چي د دې سورې له هر آيت نه د غورځنگ پلويانو او دښمنانو
ترالسه كولو په نظر كي ولرو.
دا مباركه سوره د هغو كسانو پوښتنو ته دقيق ځوابونه وركوي چي غواړي پوه يش له مصلح
او زړہ سواندو دعوتگرانو رسه د شديد مخالفت وجه څه وي ،څوك ئې مخالفت كوي او ولي او
د دې مخالفت پايله به څه وي؟ هغه چي غواړي پوه يش صالح قيادتونه كوم او مواصفات ئې
څه دي او د ناصالح سيايس او اجتامعي زعامتونو ځانگړتياوي كومي دي؛ د دې مباركي سورې په
ترڅ كي د جا هيل ټولني د سيايس او اجتامعي زعامت اخالقي ځانگړتياوي په ډېره دقيقه او
حكيامنه توگه انځور شوې ،خداى خرب چي د قريشو مفسد مرشان به د دې سورې په اورېدو رسه
څومره غصه شوي وي؟ دوى ته د دې سورې په هغي برخي كي چي د عزيز مرص او د مرص د
نورو مرشانو د كورنيو اخالقي حالت په كي انځور شوى ،د خپلو كورنيو بد حالت ترسرتگو كېدو او
له همدې سورې پيغمرب عليه السالم دا درس اخيستى وو چي كله د يوه رسلوړي فاتح په توگه
مكې ته داخل شو ،ټول قريش د ده د سختو كينه كښو دښمنانو په شمول د كعبې خوا ته راغونډ
وو او دې ته منتظر چي وگوري پيغمرب عليه السالم به د دوى د تېرو دښمنيو څه سزا وركوي،
رسونه ئې له رشمه ټيټ او وېري اخيستي ،كله چي پيغمرب عليه السالم ترې پوښتنه وكړہ :له ما
څه انتظار لرئ؟ له عذر ،خجالت ،عجز او انكسار نه په ډك غږ ئې ځواب وركړ :هامغه انتظار
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چي له يوه مهربان او كريم مرش وروره كېدى يش!! او هغه په ځواب كي ورته وويل :زما ځواب
همغه دئ چي زما ورور يوسف عليه السالم خپلو وروڼو ته وركړى وو ،اذهبوا و انتم الطلقاء:
ځئ تاسو آزاد يئ!!
دا درې مهم مبحثونه د سورې له وروستي آيت نه مخيك په ايجاز او لنډيز رسه دايس راغيل:
َ َ َٰٓ َ ۡ َ ۡ َ َ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ َ َ ۡ ُ ْ َ ٓ َ ُ َ ۡ َ َ
َ َ َ ُٓ َ ُ ُۡ
س ٱلرسل َوظن ٓوا أن ُه ۡم قد ك ِذبُوا جاءه ۡم نص ُرنا فنُج َِي من نشاء ۖ َوَل يُ َرد بَأسنَا
حتي إِذا ٱستيـ
َعن ۡٱل َق ۡوِم ۡٱل ُم ۡجرم َ
ين * يوسف110 :
ِِ
ِ
تر هغه چي پيغمربان نهييل شول او گامن ئې وكړ چي كاذب (انتظار) تري ايستي وو ،نابربه زموږ
مرسته دوى ته رسېدلې او هغو ته نجات وركړى شوى چي موږ غوښتل او زموږ عذاب به له
مجرمانو دفع نه كړى يش( ،په هيڅ ځواك او هيڅ تدبري رسه نه يش كېدى چي الهي عذاب له
ظاملانو دفع كړى يش)
بايبل لييك چي يوسف عليه السالم خوب وليد او وروڼو ته ئې تېر كړ او په همدې رسه د
هغوى حسادت راوپارېدو!! خو قرآن د بايبل خربه تصحيح كوي او فرمايي چي له يوسف عليه
السالم رسه د ده د وروڼو د مخالفت سبب د ده خوب نه بليك د ده هغه لوړ شخصيت وو چي
پالر د همدې په وجه په درنه سرتگه ورته كتل او د ده راتلونكې ورته روښانه او ځالنده
معلومېده ،ده خپل خوب وروڼو ته نه بليك خپل پالر ته تېر كړ او ورته وئې ويل :پالر جانه! په
خوب كي يولس ستوري او ملر او سپوږمۍ گورم چي راته سجده وكړي! پالر ورته وويل :گرانه
زويه! خوب دې وروڼو ته مه تېروه ،دايس نه چي شيطان ئې ستا خالف كوم خطرناك تدبري ته
وهڅوي ،د خوب تعبري دې دا دئ چي اللّٰه تعاىل به تا غوره كړي ،د خربو په حقيقت او د خوبونو
په تعبري د پوهېدو علم به دركړي او خپل نعمتونه به پر تا او د يعقوب په كورنۍ بشپړ كړي،
هغيس لكه چي ستا پرپالر او نيكه ،ابراهيم او اسحاق ئې بشپړ كړي وو.
د يعقوب عليه السالم په دې دقيق تعبري كي يولس ستوري د ده د يولسو وروڼو ،ملر او
سپوږمۍ د ده د پالر او مور رؤيايئ رموز گڼل شوي او سجده ئې د ده په وړاندي د دوى انقياد
او د دې نښه ښودل شوې چي اللّٰه تعاىل به ده ته سرت او لوړ مقام ورپه برخه كړي ،هغه ته به
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پر نورو فضيلت وروبخښي او د يعقوب عليه السالم د كورنۍ قيادت او مرشي به ئې په برخه
يش .د تأويل االحاديث (د خربو په كنه او حقيقت د پوهېدو) او د خوبونو د سم او دقيق تعبري
پوهه به ئې په برخه يش ،يعني له يوه پلوه به د خوبونو د تعبري علم وركړى يش او له بله پلوه د
هري خربي تل ته د رسېدو استعداد او توامنندي به ترالسه كړي او دا د يوه انسان د پوهي او
علم تر ټولو لوړ پوړ دئ .يعقوب عليه السالم له دې "رؤيا" پوه شو چي دى او اوالد يئ د خپل
وخت د ځالندو ستورو په شان دي .له همدې امله يوسف عليه السالم ته فرمايي چي اللّٰه تعاىل
به پر تا او د يعقوب پر كورنۍ باندي خپله پېرزوينه بشپړہ كړي ،هغيس لكه چي ستا پر نيكونو
ابراهيم او اسحاق عليهام السالم باندي ئې بشپړہ كړې وه ،لكه څنگه چي هغوى د الهي انعام
مستحق وگرځېدل او د خلكو د هدايت وسيله شول ،تايس به هم د خلكو د الري د ځالندو
م شالونو حيثيت غوره كوئ او له تروږميو به د هغوى د ايستلو باعث وگرځئ .يعقوب عليه
السالم ته له دې خوبه معلومه شوه چي په تأويل االحاديث كي به يوسف عليه السالم تر ده هم
مخيك وي ،د ده په وړاندي خپله سجده ئې همدايس تعبري كړہ ،نو ځكه ئې هغه ته وويل :اللّٰه
تعاىل به د تأويل االحاديث علم دركړي.
قرآن په دې رسه خپل مخاطب ته څو مهمي مهمي الرښووني كوي:
كله دايس وي چي په يوه صالح انسان كي ښېگڼي او لوړ لوړ نېك صفات د كينه گرو او
حسودو انسانانو كينه راپاروي او همدغه كينه او حسد يئ د لوړو شخصيتونو دښمنۍ ته هڅوي.
تل به گورئ چي فاسق او مفسد انسانان له صالح او نېكو انسانانو رسه دښمني كوي.
دايس مه انگېرئ چي په انسان كي حسادت يوه طبيعي پېښه ده ،دايس نه ده؛ بليك دا
شيطان دئ چي په انسان كي د دې ناروغۍ سبب گرځي ،كه چېري په نورو كي ښېگڼي او
اوچت خصلتونه ،په تا كي هم دغو ارزښتونو ته د رسېدو تلوسه راوالړہ كړي او تا هم ښېگړو او
لوړو خصلتونو ته وهڅوي او په تا كي نوې ولولې ،شوق او آرزوگاني راوپاروي ،دا يو طبيعي امر
دى؛ مگر كه د دې پر عكس تا د فضل او ښېگڼي له خاوندانو رسه عداوت ،دښمنۍ او كينې ته
وهڅوي او د دې بد كړچار سبب يش ،نو پام كوه چي شيطان ستا پر زړہ او دماغ سيورى غوړوىل
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او دغه منفي احساسات يي در كي راپارولي دي.
خپل رازونه او ارسار له ځان رسه وساته او د هغه له افشا كولو ئې ،په خاصه توگه سياالنو او
هغو كسانو ته چي له تارسه د تنافس او رقابت قصد لري ،ډډہ وكړہ.
همدا راز فرمايي چي يعقوب عليه السالم پوه او د درايت خاوند دئ ،هم د خپل زوى خوب
په دقيقه توگه تعبريوي او هم هغه ته الرښوونه كوي چي خپلو وروڼو ته يئ له افشا كولو ډډہ
وكړہ ،دايس نه چي شيطان د هغوى كينه ونه پاروي او ستا په خالف ئې كوم خطرناك پټ تدبري
ته اړ نه بايس.
قرآن د يوسف عليه السالم د وروڼو منفي احساسات او غلطه اراده د دې لپاره زموږ مخي ته
ږدي چي ځان ترې وساتو ،د دوى احساسات په دې توگه انځوروي:
َ
َ
ۡ َُ ْ َ ُ ُ َُ ُ ََ ُ َ َ
ُ ُ َ
ََۡ َ َ
َۡ ٓ َ
ِلسآئل َ
َ
ِين * إِذ قالوا ل ُيوسف َوأخوه أحب إِل َٰٓي أب ِينَا ِمنا
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ين * ٱقتُلوا يُوسف أ ِو ٱط َرحوه أۡرضا يَخل لك ۡم َوجه أبِيك ۡم
ب
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ف
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أ
ِ
ٖ
ِ
ٍ
َوتَ ُكونُواْ م ۢن َب ۡعدهِۦ َق ۡو ٗما َصلح َ
ِين * يوسف8 -7 :
ِ
ِ
ِ
د يوسف او د هغه د وروڼو په قصې كي پوښتونكو ته روښانه نښي دي .كله چي دوى وويل:
يوسف او ورور ئې زموږ پالر ته تر موږ گران او محبوب دئ ،په دايس حال كي چي موږ يوه ډله
يو (شمېر مو زيات دئ) ،بې شكه چي پالر مو په څرگندي اشتباه كي دئ.
د قرآن په دې وينا كي څو مهم ټيك د پام او غور غوښتنه كوي:
په دايس حال كي چي يعقوب عليه السالم له يوسف عليه السالم رسه د هغه د وړتياوو او
غوره غوره ځانگړتياوو په خاطر مينه كوي ،د هغه ښه اخالق او كړہ وړہ ئې خوښېږي ،د هغه په
څېرې او كړنو كي د يوه لوى شخصيت نښي گوري او د همدې لپاره خاصه اعتناءء ورته لري او
دايس نه وه چي د خپلو زامنو تر منځ غريعادالنه توپري وكړي او بې موجبه يوه ته په بل ترجيح
وركړي ،د ده په څېر له يوه حساس او عادل پيغمربه دايس بې عدالتي ډېره لري ده ،خو نور زامن
ئې چي د يوسف عليه السالم ځانگړتياوو او لوړ شخصيت د دوى حسادت پاروىل ،يوسف ته د
پالر خاصه پاملرنه بې عدالتي گڼي او د تبعيض او توپري په سرتگه ورته گوري.
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له يوسف عليه السالم رسه د ده د وروڼو د مخالفت اسايس محرك دا وو چي د يوسف عليه
السالم په وړاندي ئې د حقارت او ټيټوالي احساس كاوو او د ده سرت شخصيت ،اوچت اخالق،
متانت او وقار ئې نه شو زغمىل ،په دايس حال كي چي د ده همدغه لوړ خصلتونه چي د دوى
حسادت او رخه ئې راپاروله د دوى د پالر او نورو خلكو توجه او اعتناءء ئې ځان ته جلبوله .
هغه كسان چي د ذاتي مواصفاتو له مخي د لوړ تلو وړ نه دي ،د لوړ الوت لپاره پياوړې
وزرونه نه لري ،له لويو لويو شخصيتونو رسه د سيالۍ اهليت نه لري ،خو حرص پرې غالب دئ،
جاه طلبه دي ،حقائقو ته د تسليمېدو او د لوړو شخصيتونو پر عظمت د اعرتاف پر ځاى او له
هغوى رسه په نېكو كارونو كي د مرستي او ملگرتيا په ځاى د ناروا رقابت الر غوره كوي ،د ځان
د غوره والي د ثابتولو لپاره د يوسف عليه السالم د وروڼو په څېر غلطو توجيهاتو ته پناه وړي او
وايي :موږ په دې خاطر غوره او د احرتام او توجه مستحق يو چي شمېر مو زيات دئ!! ځواكمن
يو!! د دوى په څېر په عصبيتونو تكيه كوي او د تعصباتو اور ته ملن وهي .په واقعيت كي دغه
وگړي د كمزورو شخصيتونو خاوندان دي ،د زعامت او مرشۍ وړتياوي او ځانگړتياوي نه لري؛
مگر جاه طلبه او د قدرت وږي دي ،غواړي دا حرص او اقتدار ته د رسېدو دا وژونكې تنده له
نارواوو الرو اشباع كړي ،د قومي او نژادي تعصباتو په پارولو رسه غواړي قدرت ته ورسېږي او په
دې توگه د قدرت په مسابقه كي پر خپلو رقيبانو برى ومومي .هغه چي د امت او ملت په شامله
او پراخه مستوى كي د منل كېدو جوگه نه دي او دا كفايت او اهليت په كي نشته چي د يوه
پراخ ملت په كچه د مرشۍ مقام ترالسه كړي نو د دې هڅه كوي چي لږ تر لږہ د قوم ،قبيلې او
عشريې په سطح د زعامت مقام ته ځان ورسوي ،خو دا مقام هم د حسادتونو او د نورو په ضد د
كركي او نفرت راپارولو له الري ترالسه كوي!!
قرآن په دې قصې كي موږ ته وايي :هغه كسان چي عصبيتونه عنوانوي ،د ځان لپاره د قوم
او قبيلې په نامه امتيازات غواړي او تل د قومونو تر منځ د امتيازاتو پر وېش اعرتاض كوي ،دوى
د ځان او خپلو رقيبانو په اړہ د خورا عادل مرجع قضاوت هم نه مني ،دايس لكه چي د يوسف
عليه السالم وروڼو د خپل حكيم ،پوه ،حساس او عادل پالر قضاوت هم ناعادالنه گاڼو او ويل ئې
 :موږ ته په پام نه كولو رسه زموږ پالر سرته اشتباه كوي؛ "إن ابانا لفي ضالل مبين!!"
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تاريخي تجربې ښيي چي د قومي عصبيت بريغچيان رسه له دې چي د هغوى قضاوت او
دريځ د خلكو په گڼه او شمېر باندي والړ وي او د هر قوم نفوس د مالك او معيار په توگه مني،
مگر تل داكرثيت قضاوت ته غاړہ نه ږدي او مخالفت ترې كوي ،د اكرثيت له الري نه خپله الره
بېلوي ،د امت په وړاندي ملت ،د ملت په وړاندي مليت او قوم او د قوم او قبيلې په منځ كي
كورني او عشريه يي حدونه عنوانوي .قرآن فرمايي چي دا شعارونه شيطاني الملونه لري او د
شيطان په تحريك او ملسونه رامنځ ته كېږي ،شيطان وو چي دلومړي ځل لپاره ئې نژادي توپري
عنوان كړ او وئې ويل" :انا خري منه ،خلقتني من نار و خلقته من طين" .زه تر ده غوره يم ،زه
دي له اوره پيدا كړى يم او هغه دي له خاوري پيدا كړى دئ.
• په سيايس مبارزاتو كي همدغه كمزورى ،مگر متعصب حريف دئ چي د سامل او رغنده
رقابت او سيالۍ پر ځاى پر پټو توطئو الس پوري كوي ،ترڅو له دې الري خپل رقيبان ترور
كاندي او د مبارزې له ډگره ئې وبايس.
ځيني بيا دايس دي چي كه څه هم هدف ته درسېدو لپاره ناروا الري غوره كوي؛ مگر ادعاء
ئې دايس وي چي گواكي د دوى هدف نېك دئ او هدف ته له رسېدو وروسته به د خدمت
مصدر گرځي او د صالحو افرادو په څېر به ښو عملونو ته مال تړي ،د دوى په نظر نېك هدف ته
د رسېدو لپاره هره الره غوره كول جائز دي ،د هدف نېك واىل نامرشوع او ناروا تگالرو ته
مرشوعيت وركوي ،په دايس حال كي چي نه د هدف تقدس كوالى يش چي نامقدسه وسيله
توجيه كړي او نه له هغه چا چي د كمزورۍ په پړاو كي په غلطو الرو درومي ،د خپلو رقيبانو د
پرځولو لپاره نارواوو وسيلو ته الس كوي ،دا توقع كېدى يش چي د ځواكمنۍ او قدرت پر مهال
دي د صالح انسان په څېر عمل وكړي؛ بليك د دې په خالف ،اقتدار به د ده د ال زيات انحراف
سبب يش او د نورو په خالف به د ده كړچار تر مخيك هم الزيات كركجن او د غندلو وړ كړي.
كه چېري د يوسف عليه السالم په څېر له يوه سرت پيغمرب رسه د خپلو ډېرو نږدې خپلوانو او
دوستانو لخوا ،له كومي گناه پرته او بې موجبه ،دايس جفا او ظلم كېږي ،نو ته اې د اللّٰه د الري
مجاهده! بايد د اللّٰ ه تعاىل په الر كي او د پيغمربانو د كړنالرو او تگالرو په تعقيب كي ،د دغيس
جفاگانو منتظر واوسې او په ځان كي د هغوى د زغملو ځواك او زغم راپيدا كړې ،دايس نه چي د
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آزمېښتونو او ستونزو پروخت بې حوصلې شې ،نااميده شې او مبارزه په نيمه الره كي نامتامه
پرېږدې او تا ت ه ،اې د دغو صحنو متاشاچي! اې د عافيت پر غونډۍ ناست د مبارزو پايلو ته
منتظره! تا ته ويل شوي :دايس و نه انگېرې چي دا د اللّٰه د الري رستېري مجاهدين په دې خاطر
له كړاوونو رسه مخامخ دي چي د اللّٰه تعاىل د عنايت او رعايت وړ نه دي او له الهي عنايت او
پېرزوينو مح روم كړى شوي!! او په دې سبب له دې برخليك رسه مخامخ شوي چي غلطي او
اشتباه ترې شوې!! دايس نه ده؛ دوى نه ،بليك تا اشتباه كړې ،دا لوړي ژوري او دا آزمېښتونه د
دې الري طبيعت او د اللّٰ ه تعاىل د نه بدلېدونكو سننو يو سنت دئ .د خداى د الري مجاهدين
به د آزمېښت په دې لوړو ژورو او د كړاوونو او ستونزو په دې پېچومو او كږلېچونو كي روزل
كېږي ،د دوى صرب او استقامت به مضبوطېږي ،د دوى استعدادونو ته به وده وركول كېږي او د
كامل او پوخوالي هغه پړاو ته به رسېږي چي د اللّٰه تعاىل د نرصت وړ وگرځي او د بريا پرېكړہ
ئې وكړي.
• د يوسف عليه السالم د وروڼو دا وينا چي په تكرار رسه ئې كړې( :نحن عصبة :موږ خو يوه
پياوړې ډله يو) ،ښيي چي دوى پر شمېر او عدد تركيز كوي او په همدې رسه غواړي ځان تر
يوسف عليه السالم غوره او د خپل پالر د التفات او اعتناء مستحق ثابت كړي!! مخيك ئې وويل:
موږ د يوسف په نسبت غوره يو ،ځكه چي هغه يوازي دئ او موږ يوه ډله يو او بيا وايي :څنگه
به ئې لېوه رانه وخوري په د ايس حال كي چي زموږ په څېر ځواكمنه ډله ئې په څنگ كي او
ساتنه ئې كوي!! اللّٰ ه تعاىل پر شمېر او "عده او عتاد" باندي د خپل بنده بروسه نه خوښوي،
څوك چي پر ماسوى اللّٰه باندي تكيه او اعتامد وكړي يوازي ئې پرېږدي او له خپيل مرستي ئې
محروموي ،له خپلو بندگانو غواړي چي يوازي د ده عبادت وكړي ،يوازي ده ته د دعاء او احتياج
السونه اوچت كړي ،يوازي له ده مرسته وغواړي او يوازي پر ده باندي تكيه او اعتامد وكړي.
بايبل لييك چي د يوسف وروڼو خپيل رمې شكيم ته د څرولو لپاره بوولې وې ...پالر ئې
يوسف پيس ورولېږو چي احوال ئې واخيل ... ،كله چي هلته ورنږدې شو ،وروڼو ئې وويل :دا دئ
لوى خوب ليدونىك راغى ،راځئ چي وئې وژنو او په يوه كوهي كي ئې واچوو ،پالر ته به ووايو
چي كوم ځناور خوړىل دئ ...يوه ئې وويل :د وژلو په ځاى ئې ژوندى په څاه كي واچوئ ...په
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خپله به په كي مړ يش ...له وررسېدو رسه سم ئې بريد پرې وكړ ...جامې ئې ترې وايستلې او په
څاه كي ئې واچاوو  ...ناڅاپه ئې يو كاروان وليد چي د دوى خوا ته راروان دئ ...فيصله ئې وكړہ
چي پر دغه كاروان ئې وپلوري ...له كوهي ئې راوايست او خرڅ ئې كړ ...او كاروانيانو له ځان
رسه مرص ته روان كړ)...
بايبل دوكه ،چل ول ،غولول او په خپلو ژمنو نه ودرېدل د خپل داستان د اتل په څېره كي
انځوروي خو قرآن كريم ئې د مجرمينو ځانگړتياوي گڼي ،بايبل ئې يعقوب عليه السالم ته
منسوبوي او كله چي د يوسف عليه السالم د وروڼو وار راريس د دوى هغي دوكې ته گوته نه
نييس چي قرآن ورته اشاره كړې ،گامن نه كوم چي د بايبل ليكونيك دي دا كار اشتباهاً كړى وي،
باور مي دا دئ چي د ا كار ئې عمداً كړى ،د ده له نظره خدعه او دوكه يو هرن او كامل دئ ،بايد
اتالنو ته منسوب يش ،نه عادي خلكو او مجرمينو ته!!
قرآن فرمايي چي د يوسف وروڼو په خپلو كي مشوره وكړہ چي يوسف په كوهي كي اچوو،
پرېږدو ئې چي كوم كاروان ئې له ځان رسه كوم لري ملك ته بوځي او د مريي په توگه ئې
وپلوري ،په كار ده چي پالر موږ ته تر ده زيات په درنه سرتگه كتىل ،زموږ شمېر زيات دئ ،هم
دكور ټول كارونه كوو او هم ئې حفاظت كوو ،خپل پالر ته راغلل او ورته وئې ويل :پرېږده چي
يوسف له موږ رسه د لوبو او مېوو خوړلو لپاره صحرا ته والړ يش ،پالر ئې وويل :تاسو پوهېږئ
چي زه ورپيس خفه كېږم او وېرېږم چي تاسو به ترې غافله شئ او لېوه به ئې وخوري ،دوى بيا
خپل شمېر ته گوته ونيوله او وئې ويل :كه لېوه ئې له موږ وخوړى يش په دايس حال كي چي
موږ كافي ډېر يو نو موږ به بال وهيل يو!! هغه ئې په كوهي كي واچاوو ...د كاروانيانو يوه كس
اوبه راايستې ،ناڅاپه ئې وليدل چي له بوكې رسه يو تنىك زملى راپورته شو ،چيغي ئې كړې :زېرى
زېرى دا دئ يو تنىك زملى!! ...په يوه خوندي ځاى كي ئې پټ كړ ...ښه سلوك ئې وررسه كاوو،
پرې مهربانه ول ...په مرص كي ئې په ارزانه بيع وپلورو ...پېرېدونيك خپيل مېرمني ته وويل :په
عزت او درناوي رسه ئې ښه وساته  ،يا به ئې خپل زوى وگڼو يا اميد دئ كومه بله گټه ترې
راوريس)...
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ِين * قال
ٱقتُلوا يُوسف أ ِو ٱط َرحوه أۡرضا يَخل لك ۡم َوجه أب ِيك ۡم َوتكونُوا ِم ۢن َبع ِدهِۦ قوما صلِح
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ٱلس َي َار ِة إن ُكنتُ ۡم َفعل َ
قائِل ِمنۡ ُه ۡم َل تقتُلوا يُوسف َوألقوه فِي غيب ِت ٱلج ِب يلت ِقطه بعض
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قالوا َ َٰٓيأبَانا مالك َل تأَ۬منا علي يُوسف ِإَونا لهۥ ل َن ِصحون * أ ۡر ِسله معنَا غدا يَ ۡرت ۡع َو َيلعب ِإَونا
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لهۥ لحفِظون * قال إِنِي ل َيح ُزنُن ِ ٓي أن تذه ُبوا بِهِۦ َوأخاف أن يَأكله ٱلذِئ ُب َوأنتُ ۡم عنۡه غفِلون *
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قالوا ل ِئن أكله ٱلذِئ ُب َونح ُن ُعص َبة إِنا إِذا لخ ِس ُرون * فلما ذه ُبوا بِهِۦ َوأج َمع ٓوا أن يَجعلوه فِي
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ُۡ
غ َي َب ِت ٱلج ِب ۚ َوأ ۡوح ۡينَا إِل ۡيهِ لتُنَبِئن ُهم بِأ ۡم ِر ِه ۡم هذا َوه ۡم َل يَشع ُرون * َوجاء ٓو أبَاه ۡم ِعشا ٗء َيبكون
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* قالوا َ َٰٓيأبَانا إِنا ذهبنَا ن ۡستبِ ُق َوت َركنَا يُوسف ِعند مت ِعنَا فأكله ٱلذِئ ُب ۖ َوما أنت ب ِ ُمؤ ِم ٖن لنَا َولو
َ َ َ ُٓ ََ َ
َ َ ۡ َ ََ ۡ َُ َ ُ ُ َ
َ َ
ََ ۡ َ
َُ َ
يصهِۦ بِدٖم ك ِذ ٖب ۚ قال بَل سولت لك ۡم أنف ُسك ۡم أ ۡم ٗرا ۖ فصبر ج ِميل ۖ
كنا ص ِدقِين * وجاءو علي ق ِم ِ
َ َٓ ۡ َ َ ََ َ ُ ْ َ ُ ََ َۡ َۡ ُ َ َ ۡ
ُ ۡ ََ ُ ََ َ َ ُ َ
َوٱلله ٱل ُم ۡستعان علي ما ت ِصفون * َوجاءت سي َارة فأ ۡرسلوا َوا ِرده ۡم فأدلي دل َوهۥ ۖ قال َي ُبش َرى
َ َ َُۡ ََ َۡ ََ
َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ٗ َ ُ َ ُۢ َ َ ۡ َ ُ َ
َُۡ َ
س در ِه َم معدود ٖة
هذا غلم ۚ وأسروه بِضعة ۚ وٱلله عل ِيم بِما يعملون * وشروه ب ِثمِۢن بخ ٖ
َ َ
ََ ُ ْ
ٱلزهد َ
ين * يوسف20 -19 :
وكانوا فِيهِ ِمن ِ ِ
گورئ چي قرآن په څومره دقيقه توگه د هغه مهال اجتامعي وضعيت انځور كړى ،يو موندل
شوى ماشوم شتمني گڼل كېده ،په موندلو رسه به يوه بل ته زېرى وركاوو ،د مريانو خرڅالو گرم
بازار درلود او هر بې وارثه او موندل شوى ماشوم چي به كله د مريي خرڅوونكو الس ته ورغى،
نو گران كار وو چي د هغوى له منگولو د خالصون الره پيدا كړي او خپيل كورنۍ ته بېرته
وروگرځي ،د يوه مريي په څېر به الس په الس كېدو ،نامعلومي سيمي ته به ولېږدول شو او د
مجهول برخليك رسه به مخامخ شو.
بايبل لييك چي د يوسف عليه السالم وروڼو د كاروان له ليدو رسه هغه بېرته له كوهي
راوايست او په كاروانيانو ئې وپلورو ،دا خربه هم قرآن ردوي او هم ئې عقل نه مني ،كه دوى په
كاروانيانو د پلورلو اراده درلودى نو ولي به ئې په كوهي كي اچاوو؟ يوسف عليه السالم د پلورلو
په وخت كي كاروانيانو ته ويىل شو چي زه مريى نه يم ،دا مي وروڼه دي ،پالر مي خرب نه دئ...
هيڅوك نه غواړي په دايس النجې كي ښكېل يش او آزاد انسان د مريي په نامه واخيل!! قرآن
فرمايي چي يوسف عليه السالم په مرص كي وپلورىل شو.
بايبل د قرآن په رڼا كي
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َ َ َ
َۡ ُ
َ َۡ
ۡ
َ َ َ ٓ َ ََ َُ َٗ ََ َ
َۡ ُ َ
َوقال ٱل ِذي ٱشت َرىه ِمن ِمص َر ِِل ۡم َرأتِهِۦٓ أكرِ ِمي مث َوىه ع َس َٰٓي أن يَنفعنَا أ ۡو نت ِخذهۥ َولدا ۚ َوكذل ِك
َۡ
ََ َ
َََ ُ ُ َ
ُ َ
َ
ۡ َ َُ َ ُ
َ َ ََۡ
يث ۚ َوٱلله غال ٌِب عل َٰٓي أ ۡم ِرهِۦ َولِكن أكث َر
ض ول ِنعل ِمهۥ ِمن تأ ِو ِ
يل ٱٓأۡلحادِ ِ
مكنا ل ِيوسف فِي ٱٓأۡلر ِ
َ َ َۡ َ
س َل َيعل ُمون * يوسف21 :
ٱلنا ِ
د قرآن له وينا معلومېږي چي يوسف عليه السالم د كاروان رسدار ته د خپلو وروڼو د جفا
داستان اوروىل ،د هغه عاطفه او زړہ سوى راپارېدىل او دې نتيجې ته رسېدىل چي يوسف عليه
السالم خپيل كورنۍ ته له ستنېدو منع كړي ،له ځان رسه ئې بوځي ،تر څو د خپلو ځواكمنو او
حسودو وروڼو لخوا ونه وژل يش ،دا ئې غوره گڼلې چي يو ښه ځاى ورته پيدا كړي ،د مرص په
كوم معزز شخصيت باندي ئې په لږہ بيع وپلوري ،دا ئې هم نه دي غوښتي چي په گرانه بيع ئې
وپلوري ،د زياتو پيسو ترالسه كولو په ځاى ئې د دې ښكيل او بااستعداده زملي راتلونكې ته زياته
توجه كړې.
قرآن د قصې د دغي برخي په ترڅ كي موږ ته الرښوونه كوي چي كله كله سرت سرت
شخصيتونه په ډېره لږہ بيع خرڅ كړى يش!! هو په خداى قسم همدايس ده ،ډېر ځله سرت سرت
شخصيتونه؛ د خپلوانو په الس او حتى د خپلو ضعيف النفسه ملگرو په الس دښمنانو ته په الس
وركړى شوي او وژل شوي!!
قرآن فرمايي چي د يوسف عليه السالم د وروڼو طمع دا وه چي په دې رسه به له خپيل مخي
يو سرت خنډ لري كړي او خپلو موخو ته د رسېدو لپاره به الر آواره كړي ،خو نه پوهېدل چي د
دې كار پايله به څه وي!! د خپل دغه رشمناك كار په عواقبو له پوهېدو عاجز وو او دايس گامن
ئې نه كاوو چي يوه ورځ به بيا له يوسف عليه السالم رسه مخامخ كېږي او دا ټوله ماجرا به د
دوى مخي ته كېښودى يش!! همدا راز فرمايي چي په كوهي كي د لوېدو په مهال يوسف عليه
السالم ته الهام وشو چي پروا مه كوه ،له دې ځايه به ووځې ،دايس ورځ به رايش چي دوى به
ستا مخي ته رسټيټي او رشمنده والړ وي او دا كار به ورپه يادوې!! او دا هغه څه دي چي د حق
د الري مبارزينو ته د ستونزو او كړاوونو په مهال الهام كېږي ،اللّٰه تعاىل ئې له ناهيلۍ ساتي او
په زړونو كي ئې هييل او اميدونه راپيدا كوي .د يوسف عليه السالم د قصې په بيانولو رسه قرآن
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د دغو دريو اسايس موضوعگانو د اثبات لپاره تاريخي بېلگي زموږ مخي ته ږدي :د وروڼو
مخالفت او د دوى په الس كوهې ته لوېدل ،د نامعلوم برخليك په لوري خوځېدل ،په ارزانه بيع
خرڅېدل ،د ستونزو او كړاونو بېلگه ،په څاه كي د لوېدو په وخت كي دا الهام چي له دې ځايه
به حتامً ژغورل كېږې او له كوهي وتل د نجات بېلگه او په پاى كي له خپلو وروڼو رسه په دايس
حال كي مخامخېدل چي هغوى به په خپلو نادودو او جفاگانو رشمنده وي د بري او د دښمن د
ماتي تاريخي بېلگه .تاسو به د بايبل په هيڅ برخي كي او د هيڅ قصې په ترڅ كي ونه مومئ
چي له كومي قصې ئې دايس كوم سرت مطلب ثابتول او يوه مهمه الرښوونه كول په نظر كي وي.
بايبل لييك چي د يوسف وروڼو د ده جامې د يوې وزې په وينو رسې كړې ...پالر ته راغلل او
وئې ويل :آيا دا د يوسف جامې نه دي؟  ...هغه جامې وپېژندې او وئې ويل :حتامً كوم ځناور
خوړىل دئ ...نو له ويره ئې خپيل جامې څريي كړې ،زړې جامې ئې واغوستې ...ډېري ورځي ئې
په ماتم تېري كړې ...د كورنۍ غړو هڅه وكړہ چي هغه ته تسيل وركړي خو گټه ئې ونه كړہ...
وئې ويل :ترمرگه به د يوسف غم هېر نه كړم!! قرآن د بايبل دا وينا غلطه گڼي او فرمايي:
ُ َ
َ َ َ ََََُ
َ ۡ
َ ُ ْ َ َٓ َ َ َ ۡ َ َ
َ ٓ ُۡ َ
َ ُٓ َ ُ
َوجاء ٓو أبَاه ۡم ِعشا ٗء َيبكون * قالوا َ َٰٓيأبَانا إِنا ذهبنَا ن ۡستب ِ ُق َوت َركنَا يُوسف ِعند مت ِعنَا فأكله
َ ُٓ ََ َ
َ َ ۡ َ ََ ۡ
ۡ ُ ََٓ َ َ
َ َ
نت ب ُم ۡؤمن َلنَا َولَ ۡو ُكنَا َصدق َ
ِين * َوجاءو علي ق ِمي ِصهِۦ بِدٖم ك ِذ ٖب ۚ قال بَل سولت
ِ
ٱلذِئب ۖ وما أ ِ ِ ٖ
َُ َ ُ ُ َ
ُ ۡ ََ ُ ََ َ َ ُ َ
ََ ۡ َ
لك ۡم أنف ُسك ۡم أ ۡم ٗرا ۖ فصبر ج ِميل ۖ َوٱلله ٱل ُم ۡستعان علي ما ت ِصفون * يوسف18 -16 :
د يوسف عليه السالم وروڼه ماخسنت په اوښلنو سرتگو خپل پالر ته ورغلل او وئې ويل :پالره! موږ
له يوه بله د مخيك كېدو لوبه كوله ،يوسف مو د خپلو شيانو خوا ته پرېښود ،په همدې كي لېوه
راغى او هغه ئې وخوړلو ،ته به حتامً زموږ په خربي باور نه كوې كه څه هم موږ په يقين رسه
رښتيني وو ،هغه ورته وويل :دايس نه ده ،خپلو نفسونو غولولي يئ او كوم غلط كار ئې درباندي
كړى ،زما لپاره له ښه صربه پرته بل څه نه دي پاته ،ستاسو د دې خربو په وړاندي به له اللّٰه تعاىل
مرسته غواړم ،يوازي اللّٰه تعاىل هغه ذات دئ چي په دايس حاالتو كي ترې مرسته غوښتى يش!!
گورئ د بايبل او قرآن د ويناوو ترمنځ څومره ژور توپري دئ ،يو د قصې اتل صابر ،حساس او
په حاالتو پوه انځوروي ،د خپلو زامنو له وينا ،څېرې او حركاتو پوهېږي چي دروغ ورته وايي ،نه
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ئې په خربو باور كوي ،نه ئې په اوښلنو سرتگو غولېږي او نه ئې د يوسف عليه السالم هغه جامې
دوكه كوىل يش چي په نورو وينو ئې رسې كړې .صرب كوي ،په غمونو كي خپل رب ته پناه وړي.
خو بل ئې د دايس بې صربه انسان په څېر انځوروي چي له ډېره ويره خپيل جامې څريي ،زړې
جامې پر تن كوي او ژمنه كوي چي تر مرگه به دا غم هېر نه كړي!!
قرآن د دې قصې په ترڅ كي موږ ته څو مهمي الرښووني كوي:
بايد په خپلو قضاوتونو كي تلوار او عجله ونه كړو ،بايد محتاط واوسو ،يوازي د متهم
ظاهري بڼه ،اوښلنې سرتگي ،غولوونكې ادعاگاني او هغه شواهد چي د خپيل ادعاء د ثبوت لپاره
ئې وړاندي كوي كافي ونه گڼو ،د متهم سوابق بايد په پام كي ولرو.
يعقوب عليه السالم حساس او پوه انسان وو ،د يوسف عليه السالم د وروڼو په تصنعي ژړا،
د قضيې په باب د دوى د خربو له څرنگوالي ،د يوسف عليه السالم د كميس له وضعي او له
يوسف عليه السالم رسه د وروڼو مخكنيو حسادتونو ته په پام رسه پوه شو چي زامنو ئې رښتيا نه
دي ورته وييل او اصيل قضيه ئې ترې پټه كړې ده.
د مصيبتونو په وړاندي صرب كول د پيغمربانو طريقه ده.
ښايي يعقوب عليه السالم ته د خپل زوى يوسف عليه السالم تر وركېدو دا غم او اندېښنه
الزياته درنه وه چي زامن ئې دايس دي ،له ده او له خپل ورور رسه ئې دايس څه كړي ،بې شكه
چي د يعقوب عليه السالم لپاره به د دايس زامنو زغمل او تحمل تر دې هم دروند پېټى او له
زغم او حوصلې اوچت وو چي يو زوى ترې ورك شوى ،د يوه رشيف او بااحساسه انسان لپاره دا
ډېر دروند پېټى وي چي خپل زامن د خپل اوچت انتظار خالف گوري او له دايس كسانو رسه په
يو ځاى ژوند كولو مجبور شوى وي!!
يعقوب عليه السالم چي په خپله جليل القدره پيغمرب او د يوه سرت او اولوالعزمه پيغمرب
ابراهيم عليه السالم ملىس دئ او اللّٰه تعاىل ته د نږدې والي او د معنوي مقام په لحاظ خورا
اوچت مقام لري ،خو رسه له دې سرت او اوچت معنوي مقامه ،له غيبه بې خربه دئ ،له دې عاجز
دئ چي پوه شې زامنو ئې له يوسف عليه السالم رسه څه كړي دي؟!! څو كيلو مرته لري د ده
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نازوىل او گران زوى په كوهي كي پروت دئ ،خو دى ئې نه له حاله خرب دئ او نه ئې مرسته كوىل
يش!! خپل عجز او ناتواني په دې الفاظو بيانوي :يوازينى مستعان او مرستندوى اللّٰه تعاىل دئ،
فقط له هامغه ذات نه بايد مرسته وغوښتىل يش .په دې بيان رسه د هغو ناپوه خلكو خولو ته
سخت گوزار وركړى شوى چي په غيب باندي له اللّٰه تعاىل پرته د بل چا د پوهېدا دعوى كوي!! د
قصې دغه برخه موږ ته د قرآن عظيم الشان له اسايس مطالبو يو مطلب په گوته كوي ،هغه دا
چي په زمكه او آسامن كي له اللّٰه تعاىل پرته نه څوك په غيبو علم لري او نه د چارو د سمبالولو
واك او اختيار لري ،هر څوك چي له خدايه پرته بل چا ته د غيبو د علم نسبت وكړي او هغه د
چارو مترصف وگڼي په واقع كي ئې قرآن تكذيب كړى دئ.
بايبل د قصې په منځ كي د يهودا او تامار تر عنوان الندي يوه بله خندوونكې قصه رااخيل او
وايي :په دغو ورځو كي يهودا د پالر له كوره عدوالم ته والړ او د حريه نومي كس خوا ته دېره
شو ،هلته ئې شوعا نومي ښځه په نكاح كړہ ...له هغې د دريو زامنو عري ،اونان او شيله خاوند
شو...عري ته ئې تامار نومي نجلۍ راواده كړہ ...خو دى رشير انسان وو نو ځكه خداى وواژو،
يهودا د ده ورور ته وويل چي زموږ له دود دستور رسه سم ته بايد د خپل ورور كونډہ ځان ته
په نكاح كړې تر څو ستا د ورور نسل پاته يش!!! ده په نكاح كړہ خو د نږدېكت په وخت كي به
ئې اعتزال كاوو تر څو تامار حامله نه يش او د ده اوالد د بل په نامه ياد نه يش!!! د اونان دا كار
د خداى خوښ نه شو نو ځك ه ئې هغه هم مړ كړ!!! يهودا خپيل نږور تامار ته وويل چي د پالر
كره والړہ شه كله چي شيله ځوان شو تا به ورنكاح كړم ...خو يهودا له دې وېرېدو چي شيله هم
مړ نه يش ...څه موده وروسته د يهودا مېرمن مړہ شوه ...يهودا غوښتل متنه ته والړ يش ...تامار
خربه شوه ...د كونډيتوب جامې ئې وايستې ...د دې لپاره چي ونه پېژندى يش يو ټيكرى ئې په
رس كړ او خپل مخ ئې پرې پټ كړ او د كور په دروازه كي د يهودا په انتظار ودرېده ...غوښتل
ئې له هغه غچ واخيل چي ولي ئې شيله ته په نكاح نه كړہ ..يهودا وليده ...د فاحشې گامن ئې
پرې وكړ ...خوا ته ئې ورغى ...غوښتنه ئې ترې وكړہ ...نه پوهېدو چي خپله نږور ئې ده ...د يوه
سېرلي په بدل كي ئې نږدېكت وررسه وكړ ...او خپله عصا او گوتې ئې په گرو كي ورته
كېښوده ...څه موده وروسته يهودا ته خرب ورسېدو چي تامار زنا كړې ده ...ده ئې د سوزولو
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فيصله وكړہ ...تامار وويل :د دې عصا او گوتې خاوند زما د اوالد پالر دئ ...يهودا وويل دا څه
تقصري نه لري ...ځكه ما خپل زوى شيله ته په نكاح نه كړہ ...له سوزولو ئې تېر شو ....تامار
غربگوني وزېږول ...د زېږون په وخت كي يوه ماشوم الس راوايست او قابلې د ده په مټ سور
تار وتاړو ...هغه الس شا ته كړ ...او بل تر ده مخيك وزېږېدو!!! يو ئې فارس (بهر راوتونىك) او
بل ئې زارح (سور) ونوماوو!!!
په دې ضمني قصې كي دا د حريت وړ خربي مومو:
اونان بايد د دې لپاره د خپل ورور له كونډي رسه نكاح وكړي چي د مړ ورور نسل دوام
وكړي!! نه پوهېږو چي د دې نوې نكاح په نتيجه كي زېږېدونىك اوالد به ولي د مخكني ورور
نسل او اوالد گڼل كېږي؟!! او اونان به ولي د دې لپاره اعتزال كاوو چي اوالد ئې د بل په نامه ياد
نه يش؟!!
دا خربه كوم عقل منىل يش چي تامار د دراوزې په خوله كي ودرېده ،يهودا پرې وربرابر شو،
د دې له انتظار رسه سم د دې خوا ته راغى ،مطالبه ئې ترې وكړہ ،موافقه وشوه ،يهودا هغه له
خربو ونه پېژنده ،له رنگه ئ ې هم ونه پېژنده ،د نږدېكت په مهال ئې هم له خربو او له رنگه ونه
پېژنده!!! گواكي دا د پټو سرتگو او له ليدو كتو او خربو پرته كومه معامله وه!! په همدې يو ځل
نږدېكت رسه هغه حامله شوه!!! او همدا حامله كېدا هغه څه وو چي تامار غوښتل...
يوه ماشوم خپل الس راوايستو ،قابلې سور تار ترې تاو كړ ،په شا شو ،بل راووت!!!
تاسو به بايبل له دايس مسخره خربو ډك ومومئ .باور وكړئ ما ته د بايبل د ليكونيك خربي
هومره د حريانتيا او تعجب وړ نه برېښي لكه د بايبل د منونكو دا سفاهت او بې عقيل چي له
دايس مسخره قصو ډك كتاب يو مقدس كتاب گڼي ،ليكونىك خو ئې خاص مقاصد لري ،خو
منونيك ئې څه بال وهيل چي دايس بېهوده خربي مني؟!!
قرآن د بايبل دا ادعاء ردوي چي كاروانيانو يوسف عليه السالم له خپلو وروڼو وپېرېدو ،د دې
ادعاء برعكس وايي چي كاروانيانو له څاه راوايست او د موندل شوې قيمتي متاع په څېر ئې پټ
كړ ،د قرآن په دغو مخترصو الفاظو كي هومره ژور مطالب پراته دي چي د هغه مهال د ټولني د
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دردونيك وضعيت د دقيقي توضيح لپاره كفايت كوي ،د كاروان د ساالر يو غالم هغه ته د يوه
تنيك ځوان د مون دلو زېرى وركوي ،هغه ئې د قيمتي متاع په څېر پټ ساتي او دا ځكه چي دى
به څو ورځي وروسته د مرص په بازار كي په گرانه بيع پلوري ،يعني هغه مهال نه يوازي د
غالمانو د پېر پلور بازار گرم وو بليك دومره بې امنيتي خوره وه چي چا ته به كوم ماشوم او تنىك
زملى په الس ورغى ،كه څه هم د كومي آزادي او عزمتني كورنۍ غړى به وو ،بس د غالمانو په
ډلي كي به شامل شو ،له خپيل كورنۍ رسه به ئې روابط د تل لپاره وشلېدل ،د بېرته ستنېدو
مجال ئې نه شو ترالسه كوىل ،د مجهول برخليك په لوري به يووړل شو ،الس په الس به شو ،په
يوه بل به خرڅ شو ،په دې رسه قرآن حكيم د هغه مهال اجتامعي وضعيت په دقيقه توگه انځور
كړى.

يوسف او د فوطيفار مېرمن
بايبل تر دې عنوان الندي لييك :په مرص كي د فرعون د ساتونكو مرش فوطيفار ،يوسف په
بيع واخيست ...څه موده وروسته ئې دى د خپل كور او تجارت ناظر وټاكو ...يوسف ښايسته
ځوان وو ،د فوطيفار مېرمني زړہ پرې بايلو ...له هغه ئې د مبارشت غوښتنه وكړہ ...هغه ونه
منله او وئې ويل :بادار مي پر ما دومره اعتامد كړى ،د خپلو ټولو شتمنيو اختيار ئې راسپارىل...
څنگه به دا كركجن كار كوم ...دا د خداى په وړاندي لويه گناه ده ...خو هغې الس نه اخيست...
يوه ورځ يوسف د كور په كارونو لگيا وو ...له دوى دواړو پرته بل څوك په كور كي نه وو...
هغي مېرمني الس ورواچاوو چي له ما رسه څمله ...يوسف ترې وتښتېدو او له كوره ووت ،خو
جامه ئې د هغي ښځي په منگولو كي پاته شوه ...ښځي خدمتگارانو ته چيغي كړې او هغوى ته
ئې وويل :خا وند مي يو عرباني نوكر كور ته راوستى ،دا دئ ما ته ئې سپكاوى راواړولو ...زما
خوني ته راغى ...الس ئې راواچاوو ...ما چيغي كړې او دى وتښتېدو او دا دئ جامه ئې زما په
الس كي پاته شوه ...كله چي فوطيفار د خپيل مېرمني خربي واورېدې ډېر په غصه شو او يوسف
ئې په هغه زندان كي واچاوو چي د پاچا نور بنديان په كي اچول شوي وو!!! )
د بايبل له ليكونيك پوښتنه كوو :تا خو څو سطره مخيك ليكيل چي په كور كي بل څوك نه
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وو ،نو د فوطيفار مېرمني چا ته غږ كړ او دا خدمتگاران په يوې چيغي څنگه او له كومه
راورسېدل؟!! راشه د قرآن وينا واوره چي څومره دقيقه او له ژورو الرښونو ډكه ده:
قرآن د قصې دا برخه د يوسف عليه السالم د ابتالء او آزمويني د يوه بل ،خو ډېر حساس او
خطرناك پړاو په توگه رااخيل ،تر دې مخيك د وروڼو له مخالفت او حسادت رسه مخامخ شو ،په
كوهي كي واچوىل شو ،په ارزانه بيع خرڅ شو ،بل ملك ته يووړل شو ،آزاد ژوند ئې د غالمۍ په
ژوند بدل شو ،په پاى كي د يوې مفسدې مرصي كورنۍ نوكرۍ ته اړ شو او دا د ده د ژوند تر
ټولو حساسه مرحله او ترټولو خطرناكه آزموينه وه ،اوس له يوه بل دښمن رسه مخامخ دئ،
مخكني دښمن په زړہ كي ورته كينه او حسادت درلود ،خو دا دښمن په زړہ كي ورته هوس او
شهوت لري ،هغه په كوهي كي وغورځاوو او دا ئې د گناه په ډنډ كي غورځول غواړي ،د دې
دښمن دام ډېر غولوونىك او جالب دئ او ځان ترې ساتل ډېر گران.
قرآن نه د دې مرصي نوم اخيل او نه ئې د مېرمني ،دا ځكه چي قرآن د تاريخ كتاب نه دئ ،د
نومونو يادول نه م فيد دي او نه رضوري ،د عزيز مرص په نامه ئې يادوي او دا د دې لپاره چي
وښيي د مرص ټول هغه شخصيتونه چي دا ئې يو وو ،د ده په څېر ول ،په خپلو كورونو كي ئې
زملي خدمتگاران او پېغيل خدمتگاراني ساتلې ،د دې پروا ئې نه وه چي له دې څه فتنې
راوالړېږي ،دايس پېښو ته ئې د گناه په سرتگه نه كتل ،خاص اهميت ئې نه وركاوو ،دا اختالط او
حتى په جنيس روابطو كي آزادي د هغو كورنيو يوه عادي او عامه معامله وه او د هر ارشافي
ژوند يوه الزمي ځانگړتيا ده.
د قرآن له وينا معلومېږي چي د مرص عزيز د يوسف عليه السالم له ليدو رسه سم د هغه له
څېرې ،ناستي والړي ،هوښيارتيا او زيركتيا پوه شوى چي هغه يو غالم نه ،بليك له يوې رشيفي
كورنۍ رسه تعلق لري چي د حوادثو او پېښو طوفانونو له دې برخليك رسه مخامخ كړى ،نو ځكه
ئې خپيل ښځي ته وويل :نه ښايي له هغه رسه د مريي په څېر چارچلند ويش ،بليك په كار ده ښه
ئې وپالې  ،هيله ده چي په دې كور كي د هغه شته واىل موږ ته گټور ثابت يش ،كه مو په هغه
كي نوري ښېگڼي او وړتياوي وموندې په زويولۍ به ئې ونيسو او د خپلو ټولو شتمنيو امين او
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وارث به ئې كړو.
قرآن فرمايي چي د عزيز مرص مېرمني يوسف خپيل خوني ته وروغوښت ،دروازې ئې كليك
وتړلې ،بيا ئې يوسف ته بلنه وركړہ ،هغه انكار وكړ ،وئې ويل :اللّٰه تعاىل مي رب دئ ،دغه ځاى
ته ئې راورسومل ،دومره پېرزويني ئې راباندي وكړې ،دا كار لوى ظلم دئ ،ظاملان نه ژغورل كېږي
او نه بريالي كېږي!! او يقيناً چي هم هغې د ده تلوسه وكړہ او كه ده د خپل رب برهان نه وى
ليدىل حتامً ئې د هغې تلوسه كوله ،په دې توگه مو فحشاء او بدكاري ترې وگرځوله ،بې شكه چي
هغه زموږ له مخلصو بندگانو وو( ،هغې غوښتل الس ورواچوي ،دى ترې وتښتېدو) ،له ملني ئې
ونيولو( ،ملنه ئې وشكېده او د هغي ښځي په منگولو كي پاته شوه) ،د دروازې له پرانيستلو رسه
سم ئې د ښځي خاوند په خپيل مخي كي وموند ،مېرمني ئې وويل :د هغه چا سزا به څه وي چي
غوښتل ئې ستا مېرمني ته سپكاوى ورواړوي؟! ده وويل :دې له ما نفساني غوښتنه درلوده ،د
كورنۍ له غړو يوه شاهد دايس شهادت وركړ :كه ئې كميس له مخي غوڅ شوى وي ،نو دې رښتيا
ويىل او دى دروغجن دئ خو كه كميس ئې له شا غوڅ شوى وي نو بيا خو دې دروغ وييل او دى
رښتينى دئ ،چي وئې ليدل كميس ئې له شا غوڅ شوى ،نو خاوند ئې مېرمني ته وويل :دا ستاسو
ښځو مكرونه دي ،ستاسو مكرونه ډېر سرت سرت دي ،يوسفه! له دې تېر شه او ته اې ښځي! د
خپيل گناه معافي وغواړہ ،يقيناً چي خطاء شوې يې!!
د قرآن الفاظ دا دي:
َ َ ََ
َ ۡ َ َ َۡ
َُ
َۡ َ َََ ۡ َۡ َ ََ َ َ ََ َ
َ َُۡ َ ُ
َور َودته ٱلتِي ه َو فِي بيتِها عن نف ِسهِۦ و غلق ِت ٱٓأۡلبوب وقالت هيت لك ۚ قال معاذ ٱللهِ ۖ إِنهۥ
َ
َ َ
َ ٓ َ ۡ َ َ ََۡ َ َُ َ ۡ
ََۡ َ َ ۡ
َ
ََۡ َ ََ َ
ربِي أحسن مثو
اي ۖ إِنهۥ َل ُيفل ُِح ٱلظل ُِمون * َولقد همت بِهِۦ ۖ َوهم ب ِ َها لو َٓل أن رءا بُ ۡره َن
َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ٓ َ َ َۡ ۡ َ َٓ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ ََ َ َۡ َ َ ََ ۡ
َربِهِۦ ۚ كذل ِك ل ِنصرِف عنه ٱلسوء وٱلفحشاء ۚ إِنهۥ ِمن ِعبادِنا ٱلمخل ِصين * وٱستبقا ٱلباب وقدت
َ َ
َ َ ۡ َ َ ُٓ َ ۡ َ َ َۡ َ ُ ً َ َ
َ َ ُ
ُُ َََۡ َ َ َ َ َ َ َۡ
اب ۚ قالت ما ج َزاء من أ َراد بِأهل ِك س ٓوءا إِ َٓل أن ي ُ ۡسج َن أ ۡو
ق ِميصهۥ ِمن دبرٖ وألفيا سيِدها لدا ٱلب ِ
ۡ َۡ ٓ َ َ َ ُ ُ َُ
ُ
َ َۡ َ َۡ
َ َ
ََ ٌ َ
َ َ َ
اب أل ِيم * قال ِه َي ر َودتنِي عن نف ِسي ۚ َوشهِد شا ِهد ِمن أهل َِها إِن كان ق ِميصهۥ قد ِمن ق ُب ٖل
عذ
َ َ َ ُ ُ َُ
َ َََ
ُُ ََ ََ ۡ َ ُ َ َ َ
َ
ۡ
َ
ۡ
َ
َف َصدقت َو ُه َو م َن ٱلكذب َ
ين * ِإَون كان ق ِميصهۥ قد ِمن دبرٖ فكذبت وهو ِمن ٱلص ِدقِين * فلما
ِ
ِِ
َ َ َ ُ َُ
ُُ َ َ َُ
ُ ُ ُ َۡ ۡ َ ۡ َ َ
َۡ ُ َ َ َۡ َ ُ َ َ
َرءا ق ِميصهۥ قد ِمن دبرٖ قال إِنهۥ ِمن كي ِدكن ۖ إِن كيدكن ع ِظيم * يوسف أعرِض عن هذا ۚ
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َ ۡ َۡ
َۡ
َ
َ ُ
نت ِم َن ٱلخ ِاطَنئِـ * يوسف29 -23 :
وٱستغ ِفرِي ل ِذۢنب ِ ِك ۖ إِن ِك ك ِ
د قرآن دا برخه څو الرښووني او ظريف ټيك زموږ مخي ته ږدي:
اللّٰه تعاىل يوسف عليه السالم د خورا سرت مأموريت او لويي دندي لپاره غوره كړى وو ،د يوه
سرت انقالب لپاره ،د يوه سيايس ،اجتامعي ،فكري او اخالقي انقالب لپاره ،د مرص په څېر په يوې
دايس ټولني كي چي له مدني لحاظه ډېره مخيك تللې خو له فكري او اخالقي لحاظه ډېره
وروسته پاته ،ظلم ،فساد او بې عدالتي خپل تور وزر پرې غوړوىل ،واكمنان ئې په فساد كي تر
ستونې غرق ،مظلومان له خپلو ټولو انساني حقوقو محروم ،د واكمنانو د هوسونو قرباني ،په نه
گناه زندان ته درومي او د اربابانو د مزاج خالف په يوه معمولي كار په دار ځړول كېږي ،دا سرت
مأموريت سپېڅىل ،مهذب ،مدبر او د ډسپلين خاوند قيادت او زعامت ايجابوي ،هغه كسان چي
د اسالمي ټولني د جوړولو په الره كي مبارزه كوي ،هغه ټولنه چي پيغمربان عليهم السالم ئې پر
جوړولو مأمور شوي ،بايد دغيس لوړ شخصيت ولري او د مبارزې په لوړو ژورو كي د دوى دا
وړتياوي راڅرگندي يش.
كه چېري ظروف او رشائط په گناه كي د انسان د پرېوتو مشوق وي او هغه گناه ته
وهڅوي ،نو د ډېرو سرتو شخصيتونو د لوېدو او سقوط احتامل هم شته ،له هغو ظروفو او
رشائطو چي انسان گناه ته رابولي يا ئې ورته را كاږي بايد ځان وساتو.
كه چېري يوسف عليه السالم د خپل رب برهان نه وى ليدىل ،د هغي مېرمني په لوري به
ښويېدىل وو ،راشئ وگورو چي دا الهي برهان څه وو؟ د آيت له فحوى نه معلومېږي دا برهان د
يوسف عليه السالم هغه احساس وو چي په دغو الفاظو رسه ئې بيان كړ :اللّٰه تعاىل مي رب او
پا لونىك دئ ،دې غوره مقام ته ئې راورسومل ،ظاملان نه ژغورل كېږي ،همدغه احساس د دې باعث
شو چي د ځوانۍ په هغه طوفاني دوره كي د شيطان او نفس له وسوسو خوندي پاته يش.
قرآن فرمايي چي په دې كار رسه يوازي دا نه چي دى له دغي گناه وژغورل شو بليك په
همدې رسه بې حيايي او بدكاري له ده په شا ومتبول شوه!! د قرآن دا وينا په سطحي نظر رسه
انسان ته عجيبه برېښي ،خو په لږ دقت رسه پوهېدى يش چي په دې الفاظو كي ډېر ژور او
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ظريف مطالب پراته دي ،څوك چي په لومړي ځل د خپل نفس د ناروا غوښتني او د خپل هوس
د هڅوني په وړاندي صرب وكړي ،تسليم نه يش او پښې ئې له ښويېدو وژغورل يش ،دغه كار په
ده كي د ځان ساتني هغه ځواك او احساس كامل او قوت ته ورسوي چي په راتلونكې كي ئې د
دايس هڅونو په وړاندي پښې ونه ښويېږي ،چا چي په لومړۍ مقابلې كي د بديو په وړاندي ماته
ونه خوړله ،د بديو د مقابلې ځواك ئې الزيات پياوړى او مضبوط يش او چا چي په لومړۍ
مقابلې كي ماته وخوړله ،بيا بيا به تر بريدونو الندي راځي او ماته به خوري ،څوك چي د
بدكاريو دروازه پرانيزي تړل ئې ورته گران يش او څوك چي د لومړي ځل لپاره د هغې له
پرانيستلو ډډہ وكړي د تل لپاره ترې خوندي پاته يش ،يوه گناه نورو گناهونو ته الر پرانيزي ،يوې
گناه ته په منفي ځواب ويلو رسه د نورو مخه نيول كېږي ،يوسف عليه السالم هغي لومړۍ بلني
ته په منفي ځواب ويلو رسه ټولو هغو كسانو ته ځواب وركړى چي د ده د بې الري كولو طمع
ئې كوله ،ټول په دې پوهېدلي چي دا هوښيار ښكار په لومي كي نه نښيل ،چي د عزيز مرص
مېرمن په دې ونه توانېده نور به څنگه هغه ښكار كړى يش او څنگه به د هغه د ښكار كولو
جسارت او طمع كوي؟!! هو؛ په دې رسه اللّٰه تعاىل له يوې خوا دى د ځوانۍ په هغو شېبو كي
چي احساسات ښه په ځوښ كي وي او هوس ډېر څپانده په گناه كي له پرېوتو وساتو او له بيل
خوا ئې بد كارۍ ته بلونيك ځواكونه په فرسخونو له ده لري كړل.
اللّٰ ه تعاىل هغه د مرص د ټولني د زعامت لپاره غوره كړى وو ،د مرص د هغه وخت پر ټولني
د فحشاء ،اخالقي فساد او جنيس آزادۍ تور وزر غوړېدىل وو ،په خاصه توگه د ټولني په لوړ
پوړيو او ارشافي كورنيو كي دا بيامري په پراخه پيامنه خوره وه ،له دې پلوه ئې حالت دايس وو
لكه د نن ورځي د لوېديځي نړۍ د گنده ټولنو حالت ،جنيس بې الريتوب ته نه يوازي د گناه په
سرتگه نه كتل كېدل بليك يو عادي كار گڼل كېدو ،د يوسف عليه السالم دا كار د دې باعث شو
چي د مرص ټولي هغه مېرمني چي په خپلو نخرو رسه ئې د مرص هر واكمن په آسانۍ رسه ښكار
كاوو له ده ناهيلې يش او د ده د بې الري كولو طمع ونه كړي ،كه د عزيز مېرمن ونه توانېده
چي يوسف عليه السالم د خپيل ځوانۍ په موسم كي دوكه كړي ،هغه وخت چي احساسات
څپانده وي او په دايس حالت كي چي دى ئې مريى او خدمتگار وو ،نو له هغه وروسته چي د
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عمر پوخوالي ته ورسېږي او د مرص واكمن يش ،نو څنگه به هغوى وكوالى يش چي دى ښكار
لس ٓو َء َوٱلر َفحرشَ آ ََۚء (ترڅو په دې توگه بدكاري
كړي!! د قرآن دا الفاظ څومره دقيق دي :لِ َن رِ
رص َ
ف َعنرهُ ٱ ُّ
او بې حيايئ ترې ايساره كړو!!) ،دايس ئې نه دي وييل چي هغه مو له بدكارۍ او بې حيايۍ
راايسار كړ ،نه؛ بليك بدكاري او فحشاء ترې ايساره شوه ،يعني هغه كار ئې وكړ چي نور بدكاري
او بې حيايي ورته نږدې نه يش.
د هغو ټولو آزمېښتونو له جملې چي يوسف عليه السالم وررسه مخامخ شوى ،خورا لوى او
خطرناك ئې همدغه آزمېښت وو ،د وروڼو مخالفت ،كينه او حسادت ،په څاه كي لوېدل،
مرييتوب ته لېږدېدا او بندي كېدا ...دا ټول تر دې آزمېښت ډېر ډېر آسانه ول.
گورئ چي د قرآن د وينا په لفظ لفظ كي څومره ژوري الرښووني او ظريف ټيك مخي ته
راځي ،دوه څېرې ئې په ډېره دقيقه او اغېزمنه توگه انځور كړې :يو د خداى بنده او بل د نفس
بنده ،يو له گناه تښتي او بل په گناه پيس زغيل ،يو د ځوانۍ په جذباتي موسم كي له گناه ځان
ساتي او بل په دايس حال كي د گناه هڅه كوي چي ټولي جسمي او جنيس اړتياوي ئې رفع
شوې ،دواړہ د دروازې په لوري منډي وهي خو يو ئې د پرانيستلو او له گناه د ځان ژغورلو په
نيت او بل ئې د دې لپاره چي خالصه نه يش او ښكار ئې له منگولو ونه وځي ،دواړو د دروازې
په لوري وځغاستل ،يو ئې له گناه د تېښتي لپاره او بل ئې د بي الري نفس د اشباع لپاره ،يو ئې
له خد ايه وېري تېښتي ته اړ كړى او بل ئې د زړہ له مراد د محرومېدو وېري ،عجيبه صحنه ده،
دوه متضادي څېرې په يوه تگلوري كي ،د يوه منزل په لور په منډو ،مگر له بېال بېلو موخو رسه،
څه عجيبه صحنه نندارې ته اېښودل شوې ،هغه صحنه چي زړہ په لړزا او درزا راولي ،مشاعر
هڅوي ،پ ه انسان كي وجد راپاروي .ډېر دايس كسان مومې چي دوى او هڅي ئې د دې صحنې
له څېرو رسه ورته دي ،ټول په يوه تگلوري كي ،د يوه هدف او مقصد په لور تلوار كي ،كله نا
كله له ورتو شعارونو او ادعاگانو رسه ،خو يو ئې د رحمن خداى لپاره او بل ئې د نفس او شيطان
په حكم ،يو ئې په پاك ملنتوب رسه او بل ئې له لړلو او ملوثو السونو رسه ،يو ئې له ا ّٰلله تعاىل د
وېري په ډك زړہ رسه او بل ئې له خرين ،خچن او گنده ضمري رسه.
دواړہ د خپل محسن په وړاندي ودرېږي ،د يوه د ژوند ملگرى او د بل آقا ،يوه ته دي
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محسن هر څه وركړي او د خپل ژوند رشيكه ئې گرځولې ،خو له بل رسه ئې يوازي دومره كړي
چي په نوكرۍ ئې نيوىل ،يو خپل محسن ته صادق او وفادار او بل ورته خائن او بې وفا ،مجرم تر
بې گناه مخيك د ځان د برائت ادعاء كوي او بې گناه تورنوي او د هغه لپاره د سزا غوښتنه كوي!!
پاك ملنى بېگناه له دې ډډہ كوي چي بل تورن كړي ،له ځانه دفاع ته اړ كېږي.
لكه څنگه چي مو د يوسف او د هغه د وروڼو په قصې كي ولوستل چي تېرى د يوسف
عليه السالم د وروڼو لخوا شوى ،هغه ئې څاه ته وغورځاوو او بيا ئې د ده كميس د دې لپاره په
"كاذبه وينه" سور كړ چي پالر پرې وغولوي ،دلته هم وينئ چي تېرى د بدكار او مجرم له پلوه
دى او د صالح مظلوم كميس په كي څريي شوى ،هغه تورن شوى او هغه په زندان او دردناك
عذاب گواښل شوى!! كه تاريخ ته يو ځغلند نظر واچوو نو وبه گورو د دغو دوو انساني لوريو
ترمينځ د تاريخ د ټولو ټكرونو ماهيت همدغيس دئ.
كله چي دوى دواړہ د مرص عزيز د وره خوله كي ويني ،نو مجرمه ښځه ئې په جگ غږ وايي:
يوسف ستا پر عزت او ناموس د تېري او الس اچولو نيت درلود ،د دايس تېري كوونيك سزا له دې
پرته بل څه كېدى يش چي يا بندي يش او يا سخت تعذيب يش!! په دې صحنه كي هم گورئ چي
د رش او فساد سمبول يرغلگر دئ ،تبليغات او افرتاءات د هغه له لوري دي او د پاك ملنتوب او
تقوى لورى تر تهاجم الندي او دفاع ته اړ شوى!! تل همدايس وي ،د چا ملن چي په گناهونو
لړلې وي هغه څوك په گناه تورنوي چي له گناه نه د تېښتي پر وخت ئې ملن څريي شوې .اكرثاً
دايس كېږي چي سپيڅيل خلك د خپل سپېڅلتوب نه د دفاع لپاره تبليغاتو ته ځان اړ نه گڼي ،او
دا رضورت لږ احساسوي چي د خپل پاك ملنتوب لپاره دالئل وړاندي كړي ،دا مجرمان او گناه
گاران دي چي د خپل جرم د پټولو او سپېڅلتيا د اثبات لپاره تبليغاتو ته رضورت لري ،دوى د
ځان د تربئې لپاره نور خلك تورنوي.
اللّٰه تعاىل په خپله له مخلصو بندگانو دفاع كوي ،هغه تل له متقيانو او پرهېزگارانو رسه دئ،
يوازي ئې نه پرېږدي ،آزمېښتونه پرې راولي ،په لوړو ژورو رسه ئې آزمويي ،دا ځكه چي ابتالء او
آزمېښت د اللّٰه تعاىل سنت دئ او دا ځكه چي د آزمېښتونو په ترڅ كي د متقيانو روزنه كوي ،په
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دې رسه د دوى شخصيت ته مزيده ځال وركوي ،خو هيڅكله ئې د دښمنانو په وړاندي يوازي او
بې ارسې نه پرېږدي ،چا چي د آزمېښتونو په دوران كي تر پايه پوري صرب وكړ ،الهي مرسته به ئې
خامخا خوا ته را ريس ،د باطل د پلويانو او ملگرو له منځه به دايس څوك راوالړوي چي له حق
پالونكو دفاع وكړي ،د مخالف لوري تورونه رد كړي او د دوى پر پاكۍ او پاك ملنۍ شهادت
وركړي!! د يوسف عليه السالم ملن دايس څريي شوې چي د يوسف عليه السالم پر پاكي او د عزيز
د ښځي په بدملنتوب شاهدي وركوي ،هامغيس چي په وينو لړىل كميس ئې يعقوب وپوهاوو چي
لېوه نه دئ داړىل ،بليك وروڼو ئې كوم بل كار پرې كړى.
د عزيز مرص غربگون ډېر سوړ دئ ،له دې هم ډډہ كوي چي خپيل مېرمني ته كومه سخته
خربه وكړي ،دا خو پرېږده چي طالقه ئې كړي ،سزا وركړي ،يا دا له يوسفه لري كړي او يا يوسف
ترې لري كړي ،له خپله كوره ئې وبايس او بل ځاى ته ئې ولېږي ،تر څو د دې فاجعي له بيا
تكراره مخنيوى وكړي ،فقط دومره ورته وايي :د ښځو مكرونه همدايس وي!! په مكرونو كي ډېر
مهارت لري!! د عام خطاب په ډول ،دايس چي نوري ښځي ئې هم په كي شاميل كړې دي :د
ښځو مكرونه همدايس وي!!! د دې دا كار خطاء او غلطي گڼي خو په دې معنى چي ولي ئې
خپل حيثيت او مقام ته پام نه دئ كړى ،دا خو ستا نوكر دئ نه سيال!! يعني دا كار په خپل ذات
كي د اعرتاض وړ نه گڼي؛ يوازي په هغه صورت كي ئې د اعرتاض وړ شمېري چي له خپل سيال
رسه نه وي!! يوسف ته ئې وويل :له دې خربي تېر شه ،څه چي دررسه شوي هغه هېر كړہ او
سرتگي پرې پټي كړہ!! او خپيل ښځي ته ئې وويل :د خپيل گناه لپاره بخښنه وغواړہ ،اشتباه دي
كړې ده!! خو د ده په الفاظو كي دا وضاحت نشته چي له چا بخښنه وغواړي ،له اللّٰه تعاىل كه له
خپل مېړہ؟! د ده الفاظ دا وو :إنك كنت من الخاطئين :يقيناً چي ته له خطاء شوو يې!! آيا له
دې خربي د ده مقصد دا دئ چي گناه دي كړې ،دا عمل خو ذاتاً يوه گناه ده او يا دا چي دا گناه
نه بليك يوه اشتباه گڼي او معنى ئې دا ده چي ولي ئې په يو مريي او غالم باندي زړہ بايلىل او
له هغه ئې د زړہ مراد غوښتى؟! د آيت الفاظ ډېر رصيح دي ،ده په پاى كي د ذنب ،جرم او اثم
پر ځاى د "خطاء" لفظ كاروىل چي مطلب ئې دا دئ :د يوې رشيفي كورنۍ عزمتنه مېرمن چي په
خپل مريي زړہ باييل لويه اشتباه كوي!!
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د مرص د عزيز له خربو دايس معلومېږي چي د ده قصد دا دئ چي مېرمن ئې بايد په خپله
له ده بخښنه وغواړي ،بايد له خپل دغه مېړہ بخښنه وغواړي چي دا ټول آرام او له عيش او
عرشته ډك ژوند ئې ورته مهيا كړى ،دومره پراخ او زيات نعمتونه ئې تر پښو الندي ورته
غوړولي ،خو له دې رسه رسه دا بل چا ته زړہ وركوي او يوه مريي ته پر ده ترجيح وركوي!!
گورئ چي يوسف عليه السالم د دغو ټولو نعمتونو پر يوې وړې برخي الس موندىل ،له دې
ټولو نعمتونو ډېر لږ څه د ده هم په برخه شوي ،خو دى ئې په مقابل كي د اللّٰه تعاىل پاس ساتي
او گناه كول د نعمت كفران گڼي او ترې ځان ساتي ،مگر د مرص د عزيز ښځه څومره ناشكره ده
چي د دغو ټولو نعمتونو په وړاندي د خپل مېړہ پاس نه ساتي؟! د نعمتونو وفرت او ډېرواىل
غالباً د هغه كفران ته الره وبايس او انسان د منعم په وړاندي ناشكرۍ ته هڅوي او په انسان
كي د عصيان او طغيان سبب گرځي.
بايبل دلته د دې قصې له يوې ډېري مهمي او حسايس برخي هيس تېرېږي ،خو قرآن ئې په
تفصيل رسه بيانوي او فرمايي :د ښار ځينو ښځو په خپلو غونډو او مجلسونو كي دا تبرصې پيل
كړې چي د عزيز مرص مېرمني په خپل نوكر زړہ بايلىل ،دا خو ئې څرگنده غلطي كړې ده!! (د
دې له شأن رسه خو دا نه ښايي چي له خپل غالم رسه مينه وكړي ،دا چېري او غالم ئې چېري!!)،
قرآن فرمايي چي دا هيس د دوى مكر وو ،ټولي په همدې مرض اخته وې ،هيس ئې خپلو
خاوندانو ته دايس ښوده چي دوى د عزيز مرص د مېرمني په څېر نه دي ،په دوى دي دا بد گامن
نه كوي!! كله چي د عزيز مرص مېرمن د دوى له دې مكره خربه شوه نو د مېلمستيا بند وبست
ئې ورته وكړ ،د يوې صفې په رس ئې ورته ځاى برابر كړ ،د هري يوې مخي ته ئې د مېوې لوښى
او چاړہ كېښوده ،كله چي دوى په خوراك لگيا وې يوسف ته ئې د دوى خوا ته د څه وروړلو امر
وكړ ،كله چي د مرص د واكمنو مېرمنو وليد ،حسن ته ئې هك پك او مجذوبي شوې ،بې اخيتاره
ئې خپل السونه غوڅ كړل ،د عزيز مېرمني پرې غږ كړ :دا هامغه كس دئ چي تاسو پرې مالمتومل،
هو! ما ترې د زړہ مراد وغوښتو مگر هغه ډډہ وكړہ او كه غوښتنه مي ونه مني او اوامرو ته مي
غاړہ كښېنږدي ځاى به ئې زندان وي ،خوار او ذليل به يش ،يوسف (چي د دوى خربي ئې
اورېدلې او متوجه شوى چي اوس نو وضعيت ال ډېر خطرناك شو ،دلته راغونډي شوې مېرمني
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ټولي د دې په څېر دي ،اوس به هغوى هم د ده د بې الري كولو هڅه كوي ،نو اللّٰه تعاىل ته ئې
د دعاء السونه اوچت كړل او وئې ويل :زما ربه! زندان تر هغه څه راته غوره دئ چي دوى مي
وربولي! كه ته مي د دوى له مكره ونه ساتې دوى ته به مايل شم او د نورو جاهالنو په څېر به
شم!! اللّٰ ه تعاىل د ده دعاء قبوله كړہ ،له دې گنده محيطه ئې د ده د لري كولو پرېكړہ وكړہ،
عزيز مرص رسه له هغه چي حقائق ورته څرگند شوي وو دا فيصله وكړہ چي تر يوې مودې ئې
زندان ته ولېږي.
د قرآن الفاظ دا دي:
َ
َ
َ
َ
ۡ
ۡ
َ
ۡ
ََ َ
َ
ُ َ
ۡ َ َ َ ُ ًّ
َُ ُ َ َ
۞وقال ن ِ ۡس َوة فِي ٱل َم ِدينَ ِة ۡٱم َرأت ٱلعزِيزِ تر ِود فتى َها عن نف ِسهِۦ ۖ قد شغف َها حبا ۖ إِنا لنَ َرى َها فِي
َ
َ َ ُ
َََ َ َ ۡ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ َََۡ ۡ َ َ ََ ٗ َ َ ۡ َُ َ
ضل ٖل مبِي ٖن * فلما س ِمعت ب ِ َمك ِر ِهن أ ۡرسلت إِل ۡيهِن َوأعتدت ل ُهن ُمتكــا َوءاتت كل َوحِدةٖ ِمنۡ ُهن
َ َ ۡ ََ َ َََ َ ُ َۡ َُ ََ ۡ َ
َ َ َ َ
َ ُۡ َ َ
ِسكِينٗا َوقال ِت ٱخ ُر ۡج عل ۡيهِن ۖ فلما َرأ ۡينَه ٓۥ أك َب ۡرنهۥ َوقطع َن أيۡ ِد َي ُهن َوقل َن حش ل ِلهِ ما هذا بَش ًرا
َ َ ۡ ََ ُ َ َ ُۡ َ
ََۡ َ ُُ َ َۡ
َ ۡ َۡ َ
ۡ َ َٓ َ َ َ
إِن هذا إَِل َملك ك ِريم * قالت فذل ِكن ٱل ِذي لمتُننِي فِيهِ ۖ َولقد ر َودتهۥ عن نف ِسهِۦ فٱستعص َم ۖ
ۡ ََ ُ َ َ
َ َ َ ۡ َۡ َ ۡ َ ٓ َ ُ ُ ُ َ ُ ۡ َ َ َ َ ََ ُ ٗ َ َ
َ
َ َ َ
ٱلسج ُن أحب إِل َي ِمما
ول ِئن لم يفعل ما ءامرهۥ ليسجنن وليكونا ِمن ٱلص ِغرِين * قال ر ِب ِ
ۡ َ َ
َ َ ۡ ۡ َ َۡ َ ُ َ َ ۡ ُ َۡ َ ََ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ُ ُ ُ
اب لهۥ َربهۥ
يَد ُعونن ِ ٓي إِل ۡيهِ ۖ ِإَوَل تص ِرف عنِي كيدهن أصب إِليهِن وأكن ِمن ٱلجه ِل ِين * فٱستج
َ َ َ َ َ ۡ ُ َۡ َ ُ َ َُ ُ َ َ ُ َۡ ُ ُ َ ََ َ ُ ۢ َ ۡ َ ََ ُْ َ َ ُ َ ُ
ٱٓأۡلي ِت ل َي ۡسجنُنهۥ
فصرف عنه كيدهن ۚ إِنهۥ هو ٱلس ِميع ٱلعل ِيم * ثم بدا لهم ِمن بع ِد ما رأوا
ََ
حتي حِي ٖن * يوسف35 -30 :
دلته څو خربي د ځانگړې توجه وړ دي:
د ښار د ښځو يوې ډلي ،نه ټولو ښځو ،فقط د درباريانو او رئيسانو ښځو ،هغه چي په خپل
چاپېريال كي د نورو ارشافي مېرمنو له ټولو ارسارو خربېږي ،وويل :د عزيز ښځي لويه غلطي كړې
ده!! خپل غالم ته ئې زړہ وركړى او له هغه ئې د زړہ مراد غوښتى ،د هغې په شان رشيفه او
لوړ نسبه ښځه وگوره او مريي ته زړہ بايلل وگوره! هيڅوك دايس نه كوي لكه چي هغې كړې
دي!! قرآن كريم د دوى دا خربي هيس مكر او حيله گڼي او دا په گوته كوي چي دوى ټولي په
دې ناروغۍ اخته وې ،ټولي د عزيز مرص د مېرمني په څېر وې ،دا خربي ئې د خپل پاك ملنتوب د
اثبات لپاره كړې او په دې رسه ئې خپلو مېړونو ته ښودله چي دوى دا كار اشتباه گڼي او هيڅ
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كله به ئې مرتكبي نه يش!!
قرآن فرمايي :كله چي دې د دوى مكرجني خربي واورېدې نو په هغوى پيس ئې استازى
ولېږو او د دوى لپاره ئې مجلس جوړ كړ ،بالښتونه ئې ورته كيښودل او ( د غذا او مېوو پر دسرت
خوان باندي) هري يوې ته ئې چاړہ كېښوده او (يوسف عليه السالم ته ئې ) وويل :د دوى مخي
ته ورووځه! كله چي د هغوى نظر پرې ولگيدو ،نو هغه ئې ( له خپل گامن او تصور نه ) ډېر
لوړ وموندو ( د ټولو سرتگي پرې ښخې پاته شوې او د مېوو پرځاي يئ) خپيل گوتي پرې كړې او
وئې ويل :خداي ته پناه! دا خو برش نه دئ ،دا خو له يوې قدرمنې فرشتې پرته بل څه نه دئ!! د
عزيز مرص مېرمن (له كوم رشم او حياءپرته د خپل راز او د عياشۍ د مجلسونو سيالو او هم
مسلكو ملگرو ته) وايي :زه مو په دې مالمتومل چي خپل مريي ته مي زړہ وركړى ،دا دئ هغه
غالم! هو ما ترې د زړہ مراد وغوښتو خو هغه ډډہ وكړہ ،لوړہ كوم چي يا به مي مراد پوره كوي
او يا به زندان ته درومي ،له ذلت او سپكاوي رسه به مخامخېږي او له دې ټولو نعمتونو به
محرومېږي!!
گورئ چي قرآن د مرص د ارشافي كورنيو اخالقي وضعيت څنگه انځور كړى :د عزيز مرص د
مېرمني د عياشۍ په محفل كي مېلمنې ،آزاد خيالي ،د مرص د ارشافو په كورنيو پوري مربوطي
بدملني ښځي چي كله يوسف عليه السالم ويني ،خپل حواس باييل ،خپل كنټرول له السه وركوي،
ټول د هغه د جامل په ننداره كي ډوبېږي او له ډېري وارخطايۍ د مېوو پر ځاى خپيل گوتي پرې
كوي ،بې له دې چي د رشم او حياءاحساس وكړي د ده د حسن ستاينه كوي ،د عزيز مېرمني ته
برائت وركوي او دې ته دا مجال برابرېږي چي په پوره جسارت رسه په خپل كار اعرتاف وكړي!!
قرآن په دغو څو لنډو جملو رسه د مرص د درباريانو او زعيامنو د كورنيو د بداخالقيو
وضعيت او د هغوى د شخيص ژوندانه ټول اړخونه ،پټي او ښكاره زاويې او گوښې په ډېر دقت
رسه تصويروي او دا ښيي چي په غري اسالمي ټولنو كي او د هغو خلكو په منځ كي چي پر خداى
او آخرت اميان نه لري ،زعام او مرشان ئې له اخالقي لحاظه تر دې حده په فساد كي غرق وي،
دومره سپك او ذليل وي چي آزاد جنيس روابط په هغوى كي عادي كار گڼل كېږي او هيڅوك
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هم پرې اعرتاض نه كوي.
دې ټيك ته مو بايد پام وي چي له دې قصې او له هغو تبرصو او تحليلونو چي د مرص د
مرشانو اخالقي وضعيت په كي څېړل شوى ،د قريشو د رسدارانو انتباه به څه وه؟ له دې به ئې
څه پيغام اخيستو؟ آيا د دې قصې حرف حرف به ئې ځان ته متوجه نه گاڼو او هغه به ئې په
ټولني كي پر خپل اعتبار ،رسوخ او عزت يو خطرناك بريد او تېرى نه بالو؟ آيا د مكې عامو خلكو
به د دې قصې په هينداري كي د خپلو رسدارانو او د دوى د كورنيو څېره نه ليدله؟ او هر آيت به
ئې د دوى پر بدي وضعي نه تطبيقاوو؟
په دې آيتونو كي د يوسف عليه السالم هغه وضعيت چي وررسه مخامخ وو په ډېر زړہ
راښكونكې ،جالبي او ښوونكې بڼه كي انځور شوى ،هغه چي تازه رسېدىل  19_18كلن ځوان دئ،
د صحرا په ويړہ غېږہ او د هغې په صافه او شفافه هوا كي دنيا ته راغىل او د ځوانۍ پړاو ته
رسېدىل ،اللّٰه تعاىل ورته ښكىل صورت وركړى ،د وروڼو جفا ئې ليدلې ،په څاه كي د لوېدلو بده
ورځ ئې گاللې ،د غالمۍ شپې او ورځي ئې ليدلې او اوس د نړۍ په خورا متمدنه سيمه (د مرص
په پالزمېنه) كي د مرص د عزيز په كور كي ژوند كوي ،په هغه كي د بدوي او مدني ژوند آثار او
نښي له ورايه ښكارېدې ،د هغه راښكونكې څېره د جالل او جامل ،ښايست او تقوى ،وقار او
مهربانۍ ،متانت او ساده توب ښكىل امتزاج وو ،هر ليدونىك به ئې ځان ته راښكو او د ځان
مجذوب به ئې گرځاوو ،د يوسف عليه السالم ذاتي ښېگڼي ورته حادثې او پېښي رامنځته كړې،
لومړى ئې د وروڼو له كينې رسه مخامخ كړ او دا دئ اوس د عزيز په كور كي له هغه لوى
آزمېښت رسه مخامخ شو ،د عزيز ښځه ورپسې شوه ،هره شېبه ئې د گناه په ناولي ډنډ كي د
لوېدو وېره وه ،په هرگام كي ئې مخي ته دام ،له هغه محفل نه وروسته خو د مرص د رسدارانو
ټولي مېرمني پرې ميني او د هغه د اغوا لپاره ئې پايڅې رابډوهلې وې ،د هغه ستونزه ئې
الزياته كړې وه ،هري خوا ته چي گوري ،گناه ورته خپله غولوونكې غېږہ پرانيستې ده او په هر
گام كي د رش داعي او بلونىك ورته په كمين كي دئ ،په ناز او نخرو ئې ځان ته رابيل ،كه نور
خلك په گناه پيس منډي وهي ،دلته گناه په ده پيس ځغيل او هره شېبه د دې انتظار كوي چي
هغه غافل ومومي او گوزار پرې وكړي ،غافل ئې كړي ،اراده ئې كمزورې وويني ،گناه ته متايل په
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كي راژوندى كړي او ډېر ژر ئې ښكار كاندي ،څومره خطرناكه صحنه ده او څومره ارواح
سوزوونكې آزموينه؟! هغه په دې سخته مبارزه كي ثابت قدمه او كوټىل دئ ،له هر پړاو په بري
رسه رس لوړى او فاتح تېرېږي ،د عزيز د ښځي گواښونه ئې اورېدلي او ليدلي ،چي يوسف بايد
له دغو دوو يو غوره كړي ،يا په گناه كي سقوط او د دې غوښتنو ته تسليمېدا ،يا زندان ته تگ
او د خواريو او ذلتونو منل ،خو هغه د دغو دوو بديلونو د يوه په انتخاب كي ځنډ ونه كړ ،بې
له ځنډہ ئې زندان غوره كړ ،په پوره اشتياق رسه هغه بديل انتخابوي چي پرې وېراوو ئې ،په
پوره سوز او د زړہ له تله خپل رب ته دعاء كوي او وايي :زما پالونىك خدايه! زندان له هغه څه
ډېر راته محبوب دئ چي دوى مي وربيل!!
دا برخه له يوې خوا موږ ته دا راښيي چي له دې محفل نه وروسته د عزيز مرص مېرمن د
يوسف عليه السالم په ښكارولو كي يوازي نه وه ،د مرص د رسدارانو ډېري مېرمني وررسه رشييك
شوې وې او له بله پلوه يوسف عليه السالم دغه صحنه دومره خطرناكه گڼلې چي د ا ّٰلله تعاىل له
لطف او مرحمته پرته ئې په بل څه خالصون ترې گران ليدىل ،د همدې لپاره ئې خپل رب ته په
دې الفاظو دعاء كړې :كه د دوى مكر را نه دفع نه كړې ،نو د دوى په دام كي به ولوېږم.
د قرآن دا وينا هم خاصه توجه غواړي چي فرمايي :يوسف عليه السالم جنيس بې الريتوب او
شذوذ د جاهليت له مظاهرو گڼي ،د قرآن له نظره په هري ټولني كي چي د دې گنده او ناولي
عمل مظاهر راڅرگند يش نو هغه ټولنه له متدن نه وروسته پاته او جهل وهلې ټولنه ده .علم او
متدن انسان د قانومنندۍ خوا ته كاږي او ټولي اړييك د همدغي قانومنندۍ په سيورې كي
تنظيموي او ټولنه له دې ژغوري چي قانون ترپښو الندي يش ،له حدودو تېرى ويش ،نظم له
منځه والړ يش ،يو د بل په حق او حد تېرى وكړي ،د انسان په ژوند كي تر ټولو مهمه او اسايس
قضيه د ده جنيس اړييك دي چي د ده او د ده د نسل ژوند او دوام ورپوري تړىل دئ .د انسان د
ژوند د دغه اسايس اړخ روغواىل ،د قانون په چوكاټ كي د هغه تنظيمول او په دې برخه كي د
پولو او حدودو د تر پښو الندي كېدلو مخنيوى د علم او متدن له لومړنيو غوښتنو دئ .جهل او د
انسان له فطرت او د هغه د جسم د سالمتيا او روغتيا له غوښتنو او د هغه د روح او بدن له
صحي اړتياوو بې خربي د دې سبب كېږي چي د انسان د ژوند دغه اړخ ته الزمه اعتناء ونه يش،
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ضوابط ئې تر پښو الندي يش او له حدودو ئې تېرى ويش ،مگر دا نه گورئ چي د لوېديځي نړۍ
بې مهاره ټولنه له دې جهته څومره رنځ وړي او له څومره خطرناكو ناروغيو رسه مخامخ ده؟ د
ايډز وژونكې ناروغي د دې ټولني له مظاهرو يوه ده ،د لوېديځي نړۍ زړہ سوانده پوهان په
چيغ و چيغو د خطر اعالن كوي چي يا آزادې جنيس اړييك كنټرول كړئ او يا د هغه د بدو او تباه
كوونكو عواقبو انتظار وكړئ.
اللّٰه تعاىل د يوسف عليه السالم دعاء قبوله كړہ ،ده زندان تر دې لړلي چاپېريال غوره وگاڼو،
زندان ورته خوندي پناځى ښكاره شو ،د مرص د واكمنانو له مكرجنو او نخره گرو ښځو ئې اللّٰه
تعاىل ته پناه يووړہ ،د دعاگانو اورېدونيك عليم خداى د ده دعاء اجابت كړہ ،له هغه چټل او
لړلي چاپرييال او په گناه كي له سقوط او لوېدو ئې وژغورو ،اللّٰه تعاىل د خپل مخلص بنده
دعاگاني اوري او قبلوي ئې ،هغه د خپل بنده له هر حالته خرب دئ ،په دې پوهېږي چي د څه
ډول معاملې وړ او مستحق دئ؟
قرآن فرمايي چي درباريانو ته دا غوره وبرېښېده چي يوسف عليه السالم د څه مودې لپاره
زندان ته ولېږي ،په دايس حال كي چي حقائق ورته څرگند شوي او د يوسف عليه السالم په پاك
ملنۍ پوه شوي ول .په دې اړہ د قرآن له الفاظو معلومېږي چي يوازي د مرص عزيز نه؛ بليك د
مرص نورو درباريانو هم مصلحت په دې كي ليدىل چي د يوې مودې لپاره يوسف عليه السالم
زندان كي وساتي ،دوى دغه تصميم د ځينو نښو نښانو له ليدو وروسته ونيولو!! خو دا نښي
نښانې كومي وې ،هغه چي د يوسف عليه السالم په پاك ملنۍ ئې داللت كاوو او كه هغه
اطالعات چي د هغي مېلمستيا له وضعيته دوى ته رسېدلي وو؟ د قرآن له دغو الفاظو (من بعد
ما رأوا االيات) او (ثم بدا لهم) چي په دواړو كي د جمعي صيغې راغلې ښيي چي زندان ته د
يوسف عليه السالم په لېږلو كي نور درباريان هم رشيك ول او دا ځكه چي دوى ته دا اطالع
رسېدلې وه چي په هغي مېلمستيا كي د دوى مېرمنو هم په يوسف عليه السالم زړہ بايلىل او د
همغه څه كولو هڅه ئې كړې چي څو ورځي مخيك ئې د عزيز مرص مېرمن پرې مالمتوله!! دا
بهري موږ ته د هغي جاهيل ټولني يوه بله توره زاويه هم په گوته كوي او هغه دا چي په دغو
ټولنو كي فيصلې او پرېكړي د مصلحتونو له مخي كېږي ،نه د عدالت له مخي ،د غرياسالمي ټولنو
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په محاكمو كي د واكمنانو هوى او هوس واكمني او حكومت كوي نه (قانون او قضاء) ،حاكم او
واكمن كوىل يش يو بې گناه انسان د خپيل خوښي تر مودې په زندان كي وساتي ،همغيس لكه
چي د مرص واكمنانو او درباريانو د خپلو مېرمنو د اداره كولو او له فساده د راگرځولو پر ځاى
يوسف عليه السالم د نامعلومي مودې لپاره زندان ته ولېږو!!
هغه شخصيت ته چي الهي تقدير د مرص په ټولنه كي د يوه ژور بدلون راوستو لپاره غوره
كړى او د دې ټولني قيادت او زعامت به ده ته سپارل كېږي ،رضوري ده چي د بدوي ژوندانه د
وضعيت له مشاهدې او د مرص د حكامو د وضعي له ژوري مطالعې نه وروسته ،د مرص د
محاكمو د پرېكړو په څرنگوالي او ماهيت پوه يش او د زندان او زندانيانو له حال او احواله پوره
خرب يش؛ او دا ځكه چي عوام د حاكمو نظامونو د پراخو تبليغاتو له مخي دايس گامن كوي چي
(محاكم) آزاد او مستقل دي او قايض د قانون او مقرراتو په حكم قضاوت كوي او د عدالت له
تأمين پرته هيڅ څيز ته ارزښت نه وركوي ،د دې غلط ذهنيت تصحيح نه يوازي د عامه خلكو او
طبقاتو تر منځ رضوري ده؛ بليك د خواصو او د ټولنيزو انقالبونو د زعامت او مرشتابه په كچه
هم رضوري ده ،د زندان وضع او د زندانيانو حالت ،د دې ټولنو د محاكمو او قاضيانو ماهيت په
ښه توگه څرگندوي ،د انقالب مرشان بايد زندان ته الړ يش تر څو په جاهلې ټولنه كي د عدالت
او قانون ماهيت په خپلو ټولو غړيو او روح رسه احساس كړي او په دې پوه يش چي په دې
مجال كي كومي تبدييل او انقالب ته رضورت شته!!
قرآن په دې قصې رسه موږ ته دا درس راكوي چي كه چېري د اللّٰه تعاىل كوم صالح بنده د ده
په الر كي زندان ته درومي ،بايد ډاډہ او مطمنئ وي او د پايلو په اړہ دي هيڅ تشويش نه كوي،
دا او هره پرېكړہ دې د اللّٰ ه تعاىل له لوري وگڼي او په دې باور دې وي چي په دې كي ئې حتامً
حكمتونه او مصلحتونه اېښي دي ،كه نن نه پرې پوهېږې ،ژر به پرې پوه يش ،مگر نه گورئ چي
زندان ته د يوسف عليه السالم تگ نه يوازي د ده له غوښتني رسه سم وو؛ بليك اللّٰه تعاىل په دې
رسه دى په گناه كي له پرېوتو وژغورو ،زندان ئې ورته يوه مدرسه كړہ او د هغې په غيږہ كي ئې
له ال ډېري فكري او اخالقي ودي برخمن كړ او هلته ئې د مرص د ټولني يوه بله تياره زاويه له
نږدې وكتله ...او په پاى كي له همدې زندانه د مرص واكمنۍ ته ورسېدو!!
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يوسف د بنديانو خوبونه تعبريوي
بايبل تر دې عنوان الندي لييك( :فرعون د دربار د ساقيانو او نانوايانو په رئيسانو غصه شوى
وو ...دواړہ ئې په هغه زندان كي واچول چي يوسف هم په كي وو ...دوى زياته موده هلته پاته
شول ...فوطيفار يوسف د دوى د خدمت لپاره گامرىل وو...يوه شپه دواړو خوب وليد ...سهار
يوسف متوجه شو چي دواړہ خفه دي ...پوښتنه ئې ترې وكړہ ...وئې ويل :موږ خوب ليدىل خو
څوك نشته چي موږ ته ئې تعبري كړي ...يوسف ورته وويل :د خوبونو تعبريول د خداى كار دئ!!
ما ته ووايئ څنگه خوبونه مو ليدلي ...د ساقيانو رئيس وويل :د انگورو دايس تاك مي وليد چي
درې څانگي ئې وې...ناڅاپه څانگي وغوړېدې او زيات انگور په كي وټوكېدل ...له ما رسه د
فرعون د رشابو جام وو ،انگور مي په كي وزبېښل او فرعون ته مي وركړل او هغه وڅښل،
يوسف ورته وويل :ستا د خوب تعبري دا دئ :درې څانگي يعني درې ورځي ،تر دريو ورځو پوري
به فرعون تا له زندانه آزاد كړي او بيا به د ده ساقي شې ...هيله مي دا ده چي ما هېر نه كړې،
فرعون ته زما قصه وكړہ او ترې وغواړہ چي ما له دې زندانه آزاد كړي ...كله چي د نانوايانو
رئيس دا تعبري واورېدو او هغه ئې ښه وموند نو هغه هم خپل خوب دايس ورته تېر كړ :په
خوب كي په خپل رس باندي له ډوډۍ ډك درې شكورونه گورم  ...مرغان راغلل او هغه ئې
وخوړې ،يوسف ورته وويل :درې سبده يعني درې ورځي ،درې ورځي وروسته به فرعون ستا رس
له تنه بېل كړي او بدن به دي په دار وځړوي ،مرغان به رايش او ستا د بدن غوښي به وخوري...
درې ورځي وروسته د فرعون د زېږېدو كليزه وه ...دا دواړہ بنديان ئې خپل حضور ته
وروغوښتل ...د ساقيانو رئيس ئې په خپيل مخكنۍ دندي وگامرو او بل ئې په دار وځړاوو)
قرآن د بايبل د دغو خربو اكرثې برخي ردوي او په ځاى ئې د قصې اصيل بهري په دايس بڼي
كي بيانوي چي نه يوازي هر څه ئې طبيعي او د واقعيتونو مطابق دي بليك ډېر ظريف نقاط او
مفيدې الرښووني زموږ مخي ته ږدي ،فرمايي:
َ
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َ
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َ
َ
َ
َ
َ
َ َ ََُ ُ ٓ
ََ ََ ََُ
ُ
ۡ
ۡ
ۡ ََ
ٱلسج َن فت َيا ِن ۖ قال أحده َما إِن ِ ٓي أ َرىن ِ ٓي أع ِص ُر خم ٗرا ۖ َوقال ٱٓأۡلخ ُر إِن ِ ٓي أ َرىن ِ ٓي أح ِمل
ودخل معه ِ
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ين * قال َل يَأت ِيك َما
فوق رأ ِسي خبزا تأكل ٱلطير ِمنه ۖ نبِئنا بِتأ ِويلِهِۦ ۖ إِنا نرىك ِمن ٱلمح ِسن ِ
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س َولِكن
ويعقوب ۚ ما كان لنا أن نشرِك بِٱللهِ ِمن ش ۡي ٖء ۚ ذل ِك ِمن فض ِل ٱللهِ علينا وعلي ٱلنا ِ
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ٱلسج ِن ءأ ۡر َباب متف ِرقون خ ۡي ٌر أِم ٱلله ٱل َوحِد ٱلقه ُار * ما
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تع ُبدون ِمن دونِهِۦٓ إَِل أسما ٗء سميتموها أنتم وءاباؤكم ما أنزل ٱلله بِها ِمن سلط ٍن ۚ إِ ِن ٱلحك ُم
َ
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س َل َيعل ُمون *
إَِل ل ِلهِ أمر أَل تعبدوا إَِل إِياه ۚ ذل ِك ٱلدِين ٱلقيِم ولِكن أكثر ٱلنا ِ
يوسف40-36 :
د دې آيتونو خالصه دا ده:
له يوسف رسه په يو وخت دوه زملي غالمان هم بنديان شول ،هر يوه ئې يو خوب بيا بيا
ليدىل وو ،يوسف ته راغلل ،يوه ئې وويل :زه په خوب كي ځان دايس گورم چي انگور زبېښم او
بل ورته وويل :زه په خوب كي ځان دايس گورم چي پر خپل رس ډوډۍ وړم او مارغان ئې خوري،
موږ د دې خوبونو په تعبري پوه كړہ ،ته راته نېك سړى معلومېږې ،هغه ورته وويل :البه هغه
خواړہ چي (معموالً هره ورځ) دركول كېږي نه وي درته راغىل چي تعبري به ئې درته ووايم ،دا د
هغه علم يوه برخه ده چي زما پالونيك خداى راښودىل ،ما د هغه قوم دين پرېښود چي پر اللّٰه
اميان نه لري او پر آخرت كافران شوي .او د خپلو نيكونو ابراهيم ،اسحاق او يعقوب د دين
متابعت مي وكړ ،موږ ته نه ښايي چي له اللّٰه رسه كوم څه رشيك كړو ،دا پر موږ او پر ټولو
خلكو د خداى يو فضل او پېرزوينه ده؛ خو اكرث خلك شكر نه كوي( ،يعني دا د اللّٰه تعاىل لويه
پېرزوينه ده چي موږ ته ئې فرماييل :له اللّٰه پرته بل چا ته رس مه ټيټوئ او بل ته الس ملن مه
اوږدوئ) ،د زندان ملگرو! آيا ډول ،ډول اربابان غوره دي او كه يوغالب خداى چي پر ټولو
كائناتو مسلط دئ؟ له ده پرته خو تاسو د دايس څه عبادت كوئ چي هيس څو نومونه دي ،چي
تاسو او ستاسو پلرونو نومولي ،اللّٰه هيڅ دليل ورته نه دئ نازل كړى ،حكم (صادرول) خو يوازي
اللّٰ ه لره دئ ،امر ئې كړى چي له ده پرته د هيچا عبادت مه كوئ ،سم او سيده دين همدا دئ،
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خو زياتره خلك نه پوهېږي.
گورئ چي يوسف عليه السالم له خپل زندانه د دعوت او مبارزې سنگر جوړ كړى ،له هره
فرصته په استفادې رسه خلك د اللّٰه تعاىل عبادت ته رابيل ،له رشك او د گڼ شمېر اربابانو له
بندگۍ بغاوت ته بلنه وركوي ،مخيك له دې چي د خپل زنداني ملگرو خوبونه تعبري كړي ،هغوى
د توحيد ،معاد ،رسالت ،له رشك برائت او د اللّٰه تعاىل عبادت ته رابيل ،خو تر هر څه مخيك الزم
بولي چي د هغوى اعتامد جلب كړي؛ ځان دايس معرفي كوي :ما د هغه قوم دين پرېښى چي پر
خداى اميان نه لري ،له آخرته منكر دي ،د دې په ځاى مي د خپلو نيكونو ابراهيم ،اسحاق او
يعقوب عليهم السالم د دين متابعت ته مال تړلې او ورته وايي :له ذلت او سپكاوي نه د خالصون
يوازينۍ الر دا ده چي له اللّٰ ه تعاىل پرته بل چا ته رس ټيټ نه كړو ،له رشك نه ډډہ وكړو ،يوازي
په همدې رسه د اللّٰ ه تعاىل عنايت او فضل زموږ او د ټولو انسانانو په برخه كېدى يش ،اللّٰه تعاىل
په خپل دې پرېكنده او قاطع حكم او امر رسه چي له ده پرته هيچا ته د بندگۍ رس ټيټ نه كړو
او هيچا ته د احتياج او نيازمندۍ الس اوږد نه كړو ،پر موږ لويه پېرزوينه كړې ده ،خپل خاص
احسان او فضل ئې زموږ په برخه كړى او زموږ رس لوړي او عزت ئې غوښتى دئ .خو ډېر
انسانان د دې الهي احسان او سرت نعمت پاس نه ساتي ،د رشك په گنده ډنډ كي لوېږي،او په
همدې رسه ئې ذلت او سپكاوى په برخه كېږي ،يوسف عليه السالم د زندان ملگرو ته وايي:
څوك چي د زميك او آسامنونو د يوازيني پالونيك رب له عبادته ډډہ وكړي ،د ډول ډول
اربابانو او دروغ جنو خدايانو د بندگۍ په دام كي پرېوځي ،د هغه چا په څېر يش چي دكومي
رسۍ په وسيله پورته تلىل خو د الري په نياميي كي نابربه رسۍ شلېدلې ،له بره رسه ئې اړييك
غوڅې شوې ،راپرېوىت ،يا د ښكاري مرغانو منگولو كي گري شوى او يا توندو سيليو پر رس اخيستى
او په كومي ژوري كندي كي ئې غورځوىل ،آيا نه وينئ چي زموږ په دې رشك وهلې او له اللّٰه
تعاىل بې خربي ټولني څومره ډول ډول اربابان حكومت كوي؟!! آيا غوره نه ده چي د دوى د
ظاملانه واكمنۍ نه د نجات او خالصون لپاره يوه خداى ته پناه يوسو او يوازي د هغه عبادت
وكړو؟ له اللّٰه تعاىل پرته ټول معبودان او هر هغه څه چي تاسو ئې ملانځئ ،مرسته ترې غواړئ او
پناه وروړئ ،تش په نامه معبودان دي ،هيس خوشې نومونه دي ،هيڅ حيثيت نه لري ،هيڅ نه
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يش كوىل ،په حقيقت كي دا تاسو اوستاسو پلرونه دي چي دوى مو په خاصو نومونو او القابو
نومولي ،دايس ځانگړتياوي ،كرامات او خصوصيات مو ورته منسوب كړي چي په كي نشته ،هيس
گامن كوئ چي ستاسو دعاگاني اوري ،ستايس مرسته كوىل يش ،ستايس حاجتونه پوره كوي او
دعاگاني مو قبلوي؛ په دايس حال كي چي نه د دې پراخي هستۍ په غېږكي دايس دليل تر سرتگو
كېږي چي اللّٰه تعاىل رشيك لري او نه په كوم الهي كتاب كي ويل شوي چي له اللّٰه تعاىل پرته د
بل عبادت ،هغه ته رس ټيټول او له هغه مرسته غوښتل جائز دي ،هغه څوك چي دا ادعاء او
گامن ئې كړى چي د دې عامل كوم څيز يا كوم څوك په الوهيت او ربوبيت كي د اللّٰه تعاىل سيال
او رشيك دئ او اللّٰه تعاىل هغه د هستۍ په اداره او د چارو په سمبالولو كي له ځان رسه رشيك
كړى ،ادعاء ئې پوچه او گامن ئې بې بنسټه دئ ،دايس چي په ټوله هستۍ كي به د دې ادعاء د
اثبات لپاره كوم دليل وړاندي نه كړى يش!! هغه دين په دېوال ووهئ او هيڅكله د الهي دين په
سرتگه مه ورته گورئ چي رشك ته بلنه وركوي.
اللّٰ ه تعاىل ټولواك دئ ،د عامل د ساتلو او پاللو واگي ئې په الس كي دي ،د هر كار پرېكړہ د
ده له لوري كېږي ،حكم او فرمان صادرول ده لره مختص دي ،پر ټول عامل د ده جل جالله حكم
نافذ دئ ،په دې واكمنۍ او حكومت كولو كي هيڅوك وررسه رشيك نه دئ .اللّٰه تعاىل د قانون
جوړولو او پرېكړو كولو صالحيت او اختيار هيچا ته نه دئ وركړى ،بايد د ژوند په ټولو چارو كي
له اللّٰه تعاىل او د هغه له دين نه هدايت او الرښوونه تر السه كړو او د هغه له حكم او امر رسه
سم عمل وكړو.
ستايس د ټولني مطلق العنانه حاكامن ظاملان دي ،له خپل حد او حق نه ئې تېرى كړى او په
خپيل دې ادعاء رسه د رشك مرتكب شوي چي د قانون جوړول د دوى حق دئ.
د اللّٰه تعاىل دامئي او پرېكنده حكم دا دئ چي له ده پرته د بل څيز او بل چا عبادت مه
كوئ ،د بل چا له درشل او درباره وېره او طمع مه لرئ ،له اللّٰه تعاىل پرته هيچا ته د بندگۍ رس
مه ټيټوئ او د فرمان او حكم اطاعت ئې مه كوئ ،كوم مذهب او دين چي تا ته وايي :له غري
اللّٰه مرسته غوښتل جائز دي؛ نو پوه شه چي دا دروغجن دين او كوږ اوږ مذهب دئ ،دايس دين
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او مذهب چي فقط جاهل وگړي ئې په دام كي ښكار كېږي!!
له دې اغېزمن دعوت نه وروسته يوسف عليه السالم د زندان ملگرو ته د دوى د خوبونو په
اړہ وايي:
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نسىه
ٱٓأۡلم ُر ٱل ِذي فِيهِ ت ۡستفت ِ َيا ِن * َوقال ل ِل ِذي ظن أنهۥ ناج ٖ ِمنۡ ُه َما ٱذك ۡرنِي ِعند ربِك فأ
ق ِضي
َ
َ
ٱلش ۡي َط ُن ِذ ۡك َر َربهِۦ فلَب َث فِي ٱلس ۡجن ب ۡض َع سن َ
ين * يوسف42 -41 :
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
د زندان ملگرو! ستاسو يو تن به آزاد يش او بيا به د خپل بادار د رشابو ساقي يش او بل به په دار
وځړول يش او مرغان به ئې د رس غوښي شكوي ،دا دئ هغه كار تر رسه شو چي تاسو ئې پوښتنه
كوله .بيا ئې د دوى دواړو هغه يوه ته چي گامن ئې كاوو آزاد به يش ،دايس وويل :خپل بادار (د
مرص پاچا) ته زما يادونه وكړہ ،خو شيطان د ده وريادول ترې هېر كړل ،نو تر څو كلونو په زندان
كي پاته شو.
دلته څو ظريف ټيك زموږ توجه جلبوي:
گورئ چي يوسف عليه السالم ته وروڼو په يوه سرتگه كتل ،د ده وړتياوو د هغوى حسادت
راپاراوو او د مرص د درباريانو عياشو او بدكارو ښځو په بله سرتگه ورته كتل ،د ده حسن د دوى
هوس او شهوت راپاراوو ،خو د دوى دواړو په خالف د دې دوو ستم ځپلو غالمانو تأثر د ده په
باب بل شان دئ ،د يوسف عليه السالم په څېرې ،خربو ،حركاتو او ناستي پاستي كي د يوه صالح،
محسن او پرهېزگار انسان نښي او آثار د دوى توجه جلبوي او د خپلو خوبونو د تعبري لپاره ورته
رجوع كوي ،هغه ته د محسن او نېكوكار خطاب كوي.
د بايبل دا خربه هم هيڅ وزن او وقعت نه لري چي وايي :يوه شپه دواړو خوب وليد ...سهار
يوسف متوجه شو چي دواړہ خفه دي ...پوښتنه ئې ترې وكړہ ...وئې ويل :موږ خوب ليدىل خو
څوك نشته چي موږ ته ئې تعبري كړي!!! دا ځكه چي نه خو دوى دايس څه په خوب كي ليدلي
وو چي پرې پرېشانه شوي وى او نه د خوب په تعبري پوهېدل!! د بايبل د دې وينا په اپوټه كي
قرآن فرمايي چي دوى يوسف عليه السالم ته راغيل ،صالح ،نېك او پوه انسان ورته معلوم شوى،
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گامن ئې كړى چي دى كوىل يش زموږ خوبونه تعبري كړي
لكه چي گورئ قرآن نه دا خربه كوي چي دوى درې څانگي او درې شكورونه په خوب كي
ليدلي او نه دا خربه چي يوسف عليه السالم دوى ته وويل چي درې ورځي وروسته به ستاسو
خوبونه په دې توگه رښتيا كېږي ،د بايبل دا وينا هيڅ وزن نه لري چي د دريو څانگو او دريو
شكورونو تعبري درې ورځي دئ ،يوسف عليه السالم د يوه له خوبه پوهېدىل چي آزاد به يش او
بېرته به په خپيل مخكنۍ دندي وگامرل يش ،قرآن فرمايي چي د يوسف گامن همدا وو ،د ده له
خوبه ئې انتباه همدا وه ،د دوهم كس خوب دوه برخي درلودې :پر خپل رس د ډوډۍ وړل او د
ده پر رس باندي د مرغانو خوراك ،له لومړۍ برخي ئې دا انتباه اخيستې چي د هغي ډوډۍ د
پخو لو مسئوليت به د ده پر رس پرېوځي چي پاچا پرې غصه شوى وو او دى ئې د همدې لپاره
زندان ته لېږىل وو او له دوهمي برخي ئې دا انگېرلې چي پر دار به وځړول يش او مارغان به ئې
د رس پوستىك او ماغزه خوري.
د قرآن له وينا معلومېږي چي دا دواړہ زمليان هم د يوسف عليه السالم په څېر بې گناه ول،
د قرآن له الفاظو او د يوسف عليه السالم له تعبري نه معلومېږي چي يو ئې د دربار ساقي او بل
ئې نانواى وو ،ويل شوي چي په دې خاطر زندان ته لېږل شوي ول چي د دربار په يوې ميلمستيا
كي يوه دايس رشاب مېلمنو ته وړاندي كړي وو چي مچ په كي لوېدىل وو او بل ئې دايس ډوډۍ
پخه كړې وه چي شگي په كي وې ،د آيت له الفاظو او د هغو دواړو له خوبونو دا جوتېږي چي
نوموړې وينا صحيح او د بايبل خربه غلطه ده چي دوى د دربار د چارو مرشان وو ،قرآن دوى
دواړہ د زمليانو په نامه يادوي ،او په دې رسه موږ ته د مرص د هغه مهال وضعيت دقيقاً
انځوروي ،دا يوازي يوسف عليه السالم نه وو چي د حاكم نظام د عياشو او ظاملو واكمنانو د
هوسونو قرباني شوى وو؛ بليك د ده په څېر گڼ شمېر كسان هره ورځ د دې مفسد نظام د
مفسدو واكدارانو د هوسونو قرباني كېدل ،دا يوازي دى نه وو چي له كومي گناه او جرم پرته
زندان ي شوى او د دې ټولني د ظاملو واكمنانو د غضب او قهر تر مرتوكي الندي راغىل؛ بليك د ده
په څېر ډېر نور هم له كومي گناه پرته د دوى په الس تعذيب كېږي ،رنگ رنگ عذابونه گالي او
هيڅ په هيڅ ځورول كېږي.
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د قرآن له الفاظو معلومېږي چي يوسف عليه السالم د زندان دغو دوو ملگرو ته وويل :كوم
خواړہ چي هره ورځ په معين وخت دركول كېږي ،د هغه وخت تر رارسېدو مخيك به ستايس د
خوب تعبري درته ووايم ،يعني دا چي له دوى ئې وخت غوښتى ،تر څو د دوى د خوبونو په باب
فكر وكړي او صحيح او دقيق تعبري ئې ورته ووايي .د اټكل له مخي دغو ملگرو ئې سهار له
ويښېدو وروسته ده ته خپل خوبونه تېر كړي او ده د غرمې تر ډوډۍ پوري مهلت غوښتى ،د
دې وينا په اهميت هغه وخت ښه پوهېدى شو چي په راتلونكې كي د پاچا د خوب د تعبري په
اړہ د يوسف عليه السالم فوري ځواب او له څه ځنډہ پرته تعبري ته ځري شو ،دلته ئې وخت
غوښتى او هلته ئ ې له ځنډہ پرته ځواب ويىل او د دې معنى دا ده چي د يوسف عليه السالم
بصريت او پوهه ورځ په ورځ زياته شوې ،زندان د ده لپاره كه له يوې خوا د مبارزې او دعوت
سنگر وو له بيل خوا يوه مدرسه وه ،اللّٰه تعاىل تر هغه مهاله په زندان كي پرېښود چي ښه روزنه
ئې ويش او د هغه سرت او تاريخي مأموريت لپاره جوگه يش چي څه موده وروسته به ورسپارل
كېږي ،د مرص د هغه مهال د لوى ملك زعامت او قيادت ده ته سپارل كېدو ،اللّٰه تعاىل د همدې
لپاره دى له كنعانه راروان كړى وو ،د ستونزو ،كړاوونو او آزموينو په لوړو ژورو كي ئې وروزو
او ورو ورو ئې د ه غه استعدادونو او وړتياوو ته وده وركړہ او دا رشائط ئې ورته برابر كړل چي
له زندانه قرص ته ورسېږي او له غالمۍ پاچاهۍ ته .متأسفانه زموږ ځيني مفرسين هم د
ارسائييل رواياتو تر اغېز الندي تليل او د قرآن دا برخه ئې دايس تعبري كړې چي گواكي يوسف
عليه السالم په غيب پوهېدو او د زندان ملگرو ته ئې وييل چي زه مو په دې خربوىل شم چي نن
به كوم خواړہ درته راځي او سبا كوم او ځينو دايس تعبري كړې چي په خوب كي هر خواړہ
وگورئ زه ئې تعبري درته ښيم!! دا دواړہ تعبريونه كمزوري دي او د قرآن له الفاظو رسه اړخ نه
لگوي ،قرآن د يوسف عليه السالم قول په دې الفاظو رانقلوي :نبأتكام بتأويله :تايس دواړہ به د
هغه په تعبري خرب كړم ،دا الفاظ رصيحاً ښيي چي مراد ئې د خوب تأويل او تعبري دئ؛ د خوراك
لپاره د تأويل كلمه نه استعاملېږي او صحيح نه ده چي ووايو :نبأتكام بتأويل الطعام!! رس بېره
پر دې دلته زندانيانو له يوسف عليه السالم د خپلو خوبونو تعبري غوښتى او دا صحيح نه ده چي
د خوبونو د تعبري پر ځاى هغوى ته ووايي چي د هغه خوړو څرنگواىل به درته وښيم چي په
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راتلونكې كي دركول كېږي!!
د قرآن دا دقيق او له معانيو ډك الفاظ هم د غور او دقت غوښتنه كوي چي فرمايي:
َ َ َ ََ َ ُ َ
ۡ
ۡ
ََ َ
ُۡ
َ َ َ َ َ ََُ َ
َوقال ل ِل ِذي ظن أنهۥ ناج ٖ ِمنۡ ُه َما ٱذك ۡرنِي ِعند ربِك فأ
نسىه ٱلش ۡي َط ُن ِذك َر َربِهِۦ فلبِث فِي ٱل ِسج ِن
ب ۡض َع سن َ
ين * يوسف42 :
ِ ِ ِ
او د دوى دواړو له منځه ئې هغه چا ته چي گامن ئې وكړ خويش كېږي وويل :د خپل بادار خوا
ته دي ما ياد ك ړہ ،نو شيطان دا ترې هېره كړہ چي خپل بادار ته ئې يادونه وكړي ،نو ځكه څو
كلونه په زندان كي پاته شو.
دا آيت په ډېر رصاحت رسه ښيي چي:
يوسف عليه السالم نه د ځان په اړہ له الهي قضاء خرب وو او نه د خپلو دوو زنداني ملگرو
له مقدراتو ،بليك د دوى له خوبونو ئې اټكل كړى ،د يوه خوب ته په پام رسه ئې گامن كړى،
حدس ئې وهىل او اټكل ئې كړى چي له زندانه به آزاد يش ،د "ظن" لفظ كارول همدا مطلب
افاده كوي .او په دې رسه قرآن د بايبل دا وينا يو ځل بيا رد كړې چي پيغمربان عليهم السالم په
غيب پوهېږي ،كه تاسو بايبل ته لږ ځري شئ په ځاى ځاى او نږدې د ټولو پيغمربانو په اړہ به
وگورئ چي په غيب پوهېدا ورته منسوب شوې او قرآن همدومره په دې خربي تأكيد كوي چي
نه پيغمربان په غيب خرب دي او نه پر زمكه او آسامن كي له اللّٰه تعاىل پرته بل څوك په غيب
پوهېږي.
يوسف عليه السالم خپل دغه ملگري ته چي د ده په گامن به له زندانه خويش كېږي او بيا به
د دربار ساقي يش ،وويل :ما په ياد لره ،هېر مي نه كړې ،خپل بادار ته دي زما احوال واوروه؛ خو
هغه چي د شيطان په الر تلىل وو ،د خپل زندان يار ئې هېر كړ ،دربار ته نږدېواىل د دې سبب
شو چي د سختو ورځو ياران هېر كړي ،وئې نه غوښتل او يا ئې ونه شو كړى چي د يوسف احوال
خپل بادار ته واوروي.
د قرآن له دغو الفاظو (فلبث في السجن بضع سنين :نو د څو كلونو لپاره په زندان كي پاته
شو) ،دايس معلومېږي چي يوسف عليه السالم د خوبونو د تعبري په دوران كي كوم دايس كار
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كړى چي له امله ئې څو كاله په زندان كي پاته شو ،دا كوم كار وو؟ كوم دايس الفاظ د ده له
خولې وتيل چي له امله ئې د زندان موده د څو نورو كلونو لپاره اوږده شوې؟ كه څه هم ځيني
مفرسين وايي چي د قرآن په دې الفاظو كي چي وايي( :فانساه الشيطان ذكر ربه) ،يوسف عليه
السالم ته اشاره شوې ،خو دا ډېره كمزورې خربه ده ،ځكه له دې دوه آيته وروسته وضاحت شوى
چي دغه هېروونىك يوسف عليه السالم نه؛ بليك د هغه د زندان ملگرى وو چي څه موده وروسته
ئې خربه ورپه ياد شوه ،دا هېرېدا د يوسف عليه السالم د ملگري كار وو نه د يوسف عليه السالم
كار .د دوى تعبري د قرآن له الفاظو رسه قطعاً اړخ نه لگوي ،هغه يوسف چي د اللّٰه تعاىل لپاره
ئې زندان ته پر دربار ترجيح وركړہ اوس به په زندان كي څنگه خپل رب هېروي ،انسان خو
معموالً په سختيو كي نسبت آسانيو ته الزيات خداى يادوي .د آيتونو تركيب دايس دئ چي ښيي
هېرېدا د آزاد شوي ملگري كار دئ ،ځكه له ده غوښتل شوي وو چي د خپل بادار خوا ته ما ياد
كړہ ،نسيان او هېرېدا له دې رسه جوخت راغلې او له همدې ساقي پرته بل چا ته نه يش
منسوبېدى.
د قرآن الفاظ په دې اړہ ډېر رصيح دي چي په زندان كي د يوسف عليه السالم د پاته كېدو
دليل دا وو چي له خپل زنداني ملگري ئې دا مطالبه وكړہ چي د ده احوال خپل بادار ته ووايي
او په دې توگه له زندان نه د خالصون په لټه كي شو ،په دايس حال كي چي څه موده مخيك ئې
وييل وو؛ زندان ته پر هغه څه ترجيح وركوم چي دوى مي وربيل! ولي ئې عجله وكړہ ،ولي بې
حوصلې شو ،ولي د يوه غالم په وسيله له ظامل حاكم نه اسرتحام كوي؟!! حكيم خداى د هغه دا
كار غوره ونه بالو؛ نو ځكه څو كاله نور هم په زندان كي پاته شو او دا ځكه چي هغه ال مزيد
روزني ته رضورت درلود ،د هغه د معنوي ودي او ارتقاء لپاره څه نوره موده په زندان كي پاته
كېدل رضوري وو .دا مطلب هغه وخت موږ ته الزيات جوت كېږي چي گورو قرآن په همدې
سورې كي او څو آيتونه وروسته ،د يوسف عليه السالم لوړ عزم او متين صرب او زغم دايس
انځوروي :څو كاله وروسته ،همدا زنداني ملگرى ،په دايس حال كي د ده خوا ته راځي چي د
مرص د پاچا پيغام وررسه دئ ،دى ئې دربار ته ورغوښتى ،خو دى پاچا ته له ورتلو ډډہ كوي ،له
زندان نه د خالصون په باب عجله نه لري ،په ډېره استغنا او متانت رسه وايي :اول بايد زما د
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زنداني كېدو وجه معلومه يش ،له هغو دي پلټنه او تحقيق ويش چي زه ئې زندان ته لېږىل وم،
كله چي زما برائت اعالن شو هله به دا بلنه ومنم!!
حكيم خداى غوښتل چي يوسف عليه السالم د مرص د ټولني د مرشتابه لپاره تيار كړي ،د
سختو آزموينو په لوړو ژورو كي وده وركړي ،هغه وړتياوي ،ځواكونه او استعدادونه ئې راويښ
كړي او ځال وركړي چي يوازي په سختو رشائطو كي راويښېږي او ځال مومي ،د يوه حكيم ،مدبر
او زړہ سواند قيادت وړتياوي په كي راپيدا كړي ،پوره فهم او بصريت ئې په برخه كړي ،د كنعان
په نيمه بدوي ټولني كي ممكن نه وو هغه استعدادونه په ده كي راپيدا شوي وى چي د مرص د
واكمنۍ لپاره رضوري ول ،كنعان د مرص له مدني ټولني خورا زيات توپريونه درلودل ،څوك چي
په هغه محيط كي سرت شوى په دې نه توانېدو چي د مرص د محيط غوښتني درك كړي او د هغه
سرت هېواد د خلكو د قيادت له عهدې ووځي ،د دې لپاره چي يوسف عليه السالم د مرص د ټولني
نبض ښه درك كړي ،په ټولو ارسارو ئې دقيقاً پوه يش ،د سيايس او اجتامعي اړيكو او مناسباتو په
ماهيت ئې ښه پوه يش او په هغه كي د مرص د متمدني ټولني د زعامت وړتيا او لياقت راپيدا
يش ،نو ښايي چي د كنعان د نيمه بدوي ټولني نه مرص ته الړ يش او هلته تر يوې مودې د مرص
د زمامدارانو د ډلي د يوې مرفه كورنۍ په غېږي كي پاته يش ،هامغيس لكه چي اللّٰه تعاىل موىس
عليه السالم د يوې ارسائييل مظلومي كورنۍ له غېږي بيل كړ او د سيند د څپو پر اوږو ئې د
فرعون كور ته ورساوو ،د هغه جالد له تيغه ئې وژغورو چي د بني ارسائيلو د بچيانو د وژلو او
حاللولو لپاره گامرل شوى وو ،د دښمن ماڼۍ ئې ورته مدرسه وگرځوله او په همدغي مدرسې كي
ئې هغه علم او حكمت په برخه شو چي د دغي ټولني د الرښووني او قيادت لپاره ئې ورته
رضورت درلود ،له ده مخيك ئې يوسف عليه السالم هم له كنعانه مرص ته ورساوو ،د مرص د
عزيز كور ئې ورته مدرسه كړ ،دلته ئې د تأويل االحاديث علم په برخه شو ،دلته د مرص د ټولني
په نبض پوه شو او دلته د دې ټولني د زعامت وړتياوي او ځانگړتياوي په كي وپالىل شوې .ده
ديانت او خداى ملانځنه د ابراهيمي كورنۍ په غېږ كي زده كړې وه ،مينه ،سادگي ،مروت،
زړورتيا ،صداقت ،صرب ،قناعت او ټولي هغه ښېگڼي چي د نيمه بدوي ژوند ځانگړتياوي دي ،دا
ئې په كنعان كي ترالسه كړل ،هغه درايت او فراست چي د مرص د ټولني د مرشتابه لپاره رضوري
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وو دا ئې بايد په خپله په مرص كي ،د عزيز مرص په كور او په زندان كي ترالسه كړى وى ،د
كنعان په چاپېريال كي دا زده كړہ ورته ممكن نه وه ،نو ځكه حكيم خداى په خپل خاص الهي
تدبري رسه هغه مرص ته وروست او د مرص په يوې واكمني او حكمراني كورنۍ كي ئې مېشت كړ
او په دې رسه ئې په ده كي د دغو استعدادونو د ودي رشائط برابر كړل.
په دې قصې رسه قرآن موږ ته دا سرت درس راكوي چي هيڅوك ،كه هر څومره ځواكمن وي،
په هيڅ تدبري او حيلې رسه نه يش كوىل د اللّٰه تعاىل پرېكړي وځنډوي او د تحقق مخه ئې ونييس،
اللّٰه تعاىل چي څوك د يوې ټولني او ملت د زعامت لپاره غوره كړى او هغه ته ئې د مرشتابه
وړتياوي وركړې وي ،كوم قدرت كوالى يش د هغه په مخ كي خنډ يش؟! او دغه مقام ته د رسېدو
مخه ئې ونييس؟! مگر د يوسف عليه السالم له عربت او پنده ډكه قصه دا نه ثابتوي چي خداى
په خپل كار كي برالىس او غالب دئ ،خو ډېر خلك پرې نه پوهېږي؟!
قرآن فرمايي چي كله يوسف عليه السالم د پوخوالي او رشد مرحلې ته ورسېد ،نو حكم او
علم وركړ شو ،په قرآن كي اكرثاً د پيغمربانو د بعثت د بيانولو لپاره دا الفاظ كارول شوي چي
حكم او علم وركړى شو او په دې رسه موږ ته الرښوونه كوي چي پيغمربانو عليهم السالم ته هم
علم وركړى شوى او هم د حكم او فيصلې قوت ،هغوى هم فكري امامان دي او هم سيايس
مرشان او د پرېكړو او حكم كولو مرجع ،دلته د يوسف عليه السالم په اړہ ويل شوي چي (حكم)
او (علم) وركړى شو ،له (علم) نه مخيك د (حكم) يادښت دا مطلب په گوته كوي چي يوسف
عليه السالم لومړى قدرت ته رسېدىل او د مرص واكمن شوى او بيا په پيغمربۍ مبعوث شوى .خو
دلته دا هم ويل شوي چي اللّٰه تعاىل له ټولو محسنينو او نېكانو رسه همدايس معامله كوي ،دا
الهي معامله يوازي پيغمربانو ته نه ده مختصه شوې ،بليك ټول نېكان هم په كي شاملېږي ،د
هغوى هڅي به هم خامخا مثر ته رسوي او نېكه بدله به وركوي ،د پېښو او حوادثو په لوړو ژورو
او پېچومو كي به هغوى ته رشد او وده وركوي او د دښمن د توطئو په وړاندي به ئې ساتنه او
حفاظت كوي او د دوى د بريا او برالسۍ الره به آواروي.
گورئ چي قرآن په څومره حكيامنه توگه د هغه الهي نظام د مرشانو او واكمنانو ځانگړتياوي
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زموږ مخي ته ږدي چي اللّٰ ه تعاىل ئې د انسانانو لپاره غوره گڼي ،د دې ټولني د زعامت يوه
بېلگه د يوسف عليه السالم په څېره كي انځوروي او زموږ نندارې ته ئې ږدي او موږ ته ښيي
چي په دې نظام كي د چارو واگي د هغو شخصيتونو په الس كي وي چي په پټه او ښكاره له
اللّٰ ه تعاىل وېرېږي ،د خلكو د رس ،مال ،عزت او ناموس ساتونيك وي ،حرام ته له نږدې كېدو او له
الهي حدودو تېري په كلكه ځان ساتي ،د دې پر ځاى چي په زمكه كي متكين او قدرت ته رسېدل
په دوى كي طغيان او رسكښي راوپاروي ،د دې اپوټه په دوى كي انكسار او تواضع زياتوي ،پر
خداى اميان او دا باور او اعتقاد چي هر څه ئې د اللّٰه تعاىل پېرزوينه ،احسان او عنايت دئ ،نه د
دوى د ذاتي كامل او هرن نتيجه ،دغه احساس ،باور او اعتقاد له گناهونو هم او د اقتدار په
وخت كي له غرور او تكرب هم د ځان ساتلو سبب گرځي.

د فرعون خوبونه
بايبل تر دې عنوان الندي لييك( :له دې دوه كاله وروسته ،يوه شپه فرعون خوب وليد چي د
نيل خوا ته والړ دئ ،ناڅاپه له روده اوه څورب غويي راووتل ...ورپسې اوه ډنگر غويي
راووتل ...بيا دغو ډنگرو غويانو هغه مزي غويان له ستوني تېر كړل ...فرعون راويښ شو ...خو
بيا ويده شو او دا ځل ئې وليدل چي له يوې څانگي اوه ډك وږي راوټوكېدل ...ورپسې ئې اوه
نازك وږي وليدل چي رشقي بادونو وچ كړي ول ،وچو او نازكو وږيو ډك وږي وخوړل ... ،فرعون
له خوبه راويښ شو ،سهار ئې فكر پرېشانه وو ،د مرص ټول جادوگران او پوهان ئې راوبلل ...خپل
خوب ئې ورته تېر كړ خو څوك نه وو چي دا خوبونه ورته تعبري كړي ...د ساقيانو رئيس راوړاندي
شو او وئې ويل :اوس را په ياد شول چي  ...زموږ خوبونه يوه عرباني ځوان تعبري كړل او تعبريونه
ئې رښتيا وختل ...فرعون فور ًا څوك ولېږو چي يوسف حارض كړي ...يوسف رس او صورت برابر او
جامې ئې بدلې كړې  ...او د فوعون حضور ته ورغى ...فرعون خپل خوب ورته تېر كړ ...يوسف
وويل :زه په خپله خوبونه نه شم تعبريوىل خو خداى به ستا خوب درته تعبري كړي ...فرعون خپل
خوبونه ورته تېر كړل ...او يوسف ورته وويل :ستا د دواړو خوبونو معنى يوه ده ...اوه مزي
غويي او اوه ډك وږي د پرېامنۍ اوه كلونه په گوته كوي ...او اوه ډنگر غويي او اوه وچ وږي د
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وچ كالۍ د اوه كلونو نښه ده چي ورپسې به راځي ،په دې توگه خداى ته له هغه څه خرب كړې
چي په مرص كي به ئې تررسه كوي ...اوه كاله به پرېامني وي او بيا سخته وچ كالي او قحطي... ،
زه وړانديز كوم چي يو پوه او هوښيار كس د كر كښت په دنده وگامرې او هغه بايد د پرېامنۍ
په كلونو كي د محصوالتو پنځمه برخه په شاهي انبارونو كي ذخريه كړي ...فرعون او ټولو
درباريانو د ده وړانديز خوښ كړ او فرعون وويل :تر يوسفه به غوره كس څوك وي چي د دې
كار له عهدې ووځي ..په ده كي د خداى روح ده!! يوسف ته ئې وويل :همدا اوس تا په دغه
دنده گامرم ،ته به د مرص دوهم لوړ پوړى كس وې او فرمان به دي په هر ځاى كي چلېږي!! بيا
فرعون د پاچايۍ گوتې ورپه گوته كړہ ،فاخره لباس ئې ورواغوست ،د طال زنځري ئې ورپه غاړہ
كړ ،په دوهمي معتربي سلطنتي گاډۍ كي ئې سپور كړ ...چي چېري به تلو دا اعالن به ئې تر مخ
كېدو :په گونډہ شئ (د تعظيم لپاره)!!
لكه چي گورئ د بايبل په وينا كي كافي غريرضوري تفصيل ،بې ځايه تكرار ،نامناسب او
گونگ الفاظ او نامعقولې څرگندوني شته ،دغو څو ويناگانو ته ئې لږ ځري شئ :يوسف وويل :زه
په خپله خوبونه نه شم تعبريوىل خو خداى به ستا خوب درته تعبري كړي!!! ...دا په دايس حال
كي چي څو شېبې وروسته يوسف په خپله د ده خوب تعبريوي!! فرعون وويل :تر يوسفه به
غوره كس څوك وي چي د دې كار له عهدې ووځي ..په ده كي د خداى روح ده!! د يوسف عليه
السالم په اړہ دا خربه كول چي ده ته ئې د رسو زرو زنځري ورپه غاړہ كړ!! دا د هغه چا خربه
كېدى يش چي پيغمربان عليهم السالم نه پېژني او په دې نه پوهېږي چي دوى د دايس جاهالنه
دودونو په خالف د مبارزې لپاره لېږل شوي ،ښايي د بايبل ليكونيك دلته د يوسف عليه السالم د
هغو مخالفينو وينا كټ مټ رانقل كړې وي چي د مرص د دوهم لوړ پوړي شخصيت په توگه ئې
د ده له ټاكلو رسه مخالفت كاوو او دا ئې نه شوى زغمىل چي د دوى په اصطالح يو كنعاني غالم
پر مرصيانو حكومت وكړي ،دا كار دايس ورته برېښېدو لكه څوك چي د غالم په غاړہ كي د رسو
زرو زنځري واچوي ،بايبل دغه استعاره په حقيقي معنى رااخيستې!! په ډېرو نورو ځايونو كي به
هم وگورئ چي د بايبل ليكونىك همدا غلطي كوي .د بايبل د اظهاراتو په ركاكت هغه وخت ښه
پوهېدى شو چي د قرآن د وينا په رڼا كي ورته ځري شو ،قرآن د بايبل دا وينا تصحيح كوي او دا
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جريان په ډېرو محدودو جملو كي په ډېره معقوله توگه او ښكلو الفاظو كي بيانوي او فرمايي:
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س لعل ُه ۡم َيعل ُمون * قال تز َر ُعون سب َع ِس ِن
يابِس ٖت لعل ِٓي أر ِجع إِلي ٱلنا ِ
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ۢنبلِهِۦٓ إَِل قل ِيَل ِمما تأكلون * ثم يَأت ِـي ِم ۢن َبع ِد ذل ِك سبع شِ داد يَأكل َن ما قدمتُ ۡم
فذر
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يوسف49 -43 :
پا چا وويل :زه په خوب كي اوه څوربې غواوي گورم چي اوه ډنگري غواوي ئې وخوړلې او اوه
شنه وږي او اوه نور وچ ،درباريانو! ما د خپل خوب په تعبري خرب كړئ كه د خوبونو په تعبري
پوهېږئ .هغوى (په ځواب كي) وويل :دا هيس د خياالتو گېډۍ ده (گډ وډ خوبونه دي) او موږ
د دغو خيالي خوبونو په تعبري نه پوهېږو .او له هغو دوو يوه ژغورل شوي كس ،چي له څه
مودې وروسته خربه ورپه ياد شوې وه ،وويل :زه به مو پرې خرب كړم ،ما (زندان ته د يوسف عليه
السالم د ليدو لپاره) ولېږئ!( ،هغه وويل) :اې رښتينې يوسفه! د اوه څوربو غواوو چي اوه
ډنگري غواوي ئې وخوري او اوه شنو وږيو او اوه وچو وږيو په تعبري مو خرب كړہ ،ښايي (د
مجلس له پورته كېدو د مخه) ورستون شم ،هيله ده چي پرې پوه يش( .يوسف عليه السالم)
وويل :تر اووو كلونو به پر له پسې كر كښت كوئ ،څه چي ترالسه كوئ په خپلو وږيو كي ئې
پرېږدئ مگر هغه لږہ برخه ئې چي خورئ ئې ،بيا به له دې وروسته اوه نور سخت (كلونه)
رايش ،چي هغه به ټول هغه څه درنه وخوري چي ورته ذخريه كړي مو وي ،مگر هغه لږہ برخه
چي ساتئ ئې .بيا به له دې وروسته دايس كال رايش چي په هغه كي به پر خلكو بارانونه
وورېږي او په هغه كي به (خلك د مېوو) عصاره وبايس.
په دغو مخترصو آيتونو كي الندي مهم مطالب زموږ مخي ته راځي:
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دا څلورم خوب (رؤيا) ده چي په دې سوره كي ئې يادونه كېږي او ښيي چي كافر او
مسلامن ،ظامل او مظلوم ،ښه او بد انسانان ،ټول خلك له خوبونو رسه مخامخ كېږي ،ځيني ئې
جدي انگېري او د تعبري هڅه ئې كوي ،غواړي پوه يش چي خوب ئې څه پيغام ورته لري ،ځيني
ئې جدي نه نييس ،يا ئې د ورځنيو فعاليتونو تسلسل گڼي ،يا هيس گډ وډ خياالت او يا ئې د
هغو هيلو او آرزوگانو انعكاس چي نه دي تررسه شوې ،په شا متبول شوې هييل ئې گڼي چي په
خوب كي ځان ښيي ،د همدې لپاره د خوبونو له څنگه په بې پروايۍ تېرېږي او دا زحمت ځان
ته نه وركوي چي تعبري ئې كړي او په هغه پيغام د پوهېدو هڅه وكړي چي خوبونه ئې له ځان
رسه لري .د انسان ((رؤيا)) ښيي چي انسان له محسوس او ملموس برخو عالوه هم ډېر څه لري،
د فهم او درك دنيا ئې يوازي په محسوساتو كي نه راخالصه كېږي ،د ده د فهم او درك دنيا ډېر
نور پراخ او پيچيل ابعاد او اړخونه هم لري ،كه هغه په خپلو ظاهري حواسو رسه مشهود او
ملموس شيان او تر سرتگو كېدونكې نړۍ درك كوي؛ په ال شعور كي د زمان او مكان له پولو
اوړي ،له غيبي نړۍ نه ،د پردو او حجابونو له آخوا پيغامونه ترالسه كوي ،دا پيغامونه څه ډول
ور رسېږي ،رسچينه ئې چېري ده ،څوك دئ؟ څه دئ؟ څنگه په خوب كي په هغه څه پوهېدى
يش چي په ويښه نه يش پرې پوهېدى؟ دا پوښتني ځواب غواړي ،منصف څېړونيك نه يش كوالى
چي له څنگه ئې په بې پروايۍ تېر يش .كه موږ په خپل ژوند كي د تخمينونو او انگېرنو په
مرسته وړاندويني كوو او ډېر ځله مو وړاندويني سمي خېژي ،كه په خوب كي دايس څه گورو
چي څه موده وروسته تحقق مومي ،د دې لپاره څه توجيه وړاندي كوىل شو؟ مگر كوىل شو د يوه
كس دايس په لسهاوو خوبونه او په ټولي نړۍ كي د لكونو خلكو دايس خوبونه عادي او بې
اهميته خربه وگڼو او د تصادف نوم وركړو؟ آيا لږ تر لږہ د دې خربي په كولو مجبور نه يو چي
زموږ مغز د خوب په حالت كي همغيس وړاندويني كوىل يش چي په ويښه ئې كوي؟ آيا دا خربه
ډېره بېهوده او خوشې خربه نه ده چي څوك ووايي :زموږ مغز په ويښه كي سم او په غور او
دقت رسه كار كوي خو د خوب په حالت كي ئې هر تحليل ناسم او له غور او دقته پرته او گډ
وډ خياالت وي؟!! ډېر نامعقول انسان به د دايس خربي كولو جرأت كوي ،ډېر ناپوه انسان به دا
گامن كوي چ ي د خوب په حالت كي دماغ خپل كار پرېږدي ،نه په قضاياوو غور كوىل يش او نه
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ئې د غور او تفكر نتائج او الس ته راوړنې د اهميت وړ دي!! حال دا چي په خوب كي د انسان
يوازي د څو حواسو سويچونه بند او د انتظار ( )standbyپه حالت كي يش ،نور دماغ د مخيك په
څېر خپل كار ته دوام وركوي ،ښايي د ځينو برخو توقف مغز ته د ښه غور او فكر كولو ال ښه
موقع او فرصت په الس وركړي .په هر صورت؛ خوب يو حقيقت دئ ،رښتيا ختل ئې دايس څه
چي انكار ترې گران دئ .د هغو خوبونو لپاره څه توجيه وړاندي كوىل شو چي د راتلونكو پېښو
خرب راكوي او خرب ئې هم ډېر دقيق؟ آيا پر عامل الغيب خداى باندي له اميان نه پرته بل تفسري او
تعبري ورته درلودى شو؟ د ا ّٰلله تعاىل د اثبات لپاره له خورا كوټلو دالئلو يو دليل همدغه د انسان
خوبونه دي.
له الفاظو جوتېږي چي د مرص پاچا پرله پسې يو خوب ويني ،باآلخره خپل خوب ځينو
درباريانو ته تېروي او ترې غواړي چي تعبري ئې ورته ووايي ،د بيان انداز دايس دئ چي پاچا
هيس په كوم مجلس كي ځينو درباريانو ته خپل خوب تېر كړى او ورته وييل ئې دي :كه د
خوبونو په تعبري پوهېږئ نو زما دا خوب تعبري كړئ ،د بايبل دا وينا هيڅ وزن نه لري چي پاچا
سهار وختي ټول درباريان ،نجوميان او جادوگران راوغوښتل چي د ده خوب ورته تعبري كړي!! نه
خو دا خوب د دومره سرت او عاجل اقدام غوښتنه كوي او نه هيڅ هوښيار انسان د يوه خوب
لپاره دومره سرته غونډہ جوړوي!! د درباريانو له دې ځوابه چي پاچا ته ئې وويل :دا كوم معنى
لرونىك خوب نه دئ ،موږ ئې په تعبري نه پوهېږو ،معلومېږي چي نه پاچا خپل خوب جدي گڼىل
او نه ئې درباريانو.
دا خربه هم د خايص پاملرني وړ ده چي قرآن دا پاچا د فرعون په نامه نه يادوي ،بليك د
ملك (پاچا) په نامه ئې يادوي ،د وروستيو علمي تحقيقاتو په ترڅ كي دا خربه معلومه شوې چي
د يوسف عليه السالم په دور كي د مرص پاچايان د فرعون په نامه نه يادېدل ،ډېر وروسته د
فرعون نوم ورته غوره شوى ،تحقيقات ښيي چي د هغه وخت پاچايان د هكسوس په نامه
يادېدل چي له 1730تر 1580مخيك له ميالده ئې پر مرص حكومت كړى ،له دغو تحقيقاتو هم
معلومېږي چي د بايبل دا وينا غلطه ده چي نوموړى پاچا د فرعون په نامه يادوي.
بايبل د قرآن په رڼا كي

169

د دربار ساقي؛ د يوسف عليه السالم د زندان ملگري ته د دې خوب له اورېدلو رسه سم
يوسف عليه السالم ورپه ياد شو او وئې ويل :زه كوالى شم دا خوب تعبري كړم ،په دې رشط چي
ما زندان ته ولېږئ ،هلته يو څوك رارسه وو چي خوبونه ئې په ډېر دقت رسه تعبريول ،د ساقي
له دې خربي چي (ما ولېږئ) په ډاگه معلومېږي چي دى يو غالم دئ نه كوم مرش او د بايبل د
وينا له مخي رئيس!! هغه يوسف عليه السالم ته ورغى ،خوب ئې ورته تېر كړ ،تعبري ئې ترې
وغوښت او ټينگار ئې وكړ چي د درباريانو د مجلس له پورته كېدو وړاندي د خوب تعبري ورته
ووايي او يوسف عليه السالم بې له څه ځنډہ د پاچا خوب دايس تعبري كړ :اوه څوربي غواوي د
اوو بركتي كلونو نښه ده او اوه ډنگري غواوي د اوه وچ كاليو او قحطي كلونو څرگندونه كوي،
اوه شنه وږي اوه حاصل لرونيك فصلونه په گوته كوي او اوه وچ وږي د ذكر شويو اوو فصلونو
هغه وچ شوي حاصالت په گوته كوي چي په وږو كي به ساتل كېږي او د قحط په كلونو كي به
استفاده ترې كېږي ،د اوو بركتي كلونو حاصالت به د قحط په اوو كلنو كي مرصف يش ،خو په
دې رشط چي په وچو وږو كي وساتل يش ،قحط اوه كاله دوام كوي ،له هغه وروسته عادي
حالت رامنځ ته كېږي ،بارانونه به پيل يش او مرص ته به بيا پرېامني او سمسورتيا راوگرځي او
خلك به د مېوو عصارې زبېښي .د مرص وگړي ښايي محتاط وي او د قحط په كلونو كي د ټولو
غلو دانو له مرصفولو ډډہ وكړي ،هغوى بايد يوه اندازه غله دانه د تخم په توگه د راتلونيك كال
لپاره وساتي ،همدارنگه متوجه وي چي د غلو دانو د ساتلو او ذخريه كولو غوره طريقه دا ده چي
په خپلو وږو كي وساتل يش.
له زندانه د يوسف عليه السالم د وتلو په اړہ د بايبل وينا دايس ده چي د هغه سرت شخصيت
له شأنه رسه هيڅ اړخ نه لگوي ،هغه ئې دايس معرفي كړى لكه چي ډېر بې حوصلې شوى وو،
فقط يوې اشارې ته منتظر وو ،د پاچا د پيغام له اورېدو رسه سم ئې ځان تيار كړى ،خپل رس او
صورت ئې برابر كړى او نوې جامې ئې اغوستې دي او په تلوار رسه د پاچا حضور ته حارض
شوى!!
خو قرآن بيا وايي:
ََ َ َ َٓ ُ َ ُ ُ َ َ ۡ ۡ َ َ َ َ ۡ َۡ ُ َ َ ُ ۡ َ َ
َ َ ۡ ُ ۡ
َوقال ٱل َمل ِك ٱئتُونِي بِهِۦ ۖ فلما جاءه ٱلرسول قال ٱر ِجع إِلي ربِك فسـله ما بال ٱلنِسو ِة ٱلتِي
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َ َ
ُۡ
َ َ َ َ ُ َ ۡ َ ُ َ ُ َ َ َۡ
ََ ۡ َ
َ
َ َ
قطع َن أيۡ ِد َي ُهن ۚ إِن َربِي بِك ۡي ِد ِهن عل ِيم * قال ما خ ۡط ُبكن إِذ ر َودتن يُوسف عن نف ِسهِۦ ۚ قل َن
ََ
َ َ ۡ ََ
َ َ
َ ُ َۡ
ُ
ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ََ۠ َ ُ ُ َ
حش ل ِلهِ ما عل ِمنَا عل ۡيهِ ِمن س ٓو ٖء ۚ قال ِت ۡٱم َرأت ٱلعزِيزِ ٱل
َٰٔـن حصحص ٱلحق أنا ر َودتهۥ عن
َُ َ َ َ
َۡ
َ َ َۡ َ َ َُ ُ َۡ
َ َ
ََ َ َ ۡ
ٱلصدق َ
ِين * ذل ِك ل َِيعل َم أنِي ل ۡم أخنۡه بِٱلغ ۡي ِب َوأن ٱلله َل َيه ِدي ك ۡيد
نف ِسهِۦ ِإَونهۥ ل ِمن
ِ
َ
َُ َ
ۡ َ ٓ َ َ َ ٓ ُ َ ُ َ ۡ ٓ َ َ ۡ َ َ ُۢ ُ َ َ
ٱلخائِنِين * وما أب ِرئ نف ِسي ۚ إِن ٱلنف
س ٓأَلم َارة بِٱلس ٓو ِء إَِل ما َرح َِم َربِ ٓي ۚ إِن َربِي غفور رحِيم *
يوسف53-50 :
(د يوسف عليه السالم د زندان ملگرى بېرته وگرځېدو ،د خوب تعبري ئې واوراوو ،پاچا امر وكړ
چي يوسف عليه السالم ورولي) ،پاچا وويل :ما ته ئې راولئ؛ خو كله چي (د پاچا) قاصد ورغى،
وئې ويل :بادار ته دي بېرته ورشه او وئې پوښته چي د هغو ښځو حال به څنگه وي چي خپل
السونه ئې پرې كړل (څه به وررسه كېږي)؟ كه څه هم زما پالونىك رب د دوى په هغه مكر ډېر
ښه پوهېږي( ،پاچا هغه ښځي راوبللې) وئې ويل :هغه وخت چي تاسو له يوسف نه د زړہ مراد
غوښتى وو ،خربه مو څنگه وه؟! هغوى وويل :خداى ته پناه وړو! موږ په هغه كي هيڅ بدي نه
ده ليدلې ،د مرص د عزيز ښځي وويل :اوس حقيقت څرگند شو ،ما ترې د زړہ مراد وغوښت او
هغه يقيناً چي له رښتينو انسانانو دئ( ،زما دا اعرتاف) د دې لپاره دئ چي پوه يش په غياب كي
مي خيانت وررسه نه دئ كړى او د دې لپاره چي (پوهېږم) خداى د خائنانو تدبريونه نه هدايتوي
(نه پرېږدي د خائنانو تدبريونه دوى خپل مقصد ته ورسوي) او زه خپل ځان نه سپينوم ،په دې
كي شك نشته چي نفس د بدۍ په لور ډېر هڅوونىك دئ ،مگر هغه چي زما پالونىك خداى پرې
ورحمېږي ،بې شكه چي زما پالونىك رب ډېر مهربان بخښونىك دئ.
گورئ چي د پاچا قاصد د ده له پيغام رسه زندان ته ورځي او يوسف عليه السالم ته وايي :د
مرص پاچا غوښتى يې ،ستا تعبري ئې خوښ كړى ،اوس ستا ليدو ته منتظر دئ!! خو يوسف عليه
السالم  ،هغه د زندان د اولو ورځو يوسف نه دئ ،له زندانه د وتلو په اړہ څه تلوار او عجله نه
لري؛ بليك زندان ئې د خپيل مبارزې لپاره د سنگر په توگه غوره كړى؛ له خپل موال پرته بل ته
طمع او اميد نه لري ،باور ئې دا دئ چي له زندانه د وتلو پرېكړہ د اللّٰه تعاىل له لوري كېږي ،نو
ځكه په ډېر متانت رسه قاصد ته وايي :بېرته وگرځه او خپل بادار ته دي ووايه :د هغو ښځو
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برخليك به څنگه وي چي ده ته ئې هغه توطئه جوړہ او زندان ته ئې ولېږو؟ بايد لومړى د هغي
خربي سپيناوى ويش ،زما (برائت) اعالن يش ،كه څه هم ا ّٰلله تعاىل راته كافي دئ ،هغه د دوى له
توطئو ښه خرب دئ .گورئ چي د يوسف عليه السالم متانت ،صرب او زغم ټوله وضعه دايس بدله
كړې چي اوس پاچا تلوار لري ،هغه غواړي چي له يوسف عليه السالم رسه ژر تر ژره مالقات
وكړي ،د ده رشط مني ،هغه ښځي راغواړي چي د عزيز مرص د مېرمني په محفل كي راغونډي
شوې وې او پوښتنه ترې كوي :په كومه ورځ چي تاسو له يوسف عليه السالم نه د زړہ مراد
غوښتى وو ،خربه څنگه وه ،د پېښي جريان څنگه وو؟ ولي مو دا كار وكړ؟ د پاچا وينا او دريځ
دايس دئ لكه چي د يوسف عليه السالم مدافع وكيل وي ،له تحقيق او پلټني نه مخيك د هغه
خربي تصديقوي او له ښځو دايس استفسار كوي چي گواكي د دوى جرم په بشپړہ توگه ثابت او
څرگند دئ او د شك او شبهې هيڅ مجال په كي نشته ،ټولي ښځي وضع دايس گڼي چي له
اعرتافه پرته بله چاره نه لري؛ نو ځكه وايي :خداى ته پناه وړو! موږ په هغه كي هيڅ بدي نه ده
ليدلې ،اصيل مجرم وروړاندي كېږي او په ټول رصاحت رسه اعرتاف كوي او وايي :اوس حقيقت
څرگند شو ،ما له هغه د زړہ مراد وغوښت او هغه رښتينى او صادق دئ ،په دوه دليلونو اعرتاف
كوم :يو دا چي غواړم هغه په دې پوه يش چي په غياب كي مي خيانت وررسه نه دئ كړى او تور
مي نه دئ ورپوري كړى او بل دا چي اوس په دې باور يم چي اللّٰه تعاىل نه پرېږدي خائنان په
مكر او چل ول رسه خپلو موخو ته ورسېږي ،نه غواړم چي ځان سپين او تربئه كړم ،د انسان نفس
تل هغه بدو كړو وړو ته هڅوي ،له رشه ئې يوازي هغه څوك ژغورل كېږي چي زما د مهربان رب
پېرزوينه او رحم ئې په برخه يش ،يقيناً چي زما پالونىك رب مهربان بخښونىك دئ.
كه څه هم ځينو مفرسينو دا گامن كړى چي وروستنۍ څو خربي د يوسف عليه السالم خربي
دي ،نه د هغي مېرمني ،د دوى دليل دا دئ چي دغه خربي د هغي مېرمني له شأن نه ډېري
اوچتي دي؛ خو دا توجيه په څو دالئلو كمزورې ده:
د بيان په هيڅ برخي كي دايس كومه نښه يا قرينه نه مومو چي ثابته كړي دا د يوسف عليه
السالم خربي دي.
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د آيتونو سياق او سباق او د كالم لړۍ له دې توجيه رسه اړخ نه لگوي ،برعكس په ټول
رصاحت رسه ښيي چي دا د هغي مېرمني د خربو دوام دئ.
د دغو خربو په دوران كي يوسف عليه السالم ال په زندان كي دئ او له پاچا رسه نه دئ
مخامخ شوى او مجلس ته نه دئ حارض شوى ،وروستى آيت همدغه راپه گوته كوي.
د دې خربي لپاره هيڅ دليل نه شو موندىل چي يوسف عليه السالم ووايي :غواړم چي د مرص
عزيز پوه يش چي د هغه په غياب كي مي له هغه رسه هيڅ خيانت نه دئ كړى ،ځكه چي د
مرص عزيز د پېښي په ورځ له حقيقته خرب شو او د يوسف عليه السالم پر پاك ملنتوب او
سپيڅلتيا ئې باور راغى.
د آيت دا برخه (أَ َن ٱلل َه ََل َي ۡهدي َك ۡي َد ۡٱل َخآئن َ
ين) ،په هيڅ شان نه شو كوالى د يوسف عليه
ِ
ِِ
السالم قول وگڼو ،دا كالم فقط له هغي مېرمني رسه ښايي ،هغه بايد ووايي :كه چېري دا ځل هم
له يوسف عليه السالم رسه خيانت وكړم او په كوم تور ئې تورن كړم او د دې پر ځاى چي پر
خپل جرم اعرتاف وكړم هغه متهم كړم ،نو د پخوانۍ پېښي په څېر به حقيقت څرگند يش ،خداى
د خائنانو توطئې ،حيلې او بهانې رسوا او خنثى كوي او نه پرېږدي چي د توطئو په مرسته خپلو
ناولو موخو ته ورسېږي.
د هغي مېرمني مؤمنانه څرگندوني په واقع كي دا حقيقت ثابتوي چي د يوسف عليه السالم
كړو وړو او د زندان له سنگر نه د ده مبارزې او جهاد د مرص په ټولني باندي ژوري اغېزې كړې
دي ،ژوره تبدييل په كي راغلې ،دومره چي د پرون ورځي هغه مېرمن نن دايس مؤمنانه
څرگندوني كوي ،له دوو زنداني ملگرو رسه د يوسف عليه السالم بحث او د خوبونو له تعبريولو
مخيك دوى د اللّٰ ه الري ته بلل ،هغه هم په دومره تفصيل او په دومره مضبوط استدالل رسه ،دا
ښيي چي هغه په زندان كي آرام نه دئ ناست ،په جدي ،پرله پسې او نه ستړي كېدونكې توگه
ئې دعوت چلوىل او په دې برياىل شوى چي د مرص په ټولني كي له فكري او اخالقي لحاظه پراخه
او ژوره تبدييل راولي ،يوه سرت بدلون او انقالب ته الر آواره كړي او له همدغه زندانه د يوه
سيايس او اجتامعي انقالب او بدلون راوستو لپاره رشائط برابر كړي.
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متأسفانه لكه څنگه چي د مسيحيانو او يهودانو علاموو او مشائخو (احبار او رهبان) د اللّٰه
تعاىل له مقدس او الرښود كتاب نه قصې او شجرې جوړي كړې ،دايس چي نن د دوى په مذهبي
كتابونو كي د اللّٰه تعاىل د مقدس كتاب وړہ برخه هم نه تر سرتگو كېږي ،زموږ قصه خوښي هم د
دوى تر اغېز الندي راغيل او د يوسف عليه السالم له دغي عربتناكي او الرښوونكې قصې ئې د
يوې دايس بدكاري ښځي د ميني داستان جوړ كړى چي غوښتل ئې يو ښايسته ځوان په دام كي
واچوي او له هغه د زړہ مراد ترالسه كړي ،تر دې پوري چي د دغو قصه خوښو ځينو ادعاء كړې
چي يوسف عليه السالم د ژوند په وروستيو كي همدغه پر ده مينه مېرمن په نكاح كړہ!!! دا په
دايس حال كي چي نه په قرآن كي دايس كومه اشاره مومو او نه په رواياتو كي .له دې ارزښتناكي
تاريخي قصې دايس نكل جوړول او پايله ئې دايس راايستل نه يوازي د ناروغو اذهانو د بيامرو
سليقو زېږنده ده ،بليك د دوى تعبري سل په سلو كي د دې قصې له روح او بنسټيزو موخو رسه
تصادم كوي ،قصه اصالً په دې اصل والړہ ده چي دوه مخالف او متضاد شخصيتونه يو د بل په
څنگ كي كېږدي او توپريونه ئې په گوته كړي ،راوښيي چي يو څومره لوړ دئ او بل څومره ټيټ،
يو څومره پاكيزه ،امين او صادق دئ او بل څومره ناوىل ،خائن او بې وفا ،يو د خداى مخلص
بنده او بل د شيطان او نفس مطيع بنده ،عجيبه ده چي دغه بيامر كسان دايس غلط او معكوس
نتائج ترې اخيل او دا متضادې بېلگي او متفاوت شخصيتونه رسه پخال كوي!! آيا دا شونې ده چي
يو پيغمرب له هغه جالل او عظمت رسه دايس ښځه په نكاح كړي؟ بايبل هم د خپلو شجرو په
ترڅ كي ليكيل چي فرعون يوسف په يوه مرصي نوم ،صفنات فعنيح ،ونوماوو او د فوطي فارع
كاهن لور اسنات ئې ورته راواده كړہ!!!
قرآن دربار ته د يوسف عليه السالم د ورتلو په اړہ دايس فرمايي:
َۡ َ ۡ ۡ ُ ۡ
َ َ
َََ ََ َ ُ َ َ ََ َۡۡ َ ََ ۡ َ َ ٌ َ
َ َ ۡ ُ ۡ
َوقال ٱل َمل ِك ٱئتُونِي بِهِۦٓ أستخل ِصه ل ِنَف ِسي ۖ فلما كلمهۥ قال إِنك ٱليوم لدينا مِكين أ ِمين * قال
َ َُ
ۡ َ ۡ ََ َ َٓ
َََ َ َََ ُ ُ
َ ٌ َ
وس َف فِي ۡ
ۡ
ض يَت َبوأ ِمنۡ َها
ٱٓأۡلر
ض ۖ إِنِي حفِيظ عل ِيم * وكذل ِك مكنا ل ِي
ِ
ٱجعلنِي علي خزائِ ِن ٱٓأۡلر ِ
َ ۡ ُ ََ ُٓ ُ ُ َ ۡ َ َ َ َ َ ُٓ َ َ ُ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ
ٓأَلج ُر ٱٓأۡلخ َِر ِة َخ ۡير لِلَذ َ
ين
حيث يشاء ۚ ن ِصيب بِرحمتِنا من نشاء ۖ وَل ن ِضيع أجر ٱلمح ِسنِين * و
ِ
َ َ ْ َ ْ َُ َ
ءامنُوا َوكانُوا َيتقون * يوسف57 -54:
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او پاچا وويل :هغه ما ته راولئ چي د ځان لپاره ئې خاص (مشاور) وټاكم ،خو له هغه وروسته
چي خربي ئې وررسه وكړې وئې ويل :ته (له همدې) نننۍ ورځي زموږ په دربار كي واكمن امين
يې (د پاچا معتمد با صالحيته چارواىك او د ټولو دولتي شتمنيو امين)!! ده وويل :ما (يوازي) د
دولت د خزانو پر چارو وگامره ،باور وكړہ چي ښه او پوه ساتونىك به وم (هم ئې د ساتني له
عهدې وتىل شم او هم ئې د سم مرصف او په خپل مناسب ځاى د لگولو بصريت او پوهه لرم)،
او په دې توگه مو يوسف په هغه ملك كي متمكن كړ ،چي هر ځاى او په هر ډول ئې غوښتل
مېشت كېدى شو ،چا ته چي مو خوښه يش خپل رحمت او پېرزوينه ورپه برخه كوو او موږ د
نېكانو اجر او بدله نه ضايع كوو .او د هغو لپاره چي اميان ئې راوړى او پرهيزگاري ئې كوله،
اخروي اجر او بدله تر دې هم ډېره غوره ده .
پاچا د يوسف عليه السالم له مالقات مخيك تصميم درلود چي هغه د خپل خاص مشاور په
توگه وټاكي؛ مگر له هغه رسه له خربو وروسته ئې تصميم بدل شو او هغه ئې د دربار د معترب
او باصالحيته وزير او د ځان د معتمد په توگه وټاكو او خپله فيصله ئې ورته ابالغ كړہ ،مگر
يوسف عليه السالم د دې پرېكړي او منصب له منلو انكار وكړ او وئې ويل :ما د دې منصب پر
ځاى يوازي د مرص پر خزانو وگامره ،زه به په پوره احتياط او امانتدارۍ رسه د هغو ساتنه وكړم،
زه په ځان كي د دې څانگي د اداره كولو صالحيت او توان وينم ،پاچا له خپل نظره تېرېږي او د
يوسف عليه السالم له رأيې رسه توافق ښيي او د دولت د دغي څانگي بشپړ صالحيت ورسپاري.
د آيت له دې برخي (يتبوأ منها حيث يشاء) نه دوه مطلبونه اخيستل كېږي:
الف_ د مرص ټول هېواد د ده د صالحيت او واكمنۍ په كړۍ كي شامل وو ،چېري چي ئې
غوښتتل اوسېدىل شو ،د مرص هيڅ سيمه د ده د واكمنۍ او اختيار له ساحې بهر نه وه.
ب_ په هغه نظام كي ئې چي هره وظيفه او هر مقام غوښتى وى ،بې له ځنډہ ئې ترالسه
كوىل شو ،هيڅوك او هيڅ څه ئې په مخ كي خنډ كېدى نه شو.
حكيم خداى جل شأنه په تدريج رسه يوسف عليه السالم هغه مقام ته ورساوو چي په مرص
كي متمكن يش ،د ده پر مخ د واكمنۍ ټولي الري پرانيستى يش ،قدرت ته د رسېدو ټول اسباب
بايبل د قرآن په رڼا كي

175

ورته برابر يش ،د هغه د سرت او لوړ شخصيت ټولي جلبوونكې برخي د هغي ټولني د مختلفو
طبقو او اصنافو لپاره رابرسېره يش ،د خلكو اعتامد او باور ،احرتام او محبت ورته راجلب يش،
پس له هغه چي د مرص ولس د ده له اوچتو استعدادونو ،صداقت ،امانت ،پاك ملنتوب او نفس
او هوس ته نه تسليمېدا خرب شول ،په زندان كي د ده صرب ،زغم ،مقاومت ،ثبات او متانت ټولو
ته څرگند شو ،خلكو وليدل چي د مرص پاچا د مالقات بلنه وركړہ؛ خو ده ونه منله او تر هغه ئې
دربار ته له تلو انكار وكړ چي د ده برائت اعالن يش ،له پاچاهۍ نه راالندي د هېواد تر ټولو
لوړہ عهده ورته سپارل كېده خو ده ونه منله او د دې پر ځاى ئې دايس دندي ته مال وتړله چي
د هغې له الري د خپل مظلوم ولس خدمت وكړى يش ،د ده پوهه ،بصريت او درايت ټولو ته
ثابت او څرگند شو ،د ده لوړ او پياوړى شخصيت او فكري او اخالقي عظمت دايس وو چي هيچا
وررسه رقابت او سيالي نه شوى كوىل ،د مرص ټوله واكمني ئې عمالً په الس كي پرېوته ،پاچا له
يوه سمبول نه زيات حيثيت نه درلود ،د قحط په كلونو كي د اقتصادي چارو په اداره او سمون
كي او له هغه سرت بحران نه د خلكو په ايستلو كي د ده درايت ،وړتيا او اهليت په بشپړ ډول
راڅرگند شو ،هغه نور عمالً د پاچا وليعهد وو ،د پاچا له مرگه وروسته ده ته د قدرت په لېږد كي
هيڅ خنډ نه وو پاته ،په دې توگه مالك امللك خداى جل شأنه د هغه وخت د لوى هېواد واكمني
يوسف عليه السالم ته وسپارله او د ده بالمنازع واكمني ئې پر هغه پراخ او سرت ملك محققه
كړہ.
هو! دا اللّٰ ه تعاىل جل شأنه دئ چي د خپل رحمت او پېرزوينو سيورى پر هغه چا غوړوي
چي دى ئې په خپله خوښ كړي او د دې لپاره ئې اهل او وړ ومومي ،هغه نه يوازي د خپلو
صالحو بندگانو اجر نه ضايع كوي؛ بليك دنيوي او اخروي بدله ئې تر خپل حق څو برابره زياته
وركوي ،نه يوازي په دنيا كي د دوى پر نېكو او غوره كړنو باندي مثبت نتائج مرتب كوي ،بليك په
آخرت كي تر دنيا غوره بدله وركوي ،د دوى تقوى او ځان ساتنه د دې باعث يش چي په دنيا او
آخرت كي غوره بدلې تر السه كړي ،هر څوك چي د اميان په الر كي ثابت پاته شو او د مبارزې
په لوړو ژورو كي مأيوس نه شو ،يوې بيل خوا ته ونه ښويېدو ،ښي او چپ لوري ته منحرف نه
شو او په اراده او عزم كي ئې تزلزل رانغى ،هغه دي مطمنئ اويس چي عزيز خداى ئې د بري
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ضامن دئ ،نه پرېږدي چي قربانۍ ئې ضايع يش او هڅي ئې بې نتيجې پاته يش.

د يوسف وروڼه مرص ته ځي
بايبل تر دې عنوان الندي لييك( :يعقوب خپلو زامنو ته وويل :ولي ناست يئ او هيس يوه بل
ته گورئ ...اورېدلي مي دي چي په مرص كي غله ډېره ده ...مخيك له دې چي له لوږي ومرو؛
والړ شئ او له هغه ځايه غله راوړئ ...لس زامن ئې وخوځېدل ...يعقوب بنيامين وررسه ونه
لېږو ...دوى د يوسف خوا ته ورغلل ...سجده ئې ورته وكړہ ...يوسف وپېژندل ...خو په غصې
رسه ئې دوى ته وويل :له كوم ځايه راغيل يئ؟ دوى ورته وويل :له كنعانه د غلې اخيستلو لپاره
راغيل يو ...يوسف ته خپل خوبونه ورپه ياد شول ..ورته وئې ويل :تاسو جاسوسان يئ او د احوال
معلومولو لپاره راغيل يئ ...هغوى وويل :ساالره! موږ د غلې اخيستلو لپاره راغيل يو ،جاسوسان
نه يو ،يوسف ورته وويل :نه تاسو جاسوسان يئ!! هغوى وويل :باداره! موږ ټول دولس وروڼه
وو ،پالر مو په كنعان كي دئ ،يو هلته پاته شو ،بل مړ شوى ...يوسف ورته وويل :څنگه به دا
معلوموو چي تاسو رښتيا وايئ؟ يوازي په هغه صورت كي به ستاسو خربه ومنم چي كرش ورور
مو هم راولئ ...كه دايس ونه كړئ د فرعون په رس مي قسم چي له مرصه د وتلو اجازه به
درنكړم ...يو كس دي والړ يش او خپل ورور دې راولي ،نور به دلته په زندان كي وي ...بيا ئې
ټول تر دريو ورځو بنديان كړل ...،په درېيمه ورځ ئې ورته وويل :زه له خدايه وېرېدونىك انسان
يم ...تاسو ټول خويش كوم ...يو كس به په زندان كي پاته وي ،نور مو غله كور ته ورسوئ ،خو
خپل كرش ورور به راولئ او په دې رسه به ما ته ثابته يش چي تاسو صادق يئ او زه به ستاسو له
وژلو تېر شم!! دوى دا رشط ومنلو!! بيا ئې رسه وويل :له دې ستونزو رسه په دې خاطر مخامخ
شوي يو چي له يوسف رسه مو بد وكړل ...يوسف د دوى خربي اورېدې او دوى نه پوهېدل چي
يوسف پرې پوهېږي!!  ...بيا يوسف په پټه خپلو نوكرانو ته وويل :جوالونه ئې له غلو ورډك كړئ
او د دوى خپيل پيسې هم د غلې په منځ كي پټي كېږدئ ...غله ئې پر خرو بار كړہ ...د ملر لوېدو
پر مهال يو ځاى تم شول ...يوه ورور ئې د خپل جوال خوله پرانيستله چي خره ته دانه ترې
وركړي ...ناڅاپه ئې وليدل چي پيسې ئې د جوال په خوله كي پرتې دي ...وروڼو ته ئې وويل ...
بايبل د قرآن په رڼا كي

177

هغوى له وېري لړزېدل چي دا ال خداى څه بال راباندي راوستله!!  ...كنعان ته ورسېدل ...ټوله
قصه ئې پالر ته تېره كړہ ...كله چي ئې بارونه پرانيستل خپيل پيسې ئې وموندلې ...پالر هم ډېر
وار خطا شو او وئې ويل :ولي دا مصيبتونه راباندي راځي) ...
د بايبل په دې برخي كي هم له ادبي لحاظه ډېر ركاكت شته او هم يوسف عليه السالم او د
ده پالر ته دايس نامناسب حركات او نامناسبي خربي منسوب شوي چي د دوى له شأنه ډېر لري
دي!! وروڼه په مرگ گواښل ،زندان ته ئې لېږل ،د يوسف په شته والي كي دا خربي كول چي له
يوسف رسه مو بد كړي ول ځكه له دې مصيبت رسه مخامخ شوو ،د فرعون په رس لوړہ كول ...دا
ټولي خربي نه يوازي نامعقولې دي بليك ښيي چي دا قصه له ځانه جوړہ شوې .راشئ وگورو چي
قرآن په دې اړہ څومره په زړہ پوري او درنه وينا لري:
َََ َ ََُ َ َ ۡ َ َ
َ َ َٓ ۡ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َۡ َ َ َ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ُ ُ ُ َ
نِكرون * ولما جهزهم بِجها ِز ِهم قال
وجاء إِخوة يوسف فدخلوا عليهِ فعرفهم وهم لهۥ م
ۡ َ ُ ََ َ َ َ ُ
ۡ
ۡ َ ۡ َ َََ۠ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َ َ ۡ َُۡ
َ َُ
ٱئتُونِي بِأخ ٖ لكم ِمن أبِيك ۡم ۚ أَل ت َر ۡون أن ِ ٓي أوفِي ٱلكيل وأنا خير ٱلمنزِل ِين * فإِن لم تأتونِي بِهِۦ
َ ُ ْ َ َُ ُ َ ُۡ ََ ُ َ ََ ُ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ْ
َ َۡ
ََ َ َ َ ُ
فَل ك ۡيل لك ۡم ِعن ِدي َوَل تق َر ُبو ِن * قالوا سنر ِود عنه أباه ِإَونا لف ِعلون * وقال لِفِتينِهِ ٱجعلوا
َََ
َ
ُ َ
َََ ۡ ُ َ ٓ َ ََ ْ َ َۡ
َ ََ
بِضعت ُه ۡم فِي ِرحالِه ِ ۡم لعل ُه ۡم َيع ِرفون َها إِذا ٱنقل ُب ٓوا إِل َٰٓي أهلِهِ ۡم لعل ُه ۡم يَ ۡر ِجعون * يوسف62 -58 :
د يوسف وروڼه راغلل او د هغه محرض ته ننوتل ،دايس چي ده وپېژندل خو دوى ونه پېژاندو او
چي كله ئې په خپلو بارونو سمبال كړل ورته وئې ويل :خپل هغه ورور هم راولئ چي له پالره
مو (ورور) دئ ،نه گورئ چي زه ډكي ډكي پيامنې وركوم او ښه مېلمه پال يم؟ خو كه ئې ما ته را
نه ولئ؛ نو نه به له ما رسه تاسو ته كومه پيامنه وي او نه به ماته رانږدې كېږئ .هغوى وويل :له
پالره به ئې حتامً د ده (د لېږلو) غوښتنه وكړو او موږ هرومرو د دې كار كوونيك يو .خپلو
(مؤظفو) زمليانو ته ئې وويل :د دوى هغه مال چي (د غلې په بدل كي ئې وركړى)( ،په پټه) د
دوى په پېټو كي كېږدئ ،دايس چي كور ته د ستنېدو پر مهال پرې پوه يش ،ترڅو بېرته راوگرځي.
گورئ چي په دغو لنډو آيتونو او مخترصو الفاظو رسه؛ عظيم الشأن قرآن څومره حقائق بيان
كړي او څومره ژوري الرښووني ئې زموږ مخي ته اېښې او څنگه ئې د بايبل غلطي ويناوي
تصحيح كړې؟! لكه څنگه چي د يوه جامع او بليغ كالم تقاضاء ده قرآن پرته له دې چي ووايي
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يوسف عليه السالم خپل كار څنگه پيل كړ ،د ښېرازه كالونو په دوران كي ئې څه وكړل او د وچ
كاليو لپاره ئې څه تيارى ونيو؟ رسه له دې چي په دې اړہ ئې هيڅ نه دي وييل او خربه ئې له
هغه ځايه پيل كړې چي د ده وروڼه د غلې اخيستلو لپاره مرص ته راغيل او د ده په حضور كي
ودرېدلي ،له همدې نه د قرآن هر هوښيار لوستونىك په دې پوهېږي چي يوسف عليه السالم په
دې موده كي كوم كوم كارونه كړي ،له دې آيتونو معلومېږي چي:
يوسف عليه السالم په خپلو لوړو قائدانه استعدادونو رسه په كار پيل كړى ،د مرص د زمكو
ښېرازه كولو او د كر كښت وضعيت ښه كولو ته ئې خاصه پاملرنه كړې ،د پاچا د خوب تعبري ته
په پام رسه ئې په لومړيو اوو كلونو كي پرېامنه غله اخيستلې او په گودامونو كي ئې ذخريه كړې،
د قحط د كلونو لپاره ئې پوره تيارى نيوىل ،د قحطي په رارسېدو رسه ئې دا كارونه كړي :د غلو
دانو لپاره ئې مناسبه بيع ټاكلې ،د هغي غلې مقدار ئې ټاكىل چي ښايي يوه يوه كس ته د
مناسبي دولتي بيعي په مقابل كي وركړى يش ،هر څوك بايد په خپله د غلې اخيستلو لپاره حارض
يش ،د غلې پلورلو لړۍ ئې تر خپل نظارت او څارني الندي پيل كړې ،په دايس حال كي چي په
نورو سيمو كي خلك له سختي قحطۍ رسه مخامخ ول ،په مرص كي د غلې د زياتوالي او ارزانۍ
انگازې هري خوا ته رسېدې او خلك له لرو لرو سيمو ،ډله ډله د غلو اخيستلو لپاره مرص ته راتلل
او د رضورت وړ غله ئې په ډېره ارزانه بيع ترالسه كوله او د مرص د چارواكو د ښه نظم ،ښو
اخالقو او ښې مېلمه پالني ښې خاطرې ئې له ځانه رسه وړلې.
د يوسف عليه السالم وروڼه هم د غلې د پېرلو لپاره مرص ته ورځي ،په خپل نوبت رسه د
يوسف عليه السالم حضور ته منل كېږي ،يوسف عليه السالم هغوى وپېژندل ،خو دوى د هغه په
پېژندلو كي ځك ه پاته راغلل چي په كوهي كي د ده له غورځولو تر دغه دمه نږدې شل كاله تېر
شوي وو ،په هغه وخت كي يوسف عليه السالم تنىك ځوان وو ،څه موده ئې د عزيز مرص په كور
كي تېره كړہ ،نږدې لس كاله ئې په زندان كي تېر كړل ،له واكمنۍ ئې هم تر اوو كلونو زياته
موده تېره شوې وه ،دغي اوږدې مودې له خپلو لوړو ژورو رسه د يوسف عليه السالم په څريي
كي ډېر بدلون راوستى وو ،په ځانگړې توگه ،هغوى دا تصور هم نه شو كوالى چي ښايي د دوى
جفا سوزوىل ورور به دايس سرت مقام ته رسېدىل وي ،د حضور هيبت او د احتياج او رضورت
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احساس هم نه پرېږدي چي انسان تر ځان لوړ لوري ته ځري يش او د څېرې خطونه ئې په دقت
رسه وارزوي او وئې پېژني.
د غذايئ موادو د تجارت او احتكار د مخنيوي لپاره د هري كورنۍ پر هر وگړي به په ټاكيل
اندازه غله خرڅېدله ،هر بالغ نارينه بايد په خپله د خپيل ټاكلې غلې د پېرلو لپاره حارض شوى
وى ،د يوسف وروڼو د خپل معذور او په سرتگو ړوند پالر او ناسكه ورور لپاره هم غله وغوښته،
د پالر عذر ئې ومنل شو؛ خو د ورور په اړہ ورته وويل شو :په وروستي ځل بايد هغه هم دلته
راولئ ،كه چېري مو دروغ وييل وو او هغه مو حارض نه كړ ،نو زموږ خوا ته نور مه راځئ او د
غلې تر السه كولو طمع هم مه كوئ!! گورئ چي د بايبل او قرآن د ويناوو تر منځ څومره ژور
توپريونه شته ،بايبل د يوسف عليه السالم چلند دايس انځور كړى لكه د يوه كم ظرفه انسان
چلند ،دايس الفاظ او كارونه ئې هغه ته منسوب كړي چي د يوه سرت شخصيت له شأنه ډېر لري
دي ،خو د قرآن عظيم الشأن څرگندوني دايس دي چي د يوسف عليه السالم سرت شخصيت ،صرب،
زغم او تدبر په كي له ورايه ښكاري ،د قرآن له وينا معلومېږي چي يوسف عليه السالم له خپلو
وروڼو رسه په معامله كي ډېر محتاط دئ ،هڅه كوي چي د ده له كومي وينا او حركت نه د ده
د وروڼو حساسيت او حسادت راون ه پارېږي او مرص ته له راتلو او د ده په خوا كي له مېشتېدو
ډډہ ونه كړي ،دا اندېښنه هم وررسه ده چي دايس نه ورور ته ئې كوم رضر ورورسوي .هغو
كسانو ته چي د بدوي او صحرايئ ژوند په باب پوره او دقيق معلومات نه لري ،په دې مطلب
پوهېدل لږ گران دئ چي يوسف عليه السالم ولي په هامغه لومړني مالقات كي خپلو وروڼو ته
ځان معرفي نه كړ؟ د هغه وخت د نيمه بدوي ژوند غوښتنه او تقاضاء دا وه چي يوسف عليه
السالم له خپلو وروڼو رسه په ډېر احتياط چلند وكړي ،د دوى اعتامد جلب كړي ،له دايس تدبريه
كار واخيل چي لومړى د ده سكه ورور روغ رمټ ورته راورسوي ،مرص ته په مكررو تلو راتلو او د
وړيا مرستو په ترالسه كولو رسه او د ده د ډېر ښه سلوك په ليدو رسه ډاډہ او مطمنئ يش چي
يوسف عليه السالم هغوى ته د رضر رسولو او انتقام نيت نه لري او كوىل يش په بشپړ ډاډ،
اطمئنان او درناوي رسه د ده په څنگ كي ژوند وكړي او د ورورگلوۍ له معاملې ئې مطمنئ او
ډاډہ وي.
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په نيمه بدوي كورنيو كي كله كله يو ناسنجول شوى او بې احتياطه حركت د يوې لويي
كورنۍ د بشپړي تباهۍ المل يش ،يوسف عليه السالم يوه ترخه تجربه درلوده ،ښايي محتاطانه
عمل ئې كړى وى ،ښايي هغه وخت ئې ځان خپلو وروڼو ته معرفي كړى وى چي له يوه پلوه ئې
خپل ورور په الس ورغىل او له بله پلوه ئې پر خپلو كينه كښو او حسودو وروڼو باندي د هر
ډول شاته تگ الري بندي كړې وى ،غوښتل ئې وروڼو ته ثابته كړي چي د ده په اړہ ئې اشتباه
كړې ،بې موجبه ئې حسادت وررسه كړى ،دا ورور دوى ته مينه او درناوى په زړہ كي لري،
غواړي د تل لپاره د ده په خوا كي په عزت او درناوي رسه ژوند وكړي ،نه ښايي له دايس مهربان
ورور رسه د دښمنۍ الر غوره كړي ،دوى ته ئې تر هغه ځان معرفي نه كړ چي پر خپلو
اشتباهاتو او قصور پوه يش ،له دې پرته بله الره ورته پاته نه وي چي د دښمنۍ پر ځاى وروري
وررسه وپالي ،كله چي هغوى هر يو د دې ناپېژندوى سړي د رشافت ،مېلمه پالني ،فضيلت او
احسان په اړہ په خپلو منځونو كي هم او د خپيل كورنۍ په وړاندي هم په مكرر ډول يادونه
كړې او په وار وار ئې ستايىل ،پس له هغه چي دوى پوه يش دا همغه كس دئ چي دوى وررسه
حسادت ك اوو او په څاه كي ئې وغورځاوو ،همغه چي دوى په بده سرتگه ورته كتل ،د دښمنۍ
وړ ئې گاڼو ،دا يو مهربان ورور دئ ،د ستايلو وړ شخصيت ،دا دئ په نه پېژندل شوې څېرې كي
ئې د ده څومره ستاينه كړې ،هر ځاى او د هر چا په وړاندي ئې دى ستايىل؛ مگر دا له عقل او
انصافه لري خربه نه ده چي له همدې شخصيت رسه د يوسف عليه السالم په څېره كي حسد
وكړي؟! په دې توگه به دوى په خپيل اشتباه پوه يش او په خپل دريځ كي به بدلون راولي.
يوسف عليه السالم نه يوازي دا چي له دوى نه د خپل ورور د راوستلو كلك تعهد اخيل بليك
دايس تدبري كاروي چي ټوله كورنۍ د ده د ورور په لېږلو توافق وكړي ،دا ترتيب ئې ونيولو چي د
دوى راوړې بضاعه (هغه جنس چي د غلې د پېرلو لپاره ئې له ځان رسه راوړى وو) بېرته كورنۍ
ته مسرتد يش ،خو له دې وېري چي كه ئې خپلو وروڼو ته وسپاري ښايي ضايع يش او خپل پالر
ته ووايي چي غله ئې د همغه جنس په بدل كي اخيستې ده ،د خپلو وروڼو په امانتدارۍ بي
باوره وو ،نو ځكه ئې خپلو معتمدو زمليانو ته وويل :د دوى راوړي توكي د غلو په پېټو كي دايس
ځاى په ځاى كړئ چي فقط كور ته له رسېدو وروسته او هغه وخت پرې پوه يش چي خپل پېټي
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پرانيزي ،چي په دې رسه به ټوله كورنۍ تشويق يش او مرص ته د ده د سكني ورور له لېږلو رسه
به توافق وكړي.
د (درهم) او (دينار) پر ځاى د ((بضاعه)) د كلمې استعامل دا ښيي چي هغه مهال پېر پلور
جنس د جنس په بدل كي وو او ال سكه نه وه رائج شوې ،د بايبل دا وينا هيڅ وزن او اعتبار نه
لري چي د يوسف عليه السالم وروڼو سكې له ځان رسه وړې وې ،له دې خربي دا هم معلومېږي
چي د دوى د راوړو توكيو حجم هومره وو چي د غلې په پېټو كي ئې پټول گران كار نه وو ،له
دې ټولو خربو دا جوتېږي چي د دوى (بضاعه) بايد گاڼې وي چي د مجبوريت له مخي ئې د غلې
په بدل كي وركړې وې ،احتامالً د دې صحنې ليدل يوسف عليه السالم سخت ځوروىل او تصميم
ئې نيوىل چي دا گاڼې سالمت او په بشپړہ توگه د ده كورنۍ ته ورسېږي او په دې رسه هم د
وروڼو او هم د كورنۍ د نورو غړو باور او اعتامد تر السه كړي.
قرآن ورپسې فرمايي:
َََ َ ُ ْ َ َ
َ َۡ ُ ََ ۡ ََ ٓ َ َ َ َۡ َۡ َ َُ ََ ُ َ
َُ ْ َ َ
فلما َرجع ٓوا إِل َٰٓي أبِيه ِ ۡم قالوا َ َٰٓيأبَانا ُمن ِ َع ِمنا ٱلك ۡيل فأ ۡر ِسل معنَا أخانا نكتل ِإَونا لهۥ لحفِظون *
َُۡ َ ُ ٌَۡ َ ٗ َ ُ َ َۡ َ ُ َ
َ َ َ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ َۡ َ َ َ ٓ َ ُ ُ ۡ َ َ َ
ٱلرحم َ
ين
قال هل ءامنكم عليهِ إَِل كما أ ِمنتكم عل َٰٓي أخِيهِ ِمن قبل فٱلله خير حفِظا ۖ وهو أرحم ِ ِ
َ ۡ َ
َ ۡ
َ ُ ْ َ َ َ َۡ َ
ََ ََُ ْ َ َ َ
َ َ
َُ ْ َ ََ
* َولما فتحوا متع ُه ۡم َوجدوا بِضعت ُه ۡم ُردت إِل ۡيه ِ ۡم ۖ قالوا َ َٰٓيأبَانا ما نب ِغي ه ِذهِۦ بِضعتُنَا ُردت
َ َ َۡ ُ َُ ََ ُ ََ
َ َ َۡ َ َۡ َُ َ َ َ َۡ َ ُ َ َ
َ َ َ
إِل ۡينَا ۖ َون ِم ُير أهلنَا َونحفظ أخانا َونزداد ك ۡيل بَ ِعيرٖ ذل ِك ك ۡيل ي َ ِسير * قال لن أ ۡر ِسلهۥ معك ۡم حتي
ََُۡ َ
ۡ ٗ
َ َ َ َ ُ َََ ٓ َ َۡ ُ ۡ َ َ َ ُ ََ َ َُ ُ
ُُۡ
تؤتو ِن َموث ِقا ِم َن ٱللهِ لتأتننِي بِهِۦٓ إِ َٓل أن يُحاط بِك ۡم ۖ فلما ءاتوه َموث ِق ُه ۡم قال ٱلله علي ما نقول
َ َ َ ََ َ َ َۡ ُُ ْ
ََُ َ َٓ ُ ۡ َ ُ
ۡ ُ ُ ْ ۡ َۡ
َ
َ
اب َو ِح ٖد َوٱدخلوا ِمن أب َو ٖب متف ِرق ٖة ۖ َوما أ غنِي عنكم ِم َن
وكِيل * وقال يبن ِي َل تدخلوا ِم ۢن ب ٖ
ُۡ ۡ َ
َ
ََ َ َۡ ُ ََ َۡ َ َ ۡ َ ُ َ
ٱللهِ ِمن ش ۡي ٍء إِ ِن ٱلحك ُم إَِل ل ِلهِ ۖ عل ۡيهِ ت َوكلت ۖ َوعل ۡيهِ فل َيت َوك ِل ٱل ُمت َوكِلون * يوسف67-63 :
كله چي دوى خپل پالر ته وگرځېدل ،وئې ويل :پالره! له موږ ئې يوه پيامنه وسپموله ،نو خپل
ورور مو رارسه ولېږہ تر څو (بشپړي) پيامنې ترالسه كړو ،موږ به ئې خامخا ساتونيك وو .پالر
ورته وويل :آيا د ده په اړہ دايس باور درباندي وكړم لكه مخيك چي مي د ده د ورور په اړہ باور
درباندي كړى وو؟ همدا او بل څه نه؟ خداى خورا ښه ساتونىك دئ او هغه تر هر رحم كوونيك
زيات مهربانه دئ .خو كله چي دوى خپل پېټي پرانيستل؛ نو خپله بضاعه (جنس) ئې وموندو
182

بايبل د قرآن په رڼا كي

چي ورگرځول شوى ،وئې ويل :نور نو څه غواړو؟! دا هم زموږ بضاعه (جنس) چي بېرته راكړى
شوې( ،پرېږده چي بيا والړ شو) او خپله كورنۍ له لوږي وژغورو او د خپل ورور ساتنه وكړو ،دا
خو يوه آسانه پيامنه ترالسه كول دي!! وئې ويل :تر هغه به ئې دررسه ونه لېږم چي كلكه الهي
ژمنه رارسه وكړئ چي بېرته به ئې رارسوئ مگر دا چي محارصه او ايسار كړى شئ او چي كله ئې
كلك قول وركړ ،وئې ويل :پر هغه څه چي موږ ئې وايو اللّٰه وكيل او ذمه وار دئ .وئې ويل:
زامنو! له يوې دروازې (ښار ته) مه ننوځئ ،له مختلفو دروازو ورننوځئ او زه (په دې وينا رسه)
د اللّٰه كومه پرېكړہ درنه نه شم دفع كوىل ،د پرېكړو واك خو يوازي له اللّٰه رسه دئ ،پر هغه مي
توكل دئ او هر توكل كوونىك بايد پر هغه توكل وكړي.
د يوسف عليه السالم وروڼه خپيل كورنۍ ته وروگرځېدل ،دومره غله ئې له ځان رسه وړې
وه چي د اوږدې مودې لپاره ټولي كورنۍ ته كافي نه وه ،خپل پالر ته ئې وويل :په كار ده چي
ډېر ژر بيا مرص ته والړ شو ،نوره غله راوړو ،زموږ كرشى ورور هم رارسه ولېږہ چي د هغه برخه
هم ترالسه كړو ،ډاډ دركوو چي په ښه توگه به ئې ساتنه كوو .پالر چي د يوسف عليه السالم د
بېلتون داغ پر زړہ لري او پر خپلو زامنو باور نه يش كوىل او د اعتامد وړ ئې نه بولي؛ په ځواب
كي وايي :آيا له ما دا توقع لرئ چي د ده په اړہ هم پر تاسو همغيس اعتامد وكړم چي د ده د
ورور په اړہ مي درباندي وك ړ ،همدا او بل څه نه؟ دا خو عجيبه توقع او بې ځايه انتظار دئ!
اللّٰ ه تعاىل به مو په خپله وساتي هغه تر هر چا ښه ساتونىك دئ ،ما ته د مرص د هغه مهربان او
مېلمه پال كس نوم ډېر مه اخلئ ،اللّٰه تعاىل تر هر رحم كوونيك زيات مهربان دئ ،هغه به مو په
دې قحطي كي وساتي ،هغه به پر موږ مهربانه يش ،د خپل رحمت له بې پايه سمندر نه به مو
خړوب كړي او زموږ مشكل او ربړہ به له بيل الري حل كړي .خو كله چي دوى خپل پېټي
پرانيستل او ناڅاپه ئې خپل مال په كي وموندو ،نو د هغه چا په څېر چي خپل سرت هدف ته
رسېدىل وي او يا مضبوط او پياوړى دليل په الس ورغىل وي ،خپل پالر ته ئې وويل :نور نو تر
دې زيات څه غواړو؟ دا دئ مال او متاع مو هم رامسرتد شوي ،پرېږده چي الړ شو ،خپل ورور
هم له ځان رسه بوځو ،كورنۍ له لوږي وژغورو ،موجوده غله مو لږہ ده او ټولي كورنۍ ته
كفايت نه كوي! يعقوب عليه السالم مجبور شو ،له خپل دريځ نه كوز شو او مرص ته د خپل كرش
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زوى له لېږلو رسه ئې په نه زړہ توافق وكړ او خپلو زامنو ته ئې وويل :په دې رشط ئې دررسه
لېږم چي د اللّٰه تعاىل په نامه رارسه ژمنه وكړئ چي خامخا به ئې روغ رمټ رارسوئ ،مگر دا چي
له كومي پېښي رسه مخامخ شئ ،څوك مو په زور ايسار كړي ،محارصه شئ او له محارصې د وتلو
الر ونه مومئ .يعقوب عليه السالم مرص ته د خپل كرش زوى له لېږلو رسه توافق وكړ ،خو له
ډېرو اندېښنو رسه ،د يوسف عليه السالم د هجران او بېلتون درد ئې ال نه وو هېر كړى چي اوس
په دې ناموافقو حاالتو كي خپل ټول زامن په گډہ او يو ځاى د سختو مجبوريتونو په وجه ناچار
سفر ته لېږي ،له دې پرته بله چاره نه لري ،خپلو زامنو ته توصيه كوي چي كله مرص ته ننوتئ نو
ټول له يوې دروازې مه ننوځئ ،بليك بېل ،بېل له مختلفو دروازو او لوريو ننوځئ ،نه ويل كېږ ي
ستايس ډله ييز ورتگ د رشيرو خلكو توجه ځان ته جلب كړي او دايس وانگېري چي دا لويه ډله
به خامخا د ډېرو غلو د پېرلو لپاره له اطرافه ښار ته راغلې وي او ښايي پرېامنه مال ئې هم له
ځان رسه راوړى وي ،دايس نه چي د همدې لپاره ستاسو په ضد په كومي خطرناكي توطئې الس
پوري كړي او رضر درورسوي ،په دې پيس نه يم چي په خپيل دغي توصيې رسه به الهي تقدير
بدل كړم او هغه څه چي خداى تايس ته غوښتي دي له تايس به ئې دفع كړم ،اللّٰه تعاىل چي
كومه پرېكړہ كړې هغه خامخا تر رسه كېږي ،دى يوازينى واكمن دئ او پرېكړي د ده له لوري
كېږي ،د هستۍ په ادارې كي او د حكمونو او پرېكړو په صادرولو كي هيڅوك وررسه رشيك نه
دئ ،ما پر خداى توكل كړى ،څوك چي غواړي پر چا او څه توكل وكړي نو يوازي پر اللّٰه تعاىل دې
توكل وكړي.
دلته گورئ چي يعقوب عليه السالم له هغه سرت معنوي شخصيت او لوړ پيغمربانه مقام او
منزلت رسه او له هغه قرب او نږدې والي رسه چي د اللّٰه تعاىل په دربار كي ئې لري ،په دنيوي
چارو كي ،د نورو عادي خلكو په څېر خپل انساني تدابري په كار وړي ،نه له غيبه خرب دئ او نه
په چارو كي د ترصف ادعاء لري او نه د دې مدعي دئ چي الهي تقدير بدلوىل يش ،پر خپل
خداى توكل كوي او ټول خلك پر خداى باندي توكل او اعتامد ته رابيل.
همدارنگه گورئ چي د پيغمربانو په مكتب كي د تدابريو غوره كول نه پر الهي مقدراتو د
اعتقاد منافي دئ او نه پر خداى جل شانه باندي د توكل منافي ،د دې مكتب پلويان په دايس
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حال كي چي پر نه بدلېدونكو الهي مقدراتو كلكه عقيده لري ،خداى خپل وكيل او چاره گر بولي
او پر هغه توكل كوي ،له دې رسه رسه په چارو كي انساني تدابري په كار اچوي ،نه ئې پر اللّٰه
تعاىل باندي توكل او بروسه له دې ايساروي چي په خپلو چارو كي له تدبريه كار واخيل او نه ئې
پر قضا او قدر باندي اعتقاد او باور.
همدا شان گورئ چي قرآن په دغه تاريخي درس او د يوه سرت پيغمرب په عميل ژوند كي موږ
ته دا رازده كوي چي د (توكل) ځاى له (تدبري) نه وروسته دى اول بايد (تدبري) خپل كړې او بيا
پر اللّٰه تعاىل توكل وكړې.
بايبل لييك چي (يعقوب عليه السالم د كرش زوى له لېږلو رسه موافقه وكړہ او وئې ويل :كه
خداى غواړي چي زه بې اوالده شم نو پرېږده چي بې اوالده شم ...زامنو ته ئې وويل :مخكنۍ
پيسې هم د ررسه واخلئ او همدومره نوري هم ...شهد ،بادام ،پستې ،عطر لرونيك بوټي او نوري
تحفې ئې وركړې چي د مرص حاكم ته ئې وروړي ...كله چي له يوسف رسه مخامخ شول هغه
وويل :دوى به نن غرمه له ما رسه ډوډۍ خوري ...ناظر دوى د يوسف قرص ته وروستل ...قرص
ته د تلو په وخت كي ډېر وېرېدل ...گامن ئې كاوو چي ښايي د هغو پيسو په وجه به مو بنديان
كړي چي زموږ په پېټو كي اېښودل شوې وې ...نو ځكه ئې د قرص په دروازه كي ناظر ته وويل:
مخيك چي موږ كومي پيسې دركړې وې هغه مو په خپلو پېټو كي وموندلې ...بېرته مو له ځانه
رسه راوړې ...هغه ورته وويل :اندېښنه مه كوئ ،ښايي ستاسو او ستاسو د نيكونو خداى دا پيسې
ستاسو په پېټو كي اېښې وي ،ځكه چي ما خپيل پيسې ترالسه كړې دي ...يوسف ته ئې هديې
وركړې ...د پالر او د كورنۍ د احوال پوښتنه ئې ترې وكړہ ...خپل كرش ورور ته ئې گوته ونيوله
چي آيا دى همغه ستاسو كرش ورور دئ؟ يوسف دوى د عمر په حساب يو تر بل مخيك پر
دسرتخان كښېنول...دوى په دې كار ډېر حريان شول ...يوسف خپل سكه ورور ته تر نورو پنځه
برابره زيات خوراك كېښود...له ډوډۍ وروسته يوسف خپل ناظر ته وويل چي ډك ډك پېټي ورته
بار كړئ ...پيسې ئې هم د پېټو په خوله كي ورته كېږدئ ...او زما جام د بنيامين په پېټي كي
پټ كېږدئ ...ناظر همدايس وكړل ...سهار وختي وروڼو خپل پېټي پر خرو بار كړل او وخوځېدل،
خ و الډېر لري نه وو تليل چي ناظر ورپيس ورغى او د يوسف دا خربي ئې ورته وكړې :ولي مو د
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ښېگړو په بدل كي بدي رارسه وكړہ؟ ولي مو زما د بادار هغه مخصوص جام چي رشاب په كي
څښي او فال پرې گوري غال كړى؟ دوى ورته وويل :لوړہ كوو چي موږ دا كار نه دئ كړى ...له
چا رسه چي ت ا دا جام وموندو هغه ووژنه او موږ به هم د خپل بادار غالمان وو...هغه ورته
وويل :صحيح ده خو يوازي غل به زما غالم وي نور به درومي ...تاليش ئې د مرش ورور له پېټي
پيل كړہ ...د بنيامين په پېټي كي ئې وموند ...بېرته ښار ته راوگرځېدل ...د يوسف په وړاندي ئې
سجده وكړہ ...هغه ورته وويل :ولي مو دا كار رارسه وكړ؟ مگر نه پوهېدئ چي زه د فال له الري
په دې پوهېدى شم چي زما جام چا غال كړى...وئې ويل :اوس به هغه څوك زما غالم وي چي
جام ئې غال كړى ...وروڼو ورته ويل :ساالره! پوهېږو چي ته د فرعون په څېر ځواكمن يې ...كه
موږ له بنيامي ن نه پرته خپل كور ته والړ شو پالر به مو له ډېره غمه ومري ...نو يوسف
ونتوانېدو چي نور صرب وكړي ...خپل ځان ئې وروڼو ته معرفي كړ ...ورته وئې ويل چي ژر والړ
شئ او پالر ما ته راورسوئ .فرعون له دې پېښي خرب شو ...يوسف ته ئې وويل :وروڼو ته دي
ووايه چي كنعان ته والړ يش ،خپله كورنۍ دلته راولي ،زه به ښېرازه زمكه وركړم ...څو گاډۍ هم
وررسه ولېږہ چي ښځي او ماشومان په كي راولي ...دوى د خپل پالر خوا ته ورسېدل ...ورته وئې
ويل :يوسف ژوندى دئ او د ټول مرص حاكم دئ ...پالر ئې په دې خربو باور نه كاوو خو چي
سرتگي ئې پر گاډيو ولگې دې ...وئې ويل :اوس مي باور راغى چي يوسف ژوندى دئ ،ځم چي له
مرگه مخيك ئې ووينم!!)
د بايبل په دې ويناوو كي زياتي غلطي او بې بنسټي خربي شته چي څو بېلگي ئې دا دي:
يعقوب خو دغه وخت هم په خپل كور كي يولس زامن درلودل ،څنگه به ئې د يوه بنيامين
د لېږلو په وخت كي دا خربه كوله چي كه خداى غواړي بې اوالده شم پرېږده چي بې اوالده
شم؟
دوى د فقر او لوږي له دايس حالت رسه مخامخ ول چي په خپل مرگ وېرېدل ،د ښځو گاڼې
ئې د غلو لپاره پلورلې ،دومره شهد ،بادام ،پستې ،عطر او نوري هديې ئې له كومه كړې چي پر
خرو ئې بار كړي؟
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د يوسف ناظ ر ورته دروغ وويل چي دا پيسې به ستاسو خداى ستاسو په پېټو كي اېښې
وي!!
يوسف دوى د عمر په حساب مرش تر كرشه مخيك پر دسرتخان كښېنول او دې كار ته دوى
حريان پاته شول .خپل سكه ورور ته ئې د نورو په پرتله پنځه برابره زيات خواړہ مخي ته
كېښودل!! آيا كوم رشيف انسان به دايس كار وكړي چي په يوه دسرتخان باندي د خپل يوه مېلمه
تر مخ د نورو پ ه پرتله پنځه برابره خواړہ كېږدي؟ كه دايس كار شوى وى نو د يوسف د وروڼو
لپاره همدا كافي وو چي د ده خوا ته هيڅكله رانه يش!!
ولې به بيا هم د دوى پيسې د پېټو په خوله كي پټي ږدي؟
دوى د يوسف د رشابو جام پټ كړى ،په دې جام رسه به يوسف فالونه نيول!! په دايس حال
كي چ ي نه خو پيغمربان عليهم السالم رشاب څښي او نه فالونه گوري ،د بايبل له دې وينا
معلومېږي چي ليكونىك ئې هغه څوك دئ چي خلك په دروغجنو او غولونكو فالونو غولوي او
شكرانې ترې شكوي .يوسف عليه السالم ته دا خربه منسوبول چي وروڼو ته ئې وويل ،مگر په
دې نه وئ خرب چي زه په فال رسه هغه څوك پېژندى شم چي زما جام ئې غال كړى ،يوازي د
دايس چا كار كېدى يش چي پيغمربان عليهم السالم او د دوى له تگالرو خرب نه وي.
په دايس حال كي چي مخيك ئې په مكرره توگه ليكيل دي چي يعقوب عليه السالم په سرتگو
ړوند شوى وو ،خو دلته لييك چي كله يعقوب عليه السالم گاډۍ په خپلو سرتگو وليدې نو باور
ئې راغى چي يوسف عليه السالم ژوندى دئ!!
قرآن د بايبل دا ټولي غلطي خربي تصحيح كوي او په ډېرو موجزو او بليغو الفاظو رسه
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يعقوب قضىها ۚ ِإَونهۥ لذو ِعل ٖم لِما علمنه ولِكن أكثر ٱلنا ِ
َ
َ
َ
ْ
ۡ ُ َ
َ
ُ ُ
َ َ ُ
وك َف ََل َت ۡبتَئ ۡ
وس َف َء َاو َٰٓى إلَ ۡيه أَ َخ ُاه ۖ قَ َال إن ٓي أَنَا ۠ أَ ُخ َ
س ب ِ َما كانُوا َيع َملون * فلما جه َزهم
ي
ِ ِ
ِِ
ِ
َ ََ
ُ َ ََ َ ُ َ ٌ َََُ ۡ ُ َ ُ ۡ َ َ ُ َ َ ُ ْ َََُۡ ْ
َ
ۡ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ۡ
ٱلسقاية فِي رح ِل أخِيهِ ثم أذن مؤ ِذن أيتها ٱل ِعير إِنكم لس ِرقون * قالوا وأقبلوا
بِجها ِز ِهم جعل ِ
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ََ۠
ۡ
ُۡ
ََ َ َ َ ۡ ُ َ َ ُ ْ َۡ ُ ُ
َ َٓ
عل ۡيهِم ماذا تف ِقدون * قالوا نف ِقد ص َوا َع ٱل َمل ِِك َول َِمن جاء بِهِۦ حِمل بَ ِعيرٖ َوأنا بِهِۦ َزعِيم *
َ َ ُ ْ َ َ َٰٓ ُ ُ
َ ُ ْ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َۡ ُۡ َ
َ َُ َ
ُ
ۡ
ِين * قالوا ف َما ج َزؤه ٓۥ إِن كنتُ ۡم
ض َوما كنا سـ ِرق
قالوا تٱللهِ لقد عل ِمتم ما ِجئنا ل ِنف ِسد فِي ٱٓأۡلر ِ
َ
َ ۡ َ ُ َ َ َ َٰٓ ُ ُ َ َ َ َ ۡ
َ َ َ ُ ْ َ َ َٰٓ ُ ُ َ ُ َ
ٱلظلم َ
ين *
ك ِذبِين * قالوا جزؤهۥ من و ِجد فِي رحلِهِۦ فهو جزؤهۥ ۚ كذل ِك نجزِي ِ ِ
يوسف75 -68 :
او كله چي (مرص ته) همغيس ننوتل چي خپل پالر ورته وييل وو ،هغه د اللّٰه هيڅ پرېكړہ نه
ترې دفع كوله ،دا خو د يعقوب عليه السالم په زړہ كي هيس له يوې هييل پرته بل څه نه وو
چي تر رسه ئې كړہ او يقيناً چي دى د هغه علم خاوند وو چي موږ ورښودىل وو ،خو ډېر خلك
نه پوهېږي .او كله چي د يوسف (عليه السالم) محرض ته ننوتل؛ خپل سكه ورور ئې په خپل
څنگ كي كښېناوو او وئې ويل :زه ستا هامغه (ورك شوى) ورور يم ،پر هغه څه چي دوى كول
مه مأيوسه كېږہ! او چي كله ئې دوى په سامان سمبال كړل ،نو د اوبو لوښى ئې د خپل ورور په
ام غله ياست! دوى مخ ورواړاوو او وئې
پېټي كي كېښود ،بيا جارچي غږ كړ :كاروانيانو! تايس حت ً
ويل :څ ه ىش لټوئ؟ ورته وئې ويل :شاهي پيامنه لټوو ،هر څوك چي هغه راوړي د يوه اوښ بار
د هغه شو او زه د دې ذمه وار يم .دوى وويل :په خداى قسم ،تايس پوهېږئ چي موږ د دې
لپاره نه يو راغيل چي په زمكه كي فساد وكړو او موږ غله نه يو .ورته وئې ويل :كه چېري
درواغجن وئ نو جزاء به ئې څه وي؟ هغوى وويل :جزاء به ئې دا وي چي د چا په پېټي كي پيدا
شو هغه به په بدل كي اخيستل كېږي ،موږ ظاملانو ته دايس سزا وركوو.
يعني د يعقوب عليه السالم زامن د پالر له توصيې رسه سم ښار ته ننوتل ،پالر په خپيل دې
توصيې رسه نه شو كوالى له دوى څه دفع كړي ،فقط د دې توصيې حاجت ئې په خپل زړہ كي
احساس كړ ،چي تر رسه ئې كړہ ،د ده توصيې او ويناوي د هغه علم له مخي وې چي اللّٰه تعاىل
ورپه برخه كړى وو ،ټولي خربي ئې عاملانه وې ،ډېر خلك په دې حقائقو نه پوهېږي ،كله تدبري د
توكل منافي گڼي ،كله احتياط په الهي مقدراتو او په قضا او قدر د اميان مغاير بولي او كله پر
خداى اميان او پر اللّٰه تعاىل توكل په دې معنى نييس چي ځان تقدير ته وسپاري او له هر ډول
تدبري نه الس په رس يش.
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د قرآن له وينا معلومېږي چي يوسف عليه السالم خپل سكه ورور په مناسب وخت كي
خپيل خوا ته غوښتى ،د احوال پوښتن ه ئې ترې كړې ،ده د نورو خربو په ضمن كي د خپل ورور د
وركېدو قصه ورته كړې او يوسف عليه السالم ورته وييل :زه ستا هامغه ورك شوى ورور يم ،د
خپلو وروڼو په نارواوو كړو وړو مه مأيوسه كېږہ ،دايس څه ترتيب نيسم چي ته له ما رسه پاته
شې او وروڼه دي كور ته والړ يش او غله له ځانه رسه يويس .د همدې لپاره ئې خپلو موظفو
كسانو ته الرښوونه كړې چي د (غلې او اوبو پيامنه) د ده د سكه ورور په پېټي كي په پټه
كېږدي او بيا اعالن وكړي چي شاهي پيامنه وركه شوې ده او حتامً كاروانيانو غال كړې ده ،چا چي
راوړہ او يا ئې وښودله د يوه اوښ بار غله به ورته انعام وركوو ،د يوسف عليه السالم وروڼو
وويل :موږ نه غله يو او نه د فساد لپاره راغيل يو ،دلته مجبوريت راوستي يو ،كه چېري په موږ
كي هر څوك غل وخوت ،سزا به ئې دا وي چي د همدې غال په بدل كي به ئې تاسو ته سپارو...
قرآن دلته څو خربي لري چي زياته توجه غواړي :فرمايي:
َ ََ َ
ََۡ َٓ َ
َ َ َ ۡ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ۡ َُ
َٓ َ
َُ ۡ َۡ َ
ف َبدأ بِأ ۡوع َِيتِه ِ ۡم قبل ِوعا ِء أخِيهِ ثم ٱستخ َرج َها ِمن ِوعا ِء أخِيهِ ۚ كذل ِك كِدنا ل ِيوسف ۖ ما كان ل ِيأخذ
ۡ
ََ ُ
ۡ َ
َ َ َ ٓ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ٓۗ ُ َ ۡ ُ
أخاه فِي دِي ِن ٱل َمل ِِك إِ َٓل أن يَشاء ٱلله ۚ ن ۡرف ُع د َرج ٖت من نشاء َوفو َق ك ِل ِذي ِعل ٍم عل ِيم *
يوسف76 -76 :
د دې آيتونو خالصه دا ده( :تاليش پيل شوې ،لومړى د نورو پېټي پلټل شوي او په پاى كي د
ده د سكه ورور ،او د هغه له پېټي ئې پيامنه راايستلې ،دا يو الهي تدبري وو چي يوسف عليه
السالم ته ښودل شوى ،د مرص د قوانينو له مخي ده خپل ورور نه شو راگرځوىل ،اللّٰه تعاىل چي
چا ته وغواړي پوهه او حكمت ورپه برخه كوي او په همدې حكمت رسه د هغه مقام او منزلت
لوړوي ،خو هيڅوك دي په خپل علم او حكمت نه غره كېږي ،په دې دي خرب وي چي د هر پوه
په رس بل پوه شته.
د دې وينا په اړہ څو خربي په پام كي ولرئ:
قرآن د بايبل د وينا برعكس دا ورك شوى ىش كله د سقاية (د اوبو څښلو لوښى) او كله ئې
صواع (پيامنه) بولي ،له دې معلومېږي چي دا لوښى سطل يا لويي كاسې ته ورته لوښى وو چي
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هم د اوبو لپاره كارېدو او هم د پيامنې لپاره ،د بايبل دا ادعاء غلطه ده چي دا د يوسف عليه
السالم د رشابو جام گڼي ،د پاچا د رشابو جام دايس په ميدان نه وي پروت چي د غلو دانو پېرلو
لپاره راغيل خلك ئې غال كړى يش!!
له دې دا هم معلومېږي چي د مرص د هغه وخت ټولنه يوه مدني ټولنه وه ،نظم او قانون
په كي حاكم وو ،چارواكو او ځواكمنو واكدارانو هم د قانون خالف كار نه شو كوىل ،د يوسف
عليه السالم په څېر ځواكمن كس هم نه شو كوىل خپل ورور بې دليله بندي كړي او يا ئې له
ځان رسه تم كړي ،دې ته اړ وو چي څه قانوني چاره ورته ولټوي.
دلته قرآن يوه عجيبه صحنه انځوروي ،له يوې خوا د يوسف عليه السالم لوى زغم او صرب او
له بيل خوا د ده په ضد د وروڼو زړہ او ژوره كينه په كي انځور شوې ،فرمايي:
َُ ْ
َ ۡ َ َ َ َ َ
َۡ
َُۡ َََ َ َ ُ ُ
ۡ ََۡ َ َ َُ
قال ٓوا إِن ي َ ۡسرِق فقد س َر َق أخ لهۥ ِمن قبل ۚ فأسرها يُوسف فِي نف ِسهِۦ َول ۡم ُيب ِدها ل ُه ۡم ۚ قال أنتُ ۡم
ُ ََۡ
َ ََ ٗ
َ ُ َ
شر مكانا ۖ َوٱلله أعل ُم ب ِ َما ت ِصفون * يوسف77 :
(وروڼو) ئې وويل :كه ده (نن) غال كړې ،نو سكه ورور ئې تر ده د مخه غال كړې!! (يوسف عليه
السالم ) دا خربه په خپل زړہ كي وساتله (د دوى د دې تور او اتهام په ځواب كي ئې څه ونه
ويل) او هغوى ته ئې (د خپل زړہ دا خربه ښكاره نه كړہ چي) وئې ويل :تاسو په ډېر بد مقام او
حالت كي يئ او اللّٰه تعاىل ستاسو د وينا په حقيقت ښه پوه دئ.
گورئ چي له يوې خوا ئې وروڼو ال خپله ژوره كينه نه ده هېره كړې او اوس هم د ده په
ضد د زړہ بړاسې په دايس ناروا تورونو رسه رابايس او له بيل خوا يوسف عليه السالم ال پرې
مهربانه دئ ،نه غواړي ځواب وركړي او له ځانه دفاع وكړي ،د دوى په حال افسوس كوي ،بيا ئې
هم تصميم دا دئ چي دغه حسود او كينه كښ وروڼه ئې خوا ته رايش او د ده په څنگ كي
ژوند وكړي!! قرآن په دې رسه موږ ته الرښوونه كوي چي د پيغمربانو عليهم السالم شأن دايس
وي ،د پيغمربانو عليهم السالم په الر تلونيك مرشان بايد دايس وي ،د يوه صالح مرش ځانگړتيا
دغه ده ،بايد دايس لوى زغم او لوى زړہ ولري او له خپل قدرت نه په استفادې رسه له چا خپل
غچ او انتقام وانخيل.
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َ َ
يز إ َن لَ ُه ٓۥ أَبٗا َش ۡي ٗخا َكب ٗيرا َف ُخ ۡذ أَ َح َدنَا َم َكان َ ُه ٓۥ إنَا ن َ َرى َك م َن ۡٱل ُم ۡحسن َ
َ ُ ْ َٰٓ َ ُ َ ۡ َ ُ
ين * قال
ِۖ
قالوا َيأيها ٱلعزِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ََ َ
َ َۡ ُ َ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ُ ٓ َ ٓ ٗ َ َ ُ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ْ ۡ ُ َ َ ُ ْ
معاذ ٱللهِ أن نأخذ إَِل من وجدنا متعنا ِعندهۥ إِنا إِذا لظل ِمون * فلما ٱستيـسوا ِمنه خلصوا
َُۡ َ ََ
َ َ َ ُ ََ َ ۡ َ ْ َ َ َ ُ َۡ َ َ َ ََ ُ َ ۡ ٗ
َ
ن ِج ّٗيا ۖ قال كب ِ ُيره ۡم أل ۡم تعل ُم ٓوا أن أبَاك ۡم قد أخذ عل ۡيكم موث ِقا ِم َن ٱللهِ َو ِمن قبل ما فرطتُ ۡم فِي
ۡ ُ ْٓ
ُ ُ َ ََ ۡ ََۡ َ ۡ َ
ض َح َتي يَأۡ َذ َن ل ِٓي أَب ٓي أَ ۡو يَ ۡح ُك َم ٱلل ُه ل ِي َو ُه َو َخ ۡي ُر ۡٱل َحِكم َ
ين * ٱر ِجعوا
يوسف ۖ فلن أبرح ٱٓأۡلر
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ۡ
ٓ
ٓ
َ َٰٓ َ ُ
يك ۡم َف ُقولُوا ْ َ َٰٓيأبَانَا إن ۡٱبنَ َك َس َر َق َو َما َشه ۡدنَا إَل ب َما َعل ِۡمنَا َو َما ُكنا ل ِل َغ ۡيب َحفِظ َ
ين *
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
إِلي أب ِ
َ ۡ َ َۡ ۡ ََ َ َُ َ َ ۡ َ َ ٓ َََۡۡ َ َ َ َ ُ َ
ون * قَ َال بَ ۡل َس َو َل ۡت لَ ُكمۡ
وسـ ِل ٱلقرية ٱلتِي كنا فِيها وٱل ِعير ٱلتِي أقبلنا فِيها ۖ ِإَونا لص ِدق
ۡ
ۡ
َ ُ ُ ُ ۡ َۡٗ َ َ ۡ َ ٌ
ِيم ٱل َح ُ
يل ۖ َع َسي ٱلل ُه أَن يَأۡت ِيَني به ۡم َجم ًيعا ۚ إنَ ُهۥ ُه َو ٱل َعل ُ
ِكيم *
أنفسكم أمرا ۖ فصبر ج ِم
ِ ِِ ِ ِ
يوسف83 -78 :
(د يوسف وروڼو) وويل :عاليقدره! رښتيا درته وايو چي دى ډېر عمر خوړىل سپين ږيرى پالر لري
(د ده بېلواىل نه يش زغمىل) ،د ده په ځاى له موږ يو تن په اسارت ونيسه ،موږ دي له نېكانو
ځني بولو .وئې ويل :خداى ته پناه وړم چي له هغه چا پرته چي خپله متاع مو وررسه موندلې
بل څوك په اسارت ونيسو ،په هغه صورت كي خو به د ظاملانو له ډلي وو .نو كله چي ترې
ناهييل شول ،د پټو خربو لپاره گوښې ته (له خلكو بېل) شول ،مرش ئې وويل :مگر دې ته مو پام
نه دئ چي خپل پالر مو د اللّٰه په نامه ژمنه درنه اخيستې؟ او تر دې د مخه مو چي د يوسف په
اړہ تېرى كړى وو؟ زه خو به تر هغه دا زمكه هيڅكله پرې نږدم چي يا مي پالر اجازه راكړي او يا
اللّٰه ت عاىل زما په اړہ كومه پرېكړہ وكړي او هغه تر ټولو غوره حكم كوونىك دئ .پالر ته مو ورشئ
او ورته ووايئ :زوى دې غال وكړہ ،دا شهادت مو له هغه پرته په بل څه نه دئ والړ چي موږ په
خپله پرې پوه شوي يو (په خپلو سرتگو مو وليدل چي غال شوى مال د ده له پېټي راووت ،دا كار
ئې زموږ په غياب كي كړى) او موږ خو په غياب كي د ده څارنه او ساتنه نه شوى كوىل .له هغه
كيل چي په كي وو او له ه غه كاروانه چي په كي راغلو پوښتنه وكړہ ،ډاډہ اوسه چي موږ
رښتيني يو .وئې ويل :دايس نه ده؛ بليك ستاسو نفسونو كوم كار درته ښايسته كړى ،نو (زما دي)
غوره صرب وي ،اميد دئ چي اللّٰه تعاىل ټول يو ځاى راته راولي ،بې شكه چي هغه باحكمته پوه
دئ.
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په دې آيتونو كي څو اسايس مطالب د غور وړ دي:
يوسف عليه السالم غواړي چي خپل سكه ورور له ځان رسه وساتي ،دا موضوع ورته خاص
اهميت لري؛ خو د مرص د حاكم نظام او موجوده قوانينو له مخي نه يش كوىل هغه په اسارت
ونييس او له ځان رسه ئې وساتي ،د ده د وروڼو دې وينا ورته كار آسانه او ستونزه ئې ورته حل
كړہ چي وئې ويل :له هر چا رسه چي پيامنه پيدا شوه د غال په جرم دې زنداني يش ،الهي تدبري د
ده مرسته وكړہ ،الهي تدبري دايس دئ چي د دښمن خربه په خپله د دښمن د غاړي غړوندى يش،
په خپل اېښي دام كي ئې پښه ونښيل ،تېشه د بل لپاره پورته كړي خو خپله پښه پرې ووهي او
هره تيږہ چي پورته كوي پر خپل رس ئې لگېږي.
له دې وينا معلومېږي چي د مرص پاچا ال ژوندى دئ او د هغه قوانين په ټولني كي نافذ دي،
يوسف عليه السالم په پيغمربۍ نه دئ مبعوث شوى او د مرص په نظام كي د پيغمربۍ له
حيثيت رسه وظيفه نه تر رسه كوي ،د هغو خلكو رأيه سمه نه ده چي په دې نظام كي د يوسف
عليه السالم د كار په استناد غواړي په غري اسالمي نظامونو كي كار كول توجيه كړي ،ځكه دا د
ده له بعثت نه مخيك حالت وو.
يوسف عليه السالم د خپلو وروڼو د ځواب له اورېدلو وروسته ،ساتونكو ته هدايت وركوي
چي بارونه وپلټئ ،د پلټني كار بايد دايس وي چي هيچا ته شك راپيدا نه كړي ،نو ځكه ئې پلټنه
د يوسف عليه السالم د نورو وروڼو له پېټو پيل كړہ او په پاى كي د ده د سكه ورور وار راغى او
وركه شوې پيامنه ئې ترې وښكله او د وروڼو له ژمني رسه سم ئې په اسارت ونيو.
په دې آيت كي د دين لفظ دايس كارول شوى چي د دين حقيقت په ډېره واضحه توگه
بيانوي" ،ىف دين امللك" فقره ښيي چي د اسالم له نظره دين يعني پر ټولني حاكم نظام ،يعني
هغه نظام چي د انسان فردي او ټولنيز مناسبات او اړييك تنظيموي او مشاجرې ئې حل و فصل
كوي .دا سمه نه ده چي څوك دين خاص مذهبي مراسم وگڼي او په عباداتو ،اورادو او اذكارو
كي ئې خالصه كړي.
د ژوند ېه هري برخي كي چي چا ته پر نورو خلكو فضيلت او لوړواىل ورپه برخه يش ،نو دې
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ته دي متوجه وي چي دا فضيلت خپل ذاتي كار ونه گڼي او پرې مغرور نه يش؛ بليك بايد په دې
باور وي چي د دې براليس او فضيلت منشأ او رسچينه الهي عنايت او پېرزوينه ده ،بايد باور
ولري چي اللّٰ ه تعاىل د هر رس د پاسه رس پيدا كړى او د هر پوه او عامل نه بر بل عامل ،دا باور په
انسان كي د غرور او تكرب احساس له منځه وړي او نه پرېږدي چي په ټولنه كي تر ځان الندي
خلك تحقري كړي او په سپكه سرتگه ورته وگوري.
د يوسف عليه السالم وروڼو چي ال ئې د يوسف عليه السالم په باب په زړہ كي كينه درلوده
او د ده سكه ورور ئې ښه نه اېسېدو ،د دې صحنې په ليدو رسه د خپل زړہ بړاسې دايس
وايستې :ورور ئې هم د ده په څېر وو ،هغه هم غل وو!! د دې پر ځاى چي له خپل ورور نه
دفاع وكړي اپوټه د هغه په ضد شهادت وركوي ،د دې پر ځاى چي د پېښي په اړہ د شك او
شبهې څرگندونه وكړي او په دې كار كي د خپل ورور الس لرل رد كړي ،پر هغه باندي وارد شوى
اتهام تصديقوي او صحيح ئې گڼي او ادعاء كوي چي دا كار د هغه له شأنه لري نه دئ ،ورور ئې
هم غل وو ،د هيڅ شك ځاى نه دئ پاته ،په كار ده چي مجازات يش او په اسارت ونيوىل يش!!
يوسف عليه السالم ځواب نه وركوي ،د هغه څه له ويلو ډډہ كوي چي زړہ ئې غوښتل ،له ځان
رسه وايي :ال مو هغه مخكنى بد خوى نه دئ بدل شوى ،ال له خپل ناروا دريځ نه يئ راكوز
شوي ،اللّٰه تعاىل ستاسو د خربو په حقيقت ښه پوهېږي.
د وروڼو حالت ډېر عجيب انځور شوى؛ چا ته چي يوه شېبه مخيك ئې غل گڼي؛ وايي :د قدر
وړہ! د هغه پر ځاى زموږ يو تن په اسارت ونيسئ ،هغه سپين ږيرى پالر لري ،موږ له تا ډېري
ښېگڼي ليدلې دي ،په دې باب هم له موږ رسه احسان وكړہ ،ستا په څېر له يوه محسن نه د
احسان طمع لرو!! يوسف عليه السالم په ځواب كي ورته وايي :اللّٰه تعاىل ته پناه وړم چي يو بې
گناه سړى د يوه مجرم پر ځاى مؤاخذه كړو ،په هغه صورت كي خو به موږ ظاملان وو!! قرآن په
دې رسه موږ ته الرښوونه كوي چي يو د بل په بدل كي مجازات كول ظلم دئ ،پيغمربان عليهم
السالم راغيل چي د دايس ظلم ټغر ټول كړي او دا هغه سرته خربه ده چي له يوې اسالمي ټولني
پرته ئې په بل ځاى كي مثال نه شو موندىل ،دا اوس او په يوويشتمي پېړۍ كي د مجرم پر ځاى
د ده پالر ،زوى او ورور ځورول كېږي ،د قاتل په بدل كي د ده پالر ،زوى او ورور وژل كېږي ،د
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يوه كس د جرم په مقابل كي په كيل ،قوم او حتى ملت بريد كېږي ،په لسهاوو او سلهاوو كسان
وژل كېږي.
كله چي د وروڼو ټينگار بې نتيجې پاته كېږي او د خپل ورور له خويش كېدو ناهييل كېږي،
نو له خلكو بېلېږي او په يوې گوښې كي په ټيټ غږ په خربو لگيا كېږي ،مرش ورور ئې ورته
وايي :آيا له پالر رسه مو خپله كلكه ژمنه هېره كړې؟ تر دې د مخه مو د يوسف په اړہ هم تېرى
وكړ؟ ما هوډ كړى چي تر هغه پوري به دا ځاى نه پرېږدم چي يا مي پالر هدايت راكړي او يا
اللّٰ ه تعاىل خپله فيصله صادره كړي ،زه د الهي فيصلې انتظار كوم ،تايس پالر ته ورشئ او ورته
ووايئ چي زوى دې په غال نيول شوى ،ښه پوهېږو چي دا كار ئې كړى ،صحيح ده چي موږ بايد
د ده څارنه او ساتنه كړې وى ،خو هغه دا كار پټ او زموږ له نظره لري تر رسه كړى ،موږ څرنگه
په غياب كي د ده ساتنه كوىل شوى؟ ته د هغه كيل له خلكو پوښتنه وكړہ چي موږ په كي
اوسېدو او دا پېښه په كي وشوه ،له هغه كاروان وپوښته چي موږ وررسه يو ځاى راغلو ،ترڅو
حقيقت درته څرگند يش او زموږ رښتينولي درته ثابته يش .له دې وينا نه څو خربي جوتېږي:
لومړى دا چي د بايبل دا وينا غلطه ده چي وروڼو ئې د يوسف عليه السالم په وړاندي يوه بل ته
وييل چي موږ په دې خاطر له دغو مصيبتونو رسه مخامخ شوي يو چي له يوسف رسه مو بد
وكړل ،دايس خربه هيڅ مجرم د نورو په وړاندي نه كوي ،كه څه هم گامن ئې دا وي چي نور د
ده په خربو نه پوهېږي ،كه ئې ويلو ته اړ يش نو په پټو غونډو كي او په ټيټ غږ ئې كوي،
هغيس لكه چي قرآن د يوسف عليه السالم د وروڼو په اړہ فرمايي .او دوهمه خربه دا چي مرش
ورور ئې د دوى پر هغه فوري شهادت اعرتاض كړى او دا ئې يوه غلطي گڼلې چي خپل كرش
ورور او يوسف عليه السالم ئې په غال تورن كړل!!
كه څه هم ځينو درنو مفرسينو ( َو َما شَ ِهدرنَآ ِإ اال ِبِ َا َع ِلمر َنا َو َما كُ انا ِللر َغي ِرب َ ّٰح ِف ِظي َن) دايس
تفسريوي :موږ د هغه څه په اړہ شهادت وركوو چي علم پرې لرو او په خپلو سرتگو مو ليدلي،
خو له هغه څه خرب نه يو چي د پردې تر شا شوي ،موږ د خپل ورور له پېټي د پيامنې د وتلو
صحنه وليدله ،نو ځكه وايو چي هغه غال كړې ده؛ خو دا چي د پردې شاته څه شوي او چا دا كار
كړى ،له دې راز خرب نه يو .دا تعبري د قصې له روح رسه اړخ نه لگوي او څو اعرتاضونه پرې
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كېږي:
رس َق) له فقرې په ډېر وضاحت رسه څرگندېږي چي دوى د خپل ورور پر غال
الف :د ( ِإنا ٱبر َنكَ َ َ
تأكيد لري او په دې اړہ د شك او ترديد ځاى نه ويني.
ب_ دوى دايس نه دي وييل چي ( َو َما شَ ِهدرنَآ ِإ اال ِبِ َا َرأي َنا) :او موږ خو يوازي د هغه څه شهادت
وركوو چي په سرتگو مو ليدلي ،بليك دايس ئې وييلَ ( :و َما شَ ِهدرنَآ إِ اال ِبِ َا َع ِلمر َنا) يعني زموږ شهادت
د هغي غال په اړہ د پوهي له مخي دئ ،پوهېږو چي دا كار شوى ،په حقيقت ئې باور لرو.
ج_ همدارنگه ،نه دي ويل شوي چيَ ( :و َما كُ انا ِللر َغي ِرب َ ّٰح ِف ِظي َن) يعني موږ له غيبه خرب نه يو،
بليك ويل شوي چي ( َو َما كُ انا ِللر َغي ِرب َ ّٰح ِف ِظي َن) يعنې موږ څه ډول كوىل شوى چي د ده ساتنه وكړو
په دايس حال كي چي دا كار ئې زموږ په غياب كي او په پټه تر رسه كړى؟
بيا هم گورئ چي حساس او هوښيار پالر د دوى خربو ته د شك په سرتگه گوري ،باور پرې نه
كوي دا ځكه چي هم خپل كرش زوى ښه پېژني او هم دوى ،حدس وهي چي خربه دايس نه ده،
حقيقت بل څه دئ ،د دوى شهادت د عقدو او نفساني اغراضو محصول گڼي او ورته وايي :دايس
نه ده؛ بليك ستاسو نفسونو كوم كار درته ښايسته كړى ،نو (زما دي) غوره صرب وي ،اميد دئ چي
اللّٰه تعاىل ټول راته راولي ،بې شكه چي هغه باحكمته پوه دئ .يعني اللّٰه تعاىل په ټولو رازونو
خرب دئ او د هغه په هر كار كي حكمتونه نغښتي دي ،اميد دئ هغه مي په دې مصيبت كي
مرسته وكړي او ټول روغ رمټ راته راولي.
دلته يعقوب عليه السالم د اللّٰه تعاىل دوه صفات يادوي او وايي :هغه (باحكمته) (پوه) دئ،
په دې رسه د يعقوب عليه السالم د زړہ دوې خربي افاده شوې -1 :اللّٰه تعاىل ښه پوهېږي چي دا
پېښه ولي او څنگه رامنځ ته شوې؟!  -2د اللّٰه تعاىل هيڅ كار بې حكمته نه وي ،اميد دئ په دې
كي هم موږ ته كوم خري او مصلحت مضمر وي .او دا هغه څه دي چي هر مسلامن ئې بايد له
مصيبتونو رسه د مخامخ كېدو په مهال ووايي.
قرآن د بايبل د وينا خالف د يعقوب عليه السالم حالت دايس انځوروي:
ُ َ
َُ ْ َ
َ َ ََ َ ََ
َ ۡ َ ُ
َ َ َ
ُۡۡ َ َ
َوت َولي عنۡ ُه ۡم َوقال َ َٰٓيأسفي علي يُوسف َو ۡٱب َيضت ع ۡينَاه ِم َن ٱلحز ِن ف ُه َو ك ِظيم * قالوا تٱلل ِه
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َ ۡ َُْ َۡ ُُ ُ ُ َ ََ َ ُ َ َ َ ً َۡ َ ُ َ َ ۡ َ َ َ َ َ ٓ َ ۡ ُ ْ
ُۡ
ِِكين * قال إِن َما أشكوا َبثِي َوحزن ِ ٓي
تفتؤا تذكر يوسف حتي تكون حرضا أو تكون ِمن ٱلهل
َ َ َْۡ َ ُ ْ
َ َ َ ۡ َُ َ ََ َ ۡ َ ُ ْ ََ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ََ
ََۡ
َ
إِلي ٱللهِ َوأعل ُم ِم َن ٱللهِ ما َل تعلمون * يبنِي ٱذهبوا فتحسسوا ِمن يوسف وأخِيهِ وَل تايـسوا
َ
َ َۡۡ َۡ
َ
من َر ۡوح ٱللهِ ۖ إنَ ُهۥ ََل يَا ْ ۡيـَ ُ
س ِمن ر ۡوح ِ ٱللهِ إَِل ٱلقو ُم ٱلكف ُِرون * يوسف87 -84 :
ِ
ِ
ِ
او له دوى ئې مخ واړاوو او وئې ويل :واى افسوس د يوسف په حال! له غمه ئې د سرتگو تور
سپين شو (سرتگي ئې بې نوره شوې) او هغه د غمونو زغمونىك وو (خپل غمونه ئې زغمل)،
(زامنو) ورته ويل :په خداى قسم ،تل يوسف دومره يادوې چي غم ځپىل (او له ډېرو اندېښنو به
وييل) شې او يا به هالك شې .وئې ويل :زه خو خپل غم او خفگان خداى ته ژاړم او له الهي
علومو په هغه څه پوهېږم چي تايس پرې نه پوهېږئ (زه له اللّٰه تعاىل شكايت نه كوم بليك اللّٰه
تعاىل ته شكايت كوم) ،زما زامنو! الړشئ! يوسف او د هغه ورور ولټوئ او د خداى له رحمته مه
نا اميده كېږئ ،دخداى له رحمته له كافرې ډلي پرته بل څوك نه نا اميده كېږي)
يعني نوي داغ زوړ داغ تازه كړ ،د كرش زوى نيونه د يعقوب عليه السالم د زړہ زخمونه
نورهم ژور كړل او د خپل زړہ ژور او سوزند درد ئې په دې الفاظو بيان كړ( :يا اسفى عىل
يوسف) ،خو دا د زړہ چيغه ئې په گوښه كي ،له خپلو زامنو لري او له اللّٰه تعاىل رسه د راز او
نياز پر وخت ،د زړہ له تله وايسته ،په دايس حال كي چي د يوسف له غمه ئې دومره ژړلي وو
چي د سرتگو ليد ئې كم شوى او ړوندېدو ته نږدې شوى وو ،هره اندېښنه به ئې په خپل زړہ كي
زغمله او نه ئې پرېښوده چي غم او خفگان ئې نورو ته څرگند يش .خو دا ئې نه شوى كوىل چي
د سرتگو اوښيك تم كړي ،د خداى پيغمربان او اولياء همدغيس دي ،له سختو آزموينو رسه مخامخ
كېږي ،د خداى په الره كي دردونه او رنځونه ويني ،خو له صرب او زغم نه كار اخيل ،تل صابر او
شاكر وي ،د خپل غم او غصې په باب يوه خربه هم پر ژبه نه راوړي ،شكوه او شكايت نه كوي،
څومره چ ي له ډېر غم او درد رس ه مخامخ كېږي ،همدومره ئې خپل رب ته ترضع او زاري
زياتېږي او اللّٰه تعاىل د خپل صالح او مخلص بنده دغه حالت خوښوي ،اللّٰه تعاىل د خپل بنده
قرب خوښوي ،آزمېښتونه ،كړاوونه او ستونزي انسان خپل رب ته ورنږدې كوي او اړييك ئې له
اللّٰه تعاىل رسه مزيد ټينگوي او مزيد قوت وربخښي ،له دردونو او كړاوونو رسه د مخامخ كېدو پر
وخت د هغو مؤمنو مبارزينو تگالره همدا ده چي د انبياوو عليهم السالم خط تعقيبوي ،صرب
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كوي ،خپل غمونه زغمي ،جزع و فزع نه كوي ،چيغي نه وهي ،خپل رس او مخ په څپېړو نه
وهي ،خپيل جامې نه شلوي ،خپل غم او خفگان زغمي او له څرگندولو ئې ډډہ كوي ،په خلوت
كي خپل رب ته خپل شكايتونه وړاندي كوي او د خپل درد عالج ترې غواړي ،يوازي د اوښكو په
بهېدو بسنه او اكتفاء كوي ،هغه اوښيك چي بې اختياره بهېږي .اللّٰه تعاىل ته اوښيك تويول او په
خلوت كي د غم او خفگان څرگندونه د اميان نخښه ده او له اللّٰه تعاىل شكايت او په ريا رسه
اوښيك تويول د نفاق عالمه ده.
حسود او كينه كښ زامن ،د پالر له خولې ،په وار وار د يوسف عليه السالم د نوم له اورېدو
او د ده له غمه د اوښكو په تويولو الزيات عقده من كېږي او ورته وايي :دا د يوسف (عليه
السالم ) ډېره يادونه پرېږده ،دې حالت ته ئې ورسولې ،پر ځان رحم وكړہ ،آيا تر هغه به ئې وير
كوې چي له پښو ولوېږې او ومرې؟ ستا دا بې صربي به ستا د هالكت سبب يش او هغه ځاى ته
به دي ورسوي چي انسان پر الهي قضا باندي اعرتاض كوي او همدا ئې د هالكت المل يش! پالر
په ځواب كي ورته وايي :زه له اللّٰه تعاىل شكايت نه كوم؛ بليك خپل شكايتونه اللّٰه تعاىل ته
وړاندي كوم ،د خپلو دردونو د عالج درمل ترې غواړم ،هغه ته زاري كوم ،پر دين او غوښتنو ئې
او پر اميان او لوازمو ئې تر تاسو ډېر ښه پوهېږم .زامنو! والړ شئ ،يوسف او ورور ئې ولټوئ او د
اللّٰه تعاىل له رحمته مه مأيوسه كېږئ؛ ځكه چي يوازي كافر د اللّٰه تعاىل له رحمته نااميده كېږي.
قرآن د بايبل د وينا په خالف فرمايي چي د يوسف وروڼه درې ځيل مرص ته د غلې لپاره تليل
او په همدې درېيم ځل يوسف عليه السالم ځان ورمعرفي كړى او جريان د يوسف د سورې په
93-88آيتونو كي دايس معرفي كوي:
ُ
َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ ُ ْ َ َٰٓ َ ُ َ ۡ َ ُ َ َ ۡ َ
ُ ۡ َ َ ُۡ َ ََ َ َۡ َ
يز َمسنَا َوأهلنَا ٱلضر َو ِجئنَا بِبِضع ٖة مزجى ٖة فأ ۡو ِف لنَا ٱلك ۡيل
فلما دخلوا عليهِ قالوا يأيها ٱلعزِ
َ
ۡ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
ُ
َ
َ ۡ
َوتَ َص َد ۡق َعلَ ۡينَا ٓ ۖ إ َن ٱلل َه يَ ۡجزي ۡٱل ُمتَصدق َ
ِين * قال هل عل ِمتُم ما فعلتُم ب ِ ُيوسف َوأخِيهِ إِذ أنتُ ۡم
ِ
ِ
ِ
َ ُ ُ ُ َ َ ََ۠ ُ ُ ُ َ َ َ ٓ َ َ ۡ َ َ ُ َ َۡ َٓ َ ُ َ َ َ
َ ُ َ َ ُْٓ َ ََ
جهِلون * قالوا أ ِءنك ٓأَلنت يوسف ۖ قال أنا يوسف وهذا أخِي قد من ٱلله علينا ۖ إِنهۥ من يت ِق
ين * قَ ُالوا ْ تَٱلله لَ َق ۡد َءاثَ َر َك ٱلل ُه َعلَ ۡينَا ِإَون ُكنَا لَ َخط َ
يع أَ ۡج َر ۡٱل ُم ۡحسن َ
َو َي ۡصب ۡر َفإ َن ٱلل َه ََل يُ ِض ُ
ين *
ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ
َ َ َ َ ۡ َ َ َۡ ُ ُ َۡ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ ُ ۡ َ ُ َ َۡ َ ُ َ
َُۡ ْ َ
َ َ
َ
يصي هذا
قال َل تثرِيب عليكم ٱليوم ۖ يغفِر ٱلله لكم ۖ وهو أرحم ٱلر ِح ِمين * ٱذهبوا بِق ِم ِ
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َ َۡ ُ ُ
وه َعلَي َو ۡجه أَبي يَأۡت بَص ٗيرا َوأۡتُوني بأَ ۡهل ُِك ۡم أَ ۡج َمع َ
ين * يوسف93 -78 :
فألق
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
كله چي د ده محرض ته ننوتل؛ نو وئې ويل :عاليقدره! موږ او زموږ كورنۍ كړاوونو ځپلې يو ،له
ناڅيزې متاع رسه راغيل يو( ،زموږ ستونزو ته په پام رسه او پرته له دې چي زموږ د متاع مقدار
او ارزښت ته نظر وكړې) پوره پيامنه را او (څه) د صدقې په توگه راكړہ ،بې شكه چي خداى
صدقه وركوونكو ته اجر او بدله وركوي .وئې ويل :آيا پوهيږئ چي تاسو له يوسف او ورور رسه
ئې په ناپوهۍ كي څه وكړل؟ هغوى وويل :آيا په رښتيا ته يوسف يې؟ وئې ويل :هو! زه يوسف
يم او دا مي ورور دئ ،يقين ًا چي خداى پر موږ احسان وكړ ،څوك چي تقوى غوره كړي او (د
مصائبو په وړاندي) صرب وكړي ،نو خداى هيڅكله د دغو نېكانو اجر نه ضايع كوي .هغوى وويل:
پر خداى قسم چي اللّٰه (تعاىل) تا ته پر موږ غوره واىل دركړى او يقيناً چي موږ خطاء كوونيك وو.
وئې ويل :نن هيڅ پړہ درباندي نشته ،خداى دي بخښنه درته وكړي او هغه تر هر رحم كوونيك
زيات رحم كوونىك او مهربانه دئ .زما دا كميس يوسئ او زما د پالر پرمخ ئې وغوړوئ ،ليدونىك
به يش او خپله ټوله كورنۍ ما ته راولئ.
د يوسف عليه السالم وروڼه د پالر په وينا بيا د مرص په لوري خوځېږي ،خپله پاته ناڅيزه
شتمني هم له ځانه رسه اخيل تر څو نوره غله پرې واخيل ،لوږي او فقر ځپيل ،په ډېره پريشانه
وضع مرص ته ننوتل او د يوسف عليه السالم په حضور كي حارض شول او هغه ته ئې وويل :عالي
قدره! پر موږ ډېره بده ورځ راغلې ،څه مو چي كور كي درلودل ټول خالص شوي ،له لږي شتمنۍ
رسه درته راغيل يو ،هيله من يو چي زموږ ناڅيزې پانگې ته له پامه پرته هامغه پخواىن مقدار
غله راكړې ،له تا د صدقې طمع لرو ،يوسف عليه السالم د خپلو وروڼو خوار و زار حالت ،د
صدقې او خريات غوښتلو په وړاندي خپل سيك له السه وركړ ،د هغوى له درده ډكو خربو بې تابه
كړ اوښيك ئې له سرتگو وخوټېدې او له دې پرته ئې بله چاره نه موندله چي ځان ورمعرفي كړي
او ورته ووايي :آيا پوهېږئ چي د ناپوهۍ پر مهال مو له يوسف عليه السالم او د هغه له ورور
رسه څه وكړل؟ وروڼو ئې دا تصور نه شو كوىل چي دا اوس يوسف عليه السالم ته مخامخ والړ
دي ،په حريت رسه ئې وپوښتل :آيا په رښتيا ته يوسف يې؟!! هغه په ځواب كي وويل :هو! زه
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يوسف يم او دا مي ورور دئ! خداى پر موږ احسان وكړ او دا د اللّٰه تعاىل نه بدلېدونىك او ثابت
سنت دئ چي څوك د تقوى الر غوره كړي او د ستونزو په وړاندي صابر وي ،نو اجر ئې د ده په
خوا كي خوندي او محفوظ دئ ،حتامً به ئې ترالسه كوي ،اللّٰه تعاىل ئې هڅي هيڅكله نه عبث
كوي او اجر ئې نه ضايع كوي.
قرآن د يوسف عليه السالم قصه ،له دې ټول تفصيل رسه د دغو څو خربو د اثبات لپاره كوي
چي يوسف عليه السالم خپلو وروڼو ته وكړې :اللّٰه تعاىل د متقيانو او صابرانو اجر نه ضايع كوي،
چا چي له دوى رسه جفا كړې ټيټ رس به ئې په وړاندي ودرېږي ،په خپيل خطاء او د دوى په
حقانيت به اعرتاف كوي .دا دئ گورئ چي د تقدير ځواكمنو السونو د يوسف عليه السالم وروڼه
هغه ځاى ته نابربه ،بې خربه او د خپلو عزامئو او ارادو خالف رسولي او د هغه حقيقت په اعرتاف
ئې اړ كړي چي له هغه د تېښتي لپاره ئې كومي جفا گاني نه وې چي له يوسف عليه السالم رسه
ئې ونه كړې ،كومي هڅي نه وې چي وئې نه كړې او كوم تدبريونه نه وو چي وئې نه سنجول...
خو دا دئ نن د تقدير مضبوطو او ځواكمنو السونو د هغه چا په وړاندي ودرولي چي دوى ئې
پر ښېگړو له اعرتاف نه تېښته كوله او دې ته حارض نه وو چي ومني اللّٰه تعاىل يوسف عليه
السالم ته پر دوى غوره واىل وركړى ،له چا رسه چي دوى ناروا رقابت او سيالي كوله ،هغه ئې د
وژلو وړ گاڼو ،نن د هامغه چا د صدقې طمع لري ،د ده احسان ته ئې سرتگي نيولې دي ،هغه په
پرله پسې ډول خپل محسن گڼي او غوره شخصيت ئې بولي او هر ځل د خپلو خربو په پيل كي
هغه ته عزيز او عالي قدر وايي .دا هامغه يوسف دئ چي دوى وررسه كينه او حسد كاوو،
هامغه شخص چي دوى كوهي كي واچاوو او كلونه  ،كلونه ئې د هغه كينه په زړہ كي وپاللـه او
فقط څو ورځي مخيك او له شلو كلونو وروسته ئې هغه ته (غل) وويل!! عجيبه له عربتونو ډكه
صحنه ده!! د تقدير السونه څومره ځواكمن دي ،څنگه مغرور ،متعصب او كينه ور غاړہ غړوونيك
په گونډو كوي ،څنگه ئې د حقيقت اعرتاف ته اړ كوي!!
خو راشئ وگورئ چي د قرآن د دې قصې اتل ،يوسف عليه السالم د بريا او فتحې په وخت د
خپل مغلوب سيال او رقيب رسه څنگه چلند كوي او په دې رسه موږ ته څه الرښوونه كوي او
كوم درسونه راكوي؟!!
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د يوسف عليه السالم كرميانه او له عظمته ډك ځواب د ده د شخصيت جالل او عظمت په
ډېره ښه ت وگه نندارې ته ږدي او دا ښيي چي د خپلو وروڼو ټولي جفا گاني ئې هېري كړې دي او
په لطف ،مهربانۍ او زړہ سوي رسه چلند كوي ،فرمايي :ډاډہ اوسئ چي نه مو مالمتوم او نه
كوم اعرتاض درباندي لرم ،ما بخښيل ياست ،اللّٰه تعاىل دې هم تاسو ته بخښنه وكړي ،په دې باور
ولرئ چي اللّٰ ه تعاىل ډېر او تر هر چا زيات مهربانه دئ .دا چي قرآن ولي دا قصه په دومره
تفصيل رسه رااخيستې او په دې كي خپل مخاطب ته څه پيغامونه لري ،په دې هغه وخت ښه
پوهېدى شو چي د پيغمرب صىل اللّٰه عليه وسلم هغه وينا خپيل مخي ته كېږدو چي د مكې له
فتحي وروسته ئې خپلو زړو دښمنانو ته وكړہ ،كله چي له لس زره فاتح فوځ رسه په دايس حال
كي مكې ته ننوت چي هيچا ئې د مقابلې توان په خپلو مټو كي نه ليدو ،دښمنان ئې يا
وتښتېدل او يا ئې د ځان د ژغورلو لپاره هغو پناه ځايونو ته پناه يووړہ چي پيغمرب عليه السالم
ټاكيل وو ،الهي وعدې تررسه شوې ،د يوسف د سورې په ترڅ كي چي كومي وړاندويني شوې وې
او پيغمرب عليه السالم ته دا ډاډ او اطمئنان وركړى شوى وو چي ستا مخالفين به هم د يوسف
عليه السالم د وروڼو په څېر ستا په وړاندي ټيټ رس ودرېږي ،همدايس وشول ،رسول اللّٰه صىل
اللّٰه عليه وسلم د فتحې په دوهمه ورځ ،په دايس حال كي چي د قريشو ټول مغرور رسداران د
ده په وړاندي د مغلوبو اسريانو په څېر ،په يوه ليكه ،له رشم او خجالت نه ځوړند رسونه والړ
وو ،ده د يوه مهربان او دروند ورور په توگه ورته وويل :له ما د كومي معاملې توقع كوئ؟
هغوى په ځواب كي وويل :له خپل كريم ورور نه ،چي زموږ د كريم ورور زوى دئ ،د عفوي او
بخښني انتظار لرو! له ځنډہ پرته ئې وفرمايل :هغه څه در ته وايم چي زما ورور يوسف عليه
السالم خپلو وروڼو ته وييل وو:
َ َۡ َ ََ ُ ۡ ۡ
يب عل ۡيك ُم ٱل َيو َم ۖ )
(َل تثرِ
(اذهبوا وانتم الطلقاء)
نن هيڅ مالمتيا درباندي نشته،
درومئ تاسو آزاد ياست!
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د قصو په اړہ د بايبل او قرآن تر منځ نه يوازي له دې پلوه ژور توپريونه شته چي د قرآن
وينا ،د بيان اسلوب ،الفاظ او جوړښت ئې ډېر دقيق ،خوندور او اغېزناك دي ،هر لفظ ئې په ډېر
دقت رسه غوره شوى او په خپل مناسب او ښايسته ځاى كي كارول شوى او هر يو خاص مطلب
افاده كوي ،خو د بايبل دايس چي يوه برخه ئې د بيل برخي متناقضه ،الفاظ او د جملو تركيب ئې
له ركاكتونو ډك ،نه ئې عقلمن انسان منىل يش او نه د ادبي سليقې خاوند ترې خوند اخيستى
يش ،بليك له دې پلوه به هم د دواړو ترمنځ ژور توپري وگورئ چي د قرآن قصې ځانگړې موخي
او اهداف تعقيبوي ،هره قصه د يوه سرت مطلب د ښې توضيح لپاره وړاندي كوي ،په هري قصې
كي الرښووني او درسونه لري ،خو د بايبل قصې فقط قصې او شجرې دي ،د يوسف عليه السالم
قصه ئې يوه ښه بېلگه ده ،دا قصه په قرآن كي په دومره ښايسته او خوندوري بڼي كي راغلې
چي د قرآن هر مينه وال ئې په ډېري آسانۍ رسه حفظ كوىل يش ،په عربي هېوادونو كي خو
وضعيت دايس دئ چي اكرث امامان په دې خاطر په ملانځه كي د دې سورې له قرائته ډډہ كوي
چي كه احياناً په كي غلط يش نو له ډېرو خواوو به فتحه وركول كېږي .په همدغي خوندوري او
آساني سورې كي د اللّٰ ه د الري مجاهدينو ته هومره ژوري او پراخي توصيې او الرښووني شوې
چي هر مجاهد ته ئې يادول رضوري برېښي.
دا هم د قرآن يو سرت اعجاز دئ چي د نزول له نېټې تر ننه په مليونهاوو خلكو هغه حفظ
كړى ،تاسو به په ټولي نړۍ او ټول برشي تاريخ كي هيڅ دايس مذهبي او غري مذهبي ،د شعر يا
د نرث كوم كتاب ونه مومئ چي د قرآن په اندازه حافظان ولري!! د بايبل له منونكو پوښتنه كوو:
دا ولي تاسو په خپل اوږده تاريخ كي د بايبل محدود شمېر حافظان هم نه لرئ؟!! ځواب ئې
څرگند دى؛ انسان هغه كالم ژر حفظ كوىل يش چي د زړہ دړہ ئې ورته پرانيستلې يش ،له عقل
رسه ئې اړخ ولگوي ،محتوى ئې لوړہ او د الفاظو تركيب ئې خوندور وي ،باور وكړئ چي ما په
ټول بايبل كي يوازي د داوود مزامري دايس وموندل چي څه نا څه د انسان د زړہ دروازه ورته
خالصه يش او په هغه كي معنوي او ادبي خوند او ښكال احساس كړي ،له دغو څو پاڼو پرته نور
په ټول بايبل كي څوك دا خوند او ښكال نه يش موندىل.
يوسف عليه السالم د خپلو وروڼو له خربو پوه شوى وو چي عزمتن پالر ئې د ده په فراق كي
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ړوند شوى ،خو دى په دايس موقعيت ك ي نه وو چي مرص پرېږدي او د خپل گران پالر ليدو ته
وريش ،د قرآن له وينا معلومېږي چي په دې وخت كي دى د مرص د واكمنۍ پر تخت ناست وو،
خو د بايبل وينا دلته هم د نورو مواردو په څېر له تناقضاتو ډكه ده ،يوې خوا ته د يوسف عليه
السالم د وروڼو له قوله دايس حكايت كوي :پالر ته ئې وويل :يوسف ژوندى دئ او د ټول مرص
حاكم دئ ،خو له بيل خوا وروسته لييك چي يوسف د فرعون حضور ته ورغى او ورته وئې ويل:
زما پالر او وروڼه له خپلو رمو ،گلو او هر څه رسه چي درلودل ئې له كنعانه دلته راغيل او په
جوشن كي ځاى په ځاى شوي ،خپل هغه پنځه وروڼه ئې هم ورمعرفي كړل چي له ځان رسه ئې
راوستي وو!! د بايبل په وينا كي نه يوازي له دې پلوه تناقض شته چي وروڼو ته ئې هغه خربه
منسوبوي او بيا دا خربه كوي؛ بليك له دې پلوه هم چي وايي :پالر او وروڼه له رمو ،گلو او هر
څه رسه راغيل ،په دايس حال كي چي له دې د مخه ئې په وار وار ليكيل چي له ډېري لوږي او
فقره ئې د مرگ وېره وه!! څوك چي گلې او رمې لري ولي به د غلو دانو لپاره خپيل گاڼې
خرڅوي ،قحطي خو تر انسانانو مخيك څاروي ځپي ،مالداران هغه وخت له ستونزو ،لوږي او فقر
رسه مخامخ كېږي چي خپل څاروي له السه وركړي .د مرص د پاچا لپاره د فرعون نوم راوړل په
خپله يوه غلطي ده ځكه د غرب د دائرة املعارف له مخي هم په هغه وخت كي د مرص پاچايان
د فرعون په نامه نه يادېدل.
يوسف عليه السالم خپلو وروڼو ته وويل :زما دا كميس له ځان رسه يوسئ او د پالر پر مخ
ئې وغوړوئ ،چي سرتگي ئې روښانه يش ،بيا ټوله كورنۍ زما خوا ته راولئ .د ده احساس دا وو
چي پالر ئې په دې وجه د خپلو سرتگو نور له السه وركړى چي د گران زوى د مرگ خرب ئې په
دايس حال كي اورېدىل چي په وينو سور څريي كميس ئې مخي ته پروت وو ،دا د ده مهربان
بوډا پالر ته درنه ناڅاپي صدمه وه ،د ده پر زړہ او دماغ دا سخت گوزار د دې باعث شوى چي
له امله ئې د سرتگو نور له السه وركړي ،يوسف عليه السالم په خپل پيغمربانه فراست رسه
وانگېرله چي د زوى د ژوند زېرى او هغه كميس چي د زوى بوى ترې احساسېږي ،دا به هغه
لويه صدمه جربان كړي چي له امله ئې د پالر سرتگي بې نوره شوې .نو ځكه ئې په اطمئنان رسه
وويل( :يأت بصريا)ً :سرتگي به ئې روغي او روښانه يش.
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دلته قرآن د يعقوب عليه السالم په اړہ يوې دايس خربي ته اشاره كوي چي خاصه توجه
غواړي ،قرآن كريم يعقوب عليه السالم د يوه دراك او حساس شخصيت په توگه معرفي كوي،
دايس چي له مرصه كاروان د ده د ورك شوي زوى له كميس رسه راخوځېږي ،ال له مرصه ډېر نه
دئ لري شوى چي دى په كنعان كي د خپل زوى د كميس بوى احساسوي ،خو بايبل بيا د ده په
اړہ دايس وايي :زامنو ئې ورته وويل :يوسف ژوندى او د ټول مرص حاكم دئ!! خو ده تر هغه په
دې خربي باور نه كاوو چي گاډۍ ئې وليدې!! قرآن دايس فرمايي:
ََ َ
َُ ْ َ
ُ َ ُ َ ََۡ َ َُ ُ
ََ ََ َ ۡ َ َ َ ُ
يح يُوسف ۖ لو َٓل أن تفنِدو ِن * قالوا تٱللهِ إِنك لفِي
َولما فصل ِت ٱل ِع ُير قال أبُوه ۡم إِنِي ٓأَل ِجد ِر
َ ََ
َََ ٓ َ َ َٓ ۡ
َ َ ََ َ ُ َ ُ
َ َ َ َۡ
َۡ َ ُ َ َ ۡ
ضلل ِك ٱلق ِدي ِم * فلما أن جاء ٱل َبشِ ُير ألقىه علي َوجهِهِۦ ف ۡٱرتد بَ ِص ٗيرا ۖ قال أل ۡم أقل لك ۡم إِن ِ ٓي
َ َ َ ۡ َ
ََۡ
َ َ ََُۡ َ
وبنَا ٓ إنَا ُكنَا َخط َ
ون * قَ ُالوا ْ َ َٰٓيأَبَانَا ۡٱستَ ۡغف ِۡر لَنَا ُذن ُ َ
ين * قال سوف
أعل ُم ِم َن ٱللهِ ما َل تعلم
ِ
ِِ
َۡ َۡ ُ َ ُ ۡ َ ٓ َُ ُ َ ۡ َُ ُ َ
ٱلر ِح ُ
يم * يوسف98 -94 :
أستغفِر لكم ربِي ۖ إِنهۥ هو ٱلغفور
كله چي كاروان له (مرصه) لري شو؛ نو پالر ئې وويل :كه مي بې عقله ونه گڼئ زه خو (نن) د
يوسف (خوږ) بوى احساسوم! ورته وئې ويل :په خداى قسم چي ته په خپيل پخوانۍ اشتباه كي
يې (زاړہ خيالونه دې غلطوي)!! نو كله چي زېرى وركوونىك قاصد راورسېد او (د يوسف) كميس
ئې د ده پر مخ وغوړاوو ناڅاپه ئې سرتگي رڼې شوې ،وئې ويل :نه مي وو درته وييل چي د اللّٰه
تعاىل له لوري د راكړل شوي علم په وجه په هغه څه پوهېږم چي تاسو پرې نه پوهيږئ .دوى
وويل :پالره! زموږ د گناهونو لپاره (له اللّٰه تعاىل) بخښنه وغواړہ ،يقيناً چي موږ خطا كاران وو.
وئې ويل :ژر به له خپل رب نه بخښنه درته وغواړم ،بې شكه چي هغه مهربان بخښونىك دئ.
كله چي كاروان له مرص د كنعان په لور وخوځېد او له ښار لږ څه لري شو ،د يوسف عليه
السالم پالر وويل :نن مي د يوسف بوى ترسپږمو كېږي ،هيله من يم چي د ډېر سپين ږيرتوب له
كبله مي په كم عقلتوب متهم نه كړئ ،د كورنۍ غړو ته په دې خربي پوهېدل او باور كول گران
كار وو ،په ډېر تأكيد رسه ئې ورته وويل :اشتباه كوې ،تېر وختونه دريادېږي ،ستا د خيال په
فضاء كي د تېرو وختونو يادونه ،د كوم غولوونيك بوى احساس دركوي ،ته ئې د يوسف خوږ بوى
گڼې!! الزيات وخت نه وو تېر شوى چي ناڅاپه زېرى وركوونىك را ورسېد او د يوسف كميس ئې
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د پالر پر مخ وغوړاوو او په همدې رسه د زوى له بېلتونه راټوكېدىل د ځگر داغ جوړ او ړندې
سرتگي روښانه شوې ،نو د كورنۍ غړو ته ئې مخ كړ او وئې ويل :ما نه وو درته وييل چي زه له
الهي علم نه په هغه څه پوهېږم چي تايس پرې نه پوهېږئ ،ما دا احساسوله چي يوسف ژوندى
دئ او آخر به ئې وگورم ،درته ويل مي چي والړ شئ او دواړہ ولټوئ او له الهي رحمته مه
نااميده كېږئ ،درته ومي ويل چي د يوسف عطر مي تر سپږمو كېږي ،تايس نه منله ،دا دئ ټولي
خربي رښتيا وختې او حقيقت ئې درته څرگند او ښكاره شو!!
دا جريان د هغه فراست او پوهي حقيقت په واضحه توگه څرگندوي چي اللّٰه تعاىل ئې خپلو
پيغمربانو او اولياوو ته وركوي او ښيي چي هغوى پر غيب علم نه لري ،خو د غيب له عامله دايس
وږمې احساسوي چي رسچينه او لورى ئې ورته څرگند نه وي ،كله دا وږمې په ويښه احساسوي
او كله په خپلو خوبونو كي د غيب له عامله پيغامونه ترالسه كوي ،خو دا (علم) نه بليك
(احساس) وي ،دا احساس د ظاهري پنځگونو حواسو كار نه دئ ،مرجع او رسچينه ئې څرگنده نه
وي ،بنده پرې هيڅ تسلط نه لري ،د پټو حقائقو وږمې ئې په خپلو څپو رسه احساس راوپاروي،
نه پوهېږي دا احساس څنگه وررسه راپيدا شوى؟!! د دې احساس واگي د انسان په اختيار كي نه
وي ،نور هم په دې نه يش قانع كوىل چي په دې احساس كي وررسه رشيك يش ،هامغيس لكه چي
يعقوب عليه السالم يو وخت نه شو كوىل څو مرته آخوا په كوهي كي د يوسف عليه السالم له
لوېدو خرب يش؛ خو بل وخت په ډېر لري واټن كي ،له مرص نه د كنعان په لور د كاروان له
خوځېدو رسه س م د خپل زوى د كميس بوى احساسوي ،خو نه په دې باندي پوهېږي چي دا بوى
له كومه راځي او نه په دې چي ولي نن دا احساس وررسه راپيدا شوى ،منبع ئې كومه او لورى
ئې كوم دئ او نه نورو ته په پوره ډاډ او اطمئنان رسه كومه خربه كوىل يش ،كله چي غواړي د
خپيل كورنۍ له غړو رسه خپل نننى احساس رشيك كړي ،زړہ نا زړہ ورته وايي :كه مي په كم
عقلۍ متهم نه كړئ زه نن د يوسف بوى احساسوم!! گورئ چي دكورنۍ غړي وررسه توافق نه
كوي او په ښكاره ډول او په پوره تأكيد رسه ورته وايي :اشتباه كوې ،تري وختونه دريادېږي!!
ښايي ستاسو د هر يوه په ژوند كي كله دايس واقع شوي وي چي زړہ مو ناڅاپه د يوې
پېښي د رامنځ ته كېدو خرب دركوي او تاسو له كوم خاص دليل نه پرته د كومي پېښي انتظار
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كوئ ،ناڅاپه وينئ چي ستايس د زړہ احساس رښتيا ثابت شو او ستاسو انتظار پر ځاى وخوت،
مثالً دخپيل كورنۍ له غړو رسه ناست يئ ،يو تن وايي :گامن كوم چي ورور جان به مي نن يا سبا
له سفره رايش ،د كورنۍ نور غړي وايي :نه ،هغه ال د راتگ نيت نه لري ،دى ورته وايي :هو! زه
هم همدايس انگېرم ،خو نه پوهېږم چي ولي مي زړہ راته وايي چي هغه له سفره راځي!! ناڅاپه
ويني چي حدس ئې صحيح وخوت ،ورور ئې د محاسباتو او انگېرنو خالف او د احساس رسه سم
راغى!! ممكن نه دئ چي دا احساس دي محض يو تصادف وي ،ښايي د هغو كسانو شمېر لږ نه
وي چي دې ته د تصادف په سرتگه گوري ،خو د قرآن له دغو ويناوو معلومېږي چي دا تصادف
نه دئ ،دا چي په څو پر له پسې مواردو كي د يعقوب عليه السالم (احساس) سم او د حقيقت
مطابق خېژي ،دا ښيي چي په انسان كي د ده له پنځو حواسو عالوه د احساس دايس يوه (ملَكه)
شته چي له راتلونكو پېښو اطالع ترالسه كوي ،خو په دايس توگه چي نه د دې پيغامونو له لوري
او منبع خرب وي ،نه كوم سلطه پرې لري او نه د ده په امر او هغه وخت چي دى ئې غواړي ورته
راځي.
دا احساس او اړوند ملكه ئې په تقوى رسه وده كوي ،په پيغمربانو ،پرهېزگارانو او صالح
انسانانو كي كامل ته رسېږي ،دوى ته دايس فراست ورپه برخه يش چي نه يوازي د ملمع ،گرانو،
پېچلو او مبهمو خربو په حقيقت پوهېدل ورته آسانوي بليك د ملمع او غولونكو څېرو تر شا پټ
زړونه او د هغوى موخي پېژندى يش ،د يعقوب عليه السالم په قصې كي موږ ته د دغه حساس
لري ليد څو بېلگي مخي ته راغلې.
زامن ئې ډېر وروسته پوه شول چي دوى هم د يوسف عليه السالم په اړہ اشتباه كوله او هم
د خپل پالر په اړہ ،د پالر په وړاندي پر خپلو غلطيو اعرتاف كوي او ترې غواړي چي له اللّٰه تعاىل
ورته بخښنه وغواړي.
د قرآن له وينا معلومېږي چي يوسف عليه السالم له ښاره بهر ،د خپيل كورنۍ د استقبال
لپاره منتظر والړ وو چي راورسېدل ،مور او پالر ئې په خپيل گاډۍ كي ،خپيل خوا ته كښېنول او
د ښار په لوري وخوځېدل ،د قرآن وينا دايس ده:
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ٱلسج ِن َوجاء بِكم ِم َن ٱل َبد ِو ِم ۢن َبع ِد أن ن َزغ ٱلش ۡي َط ُن بَ ۡينِي َو َب ۡي َن
أحسن ب ِ ٓي إِذ أخرجنِي ِمن ِ
ۡ ۡ
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إ ۡخ َوت ِٓيۚ إ َن َربي لَطيف ل َِما ي َ َشا ٓ ُء ۚ إنَ ُهۥ ُه َو ۡٱل َعل ُ
ِكيم * َر ِب قد ءات ۡيتنِي ِم َن ٱل ُمل ِك
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ َۡ َ َ َََ
َ ََ
َۡ
َ
َ َ َ َ َ َ ۡ َ َ
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ض أنت ول ِِيۦ فِي ٱلدنيا وٱٓأۡلخِر ِة ۖ توفنِي
وعلمتنِي ِمن تأ ِو ِ
يث ۚ فاطِ ر ٱلسمو ِت وٱٓأۡلر ِ
يل ٱٓأۡلحادِ ِ
َ
َۡ ۡ
َ
ُم ۡسل ِٗما َوألحِقنِي بِٱلصل ِ ِحين * يوسف101-99 :
نو كله چي د يوسف عليه السالم محرض ته ننوتل ،مور او پالر ئې په خپيل خوا كي كښېنول او
وئې ويل :كه خداى كول په ډاډ او امن رسه مرص ته داخل شئ .او خپل مور او پالر ئې تخت ته
لوړ كړل او ورته په سجده شول او وئې ويل :مهربانه پالره! دا هامغه زما د پخواني خوب تعبري
د ئ چي پالونيك رب رښتينى كړ او له ما رسه ئې هغه وخت هم احسان وكړ چي له زندانه ئې
وايستم او تاسو ئې له بېديا دلته راوستلئ ،وروسته له هغه چي شيطان زما او زما د وروڼو تر
منځ شخړہ راوالړہ كړہ ،بې شكه چي زما پالونىك رب د هر څه لپاره چي وغواړي لطيف دئ( ،په
لطافت ا و دقت رسه ورته ريس ،هيڅ څه ئې مخي ته نه يش خنډ كېدى) يقيناً چي هغه باحكمته
پوه دئ .زما پالونكيه! پاچاهي دي راكړہ او تأويل االحاديث دي رازده كړ ،د آسامنونو او زميك
خالقه! ته مي په دنيا او آخرت كي موال او كار جوړوونىك يې ،ما مسلامن وفات كړہ او له
صالحانو رسه مي يو ځاى كړہ.
په دې آيتونو كي په لږ دقت رسه څو اسايس مطالب زموږ تر سرتگو كېږي:
الف :يوسف عليه السالم د خپيل كورنۍ د استقبال لپاره له ښاره بهر وروتىل.
ب :پالر او مور ئې په خپيل خوا كي په دايس وسيلې كي كښېنولي چي د الري په اوږدو كي
وررسه يو ځاى وي.
ج :په ټولي الري كي هم او په ټول مرص كي هم دايس خاص امنيتي تدابري نيول شوي چي آثار او
نښي نښانې ئې له واريه ښكاري او يوسف عليه السالم هغه ته په اشارې رسه خپل مور او پالر
ته وايي :د خداى له غوښتني رسه سم په امن او امان رسه ښار ته ننوځئ.
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د_ د دې آيتونو له الفاظو او په خاصه توگه د (العرش) او (امللك) له الفاظو په وضاحت رسه
معلومېږي چي يوسف عليه السالم اوس د مرص پاچا دى او د مرص اقتدار په بشپړہ توگه د ده په
واك كي دئ.
هـ :مخامخ شاهي ماڼۍ ته تليل او هلته يوسف عليه السالم خپل مور او پالر پرشاهي تخت
كښېنولي او په خپله له تخت نه الندي ودرېدىل او د هغوى احرتام ئې پر ځاى كړى ،خو مور،
پالر او وروڼو ئې دى د دې درناوي وړ او مستحق گڼىل او هغه ته ئې د تعظيم مراسم په ځاى
كړي .مفرسين د (خروا له سجداً) په تفسري كي الندي مختلف نظريات لري:
ځيني په دې باور دي چي د يوسف مور ،پالر او وروڼو ئې د شكرانې سجده وكړہ او اللّٰه جل
جالله ته په سجده شول ،خو د يوسف لپاره او د هغه نعمت په خاطر چي اللّٰه جل جالله د
يوسف په وجه پر دوى پېرزو كړ.
ځيني په دې عقيده دي چي له اسالم نه په مخيك رشايعو كي د تعظيم سجده د غري اللّٰه
لپاره روا گڼل كېده ،خو اسالم د غري اللّٰه لپاره هم د عبادت او هم د تعظيم سجده حرام
وگرځوله او فقط د خداى جل شانه لپاره ئې ځانگړې كړہ؛ گواكي د يوسف مور ،پالر او وروڼو
يوسف عليه السالم ته د تعظيم سجده كړې نه د عبادت سجده.
د مفرسينو يوه بله ډله په دې عقيده ده چي سجده؛ پر زميك باندي د تندي اېښودلو او د
چا په پښو كي د لوېدلو په معنى ،په هيڅ آسامني رشيعت كي غري اللّٰه ته جائز نه وه ،په
مخكنيو رشايعو كي هم د هغې د جواز هيڅ سند نه شو موندىل ،هغوى وايي چي نه ښايي په
هر ځاى كي سجده پر زميك باندي د تندي اېښودلو په معنى تعبري كړو؛ لكه چي په قرآن كي د
ملر ،سپوږمۍ ،ستورو ،ونو ،غرونواو  ...سجده په مكرر ډول راغلې؛ خو د نوموړو موجوداتو دا
سجده په هغي معنى نه شو اخيستى چي گواكي دوى رس پر زميك باندي اېښى ،ځكه دا
موجودات نه شمزۍ لري ،نه مال او نه هم زنگنونه چي د دغو غړو په وسيله ركوع ته الړ يش او
بيا سجده وكړي او نه وچوىل لري چي پر زمكه ئې كېږدي ،د هغوى د سجدې معنى اللّٰه ته له
كامل انقياده پرته بل مفهوم نه يش درلودى ،همدارنگه يوسف عليه السالم ته د مور ،پالر او
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وروڼو سجده د تعظيم او انقياد اظهار وو نه د عبادت سجده او نه د هغه پښو ته د پرېوتلو
سجده ،كه تېرو بحثونو ته لږ ځري شو او د يوسف عليه السالم هغه (رؤيا) په پام كي ونيسو چي
ملر ،سپوږمۍ او يولس ستوري ئې د ځان په وړاندي د سجدې په حالت كي ليدلي وو او نن د
دغي صحنې د مشاهدې پر وخت وايي :گرانه پالره! دا زما د هغه پخواني خوب تعبري دئ چي
زما پالونيك رب رښت ينى كړ ،دا ښيي چي د ويښې سجده به د خوب (رؤيا) سجدې ته ورته وه،
حتامً به د دواړو ترمنځ څه شباهت وو ،نه هغه تندى پر زميك اېښودل وو او نه دا.
يوسف عليه السالم د دې حالت په ليدو رسه فرمايي :پالونيك خداى مي پر ما احسان وكړ
(پر خپلو ښېگړو ئې ونازومل) ،زه ئې له زندان نه بهر كړم او دغه مقام ته ئې ورسومل ،تايس ئې له
صحرا نه دلته راوستلئ ،وروسته له هغه چي شيطان زما او زما د وروڼو تر منځ نزاع را منځته
كړہ ،زما رب جل شانه چي دكوم كار اراده وكړي په لطافت او دقت ئې تر رسه كوي ،هغه
باحكمته پوه دئ .په دې څرگندونو كي هم څو ټيك د غور وړ دي:
الف :د خپل پالونيك خداى په نعمتونو ،احسان او عنايت اعرتاف كوي او د دې پر ځاى چي
قدرت ته رسېدل او نعمتونه ترالسه كول د خپلو هڅو ،كامل او لياقت نتيجه وگڼي ،برعكس هغه
الهي احسان بولي.
ب :د ده خوا ته د وروڼو په شمول د ټولي كورنۍ راتگ لوى نعمت انگېري ،يعني دا چي هغه
نه يوازي ټولي جفاگاني هېري كړې دي ،بليك دا الهي پېرزوينه او احسان گڼي چي نن ئې وروڼه
په څنگ كي دي ،له همدغه ځايه كوىل شو په دې پوه شو چي يوسف عليه السالم ولي له خپلو
وروڼو رسه هغه چلند كاوو ،په ډېر احتياط رسه خوځېدو ،نه ئې غوښتل چي ژر او له وخت
مخيك ځان دوى ته معرفي كړي؛ ځكه هغه دايس انگېرله چي ښايي له مقدماتي كارونو مخيك
ځان معرفي كول به د وروڼو د حسادت او كينې د راپارېدو سبب يش او د ده خوا ته له راتلو به
ډډہ وكړي.
ج_ هغه د خپلو وروڼو او ځان ترمنځ د منازعې او شخړي عامل شيطاني ملسونې او تحركات گڼي
او په دې اړہ د بحث په دوران كي اول ځان ته گوته نييس او وروسته د وروڼو نوم اخيل؛ دا په
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خپله يوه ظريفه نكته او حساس ټىك افاده كوي او ښيي چي له وروڼو رسه په معامله كي څومره
محتاط دئ او څنگه له هر هغه عادي حركت اومعمولي اشارې چي د دوى د احساساتو په
ژوبلېدو منتج كېدى يش؛ ځان ساتي.
د_ وايي :په دې ټولو پېښو كي الهي حكمت مضمر وو ،حكيم خداى غوښتل چي په دې توگه ما
له بېديا نه مرص ته راولي او د مرص واكمني راوسپاري .يعني هغه نه يوازي دا چي تېر هېر كړي
او د خپلو وروڼو جفاگاني ئې په بشپړہ توگه له پامه غورځولې اوهيڅكله هم د غچ په فكر كي
نه دئ؛ بليك نوموړې پېښي او لوړي ژوري ،دايس عادي او طبيعي پېښي گڼي چي مخيك له
مخيك مقدر شوې او له الهي مقدراتو رسه سم د ده مخي ته راغلې ،د اللّٰه تعاىل په لطف او
توفيق ترې تېر شوى او دغه اوسني مقام ته رسېدىل دئ.
عظيم الشأن قرآن د يوسف عليه السالم دا له عربتونو ،پندونو او الرښوونو ډكه قصه د ده په
جامع دعاء پاى ته رسوي :د دعاء په پيل كي د اللّٰه جل جالله پر دوو نعمتونو چي دى ئې پرې
نازوىل اعرتاف كوي( :زما ربه! پاچاهي دي راكړہ او تأويل االحاديث دې راوښود) او دا همغه
(حكم) او (علم) دئ چي اللّٰ ه جل شأنه ئې له انبياوو او د دوى له صادقو پلويانو رسه د وركړې
ژمنه او وعده كړې ده ،بيا ا ّٰلله جل جالله په دنيا او آخرت كي خپل موال او كار جوړوونىك بولي
او ورپسې له اللّٰه جل شأنه غواړي چي د ژوند تر پايه همدغيس مطيع او منقاد پاته يش او مرگ
هغه وخت او په هغه حالت كي ورته رايش چي په بشپړہ توگه خپل رب ته تسليم ،فرمان
وړونىك او منقاد وي او په پاى كي ئې د اللّٰه د صالحو بنده گانو په قطار كي د ودرېدو او د
هغوى مقام او منزلت ته د رسېدو افتخار په برخه يش.
په دې رسه قرآن موږ ته د صالحو مرشانو ځانگړتياوي راښيي او د دوى او د فاسدو واكمنانو
تر منځ ژور توپريونه راپه گوته كوي ،دا د دوى لومړۍ ځانگړتيا گڼي چي اقتدار ته رسېدا ئې له
خپل رب نه بغاوت ته نه يش هڅوىل ،اقتدار غرور او مستي نه په كي راوالړوي او د دې سبب نه
گرځي چي د خپل رب له اوامرو رسغړاوى وكړي ،ځان له قانون نه اوچت وگڼي ،ضوابطو او
مقرراتو ته التزام ونه لري او په خپله د قانون او رشيعت ځاى ونييس؛ بليك دوى دايس دي چي د
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قدرت په لوړو پوړو كي له نورو او تر مخكني وخت نه الزيات رشيعت او قانون ته التزام لري
او ورته غاړہ ږدي ،دوهمه ځانگړتيا ئې هغه تل پاته متنا وي چي دوى د صالحو كسانو په قطار
كي وي او صالح كسان د دوى په خوا كي .هر مرش له خپلو ملگرو او د ملگرو د څرنگوالي په
اړہ د ده له هيلو او متنياتو پېژندى شئ ،د كوم مرش چي ملگري او مشاورين نېك او صالح وي او
غواړي چي صالح ملگري او نېك مشاورين ئې په څنگ كي وي ،هغه صالح مرش دئ ،نېك كسان
به په چارو گامري ،له دې به ځان ساتي چي ظامل چارواكي پر خلكو مسلط كړي ،نه پرېږدي چي
هغه خائني او مكاري څېرې ئې په (بطانه) كي شامل يش او د ده شا و خوا ونييس ،چي دربارونو
او واكمنانو ته د تقرب او نږدې كېدو په الرو چارو پوه دي او په غوړہ مالۍ ،چاپلوسۍ او
چاالكۍ رسه ځان دربار ته رسوي ،لوړو مقاماتو ته د رسېدو په سوړو بلد دي او په دې الر كي
له هيڅ ذلت او رذالت نه ډډہ نه كوي .د بد مرش خوا كي به بده (بطانه) او ناصالح ملگري او
مشاورين وگورئ ،هغه چي له نارواوو الرو مخيك تليل ،تر دربار پوري رسېدلي ،د مرشانو شا
وخوا ئې نيولې ،د دربار قرب او نږدې والي شهرت او قدرت ورپه برخه كړى او په همدې رسه
ئې د ناروا گټو ترالسه كولو الري ځان ته پرانيستې دي.
قرآن چي په كومي موخي دا قصه رااخيستې او د كومو مهمو مطالبو د اثبات او ښه توضيح
او د يوه تاريخي مثال په ترڅ كي ئې د بيانولو لپاره زموږ مخي ته اېښې ،د قصې په پاى كي ئې
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يوسف111 -102 :
دا د غيب خربي دي چي په وحي رسه ئې تا ته درښيو او ته هغه مهال د دوى په څنگ كي نه
وې چي د كار (په اړہ ئې خپيل رأيې) راغونډي كړې او په دايس حال كي (رسه سال) شول چي
پټ تدبري او توطئه ئې جوړوله .ډېرى خلك دايس دي چي كه ته هر څومره (د دوى پر هدايت
باندي) حريص وې اميان نه راوړي .او ته ( د دعوت په عوض كې) كومه بدله نه ترې غواړې ،دا
خو عامليانو ته له پنده پرته بل څه نه دئ .او په آسامنونو او زميك كي څومره دايس نښي نښانې
شته چي دوى پرې تېرېږي (ويني ئې او احساسوي ئې) خو دوى (له اعتناءء او تأمل نه پرته) مخ
ترې اړوي .او ډېرى ئې پر اللّٰه اميان نه راوړي؛ مگر دا چي رشك كوونيك وي .آيا له دې ځان
خوندي گڼي چي د كوم الهي عذاب سيورى پرې وغوړېږي او يا قيامت په دايس حال كي ناڅاپه
پرې رايش چي بې خربه وي .ورته ووايه :همدا مي الره ده ،د اللّٰه لور ته په بصريت رسه بلنه
وركوم ،زه ه م او هغه هم چي زما متابعت كوي او زه له مرشكانو ځني نه يم .او له تا مخيك مو
چي له كليوالو څوك لېږلي او وحي مو ورته كړې له سړو پرته بل څوك (فرشتې) نه ول؛ آيا د
زميك پر مخ نه دي گرځېدلي او نه ئې دي ليدلي چي تر دوى د مخكنيو پايله څنگه وه؟ او د
استوگنې اخروي ځاى خو د هغو لپاره ډېر غوره دئ چي تقوى ئې كوله ،آيا تعقل نه كوئ؟ تر
هغه چي پيغمربان نااميده شوي او انگېرلې ئې ده چي درواغجن انتظار تېر ايستي دي ،ناڅاپه
زموږ نرصت او مرسته وررسېدلې او هغه څوك ژغورل شوى چي موږ غوښتل او زموږ عذاب له
مجرمينو نه يش ايسارېدى .يقيناً چي د دوى په قصو كي د عقل خاوندانو ته ځانگړى پند او
عربت (پروت) دئ ،دا هيس له ځانه جوړہ شوې وينا نه ده ،بليك تر ځان د مخكنيو تصديق او
تأييد دئ او د هر څه تفصيل او د اميان راوړونكو لپاره الرښود او رحمت.
د يوسف عليه السالم د قصې له راوړلو د قرآن موخه دا وه چي د پورتنيو مهمو مطالبو
تاريخي بېلگي زموږ مخي ته كېږدي ،د دغو مطالبو رشح او تفصيل دا دئ :د دغو آيتونو د
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نازلېدو پر مهال او هغه وخت چي رسول اللّٰه صىل اللّٰه عليه وسلم د يوسف عليه السالم د قصې
مختلفي او حسايس برخي او لوړي ژوري خلكو ته بيانولې؛ نو د دې قصې د اتالنو له پيدايښت
او وفاته نږدې  2500كلونه تېر شوي وو ،دا قصه له ټولو دغو تفصيالتو رسه او هغيس چي
پيغمرب عليه السالم خلكو ته بيانوله نه په كوم كتاب كي موندل كېده او نه په خلكو كي له يوه
نه بل ته ويل كېده ،پيغمرب عليه السالم په ليك لوست بلد نه وو چي له كوم كتابه ئې اقتباس
كړې وى ،مخكنيو مسخ شوو مذهبي كتابونو په ډېري غلطي بڼي كي وړاندي كړې وه ،پوښتنه دا
ده چي پيغمرب عليه السالم څرنگه دا له عربتونو ډكه تاريخي قصه په دومره دقت او تفصيل رسه
او په دايس اغېزناكي بڼي كي وړاندي كړہ؟ څنگه وتوانېدو چي د دې قصې په ترڅ كي له يوې
خوا د مكې د هغه مهال وضعيت انځور كړي ،له بيل خوا هغه څه په اغېزناكه توگه بيان كړي
چي د ده او مخالفينو تر منځ تېرېدل او له بيل خوا د دعوت مخالفين د دې عربتناكي قصې په
هينداري كي خپله څېره او راتلونكې وگوري او خپيل پاييل او محتوم برخليك درك كړي ،متوجه
يش او عربت واخيل؟ او څنگه د دې قصې ټولي برخي يوه په بيل پيس رښتيانۍ شوې؟ د قريشو
مرشانو هم د يوسف عليه السالم د وروڼو په څېر له رسول اللّٰه صىل اللّٰه عليه وسلم رسه د رخې
او كينې الره ونيوله ،د هغه پر ضد ئې د عناد او دښمنۍ لپاره مالوي وتړلې ،په خپلو منځونو كي
ئې وويل :يا هغه ووژنئ يا ئې زندان ته كش كړئ او يا ئې له مكې تبعيد كړئ ،هغه او ياران ئې
له مكې مكرمې هجرت ته اړ كړل؛ خو ال زيات كلونه نه وو تېر شوي چي ټول د يوسف عليه
السالم د وروڼو په شان ،د رسول اللّٰه صىل اللّٰه عليه وسلم مخي ته ټيټ رس او رشمېدلي ودرېدل
او عذر ئې ترې وغوښت او ده هم دوى ته د يوسف عليه السالم وينا تكرار كړہ( :الترثيب عليكم
اليوم)!!
پيغمرب عليه السالم په دې ټولو خربو باندي څنگه او له كوم ځايه پوه شو؟ قرآن فرمايي :دا
غيبي اخبار دي چي اللّٰه تعاىل ئې د وحي په وسيله درښيي ،دا قصه ښيي چي ته په رښتيا د اللّٰه
رسول يې او الهي وحي ستا الرښوونه كوي ،ځكه چي له وحي نه پرته څوك په غيبو باندي نه يش
پوهېدى.
تا د دې قصې په ترڅ كي سرت سرت انكار نه منونيك حقائق د خلكو مخي ته اېښي ،خو ډېرى
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خلك دايس وي چي يوازي د حقائقو په ليدو او اورېدو رسه اميان نه راوړي ،برهان او استدالل ئې
نه يش قانع كوىل ،د زړہ سواندو بلونكو او داعيانو هغه سخت حرص او تلوسه چي د دوى د
هدايت په اړہ ئې لري ،دا هم د دوى د هدايت لپاره كفايت نه كوي او دايس نتيجه نه وركوي
چي د حقائقو په محض ليدلو رسه اميان راوړي او خپل زاړہ او غلط افكار او عقائد شا ته
وغورځوي ،ډېرى خلك له حاكمي وضعي رسه جوړ جاړى كوي ،د خپيل ټولني له روان بهري رسه
خوځي ،دې ته ترجيح وركوي چي له نورو رسه اوږہ په اوږہ پر مخ والړ يش كه څه هم هغوى په
غلطو الرو روان وي ،د خپيل زمانې له غوښتنو رسه ځان عادي كړي ،دا نه خوښوي چي په دوى،
د دوى د ټولني په حالت او په حاكمي وضعي كي بدلون رايش ،دعوتگران بايد د دې وضعي په
ليدو نااميده نه يش ،هغه لږ شمېر خلك چي له حاكمي وضعي رسه د ټكر جرأت ،همت او
شهامت لري او غواړي له رواني بدي وضعي رسه مقابله وكړي ،د خپيل ټولني د ځواكمنو جاذبو
له اغېز د وتلو ځواك په ځان كي ويني او د حاكم نظام په جوړښت كي او د حاكم او محكوم په
وضعي كي د بدلون راوستلو رضورت احساسوي ،همدغه خلك د اسالمي نهضتونو د مرشانو او د
مصلحو دعوتگرانو لپاره كافي دي ،همدوى دي چي په وضعي كي بدلون راولي ،د ټولني د
خوځښت مسري بدلوي او بيا هغه مخالف اكرثيت هم په دوى پيس روانېږي او د دوى الر
تعقيبوي.
ستا د حقانيت د اثبات لپاره دا هم كافي ده چي ته د دعوت په عوض كي له له خلكو د
بدلې او عوض غوښتنه نه لري او دا د پيغمربانو عليهم السالم او د صالحو او رښتينو بلونكو يوه
سرته نښه ده ،په همدې رسه يو صالح او حقيقي دعوتگر له يوه ټگامر بلونيك نه بېلوىل شو ،قرآن
كريم له ټولو پيغمربانو دا قول رانقلوي چي خپلو قومونو ته ئې وييل :له تاسو څه طمع نه لرو،
اجر او بدله نه درنه غواړو ،موږ د عامليانو له پالونيك رب نه د اجر طمع لرو ،د پيغمربانو عليهم
السالم د مواصفاتو ا و ځانگړتياوو د بيانولو په ترڅ كي په دې صفت تركيز او په مكرره توگه د
هغه يادونه ښيي چي دا صفت او ځانگړتيا خاص اهميت لري؛ او موږ دې ته متوجه كوي چي د
مرش او الرښود په انتخاب كي بايد دې ته په جدي توگه پاملرنه وكړو او يوازي هغه څوك د مرش
او د ټولني د الرښود په توگه غوره كړو چي نه له له خلكو مادي طمع لري او نه معنوي ،نه دا
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هيله ترې لري چي وئې ستايي او مداحي ئې وكړي او نه د ځان او د خپلو خپلوانو لپاره د مادي
امتيازاتو په فكر كي وي ،هغه څوك چي د خلكو الرښوونه خپل ديني مسئوليت او رشعي تكليف
گڼي ،اجر ئې له اللّٰ ه تعاىل غواړي ،د حق په الر كي تر نورو زياته قرباني وركوي ،نه دا چي نور
خلك قربانۍ ته دعوتوي خو په خپله د نورو د خولو او وينو په بيع له جوړ شوي رنگين
دسرتخانه تغذيه كېږي ،نه هغه چي غواړي خلك د دوى د چړچو او عياشيو په پښو كي ذبح يش،
د دې لپاره قرباني وركړي چي دوى جاه او جالل ته ورسېږي ،نه هغه چي غواړي په جامو او
خوړو كي تر نورو امتيازات ولري او د اوسېدو ځاى ئې تر نورو غوره او مرفه وي.
په آسامنونو او زميك كي ډېري دايس خورې نښي نښانې تر سرتگو كېږي چي د زمانې په
اوږدو كي په وار وار ځان ښيي ،راښكاره كېږي او اوړي را اوړي چي انسان د اللّٰه تعاىل په لوري
بيل ،حق ته بلنه وركوي ،د كفر له بدو پايلو وېرول كوي او عربتناكي پاييل ئې انسان ته انځوروي؛
خو ډېرى خلك د دغو نښو نښانو تر څنگ په بې پروايۍ او بې باكۍ رسه تېرېږي ،نه فكر په كي
كوي او نه عربت ترې اخيل.
كه چېري انسان د خپل چاپرييال ښكارندو مظاهرو ته لږ ځري يش او د خپلو كړنو په تاريخي
بېلگو لږ غور او فكر وكړي ،په زرگونو بلونيك او داعيان به په كي مومي چي دى د اللّٰه تعاىل
لوري او الري ته دعوتوي او د سمي الري په تشخيص او ټاكني كي ئې مرستي ته ورځي .خو ډېر
لږ كسان دا كفايت او اهليت ترالسه كوي ،د دغو محدودو وگړو له جملې چي اميان راوړي ،ډېرى
ئې مرشك يش او خپل اميان د رشك په گندگيو لړي ،ځيني ئې دايس وي چي د اللّٰه تعاىل په څنگ
كي له غري اللّٰه هم طمع لري ،مرسته ترې غواړي او د هغوى كورگي ته پناه وړي ،ځيني ئې له
غري اللّٰه دايس وېرېږي لكه له اللّٰه تعاىل ،ځيني ئې له غري اللّٰه رسه دايس مينه كوي چي دايس
مينه او محبت يوازي له اللّٰه تعاىل رسه ښايي ،يوه ډله ئې د غري اللّٰه په وړاندي دايس منقاد او
فرمان وړونيك وي چي دايس انقياد له اللّٰه تعاىل پرته بل چا ته جواز نه لري ...د مرشكو وگړو په
پرتله د هغو سوچه او مخلصو مسلامنانو شمېر چي اميان ئې په رشك نه دئ لړل شوى ،دومره دئ
لكه د دنگو دنگو غرونو په ډېرو بې ارزښتو ډبرو كي د قيمتي كاڼو شمېر!!
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دغه كافر او مرشك عنارص چي د پيغمربانو عليهم السالم له دعوت رسه مخالفت ته مال تړي
او له حق دين رسه جنگېږي ،څه يش له الهي عذابه ډاډہ كړي؟ ولي د قيامت له ناڅاپي راتگ د
امنيت احساس كوي؟ آيا دې خربي بې باكه كړي او د گناه كولو جسارت ئې وركړى چي له الهي
عذابه وېره نه لري او ځان خوندي گڼي او د قيامت په ناڅاپي راتلو باور نه لري؟! دا څومره بې
بنياده ډاډ دئ او دا څومره جاهالنه بې باكي!!
دوى ته ووايه :موږ له تاسو خپله الر بېله كړې ،زه او زما پلويان په بصريت او پوهي رسه د
اللّٰه لوري ته بلنه وركوو ،اللّٰ ه تعاىل له هر عيب او نقص نه پاك گڼو او له رشك نه ځان ساتو ،موږ
په كائناتو كي د ژور غور او د تاريخ د دقيقي څېړني او مطالعې په نتيجه كي خپله الر ټاكلې
ده ،د اللّٰ ه تعاىل د قدرت له نښو نښانو د ړندو په څېر سطحي نه تېرېږو ،د دغو نښو نښانو
پيغامونه په غور او تعمق رسه اورو او د هغوى په رڼا كي خپله الر ټاكو.
دا دعوت او بلنه نوې نه ده ،له دې مخيك هم ډېر سرت سرت شخصيتونه تېر شوي چي په
وحي رسه به ئې الرښوونه كېده ،آيا ستا مخالفين او هغه ځواكونه چي ستا دعوت درواغ گڼي او
ستا پر ضد د جنگ جبهه پرانيزي ،له تاريخي حوادثو او د خپلو پخوانيو كافرو او مرشكو ملگرو
له بدو پايلو عربت نه اخيل؟!! آيا په دې نه پوهېږي چي وروستى برى به خامخا د حقپالو په
برخه كېږي  ،په دنيا كي هم او په آخرت كي هم او اخروي اجر خو به ئې د دنيا په پرتله ډېر ډېر
غوره وي؟!!
دا يوازي ته نه يې چي له ستونزو ،كړاوونو او مخالفتونو رسه مخامخ يې ،په ډېرو پيغمربانو
باندي دايس سخت او له زغملو اوچت كړاوونه راغيل او د مخالفينو له دايس شديد مخالفت رسه
مخامخ شوي چي د اولواالعزمه پيغمربانو عليهم السالم د يأس او نااميدۍ اسباب ئې برابر كړي،
هغوى له دايس وضعي رسه مخامخ شوي چي گامن ئې كړى د دعوت د بريا په اړہ د دوى باور
له گامن او غولوونكو هيلو پرته بل څه نه وو ،ځان ئې په كليك محارصې كي موندىل ،ټولي الري
ئ ې پر خپيل مخي بندي ليدلې او د بري امكان او احتامل ورته په نشت برابر او محال معلوم
شوى .په همدغيس يوې ستونزمني او له كړاوونو ډكي مرحلې كي الهي مرسته وررسېدلې ،يأس او
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نااميدي ئې ختمه شوې او مخكنۍ هييل ئې رښتينې ختلې ،د نجات بېړۍ ئې له طوفانونو تېره
شوې او د نجات او بريا ساحل ته رسېدلې او په همدغي مرحلې كي د دوى پر دښمنانو او
مخالفينو باندي الهي عذاب نازل شوى او په كلكه مؤاخذه شوي .تر څو چي پيغمربان نه دي
مأيوس شوي ،د دعوت كار ئې پر مخ بووىل؛ او د خپل قوم له هدايته ئې طمع نه ده شكېدلې،
اللّٰ ه تعاىل د دوى پر مخالفينو د عذاب لېږل ځنډوىل ،خو كله چي قوم دوى ته د رد ځواب
وركړى ،دوى ئې رټيل ،شړلي او د دوى په خالف ئې د جنگ جبهه پرانيستې ،الهي عذاب پرې
نازل شوى ،مهلت ئې پاى ته رسېدىل او ټغر ئې ټول شوى.
قرآن چي كومي تاريخي قصې زموږ مخي ته اېښې دي ،د تاريخ په لوړو ژورو كي د حق او باطل
ترمنځ د تصادم او نښتو كومي پېښي ئې بيان كړې دي ،په دې كي د عقل خاوندانو ته عربتناك
درسونه دي ،دا د نورو كتابونو د هغو قصو په څېر مه گڼئ چي قصه خوښو له ځانه جوړي كړې،
قرآن د تاريخ د ټولو دردمنو ،زړہ سواندو او صالحو بلونكو او دعوتگرانو او د دوى د رښتيني
الهي دعوت تصديق كوي ،هر څه ئې په ډېر دقت او تفصيل رسه بيان كړي ،څوك چي د حق په
لټه كي وي او پر حقائقو د اميان راوړلو اراده لري ،دا كتاب به ئې الرښود وي او د ده لپاره د
اللّٰه تعاىل د رحمت او پېرزويني ډالۍ.
بايبل د دې ق صې په پاى كي لييك( :يوسف د كورنۍ غړو ته وويل :زه فرعون ته وايم چي تاسو
شپني كوله ،دا دنده له نيكونو په مرياث درته پاته ده ...اوس له خپلو رمو رسه مرص ته راغيل
يئ ...تاسو به هم فرعون ته همدا خربه وكړئ ...كه دا ځواب وركړئ نو هغه به اجازه دركړي چي
په جوشن كي پاته شئ ...د نورو سيمو خلك له شپنو كركه لري ...فرعون دوى ته په جوشن كي د
پاته كېدو اجازه وركړہ...يوسف خپل پالر هم فرعون ته راووست او هغه فرعون ته بركت وركړ!!
 ...قحطي ورځ په ورځ زياتېده ...يوسف د مرص او كنعان د خلكو ټولي پيسې د غلې په بدل كي
ترالسه او د فوعون په خزانه كي ئې جمع كړې ...كله چي د خلكو پيسې ختمي شوې ،يوسف
ورته وويل :څاروي مو راكړئ چي په بدل كي ئې غله دركړم...دوى مجبور وو ،د يوه كال غلې په
بدل كي د ولس ټول څاروي د فرعون په واك كي شول ...خلك بيا راغلل ،غله ئې وغوښته او وئې
ويل چي اوس خو نه پيسې لرو او نه څاروي ،له ځان او زمكو پرته بل څه نه دي راته پاته...
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يوسف د دوى ټولي زميك د فرعون لپاره ترې واخيستې ...او په دې توگه ټول مرصيان د فرعون
غالمان شول...يوسف يوازي د كاهنانو زميك ترې وانخيستې ،دا ځكه چي هغوى ته ئې وړيا
خواړہ وركول نو د خپلو زمكو پلورلو ته اړ نه ول...نو يوسف خلكو ته وويل :ما تايس او ستاسو
زميك د فرعون لپاره پېرلې اوس به تاسو ته تخم دركوم چي وئې كرئ او د لو په مهال به پنځمه
برخه فرعون ته وركوئ او پاته به ئې ستاسو او ستاسو د څارويو خوراك او د راتلونيك كال د تخم
لپاره وي ...دوى ورته وويل :تا رارسه ښېگڼه كړې ده ،موږ رايض يو چي له دې وروسته د فرعون
غالمان وو!! )
گورئ چي بايبل يوسف عليه السالم د يوه دايس انسان په څېره كي انځور كړى چي د فرعون
خادم دئ ،د ولس له مجبوريتونو ئې د فرعون په گټه استفاده وكړہ ،د ولس هر څه ئې ترې
واخيستل او د فرعون په واك كي ئې وركړل او ټول مرصيان ئې د ده غالمان كړل!! آيا تر دې د
سرت ظلم او تېري تصور كېدى يش؟ آيا دايس انسان تر فوعون هم لوى ظامل نه دئ؟ آيا دا ممكنه
ده چي عادل او مهربان خداى دايس څوك په پيغمربۍ غوره كړي؟!! له دې دروغجني وينا د
بايبل د ليكونيك موخه دا ده چي خپلو پلويانو ته ووايي :مهمه دا ده چي ارسائيليان وژغورىل
يش ،كه په هره بيع وي ،حتى د فرعون د ملگرتيا په بيع او حتى د فرعون پښو ته د يوه لوى
ولس د غورځولو او د دوى په غاړہ كي د غالمۍ د كړۍ اچولو په بيع!! ځكه چي ستاسو جد
يوسف عليه السالم همدايس كړي وو!! ښايي يهودي ماركس او هيگل د زمكو د دولتي كولو
نظريه د بايبل له دغي برخي اخيستې وي!! خو تاسو د بايبل دا نظر له اسالم رسه مقايسه كړئ
چي وايي ،زمكه د هغه چا ده چي كري ئې!! واكمن د خلكو له شتمنيو يوازي عرش او زكات
ترالسه كوىل يش ،خو دا د واكمن حق نه بليك د (فقري او مسكين) حق دئ چي حكومت ئې له
شتمنو اخيل او په نېستمنو ئې وېيش .قرآن دا د يوه ظامل او فرعوني نظام ځانگړتيا گڼي چي
واكمن ئې ځان ته ټولواك وايي او د ملك او ولس ټولي شتمنۍ د ځان بولي ،قرآن پيغمربان
عليهم السالم او د دوى تگالره د موىس عليه السالم په څېره كي دايس انځوروي چي هم د ظامل
فرعون ،هم د ټگامر هامان او هم د شتمن قارون مقابله كوي ،يو ئې د ظاملانه اقتدار بېلگه ،بل
ئې د ټگامرو مذهبي مرشانو بېلگه او درېيم ئې د حريصو شتمنو او بډايانو بېلگه .قرآن وايي
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چي د تاريخ په اوږدو كي تل دغو دريو طبقو د پيغمربانو عليهم السالم مقابله كړې ،خو بايبل
يوسف عليه السالم د فرعون او كاهنانو ملگرى معرفي كوي ،د فرعون په گټه د عام ولس
شتمنۍ مصادره كوي او كاهنانو ته امتيازات وركوي ،په اسالم كي نه خاصه مذهبي طبقه شته او
نه د دوى لپاره ځانگړي امتيازات ،اسالم فرعوني نظام په دې خاطر محكوموي چي خلك ئې په
ډلو ډلو وېشيل وو ،طبقاتي نظام ئې رامنځته كړى وو ،چارواكو ځان ټولواك گاڼو او د ولس په
شتمنيو كي ئې د هر راز ترصف حق ځان ته وركاوو.
بايبل دا قصه او د (پيدايښت) كتاب په دې بېهوده خربو پاى ته رسوي:
(يعقوب له مرگه مخيك يوسف ته وويل :لوړہ وكړہ چي ما به په كنعان كي ښخوې ...د ده دوو
زامنو ته ئې بركت وركړ ...د كرش پر رس ئې ښى الس او د مرش پر رس ئې كيڼ الس اېښى وو...
يوسف وويل :پالره تا اشتباه كړې ...ښى الس د مرش پر رسه كېږده ...هغه ورته وويل :زه پوهېږم
چي څه كوم ...كرش به تر ده مخور او سرت وي او د ډېرو ولسونو پالر به وي ...يوسف ته ئې
وويل :زه خپله ټوله زمكه هم تا ته سپارم ...زامنو ته ئې وويل :زما خوا ته راغونډ شئ چي درته
ووايم پر تاسو به څه حالت رايش!! ...رؤبي ته ئې وويل :ته د سيند د څپو په څېر څپانده يې...
خو په دې خاطر چي زما پر يوې مېرمني دي جنيس تېرى كړى له دې وروسته به په خپلو وروڼو
برالىس نه يې ...شمعون او الوي ته ئې وويل :تاسو بې رحمه او بې انصافه يئ ...يهودا د زمري د
هغه بچي په څېر دئ چي له ښكاره وروسته ويده شوى وي ،څوك دا جرأت كوىل يش چي هغه
راويښ كړي؟ ...د سلطنت او پاچايۍ عصا به تل د ده په الس كي وي ...بولون به د سيند په
ساحل كي مېشت يش...يساكار د بار وړونيك حيوان په څېر دئ...دان د هغه مار په څېر دئ چي
په الري كي د آسونو پښې چيچي ...په جاد باندي به بريدونه ويش ...ايش به ښېرازه زميك
لري...نفتالي هغه غرڅه دئ چي ښكيل بچيان زېږوي...يوسف هغه مېوه لرونكې ونه ده چي د
ويالې پر غاړہ ئې څانگو سيورى غوړوىل وي ...بنيامين د څريونيك لېوه په څېر دئ چي په
سباوون كي خپل دښمنان داړي او ماښام هغه څه وېيش چي ترالسه كړي ئې دي!!! بيا د يعقوب
عليه السالم او يوسف عليه السالم د مړيني خربه كوي او په همدې رسه دا قصه او دا كتاب پاى
ته رسوي.
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د بايبل له منونكو پوښتنه كوو :كه دا د بركت وركولو خربه رښتيا وى او يعقوب عليه السالم
د دې واك او اختيار درلودى چي چا ته بركت وركړي او بختور ئې كړي ،نو آيا ده به د خپيل
كورنۍ له كوم غړي سپموىل وو؟ آيا دا مجال به پاته وو چي ځيني ترې محروم يش؟ ولي به ئې د
ځينو په اړہ هغه خربي كولې چي بايبل ئې ادعاء كوي؟ هيڅ پالر نه غواړي چي ځيني زامن ئې
ښه او ځيني بد وي ،پالر د خپل هيڅ زوى بدبختي او له سعادت نه محروميت نه خوښوي!! د
بايبل دا خربه بې بنسټه او واهي ده چي د ښه پالر ټول اوالد به ښه وي او د بد پالر نسل به ټول
بد وي ،كه دايس وى نو د يعقوب عليه السالم په ټول اوالد كي به يو هم دايس نه پيدا كېدو چي
د بايبل په وينا ئې ورته ښېرا كړې او بد ئې گڼىل!! د انسان ښه واىل او بد واىل د ده په تربيې او
روزني پوري تړىل ،هيڅوك له خپيل موري رشير او بد دنيا ته نه راځي او هيڅوك په دې وجه له
نورو غوره ن ه يش كېدى چي په ځانگړې كورنۍ كي پيدا شوى ،د آذر په كور كي ابراهيم پيدا
كېږي او د نوح په كور كي دايس زوى او مېرمن چي د ده په ځاى د كافرانو ملگرتيا كوي.
د بايبل له ليكونيك پوښتنه كوو :آيا ممكنه ده چي د يعقوب عليه السالم په څېر سرت
شخصيت دي د خپلو زامنو په وړاندي يوه زوى ته گوته ونييس او ودي وايي :ده زما پر مېرمني
تېرى كړى؟!! آيا كوم رشيف انسان به دايس بد زوى له ځان رسه وساتي؟ آيا كوم غريتي ورور به
دايس بدكار ورور په خپيل خوا كي ومني او له هغه رسه به گډ ژوند ته تيار يش؟!!
قرآن د بايبل د دې بېهوده ويناوو او يعقوب عليه السالم ته د دايس پوچو او سپكو خربو او
بې بنسټو وړاندوينو د منسوبولو په خالف فرمايي چي يعقوب عليه السالم له مرگه مخيك خپل
زامن راغونډ كړل او ورته وئې ويل :له ما وروسته به د چا عبادت كوئ؟ هغوى په ځواب كي
وويل :د هغه يوازيني رب عبادت به كوو چي ستا او ستا د پلرونو ابراهيم ،اسمعيل او اسحاق
رب دئ او موږ ورته منقاد يو .او بيا د مخكنيو شخصيتونو په اړہ د بحث په اړہ يوه ډېره جامع
الرښوونه كوي او د هغو خلكو غلطي انگېرني تصحيح كوي چي نېكو شخصيتونو ته د ځان
منسوبولو له الري د امتيازاتو ترالسه كول او ځان تر نورو غوره ثابتول غواړي ،دغه غلطه انگېرنه
ده چي قومي او نژادي تعصبات زېږوي او د سرتو سرتو فتنو او لويو لويو جگړو باعث گرځي،
قرآن فرمايي:
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ت ِلك أمة قد خلت ۖ ل َها ما ك َس َبت َولكم ما ك َسبتُ ۡم ۖ َوَل تسـلون عما كانُوا َيع َملون * البقرة134 :
دا يوه ډله وه چي تېره شوه ،دوى ته خپيل الس ته راوړنې دي او تاسو ته خپيل (دوى به د
خپلو كړو وړو بدله ترالسه كوي او تاسو د خپلو كړو وړو) ،له تاسو دا پوښتنه نه كېږي چي
هغوى څه كول؟!!
يعني هر څوك به د خپلو عملونو په اړہ پوښتل كېږي ،نه يو د بل ځواب وركوىل يش او نه يو
د بل د كړو وړو په وجه مكافات او مجازات كېږي!! او دا د بايبل د ليكونيك او د بايبل د منونكو
او د ټولو هغو خلكو په خولې سرت او سخت گوزار دئ چي په نسيل امتيازاتو باور لري او گامن
كوي چي معنوي او مذهبي مقام او منزلت يو دايس مورويث توىك دئ چي له پالره اوالد ته
انتقالېږي ،لكه څنگه چي د بايبل بنسټ په همدې غلطي انگېرني اېښودل شوى ،په ټولو جاهالنه
او محرفو مذهبونو كي به وگورئ چي دا انگېرنه ئې بنسټ دئ ،مذهبي او معنوي مقام مورويث
توىك گڼي ،په نسيل امتيازاتو باور لري ،يوه خاص ټرب ته پر نورو ترجيح وركوي ،د عمل او عقيدې
پر ځاى نژادي ا ړييك او معروفو شخصيتونو ته انتساب خداى ته د تقرب وسيله بولي ،په ټولو
دغو محرفو مذاهبو كي دا خربه رشيكه ده چي خداى له يوه خاص توكم رسه خاص تعلقات لري،
هغه ورته تر نورو نازوىل دئ ،خداى ټول خلك يو برابرنه دي پيدا كړي ،ټول توكمونه يو شانته نه
دي ،د دغو مذهبونو توپري يوازي په دې كي دئ چي هر يو خپل خاص او ځانگړى توكم د خداى
نازوىل توكم گڼي.
د سم او ناسم مذهب ،صحيح او ناصحيح مسلك ،اصيل او جعيل دين تر منځ د قضاوت په
اړہ دا د يوه سرت اصل په توگه په پام كي ولرئ چي :كوم يو ئې په توكميز توپري باور لري او
خاص توكم ته پر نورو ترجيح وركوي او كوم يو ټول انسانان برابر او د يوه پالر اوالد گڼي ،كوم
يو مذهبي مقام مورويث توىك گڼي او كوم يو ئې د انسان عمل او عقيده د ده د معنوي مقام او
منزلت معيار گڼي ،نا سم مذهب هغه دئ چي د معنوي مقام په اړہ د بايبل په څېر قضاوت
كوي او سامل مذهب هغه دئ چي قضاوت ئې قرآن ته ورته وي او وايي:
ْ
ۡ ُ َ
َ ُ َُ َ َ َ َ
َۡ َُ َۡ ََ ۡ َ َ َ ۡ َُ َ َ ۡ
ت ِلك أمة قد خلت ۖ ل َها ما ك َس َبت َولكم ما ك َسبتُ ۡم ۖ َوَل ت ۡسـلون عما كانُوا َيع َملون * البقره141 :
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خروج
د بايبل دوهم كتاب د خروج په نامه ياد شوى ،د دې كتاب په مقدمه كي لولو( :د خروج
كتاب له مرص نه د بني ارسائيلو د وتلو په اړہ دئ ،موىس د خداى له لوري د بني ارسائيلو د
مرشۍ لپاره غوره شوى وو تر څو دوى موعودي سيمي يعني كنعان ته بوځي ...د كتاب دولس
لومړي فصلونه د بني ارسائيلو د دردناك حالت په اړہ بحث كوي ،خداى پر مرصيانو رنگ رنگ
مصيبتونه لېږي تر څو د مرص پاچا فرعون دې ته مجبور كړي چي بني ارسائيل وتلو ته پرېږدي...
له وتلو وروسته د خداى له اوامرو د رسغړاوي په وجه تر څلوېښتو كلونو د مرص او كنعان ترمنځ
ب ېديا كي اللهانده پاته شول...په دې وخت كي د خداى له لوري د نورو الرښوونو په څنگ كي
(لس فرمانونه) د موىس په الس بني ارسائيلو ته وركړى شول ،ترڅو پوه يش چي د سفر په دوران
كي څنگه ژوند وكړي ...د دې الرښوونو لويه برخه د هغو قربانيو په اړہ وه چي د گناهونو د
بخښلو لپاره وړاندي كېدې ...خو د گناهونو د بخښني لپاره دا قربانۍ كافي نه وې ...دا هيس
يوه پېالمه وه د هغي لويي قربانۍ لپاره چي خداى د ټولو انسانانو لپاره په پام كي درلوده او
هغه د عيىس مسيح مړينه پر صليب باندي...واقعي قرباني دغه ده چي كوىل يش ټول انسانان له
خپلو گناهونو وژغوري!!!)
په كار ده د دغي مقدمې په وړاندي لږ توقف وكړو او وگورو چي د خروج كتاب په خالصه
توگه د لوستونكو لپاره څه پيغام لري؟! د مقدمې دوه برخي د پام وړ دي:
وايي :د دې الرښوونو لويه برخه د هغو قربانيو په اړہ وه چي د گناهونو د بخښلو لپاره
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وړاندي كېدې.
خو د گناهونو د بخښني لپاره دا قربانۍ كافي نه وې ...دا هيس يوه پېالمه وه د هغي لويي
قربانۍ لپاره چي خداى د ټولو انسانانو لپاره په پام كي درلوده او هغه د عيىس مسيح مړينه پر
صليب باندي...واقعي قرباني دغه ده چي كوىل يش ټول انسانان له خپلو گناهونو وژغوري!!!
د دغو دواړو خربو په اړہ الندي عرايض لرو:
په بايبل كي له قصو او شجرو وروسته تر هر څه زيات د هغو قربانيو (صدقاتو) په اړہ
بحث شوى چي د (معبد) په نامه د هغه (مجاورانو) ته وركول كېږي ،څه چي په بايبل كي ډېر
لږ تر سرتگو كېږي هغه د ژوند اړوند احكام او الرښووني دي ،دا احكام د ټول بايبل خو پرېږده
يوازي د شجرو د بحث سلمه برخه هم نه جوړوي ،بايبل ته څوك د يوه الرښود كتاب نوم نه يش
وركوىل ،ځكه د الرښوونو ب رخه ئې له نشت رسه برابره ده ،كه څوك دا كتاب د بني ارسائيلو د
قصو او شجرو په نامه ياد كړي ،دا نوم ډېر ورته غوره او مناسب دئ .د دې په مقابل كي قرآن
اصالً د شجرو په اړہ بحث نه كوي ،په ټول قرآن كي يوازي په څو محدودو مواردو كي د خاص
رضورت له مخي د چا د پالر يا زوى نوم اخيستل شوى.
په قرآن كي د هغو قربانيو (صدقاتو) په اړہ چي د گناه د جربان لپاره بايد وړاندي يش ،هغه
چي د بايبل لويه برخه ورته ټاكل شوې ،ډېر لږ او ضمني بحث شوى ،يوازي د قسم ماتولو ،د
مجبوريت او ناتوانۍ په وجه د روژې نه نيولو او د حج او عمرې د ځينو مناسكو او احكامو د نه
مراعاتولو په صورت كي دايس قرباني رضوري گڼي ،خو د قربانۍ د حكم تر څنگ دا الرښوونه
هم كوي چي دا به م سكين ته وركوئ ،نه هغيس لكه چي بايبل دا قرباني د معبد د مجاور حق
او برخه گڼي!!
كه بايبل وييل وى چي عيىس عليه السالم د ټولو انسانانو لپاره قرباني وركړہ ،موږ دا خربه
وررسه منله او په دې كي هيڅ شك نه لرو چي عيىس عليه السالم او د ده ملگرو د برشيت د
ژغورني لپاره ډېري او بې ساري قربانۍ وركړې ،له بايبل رسه په دې اړہ زموږ اختالف په دې كي
دئ چي هغه دا قربانۍ د ټولو انسانانو د گناهونو (فديه) گڼي ،يعني دا چي د دغي قربانۍ په
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سبب اللّٰ ه تعاىل د مسيحيانو له ټولو گناهونو تېرېږي او بخښنه ورته كوي!! او دا نه يوازي په
دين كي يو رصيح او كركجن تحريف دئ او د اللّٰه تعاىل په اړہ يو بهتان؛ بليك گناه ته د
مسيحيانو د ترغيب او تشويق وسيله ده ،په گناه باندي د جسارت لپاره دا كافي ده چي گناهگار
ته د برائت سند وركړى يش او ورته وويىل يش چي ستا د گناهونو فديه له مخيك وركړى شوې!! د
مسيح وين ي ستا د گناهونو فديه ده!! هغه دين چي يو انسان د بل لپاره مكافات يا مجازات
كړي د حق او عدالت خالف دين دئ!! آيا موږ هغه قايض يو ظامل قايض نه گڼو چي د يوه سزا
بل ته وركړي اويا يو د بل لپاره له سزا معاف كړي؟! آيا هغه محكمه چي يو مجرم د بل د ښه
عمل لپاره معاف كړي د يوه ظامل نظام محكمه نه ده؟!! آيا دا د عادل خداى له شأن رسه ښايي
چي د مسيح ويني د نړۍ د ټولو مجرمينو او گناهگارانو لپاره د فديې په توگه ومني او د هغوى
له مجازات نه منرصف يش؟!! د بايبل ليكونيك يوه عامه خربه تحريف كړې او هغې ته ئې غلط
رنگ وركړى ،هر څوك د اتلو مبارزينو او د حق او عدالت د الري د شهيدانو په اړہ وايي چي
دوى د مظلومانو د ژغورني لپاره قرباني وركړہ ،دا د دوى د قربانيو په وجه وه چي مظلومان له
ظلم او بې عدالتۍ وژغورل شول ،عيىس عليه السالم او د اللّٰه تعاىل نورو پيغمربانو عليهم السالم
او د تاريخ په اوږدو كي د اللّٰه د الري ډېرو مبارزينو او حقپالونكو د مظلومانو د ژغورني لپاره
قربانۍ وركړې ،كړاوونه ئې گاليل ،په رنگ رنگ عذابونو تعذيب شوي ،زندانونو ته تليل او په
شهادت رسېدلي ،د دوى د دغو قربانيو په طفيل انسانان له جهل ،رشك او ظلم نه ژغورل شوي ،د
بايبل ل يكونيك دغه عامه خربه چي په هر قوم او هېواد كي د هر حق پالونيك مبارز په اړہ كېږي،
تحريف كړې او هغه ئې د يوه خرافي او بې بنسټه باور او اعتقاد لپاره كارولې ،د دې په ځاى
چي ووايي :د مسيح عليه السالم دعوت ،جهاد ،مبارزه او قربانۍ د دې لپاره وې چي موږ له
جهل او ظلم نه وژغورل شو ،له گناهونو ځان وساتو ،په دنيا او آخرت كي د اللّٰه تعاىل له عذابه
خوندي پاته شو ،په دنيا كي مو سعادت او په آخرت كي مو د اللّٰه تعاىل رضاء او جنت په برخه
يش ،برعكس وايي :پر صليب باندي د مسيح مړينه هغه واقعي قرباني ده چي كوىل يش ټول
انسانان ل ه گناهونو وژغوري!! د بايبل له ليكونيك پوښتنه كوو :آيا له دې وينا ستا مقصد دا دئ
چي د ده د قربانۍ په سبب به ټول انسانان د گناه له كولو ژغورل كېږي او كه به گناه كوي خو
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له سزا به ئې ژغورل كېږي؟!! لومړۍ ادعاء خو د واقع خالف ده عمالً گورو چي له دغي قربانۍ
نه وروسته خلكو او تر ټولو زيات مسيحيانو گناهونه ،ظلمونه او فسادونه كړي!! او كه دا قرباني
د ټولو انسانانو د گناهونو فديه گڼې نو دا خو د اللّٰه تعاىل په نسبت يوه لويه او ظاملانه افرتاء
ده ،اللّٰه تعاىل به څنگه د ټولو گناهگارانو سزا مسيح عليه السالم ته وركوله او څنگه به د مسيح
عليه السالم نېك عمل او قرباني د نړۍ د ټولو مجرمينو او گناهگارانو فديه گڼي او د هغوى له
مجازاته به الس اخيل؟ هر باشعوره انسان دايس قضاوت د عدالت خالف او رصيح ظلم گڼي ،كه
په كومي محكمې كي او د كوم قانون له مخي پالر د زوى په جرم مؤاخذه يش او يا زوى د پالر
په وجه له مؤاخذې او محاسبې وژغورل يش ،دا محكمه ظاملانه ده او دا قانون د عدالت خالف
قانون دئ .موږ خو عمالً گورو چي اللّٰه تعاىل د مسيح عليه السالم له تلو وروسته ډېر گناهگاران
او ظاملان په دنيا كي سخت نيولي او مناسبه سزا ئې وركړې ،ستا د ادعاء معنى او تقاضاء خو دا
ده چي د مسيح عليه السالم د ويني په سبب بايد دا كار نه وى شوى ،ځكه چي ده د ټولو
انسانانو د گناه لپاره فديه وركړې ،كه اللّٰه تعاىل د ده قرباني د فديې په توگه منلې وي نو ولي
ئې د فديې له قبلولو وروسته دا ظاملان او گناهگاران مجازات كړي؟!! قرآن وايي( :چا چي له
قاتل نه فديه ترالسه كړہ او بيا ئې پر قاتل تېرى وكړ د دردناك عذاب مستحق دى) ،د عدل او
عقل تقاضاء دغه ده ،د فديې له منلو وروسته د گناهگار مؤاخذه او مجازات تېرى او ظلم دئ ،د
بايبل ليكونىك دغه تېرى او ظلم اللّٰه تعاىل ته منسوبوي!!

په مرص كي د بني ارسائيلو مرييتوب
بايبل تر دې عنوان الندي لييك...( :ډېر كلونه تېر شول ،يوسف ،وروڼه ئې او د دوى د دور
ټول وگړي مړہ شول ...خو د دوى نسل په ډېر رسعت رسه زيات شو او لوى قوم ترې جوړ شو...
په مرص كي دايس پاچا ته واگي په الس ورغلې چي مرصيانو ته ئې وويل :د ارسائيليانو شمېر
ورځ په ورځ زياتېږي ،په كار ده د دې چاره وكړو ...كه نه د كومي جگړي په دوران كي به له
دښمن رسه يو ځاى يش ...په دوى ئې ظلمونه پيل كړل ،خپل غالمان ئې كړل او اجباري كارونه
ئې پرې كول ...فرعون قابلو ته امر وكړ چي د دوى زامن د زېږېدو پر مهال ووژني ...دوو قابلو
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دا كار نه كاوو او د دوى زامن ئې نه وژل ..بيا فرعون خلكو ته امر وكړ چي د ارسائيليانو زامن د
نيل سيند ته وغورځوئ او لوڼي ئې ژوندۍ پرېږدئ ...په دې وخت كي د الوي د قبيلې يوه كس
د خپيل قبيلې يوه نجلۍ په نكاح كړہ چي يو ښايسته زوى ئې وزېږاوو ...درې مياشتي ئې هغه
وروزو خو نور ئې له پټ ساتلو ناتوانه شوه ...په يوه شكور كي ئې كېښود او د نيل سيند كي ئې
پرېښود ...خور ئې څارنه كوله ...په دې وخت كي د فرعون لور له دوو وينځو رسه د ملبېدو لپاره
نيل ته راغلې وه ...سرتگي ئې په شكور ولگېدې ،يوه وينځه ئې ورولېږله چي وئې نييس ...په
شكور كي ئې ماشوم د ژړا په حال كي وليد ،زړہ ئې پرې وسوزېدو او وئې ويل :دا د كومي
عرباني كورنۍ ماشوم دئ ...خور ئې ورغله او ورته وئې ويل :آيا غواړئ كومه عرباني مېرمن درته
راومل چي ىت وركړي؟...د فرعون لور ورته وويل :ورشه!...مور ئې راوستله او د فرعون لور ورته
وويل :دا ماشوم خپل كورته يوسه ،ىت وركړہ او زما لپاره ئې سرت كړہ ...كله چي سرت شو د فرعون
لور ته ئې ورووړ او هغې خپل زوى وگاڼو او موىس (له اوبو اخيستل شوى) ئې ونوماوو ...كلونه
تېر شول ،موىس سرت شو ،يوه ورځ د عربانيانو سيمي ته ورغى ،يو مرصي ئې وليدو چي يو عرباني
وهي ،يوې خوا بيل خوا ته ئې وكتل چي څوك ئې تر سرتگو نه شو نو مرصي ئې وواژو او تر شگو
الندي ئې ښخ كړ ،سبا بيا د قوم ليدو ته والړ ،دوه عربانيان ئې وليدل چي په خپلو كي نښتي،
وهونيك ته ئې وويل :ولي خپل ورور وهې؟ هغه ورته وويل :ته څوك ئې چي مداخله كوې ...آيا
غواړې ما هم د هغه مرصي په څېر ووژنې؟ ...موىس پوه شو چي د هغه مرصي وژل كېدا بربنډہ
شوې ،ووېرېدو ...فرعون د موىس د نيولو او وژلو امر وكړ...موىس د مديان سيمي ته
وتښتېدو...يوه ورځ د هغه ځاى د كوهي په غاړہ ناست وو اوه نجوني ئې وليدې چي له كوهي
ئې اوبه راايستلې تر څو خپلو څارويو ته ئې وركړي ...شپنو د يرتون لوڼي د كوهې له غاړي لري
كړې او خپيل رمې ئې خړوبه كړې ...موىس وړاندي ورغى ،شپانه ئې يوې خوا بيل خوا ته كړل او
له نجونو رسه ئې د خپلو څارويو په خړوبولو كي مرسته وكړہ...كله چي نجوني كورته ستنې شوې
پالر ترې وپوښتل :نن ولي دومره ژر راغلئ؟ وئې وويل :يوه مرصي رارسه مرسته وكړہ...پالر ورته
وويل :هغه دلته راولئ ...موىس ورغى ،د هغه په كور كي پاته شو ...هغه خپله لور صفوره په
نكاح وركړہ ...يوه ورځ په دايس حال كي چي موىس د رمې په پوولو بوخت وو ...ناڅاپه د خداى
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فرشته د اور په بڼه كي د يوه بوټي له منځه ورښكاره شوه ...كله چي خداى وليدل چي موىس
بوټي ته ورنږدې كېږي ،د بوټي له منځه ئې پرې غږ كړ :موىس! موىس! نور مه رانږدې كېږہ،
څپلۍ دې له پښو وباسه ،ځكه چي ته په يوه سپېڅيل ځاى والړ يې...زه ستا د نيكونو ابراهيم،
اسحاق او يعقوب خداى يم...ما په مرص كي د خپلو بندگانو كړاوونه ليدلي ...راغىل يم چي دوى
د مرصيانو له منگولو وژغورم او هغي ښېرازه زميك ته ئې بوځم چي شات او شيدې په كي
بهېږي...هغي سيمي ته چي اوس كنعاني ،هيتي ،اموري ،فرزي ،حوي او يبويس په كي مېشت
دي اوس تا فرعون ته لېږم تر څو زما قوم له مرصه وباسې...موىس وويل :زه څوك يم چي دا كار
وكوىل شم ...خداى ورته وويل :زه دررسه يم...موىس وويل :كه بني ارسائيل را نه پوښتنه وكړي
چي د هغه خداى نوم څه دئ چي ته ئې رالېږىل يې ،څه ورته ووايم؟ خداى وفرمايل( :يم چي
يم!!) دوى ته ووايه( :يم) ستاسو خوا ته رالېږىل يم ،دا زما تلپاته نوم دئ ،ټول خلك به مي په
دې نامه پېژني...موىس وويل :كه بني ارسائيل زما خربه ونه مني په څه به ئې قانع كوم؟ ...
خداى ورته وويل :عصا دي وغورځوه ...وئې غورځوله چي ناڅاپه مار ترې جوړ شو ...موىس له
وېري په تېښته شو ،خداى ورته وويل :الس وراوږد كړہ او مار تر لكۍ ونيسه ...همدايس ئې
وكړل او مار بېرته په عصا بدل شو ...بيا ئې ورته وويل :الس دي په خپيل جامې كي د ننه كړہ...
كله چي ئې الس بېرته راوايست گوري چي د جذام په وجه د واوري په څېر تك سپين
شوى...خداى ورته وويل :بيا ئې د ننه كړہ ...دا ځل ئې چي الس راوايست روغ رمټ شوى وو ...
موىس زړہ نازړہ وو ،غوښتل ئې د ده په ځاى بل څوك ولېږىل يش ...خداى پرې غصه شو...
هارون ئې هم وررسه كړ او ورته وئې ويل :هارون ښه وياند دئ ،دى به د خلكو په وړاندي ستا
وياند وي  ...موىس خپل سخر ته وويل چي مرص ته ځم ترڅو د خپيل كورنۍ احوال واخلم...
هغه ورته وويل :په مخه دي ښه ...د مرص په لوري وخوځېدو ...خداى ورته وويل :فرعون ته
ورشه ،دا معجزې وروښيه ...ورته ووايه چي خداى فرمايي :ارسائيل زما مرش زوى دئ ...نو ځكه
تا ته امر كوم چي دوى پرېږده چي له مرصه ووځي او زما عبادت وكړي ،كه دا كار ونه كړې نو
ستا مرش زوى به درته ووژنم ...نو موىس له خپيل كورنۍ رسه د مرص په لوري وخوځېدو...د الري
په اوږدو كي او هغه وخت چي دوى د آرام كولو لپاره تم شول ،خداى ورته راڅرگند شو او
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موىس ئې په مرگ وگواښو ...نو صفوره يوه تېره تيږہ راواخيسته او خپل زوى ئې سنت كړ او د
غوښي ټوټه ئې د موىس پښو ته وغورځوله او وئې ويل :د خپل زوى د نه سنت كولو په سبب
دي نږدې ځان مرگ ته وركړى وو ...د همدې لپاره خداى د موىس له وژلو تېر شو!!)
د بايبل په دې قصې كي هم د محتوى له لحاظه ډېري ستونزي شته او هم له ادبي پلوه بې
شمېره نواقص ،دا ستونزي او نواقص هغه وخت ښه درك كوىل شئ چي د بايبل وينا د قرآن له
څرگندونو رسه مقايسه كړئ ،خو كه تاسو د بايبل دا قصه د يوه ناول ليكونيك مخي ته كېږدئ او
ترې وپوښتئ چي د قصې د محتوى او ادبي جوړښت په اړہ څه نظر لرې؟ نو له شكه پرته به
درته ووايي :دا د يوه ضعيف او كمزوري ليكوال ليكنه ده!! ښايي د هر هوښيار انسان لپاره د
بايبل دا وروستۍ وينا كافي وي چي د بايبل په ماهيت پوه يش او په دې كي شك ونه كړي چي
دا كتاب د يوه دايس كم عقله انسان په الس ليكل شوى چي نه خداى سم پېژني او نه د الهي
كتابونو له الرښوونو خرب دئ!!.
كوم باشعوره انسان به دا خربه ومني چي خداى وييل :ارسائيل زما مرش زوى دئ!! آيا دا
ممكنه ده چي د اللّٰ ه تعاىل په كتاب كي دايس غلطه او د حقيقت خالف خربه ترسرتگو يش؟! د
كه بني ارسائيل؟
بايبل ليكونىك دي ووايي چي له ارسائيل نه د ده مراد يعقوب عليه السالم
كه مراد ئې بني ارسائيل وي نو بيا خو بايد ويل شوي وى چي بني ارسائيل زما مرشان زامن دي او
كه مراد ئې يعقوب عليه السالم وي نو ده خو بل ځاى كي عيىس عليه السالم د خداى يوازينى
زوى گڼىل!! دا متناقيض خربي ځنگه رسه تلفيق كوي؟ د يوازيني زوى تر څنگ خو نه د بل مرش
او نه د ډېرو زامنو!! كه خداى زوى درلودى نو هغه به هم خداى وو،
زوى شته واىل ممكن
د بايبل ليكونىك دي موږ ته ووايي چي خداى د ارسائيل په څېر

كه ارسائيل د خداى په څېر؟

آيا ستا په خداى كي ټول هغه عيبونه شته چي په بني ارسائيلو كي شته؟ بني ارسائيل بيامرېږي،
وږي او تږي كېږي ،خوراك كوي ،په خوراك پوري اړوند ډېري نيمگړتياوي لري ،ويدېږي ،ووړ وي
سرت يش او په پاى كي ومري ،طبيعي ده چي د دوى پالر هم بايد دغيس وي!! آيا خپل خداى ته
دا ټول عيبونه او نواقص راجع كوې؟!! ستا په خداى كي د بني ارسائيلو كوم صفت شته او په بني
228

بايبل د قرآن په رڼا كي

ارسائيلو كي د خد اى كوم صفت؟!! ولي هغوى ته د خداى د مرش زوى لقب وركړى شوى؟ تر
دوى خو ډېر نسلونه مخيك پيدا شوي ،مرش زوى خو هغه چا ته ويل كېږي چي تر نورو زامنو
مخيك پيدا شوى وي!! كه دا ئې مرش زوى وى نو كرش به ئې هم وو!! دا كرش زوى هم رامعرفي
كړہ!! چي څوك د پيدايښت نېټه لري هغه په دې دليل خداى نه يش كېدى چي له دې نېټې
مخيك نه وو!! د چا چي زوى په يوې معيني نېټې كي پيدا شوى او له هغې مخيك نه وو نو دى
به هم همدايس په يوې معيني نېټې كي پيدا شوى وي او له هغه مخيك به نه وو!! څوك چي
زوى لري نو هغه حتامً پالر هم لري!! آيا د خداى په اړہ دا باور د منلو وړ دئ؟!! په انسان
باندي د خداى د زوى اطالق به ډېر ناپوه او احمق انسان كوي!!
قرآن د بايبل د دې غلطي او واهي خربي په رد كي فرمايي:
ََ ۡ ُ َ
َ ۡ َ ۡ َ َٰٓ ُ ْ
َ َ َٰٓ ُ ُ ُ ۡ َ َ ُ ُ ُ ۡ َ
َ
َوقال ِت ٱل َي ُهود َوٱلن َصـ َرى نح ُن أبنؤا ٱللهِ َوأحِبؤهۥ ۚ قل فل َِم ُيعذِبُكم بِذنُوبِكم بَل أنتُم بَشر
َ
َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ ََ ُٓ َ ُ َ ُ َ ََ ُٓ َ ُ ۡ ُ َ َ
َ ۡ
َ َۡ
ض َوما بينَ ُه َما ۖ ِإَول ۡيهِ
ِممن خلق ۚ َيغفِر ل ِمن يشاء ويعذِب من يشاء ۚ ول ِلهِ ملك ٱلسم َو ِت و ٱٓأۡلر ِ
ۡ
ٱل َم ِص ُير * المائدة18 :
يهودانو او نصاراوو وويل :موږ د اللّٰه زامن او د ده محبوبان يو ،ورته ووايه :نو ولي مو په خپلو
گناهونو تعذيبوي؟ دايس نه ده بليك تاسو همغه عادي انسانان يئ چي اللّٰه پيدا كړي .چا ته چي
وغواړي بخښنه كوي او څوك چي وغواړي تعذيبوى ئې او د آسامنونو ،زميك او څه چي په دوى
كي دي ،د ټولو واك له اللّٰه رسه دئ او بېرته ورتگ د ده په لوري دئ.
يعني كه تاسو د خداى زامن او محبوبان وى نو دا سرت سرت الهي عذابونه به پر تاسو نه
نازلېدل ،له هغه سپكاوي ،ذلت او اسارت رسه به ئې نه مخامخ كولئ چي په مرص كي وررسه
مخامخ وئ ،هيڅ پالر نه غواړي چي زامن ئې په عذابونو اخته يش ،تاسو خو همغه انسانان يئ
چي اللّٰ ه تعاىل ستاسو په څېر ډېر نور پيدا كړي ،ستاسو او د هغوى تر منځ څه توپري شته چي
ځان تر نورو غوره او د خداى زامن گڼئ؟!! زوى ته خو هغه څوك رضورت لري چي مري ،خداى
به ولي زوى لري چي هيڅكله نه مري؟!! زوى او ځاى ناستي ته خو هغه څوك اړ وي چي خپل
ملك په خپله ،د بل له مرستي پرته او د تل لپاره نه يش سمبالوىل ،اللّٰه تعاىل خو د زميك او
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آسامنونو مالك او ټولواك دئ هغه به ولي زوى او ځاى ناستى غوره كوي؟!! څنگه به هغه څوك
د زوى په توگه غوره كوي چي ډېر ژر مري او د ده په لوري وردرومي؟!!
څوك به دا خربه ومني چي اللّٰه تعاىل ،موىس عليه السالم په دې خاطر په مرگ وگواښو چي
خپل زوى ئې نه وو سنت كړى او بيا په دې خاطر د ده له وژلو تېر شو چي مېرمني ئې د خپل
سنت شوي زوى د غوښي ټوټه د موىس پښو ته وغورځوله؟!! بايبل خو وايي چي څو ورځي
مخيك خداى؛ موىس عليه السالم ته ورڅرگند شو ،هغه ته ئې معجزې وركړې او د يوه پيغمرب په
توگه ئې د فرعون لوري ته ولېږو ،رسه له دې چي ده خپل زوى نه وو سنت كړى!! كه د زوى نه
سنتول دومره سرته گناه وي او د بايبل خداى دومره پرې غصه كېږي نو موىس عليه السالم ئې
ولي له دې رسه رسه په پيغمربۍ وټاكو؟ آيا هغه مهال دې ته متوجه نه وو او اوس د سفر په
دوران كي ورته متوجه شوى؟ موىس عليه السالم ته خو ال تورات نه وو وركړى شوى ،ال د زوى د
سنتولو په اړہ كومه الرښوونه هم نه وه ورته شوې ،ولي به ئې اوس او د سفر په دوران كي او
هغه وخت چي په خوب ويده دى په مرگ گواښو؟!! د اللّٰه تعاىل دين خو د سفر پر مهال فرائض
هم معافوي ،مسافر ته د روژې ځنډول جائز گڼي ،د څلورو ركعتونو ملونځ ئې ورته دوه ركعته
كړى ،هر الهي دين او هر واقعي مذهب به د كړاوونو او زحمت پر وخت د انسان د مكلفيتونو
پېټى سپكوي ،دا د مهربان اللّٰه تعاىل له شأنه ډېره لري ده چي د سفر پر مهال د زوى د نه
سنتولو په سبب خپل غوره پيغمرب پر مرگ تهديد كړي!! د بايبل له ليكونيك پوښتنه كوو چي د
موىس عليه السالم مېرمن څنگه په دې پوه شوه چي خداى په دې خاطر پر ده غصه دئ چي
خپل زوى ئې نه دئ سنت كړى؟!! او په هغه صورت كي به د ده له وژلو الس اخيل چي د خپل
سنت شوي زوى د غوښي ټوټه د موىس پښو ته وغورځوي؟!! د بايبل منونكو ته وايو :باور وكړئ
او شمېر ئې زرهاوو ته رسېږي ،كه
چي كه له دغو غلطو او بېهوده خربو چي بايبل ترې ډك
مسلامنانو دې ته ورته يوه غلطه خربه هم په قرآن كي موندلې وى نو (نعوذ باللّٰه) قرآن به ئې د
اللّٰه تعاىل كتاب نه گاڼو او اميان به ئې پرې نه راوړو.
كه د بايبل په سلهاوو خوشې ،غلطي او بېهوده خربي پرېږدو؛ يوازي دغه څو مسخره خربي
ئې كافي دي چي هر هوښيار انسان ئې په لوستلو رسه دا كتاب په دېوال ووهي او لري ئې
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وغورځوي .ب ايبل چي كوم خداى معرفي كوي هغه همدايس د ماشومانو په څېر عادتونه لري ،په
وړو وړو خربو خپل دوستان په مرگ گواښي او په وړو وړو خربو ئې غصه كښېني او له خپلو
پرېكړو اوړي!!! خو قرآن گناهونه وېيش ،ځيني ئې سرت گڼي او ځيني ئې واړہ او فرمايي :كه له
سرتو سرتو گناهونو ځان وساتئ له وړو وړو به اللّٰه تعاىل درته تېر يش:
َۡ َ ُ ْ ََٓ َ َ ُ َۡۡ َ َ ُۡ ُ َ ۡ َ ُ
نك ۡم َسيـَات ُِك ۡم َونُ ۡدخِلۡ ُكم ُم ۡد َخ َٗل َكر ٗ
يما * النساء31 :
إِن تجتنِبوا كبائِر ما تنهون عنه نكفِر ع
ِ
ِ
كه مو له هغو سرتو سرتو ډډہ وكړہ چي ترې منع شوي يئ ،بد ،بد به درنه ورژوو او د ننوتو په
عزمتن ځاى كي به مو داخل كړو.
دلته سيئات د كبائرو په مقابل كي ذكر شوي او دا مطلب افاده كوي چي كه له سرتو سرتو
گناهونو ډډہ وكړئ نو اللّٰ ه تعاىل به سيئات يا واړہ واړہ گناهونه درته معاف كړي ،خو دا سرت
گناهونه كوم دي او واړہ ئې كوم؟ آيا مراد ورنه يوازي دغه گناهونه دي چي تر دې آيت مخيك
ورته اشاره شوې؟ په ناحقه د بل مال خوړل او د نفس قتل او كه معنى ئې عامه ده او ټولو هغو
گناهونو ته شاملېږي چي اسالم ورته كبائر وايي؟ او دا كبائر كوم دي؟
• په مخكنيو آيتونو كي له هغو اوو سرتو سرتو گناهونو چي پيغمرب عليه السالم ئې موبقات
گڼي درې ئې راغيل ،قتل ،سود او د يتيم مال خوړل ،پاته ئې په نورو آيتونو كي ذكر شوي:
َ َ
ُ َ
َ ْ َ ُ َ َْ َ ََ َُ َ
َ
ُ ََْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُْ َ
ات قِيل يَا َرسول
عن أبِي هريرة أن رسول اللهِ صلي الله عليهِ وسلم قال :اجتنِبوا السب َع الموبِق ِ
َ ُ ُ ََُْ َْ َ َ َ
ُ َ َْ َُْ َ ْ
ََ ُ َ َ َ
الش ْر ُ
ِ
س التِي حر َم الله إَِل بِالح ِق َوأكل مالِ ال َيت ِي ِم
ف
الن
ل
ت
ق
و
ح
الش
و
ه
الل
ب
ك
:
ال
اللهِ وما هن؟ ق
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ُ َ
ُ َ َ
َ
َوأَ ْك ُل َ َ َ َ َ
ات .رواه النسائي
ات الغافَِل ِت المؤ ِمن ِ
الربا والتولِي يو َم الزح ِف وقذف المحصن ِ
ِ
له ابو هريره رىض اللّٰه عنه روايت دئ چي رسول اللّٰه صىل اللّٰه عليه وسلم وفرمايل :له اوو تباه
كوونكو ډډہ وكړئ ،وويل شول :يا رسول اللّٰه! دا كوم كوم دي :وئې فرمايل :له اللّٰه رسه رشك،
بخل او حرص ،د هغه نفس وژل چي اللّٰه ئې وژل حرام كړي مگر په حقه ،د يتيم مال خوړل،
سود خوړل ،د جگړي په ورځ شا اړول او تېښته او د مؤمنو ،عفيفو او له گناه نه د غافلو ښځو
تورنول.
گورئ چي د اسالم له نظره هغه سرت سرت گناهونه كوم دي چي د اللّٰه تعاىل د غضب باعث او
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د هالكت سبب گڼل شوي؟!! خو بايبل د دغو گناهونو په ځاى د رس وېښتان خريل او زوى نه
سنتول سرت سرت گناهونه او د اللّٰه تعاىل د غضب او غصې باعث گڼي!!
قرآن هم د موىس عليه السالم او له مرص نه د بني ارسائيلو د وتلو قصه رااخيستې ده ،خو نه
يوازي دا چي د بايبل د قصې ډېرى برخي ئې تصحيح كړې بليك دا قصه ئې د هغي مقدمې لپاره
د يوې تاريخي بېلگي په توگه وړاندي كړې چي د قصې په پيل كي ئې د خپل مخاطب مخي ته
ږدي ،د فرعون تر مرشۍ الندي د يوه طبقاتي او ظامل نظام ځانگړتياوي او د دې نظام د
راپرځولو په اړہ د اللّٰه تعاىل سنت بيانوي او د دې سنت د توضيح لپاره دا قصه د يوې تاريخي
بېلگي په توگه وړاندي كوي ،د قرآن قصص د بايبل په څېر هيس قصې او شجرې نه دي ،بليك
تاريخي مثالونه او بېلگي دي ،د قرآن هدف دا نه دئ چي د يوه قام د ژوند قصه د يوه نكل او
ناول په توگه وړاندي كړي ،بليك د يوې تاريخي قصې په ترڅ كي ئې د يوه قوم د عروج او زوال
عوامل څېړلي ،د يوه مهم مطلب او د اللّٰه تعاىل د يوې وعدې او د يوه الهي سنت او فطري
قانون د بيان او اثبات لپاره تاريخي بېلگي وړاندي كوي ،هره قصه ئې ځانگړې موخه او هدف
لري ،په يوې مهمي خربي د مخاطب د قانع كولو لپاره د يوه قوم د عربتناكي قصې يوه برخه
رااخيل ،له هغو قصو چي قرآن عظيم الشأن ىئ يادونه په تفصيل رسه كړې ده ،يوه ئې د بني
ارسائيلو د عروج او زوال قصه ده ،قرآن عظيم الشأن د دغي قصې ټول اړخونه او د دغه قوم د
عروج او زوال ټولي پېښي څېړلې دي؛ له كومه ځايه د دې قوم د رشف او عزت دوران پيل شو،
څنگه عزت او رسلوړۍ ته ورسېدو ،څنگه د زميك خالفت او وراثت او د خلكو امامت ورپه برخه
شو او د نړۍ پر ټولو قومونو فضيلت او لوړواىل وركړى شو؟ او بيا څنگه د دغه رسلوړي ولس د
زوال دور پي ل شو؟ له هغه لوړ او اوچت مقام نه د راپرېوتو او زوال عوامل ئې كوم وو؟ ولي دا
قوم له ذلت ،مسكنت او د اللّٰه تعاىل له غضب او لعنت رسه مخامخ شو ،دايس چي د نورو
ولسونو لپاره د پند او عربت وسيله وگرځېدل؟ د عروج ،عزت او فضيلت عوامل ئې كوم وو او د
زوال او سقوط الملونه ئې څه وو؟ پيغمرب عليه السالم موږ ته دا درس راكړى چي دا تاريخي
بېلگي به تل تكرارېږي ،تايس به هم د هغو امتونو پر الر درومئ او د دوى سنن او تگالري به
تعقيبوئ چي تر تاسو د مخه تېر شوي .هر دور به ځان ته فرعون او موىس لري ،هغه مبارك
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فرمايي چي ابوجهل زما د امت فرعون دئ .له دې معلومېږي چي د قرآن قصې نكلونه نه بليك
تاريخي بېلگي دي چي په پرله پسې توگه به تكرارېږي .د قرآن په دغو قصو كي بايد ولټوو چي
عزت او رشف ته د رسېدو الر كومه او د ولسونو د زوال ،ذلت ،اسارت او محكوميت عوامل كوم
دي؟ قرآن عظيم الشأن د بني ارسائيلو د عروج او زوال قصه دايس پيلوي:
َ ۡ َۡ َ ََ
َََ
ََ ُ َ َ ۡ َۡ َ ۡ َ َۡ ُۡ ُ َ
َ ُۡ ْ َ َۡ َ
ۡ
ض َوجعل
نتلوا عليك ِمن نبإ ِ موسي وفِرعون بِٱلح ِق ل ِقوٖم يؤ ِمنون * إِن فِرعون عَل فِي ٱٓأۡلر ِ
َ ۡ َ َ َ ٗ َۡ َ ۡ ُ َ ٓ َ ٗ ۡ ُ ۡ ُ َ َۡ ََٓ ُ ۡ َ َۡ َ ۡ
َ َٓ ُ ۡ َُ َ َ
ان م َن ۡٱل ُم ۡفسد َ
ين*
ِ ِ
أهلها شِ يعا يستض ِعف طائِفة ِمنهم يذب ِ ُح أبناءهم ويستح ِيۦ نِساءهم ۚ إِنهۥ ك ِ
القصص4 -3 :
د موىس او فرعون ځيني خربي په رښتيانۍ بڼي كي پرتا لولو ،د هغو خلكو لپاره چي اميان
راوړي ،يقيناً چي فرعون په زميك كي كرب او لويي وكړہ اوسېدونيك ئې په ډلو ډلو ووېشل،
غوښتل ئې يوه ډله ئې بې وزلې او كمزورې وي ،زامن ئې ورحاللول او لوڼي ئې ژوندۍ
پرېښودې ،يقيناً چي دى له مفسدينو وو.
دا مبارك آيتونه موږ ته د يوه ظامل او فرعوني نظام اسايس ځانگړتياوي دايس راښيي:
• واكمن ئې فرعون دئ چي د دغو صفاتو څښنت دئ :مغرور او متكرب دئ ،د خپيل لويي د
ثابتولو او ساتلو په فكر كي دئ ،د خپل قدرت د بقاء په لټه كي دئ او د دې هڅه كوي چي
خپله لويي پر نورو تحميل كړي.
• خلك ئې په بېال بېلو ډلو وېشيل دي ،پر ټولني ئې طبقاتي نظام مسلط كړى.
• عايص او مفسد دئ ،په ټولني كي د فساد اصيل عامل دئ ،كه فقر او لوږہ ده ،كه خلك د
جهل او رشك په ډنډ كي غرق دي ،كه ظاملان پرې مسلط دي ،كه امنيت او عدالت نشته ،د دې
ټولو ناخوالو او مفاسدو اصيل عامل فرعون دئ .پر دې ټولني مفسدين حكومت كوي او فرعون د
دغو واكمنو مفسدينو له ډلي او د ټولو ساالر دئ.
قرآن په نورو آيتونو كي موږ ته د دې مزيد تفصيالت بيان كړي او فرماييل ئې دي چي په
فرعوني نظام كي خلك په عام طور په دوو ډلو ،حاكم او محكوم ،ظامل او مظلوم ،مستكرب او
مستضعف ،مرفه او فقري وېشل كېږي او حاكمه طبقه ئې په دريو ډلو وېشل كېږي:
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•  -1واكمن او حواريون ئې -2 ،د نظام په خدمت كي ټگامر مذهبي مرشان -3،بډايه او شتمنه
طبقه چي دغه نظام د شتمنيو خاوندان كړي.
• د فرعون په اړہ وايي چي دى ځان د مرص د ټولو شتمنيو څښنت بولي او ځان د خلكو د هر
څه مالك الرقاب گڼي :قرآن فرمايي:
َ ۡ
ََ َ َ ۡ َ ۡ َ ََ
ُ
ََ َ َ َ
َ َ َ َ َ ُٓ َ
َ َ َ ُٓ
ت ۡر ِجي من تشاء ِمنۡ ُهن َو ُتـ ِو ٓي إِل ۡيك من تشاء ۖ َوم ِن ۡٱبتغ ۡيت ِممن ع َزلت فَل ُجنَاحَ عل ۡيك ۚ ذل ِك
ََۡ َ َ ََ َۡ َ َ ۡ َ
ٓ َ َ َ َ ُُ َ
ُُ ُ
َ َ
َ
ُ َۡ َ
أدن َٰٓي أن تقر أع ُينُ ُهن َوَل يَح َزن َو َي ۡرض ۡي َن ب ِ َما ءات ۡيت ُهن كل ُهن ۚ َوٱلله َيعل ُم ما فِي قلوبِك ۡم ۚ َوكان
َ
ُ َ
ٱلله عل ًِيما حل ِٗيما * الزخرف51 :
او فرعون په خپل قوم كي په جگ غږ وويل :اې زما قومه! آيا د مرص پاچايي زما نه ده؟ او دا
نهرونه چي زما تر واك الندي بهېږي؟ آيا نه ئې گورئ؟
گورئ چي قرآن فرعوني نظام دايس معرفي كوي چي ټولواك ئې ځان د هېواد د گردو
شتمنيو ،نهرونو او زمكو څښنت گڼي!! په هر نظام كي چي واكمنان ئې ځان د خلكو مالك الرقاب
او د ميل شتمنيو بې رقيبه څښنت گڼي او په دغو شتمنيو كي د هر راز ترصف حق ځان ته وركوي
د قرآن له نظره دا يو مفسد ،ظاملانه او فرعوني نظام دئ .همدا راز قرآن فرمايي:
َ
َ َ ُ َ
َ ۡ
َۡ َ
َۡ َ َ
ََ َۡ
َۡ
َ ٓ َ َ
ف َما ءام َن ل ُِموس َٰٓي إَِل ذ ِرية ِمن قو ِمهِۦ علي خو ٖف ِمن ف ِۡرعون َو َم ِۡليْه ِ ۡم أن َيفتِنَ ُه ۡم ۚ ِإَون ف ِۡرعون
َُ َ ۡ
ََ
ۡ
ض ِإَونهۥ ل ِم َن ٱل ُم ۡسرِفِي َن * يونس83 :
لعالٖ فِي ٱٓأۡلر ِ
يقيناً چي فرعون د زميك پر رس يو متكرب او باغي وو او هغه له مرسفينو وو.
دا د فرعون او فرعوني نظام ځانگړتياوي دي ،قرآنكريم د دې لپاره دا يادونه كوي چي موږ د
دې په هينداري كي فرعون ته ورته واكمنان وپېژنو او په دې پوه شو چي اللّٰه تعاىل كوم نظام يو
فرعوني نظام گڼي او د رانسكورولو لپاره ئې موىس لېږي؟!! له دې قصې نه د قرآن موخه دا نه
ده چي موږ په تاريخ كي هغه تېر شوى فرعون وپېژنو ،بليك هدف ئې دا دئ چي موږ په دې
خربي پوه كړي چي په چا كي دغه صفات وي هغه فرعون دئ او د فرعون له برخليك رسه به
مخامخ كېږي .او ته به د دې فرعون دايس مقابله كوې لكه چي موىس د خپل فرعون مقابله
كوله.
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قرآن د فرعوني نظام واكمنان په دريو ډلو وېيش ،د هري ډلي د مرش يادونه كوي ،د
(فرعون)( ،هامان) او (قارون) نومونه اخيل ،دا هر يو د يوې حاكمي طبقې ممثل دئ ،دغه درې
طبقې او په رس كي ئې دا درې مرشان يو بل ته الس وركوي او پر يوه ملت او هېواد حكومت
كوي .په هرجاهيل نظام كي به وگورئ چي دغه درې طبقې په گډہ طبقاتي نظام چلوي ،هر
نظام درې اړخه لري ،ايديالوژييك ،سيايس او اقتصادي اړخونه .فرعون د مرص د هغه وخت د
حاكم سيايس نظام اړخ متثيلوي ،هامان ئې د ايديالوژييك او فكري اړخ استازى او د دغه نظام
مفكر او تيوريسن دئ ،د ده طبقه ده چي فرعون ته مشورې وركوي ،مسلط فرعوني نظام توجيه
كوي ،د فرعون له ترصفاتو او اقداماتو دفاع كوي او د ولس د اقناع لپاره فتوا گاني وركوي او
قارون د پانگي او شتمنۍ څښنت او د شتمني طبقې ممثل دئ .هدف له فرعون ،هامان او قارون
يوازي درې كسان نه بليك د فرعوني نظام درې واكمني طبقې معرفي كول دي .په دې نظام كي
فرعون محور دئ او هامان او قارون ئې ښى او كيڼ السونه.
قرآن عظيم الشأن فرمايي چي اللّٰه تعاىل موىس عليه السالم د دې لپاره مرص ته ولېږو چي
لومړى د فرعون ،بيا د هامان او په پاى كي د قارون مقابله وكړي:
ََ
َ َ َُ َۡ ُ
َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َْ
َََ ۡ َۡ َ َۡ ُ َ
ين * إِلي فِرعون وهمن وقرون فقالوا سحِر كذاب *
ب
م
ن
ط
ل
س
و
ا
ن
ت
ي
أَِب
ي
وس
ولقد أرسلنا م
ِ
ِ
ٖ
ٍ
غافر24 -23 :
يقيناً چي موږ موىس له خپلو آيتونو او څرگندو دالئلو رسه فرعون  ،هامان او قارون ته ولېږو.
اصيل دښمنان ئې ورښودلي ،دا وضاحت ئې ورته كړى چي په مرص كي به ستا مقابله له چا
چا رسه وي ،خو دا ئې هم ورته وييل چي څنگه به ئې مقابله كوې ،لومړى د چا او ورپسې د چا؟
د ټولو خو په تدريج رسه ،دايس چي يوه ته به پر بل اولويت وركوې ،اصيل او لومړى دښمن
فرعون دئ ،لومړۍ مقابله بايد له ده رسه وي ،دايس نه چي په نورو جبهاتو كي تر دې د مخه
مرصوف شې او تر ټولو خطرناك او اصيل دښمن درنه پاته يش!! په لومړي رس كي به د فرعون
مقابله كوې ،بيا د هامان او ورپسې د قارون ،موىس عليه السالم د همدغو دريو طبقو په ضد د
مبارزې لپاره لېږل شوى وو ،څوك چي د موىس عليه السالم په الر د تلو اراده لري نو د دغو دريو
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خطرناكو دښمنانو مقابلې ته به مال تړي.
قرآن فرمايي چي فرعون او نظام ئې له يوې ډلي رسه دايس معامله كوله:
َۡ ُ ََٓٗ
َۡ
َََ ََۡ
َ َ َٓ ُ
إ َن ف ِۡر َع ۡو َن َع ََل فِي ۡ
ض َوجعل أهل َها شِ َي ٗعا ي َ ۡستض ِعف طائِفة ِمنۡ ُه ۡم يُذب ِ ُح أ ۡبنَاءه ۡم َوي َ ۡستح ِيۦ
ٱٓأۡلر
ِ
ِ
َ َٓ ُ ۡ َُ َ َ َ ۡ ُ ۡ
َ
نِساءهم ۚ إِنهۥ كان ِمن ٱلمف ِس ِدين * القصص4 :
غوښتل ئې يوه ډله ئې بې وزلې او كمزورې وي ،زامن ئې ورحاللول او لوڼي ئې ژوندۍ
پرېښودې ،يقيناً چي دى له مفسدينو وو.
كه څه هم ځينو مفرسينو وييل چي د فرعون يو خوب ورته دايس تعبري شوى وو چي په بني
ارسائيلو كي به دايس ماشوم وزېږي چي د ده تخت او تاج ته به تاوان ورسوي ،نو ځكه ئې د دې
احتاملي خطر د مخنيوي لپاره د بني ارسائيلو د ماشومانو په وژلو الس پوري كړ ،ځيني نور بيا
وايي چي كاهنانو د دايس كوم احتاملي خطر اطالع وركړې وه ،نو ځكه ئې د بني ارسائيلو د
ماشومانو د وژلو امر كړى وو ،خو د دې آيت الفاظ په ډېره څرگنده او واضحه توگه ښيي چي د
ماشومانو د وژلو وجه نه خوب وو او نه د كاهنانو وړاندوينه ،بليك فرعون غوښتل چي د بني
ارسائيلو شمېر زيات نه يش ،د ځواكمنۍ او قوت احساس ونه كړي او د بغاوت لپاره مال ونه
تړي ،په استضعاف او كمزورۍ كي د بني ارسائيلو د ساتلو لپاره ئې د دوى د نارينه ماشومانو د
وژلو پرېكړہ كړې وه.
همدا راز قرآن فرمايي چي فرعون د الوهيت دعوى كړې وه او د دې دعوى معنى دا نه ده
چي هغه ځان خداى گاڼو ،نه؛ بليك هغه دايس څه كول چي يوازي له اللّٰه تعاىل رسه ښايي ،هغه
ځان ته د هغو كارونو حق وركاوو چي له اللّٰه تعاىل پرته له بل چا رسه نه ښايي ،هغه ويل :د
هري قضيې په اړہ به وروستۍ فيصله همغه وي چي زه ئې كوم ،زه ستاسو ،ستاسو د مرگ او
ژوند او ستاسو او د دې هېواد د ټولو شتمنيو ټولواك يم ،قانون همغه دئ چي زه ئې وضع كوم،
حالل همغه دئ چ ي زه ئې حالل گڼم او حرام همغه چي زه ورته حرام وايم!! هر څوك چي دا
دعوى كوي هغه په حقيقت كي ځان د خلكو اله گڼىل!! كه څه هم په ژبه ونه وايي چي زه د
خلكو اله او معبود يم.
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قرآن فرمايي چي فرعون موىس ته دايس وويل:
َ َ َ ََ ۡ َ َ َ
ۡ
ٓأَلج َعلَنَ َك م َن ۡٱل َم ۡس ُجون َ
ِين * الشعراء29 :
قال ل ِئ ِن ٱتخذت إِل ًها غ ۡي ِري
ِ
وئې ويل :كه له ما پرته دي بل اله او معبود ونيولو ،خامخا به دي له زندانيانو وگرځوم( .يعني په
دې ملك كي به له ما پرته بل چا ته په دې سرتگه نه گورې چي احكام صادروي او د پرېكړو حق
لري ،دلته خو يوازي زما احكام چلېږي او كه تا د بيل مرجع دعوى وكړہ نو ځاى دي زندان دئ ،له
نورو زندانيانو رسه به يو ځاى په زندان كي پروت وې)
د قرآن د وينا له مخي نن د نړۍ نږدې ټول نظامونه فرعوني نظامونه دي ،شتمنۍ د څو
محدودو شتمنو په الس كي ،پراخي او اضافي ادارې له ډېرو مأمورينو رسه ،سرت سرت فوځونه او
پوليس او د هغوى مال ماتوونيك مصارف ...دا ټول د عام ولس په اوږو بار وي او مصارف ئې له
عام ولس نه ترالسه كېږي ،چارواكي ئې تر فرعون هم زيات بې رحمه ،ظامل او مغرور ،چي نه له
اللّٰه تعاىل وېرېږي او نه په ولس ترحم لري!!
قرآن عظيم الشأن فرمايي :چي فرعون نه يوازي خپل مخالفين په زندان كي اچول بليك
هغوى ئې رجم كول ،د دوى پر السونو او پښو كي ئې مېخونه ټك وهل ،عادي او پردي مخالفين
خو پرېږده حتى د خپيل هغي مېرمني په الس او پښو كي ئې هم مېخونه ټك وهل چي اميان ئې
راوړى وو!! د فرعون په اړہ له دې تفصييل بحث نه په ډاگه معلومېږي چي قرآن غواړي موږ ته
د موىس عليه السالم د بعثت اصيل هدف معرفي كړي ،خو بايبل د دغو اصيل خربو په اړہ چوپه
خوله دئ؛ يوازي له مرص د بني ارسائيلو د خروج او هغي سيمي ته د دوى د تلو خربه ورته
اهميت لري چي د بايبل په وينا شيدې او شات په كي بهېږي ،چي مقصد ئې شام او فلسطين
دئ ،متأسفانه د بايبل منونيك دې ته هم پام نه كوي چي اللّٰه تعاىل به څنگه دايس له مبالغې
ډكه او د حقيقت خالف خربه كوي؟!! آيا په شام او فلسطين يا د زميك په بل ځاى كي دايس
سيمه پيدا كېږي چي هلته د شاتو او شيدو ويالې بهېږي؟؟
قرآن عظيم الشأن د قصې منت ته له ننوتلو مخيك د اللّٰه تعاىل يو عام او نه بدلېدونىك سنت
بيانوي او دا ټوله قصه د همدې الهي سنت د توضيح لپاره رااخيل ،فرمايي:
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ُ
َُ ُ
ٱٓأۡلرض َون َ ۡج َعلَ ُه ۡم أَئ َم ٗة َون َ ۡج َعلَ ُه ُم ۡٱل َورث َ
ين ۡٱستُ ۡضع ُفوا ْ فِي ۡ
يد أَن َن ُم َن َعلَي َٱلذ َ
ِين * َون َم ِك َن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ونرِ
ۡ َُ َ َۡۡ َ َ َ َ َ َ ُُ َُ َ ُۡ َ َ ُ ْ َۡ َُ َ
َُۡ
ض ون ِري فِرعون وهمن وجنودهما ِمنهم ما كانوا يحذرون * القصص6 -5 :
لهم فِي ٱٓأۡلر ِ
او غواړو پر هغو پېرزوينه وكړو چي په زميك كي ئې د بې وزلۍ لټه كېږي او پېشوايان ئې كړو
او (د ټولو شتمن يو) وارثان ئې كړو او پر زميك كي متكين ورپه برخه كړو او له دوى فرعون،
هامان او لښكرو ته ئې هغه څه وښېو چي ترې وېرېدل.
يعني دا د اللّٰه تعاىل نه بدلېدونىك سنت دئ چي بې وزلي ولسونه به له اسارت او
محكوميت نه ژغوري ،له دوى به د لويو لويو مستكربو طاقتونو د پرځولو او نسكورولو لپاره كار
اخيل ،تر ټولو د سرت مغرور ځواك د نسكورولو لپاره به د نړۍ تر ټولو ضعيف او مستضعف قوم
انتخابوي ،فرعون به د خپلو غالمانو (بني ارسائيلو) په الس له منځه وړي.
اللّٰ ه تعاىل به پرهغو كسانو احسان كوي چي په زميك كي ضعيف شمېرل كېږي ،د ضعف او
ناتوانۍ لپاره ئې هڅه كېږي ،استكباري نظامونو ځپيل ،ا ّٰلله تعاىل غواړي د دايس مظلومانو په
الس دا مغرور او مستبد ځواكونه نسكور كړي ،دوى ته د نورو قومونو د قيادت او مرشۍ افتخار
ورپه برخه كړي ،نور ولسونه هم په دوى پيس اقتداء وكړي ،د زمكو او شتمنيو وارثان ئې كړي،
هغه درې طبقې چي په سيايس ،مذهبي او اقتصادي لحاظ پرخلكو حكومت كوي ،د دوى هر څه
دغو مظلومانو ته په مرياث وركړي ،په زمكه كي اقتدار او متكين دوى ته وسپاري ،واك او
صالحيت دوى ته انتقال كړي ،هغه ضعيف او بې وزىل ولس د دوى ځاى ناستى كړي چي په
وېري او خوف كي ئې ژوند كاوو ،حكومتونو د دوى د وېرولو او ضعيفولو هڅي كولې ،د اللّٰه
تعاىل سنت دايس دئ چي لومړى له دغو بې وزلو او مستضعفينو په فكري او اخالقي لحاظ
امامان جوړ كړي ،هاماني ډله د خلكو د فكري او مذهبي قيادت له مقامه خلع كړي او دا قيادت
مستضعفينو ته وسپاري ،فرعونيان د ولس له سيايس او اجتامعي قيادت نه عزل كړي او دا
قيادت بې وزلو ته وسپاري او په پاى كي د قارون د ډلي شتمنۍ دوى ته په مرياث وركړي.
فرعون ،هامان او لښكري ئې چ ي له څه وېرېدل او تل ئې حذر ترې كاوو ،رنگ رنگ تدابري ئې
نيول چي دا بې وزلي راويښ نه يش ،يو بل ته الس ورنه كړي ،د نظام په ضد پاڅون ونه كړي،
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اللّٰ ه تعاىل غواړي چي دوى ته همدا وروښيي ،دوى له دې وېرېدل چي بې وزلي او مظلومان
قوت ونه مومي ،قيام ونه كړي او د خپل حق د الس ته راوړلو لپاره د واكمنانو په خالف راوالړ
نه يش او د همدې لپاره ئې په استضعاف او ناتوانۍ كي ساتل ،خو د اللّٰه تعاىل سنت دا دئ چي
پر مظلومانو او مستضعفانو به پېرزوينه او احسان كوي او فرعونيانو ته به هرو مرو هغه څه
ښيي چي ترې وېرېدل.
قرآن عظيم الشأن فرمايي چي د دې الهي سنت د تحقق لړۍ د پيغمرب له بعثت او د قائد،
مرش او زعيم له راپيدا كېدو وروسته پيل كېږي ،قيادت او زعامت د دې كار مقدمه ده ،د اللّٰه
تعاىل سنت او اراده د ولسونو د مقدراتو او برخليك په ټاكلو كي همدايس ده ،خو د دې سنت د
تطبيق كار چي له كوم ه ځايه پيل كېږى ،هغه د پيغمرب بعثت او د قيادت رامنځ ته كېدل دي ،له
همدې ځايه د آزادۍ نهضتونه او د استبداد ضد خوځښتونه پيل كېږي.
قرآن د مرص د هغه مهال حالت دايس انځوروي چي په ټول مرص باندي د شديد اختناق
توري ورېځي خورې وې ،د اختناق حالت دومره شديد او وېره او خوف دومره خوره وه چي
موىس عليه السالم او د بني ارسائيلو هر ماشوم د خپيل مور په غېږ كي هم خوندي نه وو ،د
فرعون جالدان د بني ارسائيلو د هر نوي زېږېدونيك ماشوم لپاره توره په الس والړ ول ،موىس
عليه السالم په دايس سختو حاالتو كي نړۍ ته راغى چي مور ئې له دې عاجزه وه چي دى په
خپيل غېږ كي وروزي ،د قوم ،ملت او ولس تأييد او مالتړ خو پرېږده ،حتى د خپيل مور له هغي
لومړنۍ غېږي هم محروم شو ،مور ئې مجبوره وه چي دى د ماشومتوب په حالت كي د اوبو
څپو ته وسپاري!! خو قرآن فرمايي چي د اللّٰه تعاىل سنت نه بدلېدونىك دئ ،هيڅوك ئې د تحقق
مخه نه يش نيوىل ،د چا په اړہ چي اللّٰه تعاىل غوښتي وي د يوه بې وزلي او مظلوم ولس د
پاڅون الرښوونه وكړي ،په طوفانونو او د څپاندو او مستو سيندونو په څپو كي به ئې وساتي ،د
فرعون په كور كي به ئې سرت كړي ،د دښمن په خوا كي او حتى د هغه په الس به ئې روزنه
وكړي!! اللّٰه تعاىل غوښتل چي موىس عليه السالم دايس وروزي چي د ولس د مرشۍ وړتياوي په
ده كي وده وكړي او د ضعف او حقارت هغه احساس په ده كي را پيدا نه يش چي عادت ًا په يوې
مظلومي او بې وزلې كورنۍ كي د روزل شوي انسان په زړہ او دماغ توره پرده اچوي .د يوه
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مظلوم ولس قيادت او مرشي هغه څوك نه يش كوىل چي په خپله د حقارت احساس كوي ،په
كوم چاپېريال كي چي فقر او مسكنت وي ،وېره او خوف وي او د قوم بچيان په مظلوميت ،بې
وزلۍ او خوف كي پيدا كېږي او سرت كېږي ،گرانه ده چي په دغيس چاپېريال كي د روزل شوي او
سرت شوي انسان پر زړہ او دماغ د حقارت احساس وزر ونه غوړوي ،د همدې لپاره حكيم خداى
موىس عليه السالم د خپيل مور له غېږي جال كړ او د فرعون كور ته ئې ولېږو چي هلته وروزل
يش او د مرشتابه اړوند ځانگړتياوي ورپه برخه كړي .قرآن فرمايي:
َ
َ َۡ
ۡ
َ َ ۡ َ َ ََۡ
ََ ۡ َ ۡ َٓ َ ُ ُ َ َ ۡ َ
َ ََ
ۡرض ِعيهِ ۖ فإِذا خِف ِت عل ۡيهِ فأل ِقيهِ فِي ٱل َي ِم َوَل تخافِي َوَل تح َزن ِ ٓي إِنا
وأوحينا إِل َٰٓي أ ِم موس َٰٓي أن أ ِ
َ ً َ َۡ َ
َ ٓ ُ ُ َۡ َ َ ُ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ََۡ ُ َ ُ َ ۡ َ ُ َ َ َ ُ
ِين * فٱلتق َطه ٓۥ ءال ف ِۡرعون ل َِيكون ل ُه ۡم عد ّٗوا َوح َزنا ۗ إِن ف ِۡرعون
رادوه إِلي ِك وجا ِعلوه ِمن ٱلمرسل
َ
َ
ُ
َ
َ
ۡ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ۡ
ُ
َ
ُ
ََ َ َ َ ُُ َ
َ
َ
ود ُه َما َكانُواْ َخط َ
ين * َوقال ِت ۡٱم َرأت ف ِۡرعون قرت ع ۡي ٖن لِي َولك ۖ َل تقتُلوه ع َس َٰٓي
وهمن وجن
ِِ
َ َ َ َ َٓ َ ۡ َ َ َ ُ َ َ ٗ َ ُ ۡ َ َۡ ُ ُ َ ََ ۡ َ َ ُ َ ُ ُ ُ َ َ ً
َ َ ۡ َُۡ
أن ينفعنا أو نت ِخذهۥ ولدا وهم َل يشعرون * وأصبح فؤاد أ ِم موسي فرِ غا ۖ إِن كادت لتب ِدي بِهِۦ
ََ ۡ ُۡ
ُ
َ ُ ۡ
َۡ َٓ َ َ َ ۡ َ َ َ َۡ َ َ ُ َ
َ
ون م َن ۡٱل ُم ۡؤمن َ
ين * َوقالت ۡلِ ختِهِۦ ق ِصيهِ ۖ ف َبص َرت بِهِۦ عن ُجنُ ٖب
لوَل أن ربطنا علي قلبِها ل ِتك ِ
ِِ
ََۡ ََ ۡ
ۡ ُُ َُ
َُۡ ََ َ ۡ َ ۡ َُُُ ََ َۡ
ُ َ ۡ ُ َ
َوه ۡم َل يَشع ُرون * َوحرمنَا عل ۡيهِ ٱل َم َر ِاض َع ِمن قبل فقالت هل أدلك ۡم عل َٰٓي أه ِل َب ۡي ٖت يَكفلونهۥ
ُ َُ َ ُ َ َ ََُۡ َ ُ
َ
َُ
َ َۡ َ َۡ َ َ َ ۡ َ
َ َََ َ
لك ۡم َوه ۡم لهۥ ن ِصحون * ف َرددنه إِل َٰٓي أ ِمهِۦ ك ۡي تقر ع ۡينُ َها َوَل تح َزن َول ِتعل َم أن َوعد ٱللهِ حق
َ َ ََۡ ُ َ َۡ َ
َولِكن أكث َره ۡم َل َيعل ُمون * القصص13 -7:
او د موىس مور ته مو وحي وكړہ چي ىت وركړہ او كله چي پرې ووېرېدې نو سيند ته ئې
وغورځوه ،مه وېرېږہ او مه غمجنه كېږہ ،موږ ئې خامخا بېرته ستا خوا ته راگرځوونيك او د
پيغمربانو له ډلي ئې گرځوونيك يو .فرعونيانو ترالسه كړ ،تر څو ئې دښمن يش او د اندېښنو
سبب ،يقين ًا چي فرعون ،هامان او لښكري ئې اشتباه كوونيك ول او د فرعون مېرمني وويل :زما
او ستا لپاره يو د سرتگو تور دئ ،مه ئې وژنئ ،ښايي گټه راورسوي يا ئې په زوى ولۍ ونيسو او
دا په دايس حال كي چي دوى نه پوهېدل او د موىس د مور زړہ بې قراره شو ،كه د دې لپاره چي
له مؤمنانو وي د دې زړہ مو نه وى مضبوط كړى ،نو نږدې وه چي څرگنده ئې كړي او د ده خور
ته ئې وويل :ورپسې شه! نو له گوښې گوښې ئې دايس تر سرتگو الندي نيوىل وو چي هغوى پرې
نه پوهېدل او تر دې مخيك مو ىت وركوونكې پرې منع كړې وې ،نو وئې ويل :آيا دايس كورنۍ
دروښيم چي درته وئې پالي او خواخوږي ئې وي؟ نو په دې توگه مو خپيل مور ته راوگرځاوو
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چي سرتگي ئې پرې سړې يش ،غمجنه نه وي او پوه يش چي د اللّٰه وعده رښتينې ده خو ډېرى
خلك نه پوهېږي.
د قرآن له دې او په همدې اړہ له نورو مباركو آيتونو څو خربي معلومېږي:
• د بني ارسائيلو لپاره د مرص وضعيت دايس وو چي ميندو خپل ماشومان په خپيل غېږ كي نه
شو ساتىل ،دا پرېكړہ شوې وه چي د دوى نارينه ماشومان به وژل كېږي.
• اللّٰه تعاىل د موىس عليه السالم د مور په زړہ كي دا خربه واچوله چي دى تر هغه وپاله چي
خطر احساس كړې ،د خطر په صورت كي ئې سيند ته وغورځوه او ډاډہ اوسه چي نه يوازي بېرته
به ئې روغ رمټ درته راوگرځوو بليك هغه به د پيغمرب په توگه غوره كړو.
• مور ئې دى په صندوق كي اېښى او په سيند كي ئې پرېښى ،د بايبل وينا سمه نه ده چي
وايي په شكور كي ئې اېښى ،شكور نه يو ماشوم د اوبو پر رس ساتىل يش او نه د هغه لپاره
خوندي او مصئون گڼل كېدى يش!!
• صندوق په دايس وخت كي له سينده د فرعونيانو (آل فرعون) لخوا راايستل شوى چي فرعون
او مېرمن ئې هم د سيند خوا كي وو.
• فرعون د ده د وژلو امر كړى او مېرمني ئې مامنعت كړى.
• نورو مېرمنو غوښتي چي ىت وركړي خو ده د هيچا پر تي خوله نه ده اېښې.
• د موىس عليه السالم خور له لري د صحنې متاشا كوي ،چا ته ئې وييل چي زه دايس مېرمن
پېژنم چي د ماشومانو په ښه ساتلو كي خاص مهارت لري ،ځواب ئې ترالسه كړى چي رائې وله،
خپله مور ئې راوستې ،كله چي هغې موىس خپل تي ته نيوىل ،ىت ئې رودىل ،د فرعون مېرمني د
ماشوم د ساتلو او پاللو دنده دې ته سپارلې.
• د اللّٰه تعاىل وعدې رښتينې دي ،چي دا ئې يوه بېلگه وه.
قرآن فرمايي چي موىس عليه السالم په دايس ماحول كي سرت شو چي پخې ځوانۍ ته د
رسېدو پر مهال ئې هم (حكم) په برخه شو او هم (علم):
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َولَ َما بَلَ َغ أَ ُش َد ُهۥ َو ۡٱستَ َو َٰٓى َء َات ۡي َن ُه ُح ۡك ٗما َوعلۡ ٗما ۚ َو َك َذل َِك ن َ ۡجزي ۡٱل ُم ۡحسن َ
ين * القصص14 :
ِ
ِ
ِِ
او كله چي پوخوالي ته ورسېدو حكمت او علم مو ورپه برخه كړ او همدا راز نېكانو ته بدله
وركوو.
كله چي موىس عليه السالم خپل قوت او كامل ته ورسېد(د ځوانۍ هغه پړاو ته چي د انسان
ټول قوتونه او استعدادونه په كي كامل ته رسېږي) نو موږ ورته علم او حكمت وركړ( ،دا الهي
پېرزوينه يوازي د ده په اړہ نه وه ،دا عام الهي سنت دئ ،له نورو نېكانو رسه به هم دې ته ورته
معامله كېږي)( ،و كذلك نجزى املحسنين) همدغيس ټولو نېكانو ته بدله وركوو ،هرڅوك چي د
نېكۍ الره غوره كړي؛ دغيس به اللّٰه تعاىل هغه ته نېكه بدله وركوي ،علم او حكمت به ئې په
برخه كوي.
بايد وگورو چي دا كوم (علم) او كوم (حكمت) دئ چي د موىس عليه السالم په برخه شوى؟!
مخكني آيتونه په خپله د دې وضاحت كوي :د موىس عليه السالم د روزني چاپېريال دايس
انځوروي چي له يوې خوا ئې له خپيل مذهبي كورنۍ رسه اړييك ټينگې دي او ديني پوهه له دې
ځايه ترالسه كوي او له بيل خوا د فرعون په دربار كي د شاهي كورنۍ د يوه غړي په توگه د ده
لپاره د ډېر څه زده كولو رشائط برابر دي ،په دې توگه ا ّٰلله تعاىل ده ته له يوې خوا ديني علم
وركړ او له بيل خوا ىئ هغه بصريت او حكمت ور په برخه كړ چي د ولس د قيادت او مرشتابه
لپاره رضوري وي.
دا آيتونه موږ ته ښيي چي د قيادت او زعامت لپاره يوازي (علم) كافي نه دئ ،بليك د علم
تر څنگ (حكمت) ته هم اړتيا شته ،د قرآن په ځاى ځاى كي به دا مطلب ستاسو مخي ته رايش
چي پيغمربان عليهم السالم له (علم) او (حكمت) رسه د خپل امت په لوري تليل او دوى ته ئې
هم د علم ښوونه كړې او هم د حكمت .يعني يوازي په حقائقو پوهېدل كافي نه دي ،د حقائقو
پيل كول ،تطبيقول او د تطبيق په الرو چارو ئې پوهېدل ترهر څه د مخه رضوري دي .اللّٰه تعاىل
موىس عليه السالم ته هم علم وركړ او هم حكمت ،گورئ چي د يوه اجتامعي انقالب لړۍ د
دايس قيادت له راپيدا كېدو پيل كېږي چي اللّٰه تعاىل هم علم وركړى او هم حكمت.
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قرآن عظيم الشأن د موىس عليه السالم د قصې د دغي برخي په ترڅ كي د قيادت او زعامت
يوه بله مهمه ځانگړتيا او وړتيا هم په گوته كوي ،هغه وړتيا چي د علم او حكمت ترڅنگ ئې د
قائد لپاره رضوري گڼي او هغه يو حساس ضمري دئ ،دايس حساس ضمري چي ظلم او تېرى نه
يش زغمىل ،پر مظلومانو او بې وزلو انسانانو د ظلم او تېري په وړاندي بې تفاوته او خاموش نه
يش پاته كېدى.
قرآن فرمايي:
ََۡ ۡ َۡ َ ََ ََ َ َ
َ َ َ ۡ َ ََ
َۡ َ َ َ
َ َ ۡ
َ
ِيها َر ُجل ۡي ِن َيقتتَِل ِن هذا ِمن شِ يعتِهِۦ َوهذا ِمن
َودخل ٱل َم ِدينَة علي حِي ِن غفل ٖة ِمن أهل ِها فوجد ف
ََ َ
َ ۡ َََُ َ
َ َ ُ
َ ََ َ ََ َ َ َ َ
ۡ َُ
َُ
َ
عد ِوهِۦ ۖ فٱستغثه ٱل ِذي ِمن شِ يعتِهِۦ علي ٱل ِذي ِمن عد ِوهِۦ ف َوك َزهۥ ُموسي فقضي عل ۡيهِ ۖ قال هذا
َ
َُ َُ ُ
ُ
َ ۡ
َ َۡ ُ َۡ
َ َ
َََ َُ
ۡ َ
ِمن ع َم ِل ٱلش ۡي َط ِن ۖ إِنهۥ عدو م ِضل مبِين * قال َر ِب إِنِي ظلمت نف ِسي فٱغف ِۡر ل ِي فغف َر له ٓۥ ۚ
ََۡ
َُ ُ َ َُۡ ُ َ ُ َ َ َ َٓ ََۡ ۡ َ َََ ََۡ َ ُ َ
ون َظه ٗيرا لِلۡ ُم ۡجرم َ
ين  17فأص َب َح فِي
إِنهۥ هو ٱلغفور ٱلرحِيم * قال ر ِب بِما أنعمت علي فلن أك
ِِ
ِ
َۡ َ َٓ ٗ ََََ ُ َ َ َ
ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َٰٓ َ َ َ َ
ۡ َ َ َُ
س يستص ِرخهۥ ۚ قال لهۥ موسي إِنك لغ ِوي
م
ٱٓأۡل
ب
ۥ
ه
ر
نص
ت
ٱس
ي
ذ
ٱل
ٱلم ِدين ِة خائِفا يترقب فإِذا
ِ
ِ
ِ
ُ
َ َ َ ٓ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َٰٓ َ ُ ُ َ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ َۡ
مبِين  18فلما أن أراد أن يب ِطش بِٱل ِذي هو عدو لهما قال يموسي أترِيد أن تقتلنِي كما قتلت
ُ ُ َٓ َ َ ُ َ َ َ
ۡ ََ ُ ُ َ َُ َ
َۡ َۢ
ون م َن ۡٱل ُم ۡصلح َ
ۡ
ِين *
ِ
س إِن ت ِريد إَِل أن تكون جب ٗارا فِي ٱٓأۡلر ِ
ض وما ت ِريد أن تك ِ
نفسا ب ِٱٓأۡلم ِ
َ َ ٓ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ُ َ َٰٓ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ َ َ َ ۡ ُ ُ َ َ ۡ
ََ
وك فٱخ ُر ۡج إِن ِي لك
وجاء رجل ِمن أقصا ٱلم ِدين ِة يسعي قال يموسي إِن ٱلمَأَل يأت ِمرون بِك ل ِيقتل
َۡۡ َ
َ
َٓ ٗ َ َ َ َ
َََ ََ َ َ
َ ََ
َ
َ
ِين * فخ َر َج ِمنۡ َها خائِفا َيت َرق ُب ۖ قال َر ِب ن ِجنِي ِم َن ٱلقوِم ٱلظل ِ ِمين * ولما توجه
ِم َن ٱلن ِصح
َ ََٓ َ
ََۡٓ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ۡ
يل * القصص22 -15 :
ت ِلقاء مد َين قال عسي ربِ ٓي أن َيه ِديَنِي سواء ٱلسب ِ ِ
ښار ته په دايس حال كي ننوت چي اوسېدونيك ئې غافل ول( ،د غرمې او يا شپې په مهال په
خوب ويده ول) ،دوه سړي ئې دايس وموندل چي په خپل منځي جگړي بوخت دي ،يو ئې د ده
له قبيلې (ارسائييل) او بل ئې د دښمن (له قبيلې قبطي) ،نو هغه چا چي د ده له قبيلې وو د ده
د دښمن په خالف مرستي ته ورنارې كړې ،نو موىس په څپېړې وواهو او كار ئې ورمتام كړ (ومړ)،
وئې ويل :دا د شيطان كار وو ،يقيناً چي هغه څرگند بې الري كوونىك دښمن دئ ،وئې ويل :اې
زما ربه! يقيناً چي ما پر خپل ځان ظلم وكړ ،بخښنه راته وكړہ ،نو بخښنه ئې ورته وكړہ ،بې شكه
چي هغه مهربان بخښونىك دئ .وئې ويل :اې زما ربه! د دې لپاره چي پر ما دي پېرزوينه وكړہ،
نو (له دې وروسته به) هيڅكله د مجرمينو مالتړى نه شم ،نو په ښار كي ئې په دايس حال كي
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شپه تېره كړہ چي وېره ئې درلوده او څار ئې كاوو ،ناڅاپه هغه چا بيا ورنارې كړې چي پرون ئې
مرسته ترې غوښتې وه ،موىس ورته وويل :يقيناً چي ته ښكاره دوكه شوى ئې ،نو كله چي ئې
وغوښتل د دواړو (گډ) دښمن ته الس واچوي( ،هغه) وويل :آيا غواړې ما هم هغيس ووژنې لكه
چي پرون دي يو كس ووژلو؟ له دې پرته بل څه نه غواړې چي ته هم په دې زميك كي يو (بل)
جابر شې ،نه غواړې چي د مصلحينو له ډلي وې!! د ښار له لري برخي يو سړى په منډہ راغى،
وئې ويل :اې موىس! درباريان راغونډ شوي ستا په اړہ مشوره كوي چي ودي وژني ،ووځه! زه
دې له خواخوږو ځني يم  .نو په دايس حال كي له وېري رسه له ښاره ووت چي څار ئې كاوو،
وئې ويل :اې زما ربه! له دغه ظامل قومه مي وژغوره!
گورئ چي قرآن د دې قصې اتل څنگه انځوروي ،په ښار كي دوه سړي د نښتي په حالت كي
گوري ،يو ئې ظامل او بل ئې مظلوم ،يو ئې د واكمني طبقې او بل ئې د بې وزلې قبيلې ،مظلوم
او بې وزىل مرسته ترې غواړي ،دى فوراً او له ځنډہ پرته د بې وسه او مظلوم مرستي ته
وروړاندي كېږي ،په بې تفاوتۍ له صحنې نه تېرېږي ،مخ نه ترې اړوي ،ځان تر دې لوړ نه گڼې
چي د دوو كسانو په النجې كي مداخله وكړي ،كه څه هم دى اوس د شاهي كورنۍ غړى دئ او
كېدى يش چي مداخله او له يوه بني ارسائييل نه د ده دفاع ډېر تاوان ورورسوي ،خپل موقف له
السه وركړي ،د فرعون له پېرزوينو محروم يش ،په دايس حالت كي د ډېرو عقلمنو خلكو عقل دا
ورته وايي چي غوږ مه پرې گروه ،مخ بيل خوا ته واړوه او تېر شه ،ولي ځان په يوې النجې كي
اچوې!! موىس عليه السالم په دې خاطر نه يش كوىل له صحنې بې پروا او بې تفاوته تېر يش چي
اللّٰه ت عاىل حساس ضمري وركړى ،پر يوه مظلوم انسان تېرى نه يش زغمىل ،د خپل حساس ضمري په
حكم مداخله كوي ،هيس د خالصون مداخله هم نه ،چي كه ئې يوه يا دواړہ خواوې ونه مني نو
خپله الر وهي او صحنه پرېږدي ،بليك له مظلومه دفاع كوي ،ظامل او تېرى كوونىك په سوك يا
څپېړہ وهي ،خو دا گوزار دايس وو چي په همدې رسه د ظامل چاره وشوه ،كار ئې متام شو او
ومړ( ،فقىض عليه) ،د موىس عليه السالم په يوه وار رسه د هغه ظامل د ژوند فيصله وشوه او په
قتل ورسېد .قرآنكريم دا د يوه صالح او زړہ سواند قائد او زعيم د درېيم صفت په توگه وړاندي
كوي او د دې قصې په ترڅ كي موږ ته وايي چي له صالح مرش رسه د علم او حكمت تر څنگ
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دايس حساس ضمري رضوري دئ ،د ظلم او تېري په مقابل كي چوپ او بې تفاوته نه پاته كېدل او
له مظلومانو دفاع كول.
د قتل له پېښي وروسته د موىس عليه السالم په وينا كي څو ډېري حسايس او مهمي خربي
زموږ مخي ته اېښودل شوې:
• موىس عليه السالم له همدې پېښي وروسته تصميم نييس چي له دې نېټې وروسته به
هيڅكله د ظاملانو او مجرمانو مالتړ او ملگرتيا نه كوم ،دا له فرعون او فرعوني نظام رسه د ده د
تلپاته مقاطعې او پرېكون هوډ او عزم وو!! د دې په ځاى چي دا ناڅاپي پېښه ئې د مظلوم له
ملگرتيا او د نورو په شخړو كي له مداخلې منرصف كړي او ووايي چي له دې وروسته به په
دايس قضاياوو كي مداخله نه كوم او ځان ته به بې ځايه ستونزي نه راپيدا كوم ،برعكس له
ظاملانو خپل برائت اعالنوي!!
• اللّٰه تعاىل ته د خپيل دعاء په ترڅ كي وايي :د دې لپاره چي تا راباندي پېرزوينه وكړہ ،نو له
دې وروسته به هيڅكله د مجرمينو مال تړ نه كوم!! خو بايد وگورو چي موىس عليه السالم دلته
كوم الهي نعمت او پېرزويني ته گوته ني يس؟! كه څه هم د نعمت صيغه عامه ده او په ټولو
الهي پېرزوينو ئې اطالق كېدى يش خو دلته ئې مراد د نورو نعمتونو تر څنگ دا هم دئ چي
اللّٰه تعاىل د ده پرده وكړہ او د قتل پېښه بربنډہ نه شوه.
• دا ظريف ټىك هم زموږ مخي ته راځي چي د گناه له دنيوي سزا نه د چا ژغورنه د اللّٰه تعاىل
له لوري يوه پېرزوينه او بخښنه ده ،لكه څنگه چي دلته گورئ چي موىس عليه السالم د قتل د
پېښي بخښنه وغوښته ،اللّٰه تعاىل ورته بخښنه وكړہ او ده د دغي بخښني په مقابل كي ژمنه وكړہ
چي له دې وروسته به د مجرمينو مال تړ نه كوم.
• قرآن د بايبل د ادعاء خالف وايي چي دا قتل عمدي قتل نه وو ،موىس عليه السالم د ده د
وژلو په نيت نه دئ وهىل ،په څپېړي ئې وهىل او طبيعي ده چي په څپېړي يا سوك څوك نه
وژل كېږي!! د موىس عليه السالم فوري ندامت او بخښنه غوښتل په خپله دا ثابتوي چي دا يوه
تصادفي پېښه وه.
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موىس عليه السالم سبا بيا همغه پروىن مظلوم د يوه بل قبطي تر تېري الندي وموند ،هغه
بيا مرسته ترې وغوښته ،دى ورروان شو خو چي ورنږدې شو هغه ته ئې وويل :ته غلط شوى يې،
دا يوه غلطي ده چي له دغو ظاملانو رسه په جگړو كي ښكېل كېږې ،ارسائييل دايس وانگېرله چي
موىس عليه السالم دى مالمت گڼي او غواړي وئې وهي ،حال دا چي موىس عليه السالم د ده د
مرستي په نيت ورروان وو ،خو هغه په جگ غږ نارې كړې :موىس! ته غواړې ما هم ووژنې،
همغيس لكه چي پرون دې هغه بل ووژلو؟! ته هيس ځان مصلح او د مظلومانو ملگرى گڼې...
په دې رسه قرآن موږ ته دا راښودل غواړي چي موىس عليه السالم د دايس يوه نااهله قوم د
ژغورني لپاره مأمور شوى ،د خپل ناجي او ژغورونيك ارسار افشاء كوي ،څو شېبې مخيك د يوه
ناجي په سرتگه ورته گوري او د ظاملانو له منگولو د ژغورني لپاره ده ته غږ كوي او مرسته ترې
غواړي خو چي د ده پر غلطۍ ئې گوته كېښوده او هغه ئې مالمت كړ ،نه يوازي له ټولو ښېگڼو
ئې انكار كوي ،جابر او ظامل ئې گڼي ،بليك دښمن ته ئې په الس وركوي او ارسار ئې افشاء كوي!!
او په دې رسه قرآن موږ ته دا هم راښيي چي بني ارسائيل ال د دې وړ نه وو چي د ظاملانو له
سلطې نه د نجات لپاره د يوه مرش تر قيادت الندي راغونډ يش او پاڅون ته مال وتړي ،له يوې
خوا موىس عليه السالم مزيد روزني ته رضورت لري او له بيل خوا بني ارسائيل بايد څه نوره
موده سختي ورځي وگوري او دې نتيجې ته ورسېږي چي د يوه مرش تر قيادت الندي له
راغونډېدو او د ظلم په خالف له پاڅون نه پرته بله چاره نه لري!!
فرعون او درباريانو ئې فيصله وكړہ چي موىس عليه السالم د قتل په تور اعدام كړي ،له
درباره يو كس په عجله او تلوار رسه د موىس عليه السالم خوا ته ځان ورساوو ،د درباريانو له
پرېكړي ئې خرب كړ او له مرص د وتلو مشوره ئې وركړہ ،موىس عليه السالم د خپل دوست او
خواخوږي مشوره مني او د مرص د پرېښودو پرېكړہ كوي .اللّٰه تعاىل غوښتل چي دا د بني
ارسائيلو ناجي او د فرعون په ضد د يوه سرت انقالب قائد د هجرت په لوړو ژورو كي او د
ستونزو او كړاوونو په ترڅ كي وروزي او هغه زغم او صرب ورپه برخه كړي چي د انقالبونو د
مرشتابه لپاره رضوري دئ .او په دې رسه قرآن موږ ته الرښوونه كوي چي د ولسونو د مرشتابه
لپاره د (علم)( ،حكمت) او (حساس ضمري) تر څنگ هغه (صرب او زغم) ته رضورت دئ چي د
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(هجرت) او له كړاوونو او ستونزو رسه ئې د مخامخ كېدو په نتيجه كي د انسان په برخه كېږي .د
گالنو پر بسرت سرت شوى مرش نه د مظلومو او بې وزلو ولسونو دردونه حس كوى يش او نه د يوه
انقالب قيادت او الښوونه كوىل يش!!
َ
ُ َ ََ
ََ َ ُ َ َ َ َ
ُ
َ َ َ َ َ َ َ َٓ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َۡ ُ َ ٗ َ
س ي َ ۡسقون َو َوجد ِمن دونِه ِ ُم ۡٱم َرأت ۡي ِن تذودا ِن ۖ قال ما
ولما ورد ماء مدين وجد عليهِ أمة ِمن ٱلنا ِ
َ َ َ ُ َ َََ َ
َ َ ُ ۡ َ َ ُٓ َ َ َ َ
َ ۡ ُُ َ َ ََ َ َ ۡ
ٱلظ ِل
ٱلرعاء ۖ َوأبُونا ش ۡيخ كبِير * ف َسقي ل ُه َما ثم تول َٰٓي إِلي ِ
خطبكما ۖ قالتا َل نس ِقي حتي يص ِدر ِ
ََ ۡ ۡ ٓ َ َ ۡ َ
َٓ َ َۡ َ َ ۡ َ َ
ََ َ
َ َ َُٓۡ ۡ َ
َۡ
فقال َر ِب إِنِي ل ِما أ
نزلت إِل َي ِمن خ ۡيرٖ ف ِقير * فجاءته إِحدى ُه َما تمشِ ي علي ٱست ِح َيا ٖء قالت إِن
َ َۡ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ َ َََ َ َٓ ُ َ َ ََ َۡ َ َ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ
وك ل َِيجزِ َيك أج َر ما سق ۡيت لنَا ۚ فلما جاءهۥ َوقص عل ۡيهِ ٱلقصص قال َل تخف ۖ نجوت ِم َن
أبِي يدع
ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ۡ َ ُ َ َ َٰٓ َ َ ۡ َ ۡ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ُ
ُ
ٱلقوِم ٱلظل ِ ِمين * قالت إِحدىهما يأب ِت ٱستـ ِجره ۖ إِن خير م ِن ٱستـجرت ٱلق ِوي ٱٓأۡل ِمين *
َ َ َ َ َ َ َۡ
َ َ ۡ َۡ ۡ َ َ ۡ
َ َ
ُ ُ َۡ ُ َ َ َۡ
ََ
قال إِن ِ ٓي أ ِريد أن أنِكحك إِحدى ۡٱبنَت َي هت ۡي ِن عل َٰٓي أن تأ ُج َرنِي ثمن ِ َي حِجٖجۖ فإِن أت َممت عش ٗرا
َ َٓ ُ َ َ
َٓ ُ ُ َۡ َُ َ ََ َ َ َ ُ
َ ۡ
َ َ َ َ
ٱلصلح َ
ف ِمن ِعن ِد َك ۖ َوما أ ِريد أن أشق عل ۡيك ۚ ست ِجدن ِ ٓي إِن شاء ٱلله ِمن
ِين * قال ذل ِك بَ ۡينِي
ِ
َ ََ
ُ ََ َ َُ ُ
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او كله چي ئې د مدين په لوري مخه كړہ وئې ويل :هيله ده ،رب مي په سمي الري بوځي او كله
چي د مدين اوبو ته ورسېدو ،يوه ډله خلك ئې پرې وموندل چي خړوبول ئې (خپل څاروي) او
له دوى آخوا ئې دوې ښځي ترسرتگو شوې چي (خپل څاروي ئې) ايسارول( ،ورته) وئې ويل:
ستاسو څه مشكل دئ؟ (دواړو) ورته وويل :تر څو چي شپانه نه وي وتيل موږ (خپل څاروي) نه
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شو خړوبوىل (يا به ئې له شپنو پاته اوبه خپيل رمې ته وركولې او يا خو ئې د حياء له وجهي نه
غوښتل تر هغه كوهي ته رانږدې يش چي شپانه دا ځاى پرېږدي) ،پالر مو ډېر سپين ږيرى دئ
(په كورنۍ كي بل نارينه نه لرو ،موږ دې ته اړ شوې يو چي خپله رمه وپيايو) ،موىس عليه
السالم د دوى رمه خړوبه كړہ او پخواني سيوري ته راستون شو( ،او په دې وخت كي ئې يوه
ډېره زړہ ژړوونكې دعاء وكړہ ):وئې ويل :اې زما ربه! پر ما چي دي كومي پېرزويني كړې وې،
نن ورته محتاج يم (له هغو ټولو محروم او هر څه ته ئې محتاج يم ،د فرعون په كور كي هغه
سوكاله او آرام ژوند او د نن ورځي لوږہ ،فقر او احتياج ئې مخي ته ودرېدو)( ،له همدې دعاء
رسه سم) له هغو دوو نجونو يوه په حياء حياء كي راغله( ،او موىس ته) ئې وويل :زما پالر دي
غواړي چي زموږ د رمې خړوبولو په بدل كي څه دركړي( ،كور ته له ستنېدو رسه سم پالر ترې
پوښتنه كړې وه چي نن ولي دومره ژر راغلئ؟ قصه ئې ورته تېره كړې او ورته وييل ئې وو چي د
كوهي غاړي كي يوه ناست مسافر زملي زموږ رمې ته اوبه راوايستې ،نو ځكه ئې يوه پيس ولېږله
چي دى كور ته ورولي ،وررسه روان شو ،دى مخيك او هغه تر شا) ،كله چي ورورسېدو( ،د نجونو
پالر ته ئې) خپله قصه وكړہ ،هغه ورته وويل :نور نو له ظاملانو ژغورل شوى يې( ،دا سيمه د
هغوى له سلطې بهر ده) ،يوې لور ئې (پالر ته) وويل( :پالره! ) دا په نوكرۍ ونيسه( ،د نوكر په
لټه كي وې) ،ښه ده چي همدا پياوړى او امين كس په نوكرۍ ونيسې( ،هغه له ځان رسه فكر
وكړ چي په كور كي د يوه نامحرم زملي ساتل صحيح نه دئ ،ښه به وي يوه لور په نكاح وركړم،
موىس ته ئې) وويل :غواړم يوه لور مي تا ته دركړم خو په دې رشط چي اته كاله به له ما رسه د
اجورې په مقابل كي تېروې او كه تر لسو كلونو رارسه پاته شوې نو دا به ستا پېرزوينه وي ،نه
غواړم چي زياىت درباندي وكړم ،كه خداى كول ما به له صالحينو ځني ومومې( ،موىس عليه
السالم چي د يوه ډاډمن پناځي په لټه كي وو ،دا وړانديز ئې فوراً ومانو ،خو ورته) وئې ويل:
همدا دي زما او ستا ترمنځ (ژمنه) وي ،په دې دواړو كي هره موده چي مي (دلته) تېروله
(اختيار به ئې زما وي او) تېرى به راباندي نه كېږي( ،په همدې ئې رسه ژمنه وكړہ او وئې ويل):
په هغه څه چي وايو ئې اللّٰه شاهد او وكيل دئ او كله چي موىس دا موده بشپړہ كړہ او (پرېكړہ
ئې وكړہ چي مرص ته ستون يش) ،له خپلۍ كورنۍ رسه وخوځېدو( ،يوه شپه په يوې تنگي او
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كږلېچني درې كي روان وو چي الر ترې وركه شوه) د طور په يوه اړخ كي ئې اور ترسرتگو شو،
خپيل كورنۍ ته ئې وويل :تم شئ! زما يو اور ترسرتگو شو ،يا به كوم خرب (او احوال) ترې درته
راوړم او يا د اور كومه سكروټه چي (اور پرې بل كړو او) تاوده شئ ،نو كله چي ورغى د ناو له
ښي اړخه (په شنو ونو پټي) يوې بختوري سيمي له يوې وني پرې غږ شو؛ چي اې موىس! زه د
عاملونو پالونىك رب يم او دا چي عصا دي وغورځوه ،چي كله ئې هغه دايس وليدله چي د تېز مار
پ ه څېر خوځي ،شا ئې واړوله ،په تېښته شو او تر شا ئې نه كتل( ،اللّٰه تعاىل وفرمايل) اې موىس!
مخ راواړوه او مه وېرېږہ ،يقيناً چي ته خوندي يې ،الس دې په گرېوان كي دننه كړہ ،سپين له
داغه پرته به راووځي او د وېري په حالت كي دي وزرونه (السونه) له ځان رسه جوخت كړہ( ،په
دې رسه به دي وېره پاى ته ريس) ،د فرعون او د ده د درباريانو په وړاندي دا دوه (ستا د
حقانيت د اثبات لپاره) نښي او دالئل دي ،دوى له شكه پرته يو فاسق قوم دئ ،وئې ويل :اې زما
ربه! ما د دوى يو كس وژىل ،نو وېرېږم چي وبه مي وژني (مخيك له دې چي خپل دعوت پيل
كړم) او زما ورور هارون تر ما ژبه ور او فصيح دئ ،نو له ما رسه ئې ولېږہ ،يقين ًا چي زه له دې
وېرېږم چي دروغجن به مي وگڼي ،وئې ويل :مټ به دي په خپل ورور رسه مضبوط كړم او تاسو
دواړو ته به دايس ځواك درپه برخه كړم چي دوى دررسېدىل نه يش (او تاوان نه يش دررسوىل)
زما د آيتونو په سبب به تاسو او ستاسو پلويان او متابعين براليس وي....
او په نورو آيتونو كي د دې مزيد تفصيل راغىل او فرمايي چي موىس عليه السالم ته وويل
شو :د فرعون مقابلې ته والړ شه ،د بني ارسائيلو د آزادۍ لپاره ،هغه بغاوت كړى ،د خپيل بريا
په اړہ ډاډہ اوسه ،زما آيتونه ستا د بريا لپاره كافي دي ،موىس عليه السالم ته دا هر څه ناڅاپي
او له تصور نه لوړ وو ،دا كار ئې له خپل توان او طاقت نه لوړ گاڼو ،خپل عذر ئې دايس وړاندي
كړ :د ژبي طالقت نه لرم ،حوصله مي كمزورې ده ،يا دا پېټى د هارون په غاړہ كړہ ،ځكه چي
هغه تر ما فصيح دىاو يا ئې زما مرستيال كړہ... ،
اللّٰه تعاىل غوښتل چي موىس عليه السالم په مدين كي د يوه نېك او صالح انسان په خوا كي
واوسوي او د هغه تر روزني الندي اته يا لس كاله پاته يش ،په دې دوران كي شپني وكړي او دا
ئې د تربيت او روزني بله مرحله وي ،د دې مرحلې په پاى كي د مرص په لوري ،د خپل قوم د
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الرښووني او د فرعون مقابلې ته والړ يش!!
د قرآن په دغو ويناوو كي څو اسايس الرښووني موږ ته شوې:
• هجرت د شخصيتونو د روزني مدرسه ده ،د مظلومو ولسونو لپاره چي اللّٰه تعاىل كوم قيادت
غوره كوي هغه به د هجرت په لوړو ژورو كي روزي.
• موىس عليه السالم بايد د څه وخت لپاره د مرص له مختنقي فضاء او له هغه ظلامني او ضيق
محيط نه چي فرعون پرې حكومت كوي ووځي ،د مدين په آزادي فضاء كي ژوند وكړي ،د
ظاملانو له هرراز سلطې نه د آزاد ژوند خوند وڅيك ،شپني وكړي ،دا شپني په خپله قيادت دئ او
د قيادت رموز انسان ته ورښيي.
• د پناه ځاى په لټه كي وو ،اللّٰه تعاىل ورته مناسب ځاى غوره كړى وو ،همغه ځاى ته ئې
ورساوو.
• موىس عليه السالم خپله ژمنه تر رسه او خپله موده بشپړہ كړہ او له خپيل كورنۍ رسه د مرص
په لوري وخوځېدو ،د الري په اوږدو كي په ناڅاپي توگه او په دايس حال كي چي نه ئې دا گامن
كاوو او نه انتظار ،اللّٰ ه تعاىل د پيغمرب په توگه وټاكو ،د بايبل دا ادعاء حقيقت نه لري چي موىس
عليه السالم په مدين كي پر پيغمربۍ مبعوث شوى ،حقيقت دا دئ چي هغه د مدين او مرص
ترمنځ د طور په غره كي او هغه مهال چي مرص ته روان وو په پيغمربۍ مبعوث شوى .قرآن د
دې خربي په كولو رسه ځانگړې موخه لري ،غواړي موږ پوه كړي چي موىس عليه السالم د زعامت
او قيادت طمع او تلوسه نه درلوده ،نه ئې كله دا خيال په ذهن كي تېر شوى او نه ئې د دې سرت
كار توان او استعداد په ځان كي ليدو ،په ناڅاپي توگه له دې بهري رسه مخامخ شوى او دا دنده
ورپه غاړہ شوې او دا هم د يوه صالح مرش يوه ځانگړې نښه ده ،په خپله نه د مرشۍ ترالسه
كولو تلوسه لري او نه ئې هڅه كوي ،دا دئ گورئ چي د موىس عليه السالم په څېر سرت شخصيت
او د اولوا العزمه پيغمربانو يو پيغمرب د مرشۍ له دندي ځان عاجز گڼي ،غواړي دا مسئوليت بل
چا ته وسپارىل يش ،خپل عذر او ناتواني وړاندي كوي او وايي :د زعامت لپاره دوو وړتياو ته
رضورت دئ( :پراخه حوصله) او (ښه فصاحت) چي زه له دواړو محروم يم ،نه د دې دروند پېټي
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د وړو حوصله لرم او نه ولس ته د خپل پيغام رسولو لپاره فصيح ژبه!!
• قرآن د بايبل دا وينا غلطه گڼي چي گواكي اللّٰه تعاىل موىس عليه السالم ته راڅرگند شوى،
وايي چي موىس يوازي يوه رڼا ليدلې او يو غږ ئې اورېدىل ،قرآن په دې خربي تأكيد كوي چي په
دې دنيا كي هيڅوك د اللّٰ ه تعاىل د ليدو توان نه لري ،په دايس حال كي چي موىس عليه السالم
يوازينى هغه پيغمرب گڼي چي اللّٰه تعاىل وررسه خربي كړې دي ،خو د همده په اړہ فرمايي چي
اللّٰه تعاىل ته ئې د ليدو سوال وكړ ،اللّٰه تعاىل ورته وفرمايل چي ما نه شې ليدىل ،دې غره ته
وگوره ،كه زما د تجيل په وړاندي ئې مقاومت وكړى شو نو ته به هم ما وليدىل شې ،خو كله چي
اللّٰ ه تعاىل غره ته تجيل وكړہ ،غر ټوټې ټوټې شو او موىس عليه السالم بې سده شو ،كله چي راپه
سد شو وئې ويل :ربه ! پاكي تا لره ده ،زما دي توبه وي ،زه لومړى هغه كس يم چي په دې
خربي اميان راوړم چي انسان د اللّٰه تعاىل له ليدو ډېر عاجز دئ او دا د بايبل د ليكونيك په خوله
يو سخت گوزار دئ چي په لسهاوو ځايونو كي ئې دا ادعاء كړې چي خداى دې او هغه ته ،دلته
او هلته راڅرگند شو!! موږ چي ملر ته په رډو سرتگو نه شو كتىل ،د زميك او آسامنونو هغه پيدا
كوونىك رب به څنگه په خپلو دغو سرتگو او دلته په دنيا كي وليدىل شو چي دا ملر د هغه د
عظمت په وړاندي د مشنگو د دانې په څېر دئ!!؟ د ملر رڼا به د اللّٰه تعاىل د تجيل په وړاندي
څه حيثيت ولري؟
• قرآن د بايبل دا ادعاء هم ردوي چي وايي د موىس عليه السالم يوه معجزه دا وه چي الس به
ئې په جامه كي د ننه كړ نو د پېس په شان به داغجن او سپين راووت!! قرآن وايي چي الس به
تك سپين ،ځالنده او بې داغه وو ،نه د پېس په څېر داغجن ،طبيعي ده چي څوك داغجن الس ته
د معجزې په سرتگه نه گوري ،سپين ځالنده او بې داغه الس په محاوراتو كي معمو ًال د دې لپاره
كارول كېږي چي د يو چا پاكواىل ،پاك ملنتوب ،صفايي او له گناه او غدر نه لري واىل بيانول په
پام كي وي ،په ټولو ژبو كي هغه چا ته چي په غدر ،دوكې او خيانت نه وي ككړ ويل كېږي:
الس ئې سپين دئ ،همدا راز خپله عصا د خپل توان او ځواك او خپلو ذاتي امكاناتو لپاره د
استعارې په توگه كارول كېږي ،كه څه هم دا دواړہ د موىس عليه السالم معجزې وې ،خو په دې
رسه موږ ته قرآن د يوه واقعي مرش دوې نوري ځانگړتياوي راښيي:
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• د هغه ملن بې داغه وي ،د هغه په شخصيت كي څوك تور داغ نه يش موندىل ،پاك ملنتوب او
سپېڅيل اخالق ئې په حقانيت او رښتينولۍ شهادت وركوي.
• له خپيل (عصا) رسه د دښمن مقابلې ته درومي ،له اللّٰه تعاىل پرته په هيچا بروسه او توكل نه
كوي او د نورو د تأييد او مالتړ په اعتامد مبارزې ته مال نه تړي.
• قرآن په دې رسه موږ ته دا درس هم راكوي چي كه ستا (الس سپين) وي نو د فرعون مقابله
په يوې (عصا) رسه هم كوىل شې ،اللّٰه تعاىل به ستا په دغي (عصا) كي هغه قوت او ځواك ږدي
چي د فرعون د مجهزو لښكرو په وړاندي درته كافي وي ،قرآن په دې ټينگار كوي چي د ښكېلو
ځواكونو تر منځ نښتو كي د بري او ماتي پرېكړہ د تجهيزاتو ،عدد او عدة له مخي نه كېږي،
دايس نه ده چي مجهز لورى به خامخا برى ترالسه كوي او د وسائلو له پلوه كمزورى اړخ به
خامخا ماته خوري ،بليك د دواړو لوريو اخالقي او معنوي حالت د نښتو پاى ټاكي ،وروستۍ بريا
به د هغه چا په برخه كېږي چي له فكري او اخالقي لحاظه پر خپل حريف برالىس وي!! دلته هم
اللّٰه تعاىل موىس عليه السالم ته فرمايي چي تاسو او ستاسو پلويان به زما د آيتونو په وجه براليس
وئ ،يعني ستاسو د بر اليس او پر دښمن د غلبې لپاره همدا بينات او آيتونه كافي دي.
• د موىس عليه السالم د دې دواړو خربو چي ويل ئې( :وېرېږم چي وبه مي وژني)( ،وېرېږم
چي دروغجن به مي وگڼي) معنى دا ده چي :ښايي ما ته د دې فرصت هم رانه كړى يش چي
خپل پيغام خلكو ته ورسوم ،په قتل تورن يم ،له تلو رسه سم به زما د وژلو پرېكړہ كوي او بني
ارسائيل به ما ته د شك په سرتگه گوري ،ځكه چي زه څه موده د فرعون په كور كي پاته شوى
يم ،زما په اړہ به دا فكر كوي چي د قيادت او مرشۍ شوق او تلوسه ئې د فرعون له كوره ترالسه
كړې ،د دې په ځاى چي ما يو پيغمرب وگڼي ما به د اقتدار وږى او د پيغمربۍ دروغجن مدعي
وشمېري!! گورئ چي موىس عليه السالم هم د قبطيانو له غربگونه اندېښنه لري او هم د
ارسائيليانو ،هم له دوست نه او هم له دښمنه ،قرآن حاالت دايس انځور كړي چي موىس عليه
السالم له هيڅ پلوه د مرص رشائط د ځان او خپل دعوت په گټه نه گڼي ،يوازي دئ ،د دې دروند
پېټي د وړلو توان او حوصله په ځان كي نه گوري ،فقط يوه عصا وررسه ده ،نه د دوست مثبت
غربگون ته طمع لري او نه د دښمن له پلوه څه ډاډ او اطمئنان لري ،خو له دې ټولو رسه رسه
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وروستۍ فتح د ده په برخه شوه او مجهز دښمن ئې له ماتي رسه مخامخ شو!!

موىس او هارون د فرعون په دربار كې
بايبل تر دې عنوان الندي لييك( :د قوم له مرشانو رسه له ليدو وروسته موىس او هارون
فرعون ته ورغلل او ورته وئې ويل :موږ د خداى له لوري ،د بني ارسائيلو د خداى له لوري تا ته
يو پيغام راوړى ،هغه فرمايي :زما قوم پرېږده چي صحرا ته والړ يش او زما عبادت وكړي!!
فرعون ورته وويل :خداى څوك دئ چي زه ئې خربي واورم او بني ارسائيل آزاد كړم؟ ...دوى ورته
وويل ... :د عربانيانو خداى موږ ته وييل چي د دريو ورځو په مزل واټن صحرا ته والړ شو او
هلته د خپل خداى لپاره قرباني وكړو ،كه دا كار ونه كړو نو هغه به مو په بيامرۍ يا جنگ رسه
ووژني!! فرعون د دوى خربه ونه منله ... ،په بني ارسائيلو ئې شاقه كارونه الزيات كړل ...فرعون
ته د شكايت لپاره ورغلل ،هغه ئې شكايت ته اعتناءء ونه كړہ ...له قرصه د راوتلو په وخت كي
ئې موىس او هارون ته چي د قرص په خوله كي ورته منتظر ول وويل :خداى دي زموږ غچ له
تاسو واخيل چي موږ مو د فرعون او د ده د درباريانو له نظره وغورځولو او زموږ د وژلو بهانه
مو په الس وركړہ!! موىس خداى ته شكايت وكړ چي ولي خپل قوم له كړاوونو رسه مخامخ كوې؟
آيا زه دې د همدې لپاره رالېږىل وم؟ خداى ورته وويل :اوس به وگورې چي زه له فرعون رسه څه
كوم؟ دايس به ئې تر فشارونو الندي ونيسم چي نه يوازي زما قوم به پرېږدي بليك په زور به ئې
له مرصه وشړي ،زه همغه خداى يم چي ابراهيم ،اسحاق او يعقوب ته د قادر او مطلق خداى په
توگه ورڅرگند شوم خو د خداى په نامه مي ځان ورمعرفي نه كړ!! ما له دوى رسه وعده كړې ده
چي د كنعان سيمه به دوى ته بخښم ... ،خداى موىس ته امر وكړ چي بيا فرعون ته ورشه ...هغه
ورته وويل :چي بني ارسائيل زما خربه نه اوري نو فرعون به ئې څنگه واوري؟ ) ...
د بايبل د دغو خربو په وړاندي بايد لږ توقف وكړو او ناسمواىل ئې په گوته كړو :د بايبل د
ادعاء له مخي موىس عليه السالم د فرعون ليدو ته ورغىل او هغه ته ئې له ځانه دا خربه كړې
چي د عربانيانو د خداى پيغام ستا لپاره دا دئ چي د خداى قوم؛ بني ارسائيل پرېږده چي له
مرصه د دريو ورځو په واټن صحرا ته ووځي او هلته خداى ته خپيل قربانۍ وړاندي كړي ،گواكي
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دا يو چم او چل وو ،غوښتل ئې بني ارسائيل په دې پلمه له مرصه ووځي او كنعان ته والړ يش!!
قرآن دا ادعاء ردوي او فرمايي چي موىس عليه السالم فرعون ته همغه څه وييل چي هر پيغمرب
ئې ولس او د ولس واكمنانو ته وايي ،هغه ئې په اللّٰه تعاىل او آخرت اميان ته رابلىل ،د نورو
اسايس خربو په ضمن كي ئې هغه ته وييل چي د بني ارسائيلو له تعذيب ،ځورولو او په اسارت
او غالمۍ كي د دوى له ساتلو نه الس واخله ،پرېږده چي آزاد ژوند وكړي ،كه ترې وېرېږې او د
همدې لپاره ئې په اسارت او استضعاف كي ساتې او زامن ئې ورته وژنې نو پرې ئې ږده چي له
مرصه ووځي او د خپيل خوښي سيمي ته له موږ رسه والړ يش ...فرعون ورته وويل :آيا ته همغه
نه يې چي ماشوم وې او موږ وروزلې او د خپل عمر څو كلونه دې زموږ خوا كي تېر كړل؟ او
خپل هغه كار دې هم وكړ ،حال دا چي هغه وخت ته هم (زموږ په څېر) د كافرانو له ډلي وې،
وئې ويل :هغه كار مي په دايس حال كي كړى چي له الروركو او ناپوهانو وم (په ناپوهۍ كي
هغه كار رانه شوى ،اعرتاف كوم چي هغه وخت زه هم ستاسو په څېر الر ورىك وم) نو كله چي
له تاسو ووېرېدم درنه وتښتېدم ،نو زما رب راته حكم راكړ او له پيغمربانو ئې وگرځومل او دا
پېرزوينه چي ته ئې پر ما منت ږدې ،د دې وجه خو دا ده چي تا بني ارسائيل غالمان كړي (كه
دوى آزاد وى ولي به زه د خپيل مور له غېږي محرومېدم ،ستا الس ته به درتلم او ستا تر روزني
الندي به نيول كېدم او ولي به تا نن د دغي خربي منت پر ما اېښودو او خپله دا پېرزوينه به دي
ما ته رايادوله؟!!) د قرآن الفاظ دا دي:
ۡ َٰٓ َ َ َ َ َ
َ
َۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ُ َٓ َ َ ُ ُ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ
ين * أن أ ۡر ِسل معنَا بَن ِ ٓي إِس َر ِءيل * قال أل ۡم نُ َربِك فِينَا
فأت ِيا فِرعون فقوَل إِنا رسول ر ِب ٱلعل ِم
َ َ
َ َ َ ۡ َ َ ۡ ََ َ َ َ َ ۡ َ ََ َ َ ۡ َ
َ
َول ِٗيدا َولَب ۡث َت فِينَا م ۡن ُع ُمر َك سن َ
ين * وفعلت فعلتك ٱلتِي فعلت وأنت ِمن ٱلك ِفرِين * قال
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ
َ
َ
َ
۠
ۡ
َ
ۡ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َف َعلۡتُ َها ٓ إ ٗذا َوأنَا م َن ٱلضٓال َ
ِين * فف َر ۡرت ِمنك ۡم لما خِفتُك ۡم ف َوه َب ل ِي َربِي حك ٗما َوجعلنِي ِم َن
ِ
ِ
ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ٓ ۡ َ َٰٓ َ
ٱلمرسل ِين * وت ِلك نِعمة تمنها علي أن عبدت بنِي إِسر ِءيل * الشعراء22 -16 :
د بايبل د ليكوال دا بد عادت دئ چي تل د خپلو قصو اتالن دايس انځوروي چي په چل او
چم رسه غواړي خپلو موخو ته ځان ورسوي!! او له دې د ليكوال مقصد دا دئ چي د بايبل
منونيك او پلويان ذهناً دې ته چمتو كړي چي ومني په مكر او چل رسه ځان خپل هدف ته رسول
د اتالنو او پيغمربانو كار دئ!! كاش ده دايس يوه پلمه جوړہ كړې وى چي فرعون ته د منلو وړ
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او معقوله برېښېدى ،موىس عليه السالم به څنگه د فرعون په څېر يوه سرت ظامل ته وايي چي
خداى تا ته دا پيغام لېږىل چي بني ارسائيل پرېږده له مرصه صحرا ته ووځي او هلته خپل خداى
ته خپيل قربانۍ وړاندي كړي!! آيا موىس عليه السالم په فرعون باندي د دايس ساده او كم عقله
انسان گامن كاوو چي دا پلمه به ومني او د وتلو اجازه به وركړي؟!!
• قرآن د بايبل دا خربه هم ردوي چي د بني ارسائيلو مرشانو موىس عليه السالم د خپلو ستونزو
المل گڼىل او شكايت ئې ترې كړى او ده له هغه څه شكايت كړى چي اللّٰه تعاىل له بني ارسائيلو
رسه كول!! د دې ادعاء په خالف فرمايي چي موىس عليه السالم بني ارسائيلو ته د صرب او له اللّٰه
تعاىل د مرستي غوښتو توصيه وكړہ:
َ
ۡ ْ
ۡ َ ْ
ۡ َ
ُ َ َ ُٓ ۡ
َ َ َ
َۡ
قال ُموسي ل ِقو ِمهِ ٱست ِعينُوا بِٱللهِ َوٱصب ِ ُر ٓوا ۖ إِن
ٱٓأۡلرض ل ِلهِ يُو ِرث َها من يَشاء ِمن ِع َبادِهِۦ ۖ
َو ۡٱل َعق َب ُة ل ِلۡ ُمتَق َ
ين * اَلعراف128 :
ِ
ِ
موىس خپل قوم ته وويل :له اللّٰه مرسته وغواړئ او صرب وكړئ ،يقيناً چي زمكه د اللّٰه ده ،له خپلو
بندگانو ئې چي چا ته خوښه وي په مرياث ئې وركوي او نېكه پايله د متقيانو ده ( وروستى برى
د هغه چا په برخه كېږي چي له بې صربۍ ځان وساتي او له اللّٰه تعاىل پرته بل چا ته د مرستي
الس اوږد نه كړي)
او د بني ارسائيلو همتناك او له شهامته ډك ځواب دايس بيانوي:
َ
َ ۡ َ َۡ
َ
َُ ْ ُ
ُ
ُ
ۡ َ َُ ُ
ۡ َ َۡ َ َ َ
قال ٓوا أو ِذينَا ِمن قب ِل أن تأت ِيَنَا َو ِم ۢن َبع ِد ما ِجئتنَا ۚ قال ع َسي َربك ۡم أن ُيهل ِك عدوك ۡم
ۡ َ ُ َ َ َۡ ُ َ
َ َۡ َ ۡ َ ُ ۡ
ض ف َينظ َر ك ۡيف تع َملون * اَلعراف129 :
ويستخل ِفكم فِي ٱٓأۡلر ِ
وئې ويل :ستا له راتلو د مخه هم كړول شوي يو او له راتلو وروسته دي هم( ،موىس عليه
السالم ) ورته وويل :اميد دئ چي رب مو ستاسو دښمن هالك كړي او د زميك خالفت درپه برخه
كړي او بيا وگوري چي تاسو څنگه عمل كوئ.
د قرآن د وينا له مخي بني ارسائيلو په مېړاني او صرب رسه د موىس عليه السالم ملگرتيا كړې
او د همدغه صرب په سبب اللّٰ ه تعاىل پر دښمن برى وركړ او د نړۍ پر ټولو قومونو او ولسونو ئې
دوى ته فضيلت وركړ.
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ۡ
ََ ۡ َ ُ
ََۡ َ َۡ َۡ ۡ َ َ َ ُ ْ ُۡ َ ۡ َ ُ َ َ َ َ ۡ
ض َومغرِ َب َها ٱلتِي َب َركنَا ف َِيها ۖ َوتمت كل َِمت
وأورثنا ٱلقو َم ٱل ِذين كانوا يستضعفون مشرِق ٱٓأۡلر ِ
َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ٓ ۡ َ َٰٓ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ ُ ْ
ربِك ٱلحسني علي بنِي إِسر ِءيل بِما صبروا ۖ ودمرنا ما كان يصنع فِرعون وقومهۥ وما كانوا
ۡ ُ َ
َيعرِشون * االعراف137 :
او د هغي زميك ختيځي او لوېديځي برخي چي بركتونه مو په كي اېښي وو هغه قوم ته په
مرياث وركړې چي په استضعاف كي ساتل كېدل او ستا د رب غوره وينا د بني ارسائيلو په اړہ په
دې سبب بشپړہ شوه چي صرب ئې وكړ او هغه څه مو ويجاړ كړل چي فرعون او قوم ئې جوړول
او لوړول.
دلته د بايبل پ ه وينا كي جدي تناقض گورو ،له يوې خوا بني ارسائيل دايس معرفي كوي چي
د فرعون په غالمۍ كي رايض ول او پر موىس عليه السالم ئې دا اعرتاض درلود چي ولي ئې د
مرگ له گواښ رسه مخامخ كړل ،خو له بيل خوا وايي چي دوى له مرص نه د وتلو په اړہ له موىس
عليه السالم رسه موافق ول او د همدې لپاره د دوى مرشان د فرعون ليدو ته ورغيل وو ،پوښتنه
دا ده چي هغه ولس به څنگه د يوه انقالبي مرش قيادت ومني ،پاڅون ته به مال وتړي او له ده
رسه به يوځاى هجرت ته تيار يش چي هغه ته ئې ځواب دا وي :ستا په سبب فرعون او درباريان
ئې له موږ ناراضه شوي ،له موږ ئې مخ اړوىل او په مرگ مو گواښي!! آيا دا د يوه سرت پيغمرب په
نسبت لوى اتهام نه دئ چي خداى ته ئې شكايت وكړ چي ولي خپل قوم له كړاوونو رسه مخامخ
كوې؟ آيا زه دې د همدې لپاره رالېږىل وم؟ آيا د بايبل دا ادعاء به كوم عقلمن او په دين پوه
انسان ومني چي وايي :خد اى موىس ته امر وكړ چي بيا فرعون ته ورشه ...هغه ورته وويل :چي
بني ارسائيل زما خربه نه اوري نو فرعون به ئې څنگه واوري؟

د هارون عصا
بايبل تر دې عنوان الندي لييك( :خداى موىس او هارون ته وويل :دا ځل به د مرص پاچا له
تاسو معجزه وغواړي ،نو هارون دې خپله عصا د فرعون په مخيك پر زمكه وغورځوي ،عصا به
مار يش ...موىس او هارون بيا فرعون ته ورغلل ...هارون د فرعون او درباريانو په وړاندي خپله
عصا پر زمكه وغورځوله او مار ترې جوړ شو ،فرعون د مرص حكيامن او جادوگران راوغوښتل،
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هغوى هم د خپل جادو په مرسته همدا كار وكړ ،خپيل عصاگاني ئې پر زمكه وغورځولې او ماران
ترې جوړ شول ،خو د هارون مار د جادوگرانو ټول ماران وخوړل...خو د دې معجزې له ليدو رسه
رسه د فرعون زړہ سخت پاته شو ...بيا خداى موىس ته وويل :سبا هغه عصا دررسه واخله چي
مار ترې جوړ شوى وو ،د نيل ژۍ ته ورشه ،د فرعون تر راتلو انتظار وكړہ ،ورته ووايه ... :اوس
به خداى دايس كار وكړي چي پوه شې هغه خداى دئ ...زه به د ده په امر د نيل اوبه په يوه
گوزار رسه په وينو بدلې كړم ...هارون د پاچا او درباريانو په وړاندي د نيل اوبه په خپيل عصا
ووهلې او په وينو بدلې شوې ،ټول ماهيان مړہ شول او اوبه گنده شوې... ،خو د فرعون زړہ
همغيس سخت پاته شو ...له دې يوه اونۍ وروسته خداى موىس ته وويل :فرعون ته ورشه او
ورته ووايه :زما قوم پرېږده چي والړ يش او زما عبادت وكړي ،كه نه نو ټول مرص به له چنگښو
درته ډك كړم ،د نيل سيند به دايس له چنگښو ډك يش چي بهر به راووځي او ستا د قرص په لوري
به هجوم راوړي ...ستا د خوب خونې ،د اوړو نغريو او تنورونو ته به ځان ورسوي ...هارون
خپله عصا د نيل سيند ،چينو او حوضونو ته اوږده كړہ ،ټول له چنگښو ډك شول ...خو مرصي
جادوگرانو هم په خپل جادو رسه همدا كار وكړ او ډېري زياتي چنگښي ئې راپيدا كړې!! فرعون
له موىس وغوښتل چي خپل خداى ته دعاء وكړي چي دا بال زموږ له رسه لري كړي ،ژمنه كوم چي
په هغه صورت كي به بني ارسائيل پرېږدم چي والړ يش او د خپل خداى لپاره قرباني وكړي...
موىس دعاء وكړہ ...ټولي چنگښي مړې شوې  ...خو بيا هم د فرعون زړہ نرم نه شو ...بيا خداى
موىس ته وويل :هارون ته ووايه چي سبا خپله عصا پر زمكه ووهي تر څو ټول مرص له ماشو ډك
يش ...همدايس ئې وكړل او ټول مرص له ماشو ډك شو او پر خلكو ئې بريد پيل كړ ...د مرص
جادوگرانو وغوښتل چي همدا كار وكړي خو دا ځل موفق نه شول ...نو فرعون ته ئې وويل :په
دې كار كي حتامً خداى الس لري ...خو بيا هم د فرعون زړہ نرم نه شو ...ورپسې په همدې توگه
د مچانو ،طاعون ،دانو ،ږلۍ ،ملخ او سختي تيارې دايس يادونه كوي لكه چي ئې د مخكنيو
مصيبتونو يادونه كړې ،الفاظ ئې تكراري او جملې ئې رسه ورته ،هرځل د هارون په عصا يو له
دغو مصيبتونو پر مرصيانو مسلط شوى او بيا فرعون له موىس غوښتي چي دعاء وكړي ...د موىس
عليه السالم د دعاء په وجه مصيبت ترې دفع شوى خو فرعون په خپل قول عمل نه دئ كړى!!
بايبل د قرآن په رڼا كي

257

په پاى كي لييك چي فرعون موىس عليه السالم ته وويل :زما له مخي لري شه او بيا مه راځه كه
نه نو وژل كېږې ،موىس ورته وويل :لكه څنگه چي تا وويل بيا به ما ونه گورې  ،نو خداى موىس
ته وويل :دايس بال به پر فرعون او د ده پر قوم راومل چي دى به په خپله له تاسو وغواړي چي له
مرصه ووځئ!! د ارسائيليانو ښځو ته ووايه چي له وتلو مخيك له خپلو مرصي گاونډيو رسه او
سپين زر (په امانت) ترالسه كړي!!! نو موىس فرعون ته وويل :خداى فرمايي :نن نيمه شپه به د
مرص له منځه تېر شم( ،په همدې رسه به) د مرصي كورنيو ټول مرشان زامن ومري ،د فرعون له
مرشه زويه چي د ده ځاى ناستى دئ نيولې د هغي وينځي تر زوى پوري چي كار ئې په مېچني
رسه د غنمو وړہ كول وي ،حتى د مرص د څارويو لومړي بچيان به هم ومري!!!  ...نو دغه وخت
موىس له غصې رسه د فرعون له قرصه ووت)...،
دلته د بايبل گڼ شمېر خربي د سامل عقل او صحيح الهي دين خالف دي او قرآن ئې ردوي:
بايبل دايس ښيي لكه چي موىس عليه السالم څو اونۍ رس په رس د فرعون په دربار كي تېري
كړې وي او په همدې مودې كي خداى په وار وار ورته راغىل او ده ته ئې د نوې معجزې ښودلو
الرښوونه كړې وي ،ده هم خپيل ټولي معجزې د فرعون په حضور كي او له جادوگرانو رسه په
مقابله كي ښودلې دي ،هر څه چي ده كړي جادوگرانو هم همغه كار كړى ،دوى يوازي د ماشو
په پيدا كولو نه دي توانېدلي!! دا هيس يوه بې بنسټه او په خرافاتو والړہ خربه ده ،هيڅ جادوگر،
كه هر څومره ماهر او چاالك وي ،هيڅ ىش نه يش پيدا كوىل ،نه مړ ىش او نه ژوندى ،د جادوگر
كامل او هرن په دې كي وي چي د خلكو ذهن تر اغېز الندي راولي او يو ىش د خپيل اصيل بڼي
په ځاى په بدلي بڼي كي وگوري ،جادوگر له دې پرته نور هيڅ نه يش كوىل ،له اللّٰه تعاىل پرته نه
څوك په جادو رسه څ ه پيدا كوىل يش او نه په بل څه رسه ،د قرآن د وينا له مخي جادوگرانو خپل
پړي اچولي او په ج ادو رسه ئې د خلكو په ذهن او سرتگو دايس اغېز كړى چي دوى ته دا پړي د
مارانو په څېر خوځنده وبرېښي ،د پړو په ماهيت كي څه تبدييل نه ده راغلې د خلكو په سرتگو
اغېز پرېوىت .قرآن د سحر د ماهيت په اړہ فرمايي:
َ
َ َ ۡ َۡ ُ ْ َ َ
ۡ
ُ ََُ َ
ُ
َ َ َ
قال بَل ألقوا ۖ فإِذا ح َِبال ُه ۡم َو ِع ِصي ُه ۡم يُخيل إِل ۡيهِ ِمن ِسحرِ ِه ۡم أن َها ت ۡسعي * طه66 :
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(موىس عليه السالم جادوگرانو ته) وويل :نه؛ بليك تاسو ئې وغورځوئ ،نو هغه وخت د دوى د
سحر په وجه د دوى پړي او عصاگاني دايس ورته وبرېښېدې چي گواكي ځغيل.
يعني جادوگرانو په خپل جادو رسه يوازي دومره څه كړي چي پر زميك پراته پړي او عصاگاني
موىس عليه السالم او نورو ته دايس برېښېدلي چي گواكي خوځي او ځغيل ،د دوى په جادو رسه
د دغو شيانو په ماهيت كي څه تبدييل نه ده راغلې ،بليك د خلكو ذهن ته دايس ورغيل چي دا
پړي او ع صاگاني د مارانو په څېر ځغيل او په دې رسه د بايبل د ټولو هغو ادعاگانو ترديد شوى
چي وايي :جادوگرانو دا او هغه شيان راپيدا كړل!!
• د ټولو معجزو موخه دا ښودل شوې چي فرعون د بني ارسائيلو پرېښودو ته اړ كړي ،نه دا
چي مرصيان پر خداى اميان راوړي ،له كفر او رشك نه الس واخيل او د اللّٰه تعاىل دين ته غاړہ
كېږدي!! خو كه تاسو په دې اړہ د قرآن وينا ته ځري شئ وبه گورئ چي موىس عليه السالم فرعون
او مرصيانو ته جامع او بشپړ پيغام لري ،د بني ارسائيلو آزادي د اسايس مسائلو په ضمن كي او د
يوې ثانوي موضوع په څېر مطرح كوي.
• كه معجزې يوازي فرعون ته ښودل كېدې او مقصد ئې دا وو چي فرعون بني ارسائيلو ته له
مرصه د وتلو اجازه وركړي ،ولي ئې په ټولو مرصيانو دا مصيبتونه راوستل؟ ولي ئې د ټولو
مرصيانو حتى د هغو وينځو مرشان زامن هم ورته وژل چي مېچنې ئې چلولې؟!! آيا دا خربه د
كوم انسان عقل منىل يش چي اللّٰه تعاىل د مرصيانو د زامنو د وژلو لپاره په خپله د مرص له منځه
تېر شوى؟!! او آيا اللّٰ ه تعاىل د چا د وژلو لپاره دې ته اړ كېږي چي زميك ته راكوز يش او د هغه
كيل له منځه تېر يش چي د كليوالو د وژلو پرېكړہ ئې كړې؟!! دا هره ورځ چي انسانان د اللّٰه
تعاىل په اراده پيدا كېږي او مري ،دايس مري لكه چي بايبل وايي؟! او تر ټولو مسخره خربه خو ال
هغه ده چي بايبل تر دې وروسته كړې او ليكيل ئې دي چي خداى به په مرص كي د بني ارسائيلو
او مرصيانو كورونه له دې نښي رسه بېلوي چي د بني ارسائيلو د كورونو دروازې به د قربانۍ په
وين و رسې شوې وي او د دغو وينو په ليدو رسه به د بايبل خداى له دغو كورونو تېرېږي ،يوازي
د مرصيانو كورونو ته به ننوځي او د دوى مرشان زامن به وژني!!!
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• گورئ چي بايبل دلته هم خداى دايس معرفي كوي چي بني ارسائيلو ته د غدر او خيانت
الرښوونه كوي ،وايي چي خداى موىس عليه السالم ته وييل وو :د ارسائيليانو ښځو ته ووايه چي
له خپلو مرصي گاونډيو د رسو او سپينو زرو ښه ډېري گاڼې (په كومه پلمه) ترالسه كړي ،چي بيا
ئې د وتلو په وخت كي له ځانه رسه يويس!! آيا ممكنه ده چي د زميك او آسامنونو رب به خپلو
بندگانو ته دايس د غدر او خيانت درس وركوي!!

د فصح عيد
بايبل تر دې عنوان الندي دايس كاږي :خداى موىس او هارون ته وويل :له دې وروسته به
ستاسو لپاره دا مياشت د كال لومړۍ او تر ټولو مهمه مياشت وي ...هر كال به د دې مياشتي په
لسمه هره كورنۍ يو ورى تياروي ،كه د كورنۍ شمېر كم وي په خپل گاونډ كي له بيل وړې
كورنۍ رسه دي گډ يش ،دا ورى يا سېرىل به نر ،بې عيبه او يو كلن وي ،د همدې مياشتي د
څوارلسمي په مازديگر دي ټول ارسائيليان دا وري قرباني كړي او د هغوى ويني دي د دروازو د
والړو تريانو او د هغو خونو د دروازو پر رس وشيندي چي د وري غوښه په كي خوړل كېږي ،په
همدې شپه دي دا غوښه وريته كړي او له پتريي ډوډۍ او ترخو سابه رسه دې وخوري ،غوښه به
اومه او په اوبو كي پخه شوې نه خوري ،بليك ټوله به د رس ،پښو ،زړہ او ينې په شمول وريته او
ټوله به د همدې شپې تر سهاره خوري ،كه څه پاته شوه هغه به سوزوي (د دې لپاره چي غري
يهودي ته ئې تر پاته كېدو سوزول غوره دي) ،د وري له خوړلو مخيك به خپيل څپلۍ په پښو
كوئ ،خپله عصا به په الس كي نيسئ او د سفر لپاره به تيارېږئ...دا مراسم به د خداى فصح په
نامه يادېږي ،دا ځكه چي زه خداى يم او نن شپه به د مرص له سيمي تېرېږم او د مرصيانو ټول
مرشان زامن او د دوى د څارويو لومړي پيدا شوي بچيان به وژنم او د دوى خدايانو ته به سزا
وركوم ،كومي ويني چي تاسو د دروازو پر تريانو شيندلې دا به د دې نښه وي چي دا كورونه
ستايس دي ،زه به ئې په همدې رسه پېژنم ،له هغوى به تېرېږم او يوازي مرصيان به وژنم!!! هر
كال به د د ې ورځي په ياد جشن نيسئ ،په دې جشن كي چي اوه ورځي به وي يوازي پتريه
ډوډۍ خورئ ،په لومړۍ ورځ به خمريه له كوره بهر وړئ ...ځكه كه څوك په دغو ورځو كي د
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خمريه شوو وړو ډوډۍ وخوري له ارسائيليانو به شړل كېږي ،په لومړۍ او اومه ورځ به ټول په
گډہ د خداى عبادت كوئ ،په دغو دوو ورځو كي به د خوراك له برابرولو پرته بل هيڅ كار نه
كوئ!! بايبل دلته دا خربه درې ځيل تكراروي چي په دغو اوه ورځو كي به يوازي پتريه ډوډۍ
خورئ ،په كور كي به خمريه نه ساتئ ،چا چي خمريه ډوډۍ وخوړله له ارسائيليانو به طرد
كېږي!!! دا به تر ابده پر تاسو واجب وي ...دا د دې لپاره چي په دغي ورځي ما له مرصه
وژغورلئ!!!
لكه چي گورئ دا برخه هم له ډېرو مسخره او خندوونكو خربو ډكه ده ،چي ځيني ئې دا
دي:
• آيا دا عجيب مذهب نه دئ چي د يو كلن وري حاللول ،وريتول او په خپله ئې خوړل يو مهم
مذهبي كار گڼي؟!! دايس نه چي هغه حالل كړئ او د اللّٰه تعاىل په نامه ئې فقريانو او مسكينانو
ته وركړئ!! قرباني خو دې ته ويل كېږي چي څوك له يوه غوره يش ،د يوه سپيڅيل هدف لپاره
تېر يش ،نه پوهېږو چي د دايس وريتي غوښي خوړلو ته څنگه د قربانۍ نوم وركوئ؟!!
• آيا كېدى يش الهي دين انسانانو ته ووايي چي د خپلو كورونو او خونو دروازې د قربانۍ په
وينو ولړئ؟!! آيا دايس دين به د سامل فطرت خاوند ومني؟!! او په خاصه توگه چي دا په وينو د
دروازو لړل د دې لپاره رضوري گڼي چي خداى ته د يوې نښي په توگه وي او په دې رسه پوه
يش چي دا كور او دا خونه د ارسائيليانو ده ،نو هلته به له ننوتلو ډډہ كوي او د دوى زامن به نه
وژني؟!!!
• گورئ چي د بايبل له نظره مهم مسائل كوم دي؟ د ثواب كار كوم دئ او د گناه كار كوم؟
خداى په څه رايض كېږي او په څه ناراضه كېږي؟ د بايبل خداى د پتريي ډوډۍ په خوړلو رايض
كېږي او د خمريه ډوډۍ په خوړلو دومره غصه كېږي چي خوړونىك ئې له خپل نازولي قوم نه د
شړلو او رټلو وړ گڼي!!! آيا دايس دين ته څوك الهي دين ويىل يش؟ آيا هغه دين يو انساني دين
كېدى يش چي د انسان د ژوند اړوند ټول مهم او اسايس مسائل ئې له پامه غورځولي وي او
تركيز ئې په دغيس مسائلو وي؟!!
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راشئ وگورو چي قرآن د موىس عليه السالم د قصې د دغي برخي په اړہ څه وايي او د قرآن
او بايبل د ويناوو ترمنځ څومره ژور توپري شته ،دا څومره لوړ ،جامع او اغېزناك او هغه بل
څومره ټيټ ،بې محتوى او بې ارزښته!!! قرآن فرمايي:
ََ ۡ َ َ َ
ُ
َ َ
َ َ َ َۡ ۡ َ َ
َ َ َ
ۡ
ٓأَلج َعلَنَ َك م َن ۡٱل َم ۡس ُجون َ
قال ل ِئ ِن ٱتخذت إِل ًها غ ۡيرِي
ِين * قال أ َولو ِجئتُك بِش ۡي ٖء مبِي ٖن * قال
ِ
َ َۡ َ َ َ ُ َ َ
َ َُ َ َ
ُۡ ُ
ٓ ُ َ َ َ
َۡ
ٱلصدق َ
ِين * فألقي عصاه فإِذا ِه َي ثع َبان مبِين * َون َز َع يَدهۥ فإِذا ِه َي
فأ ِت بِهِۦ إِن كنت ِمن
ِ
َ ۡ َ ُٓ َ
ۡ َ ُ
ُ ُ َ ُۡ َ ُ
َ َ ََۡ ََُۡ َ َ َ َ ٌ َ
َ
ۡرضكم
بيضاء ل ِلن ِظرِين * قال ل ِلم ِۡل حوله ٓۥ إِن هذا ل َسحِر عل ِيم * يرِيد أن يخرِجكم ِمن أ ِ
َُۡ َ ُ َ َ
ۡ
َ َ َ َۡ ُ ُ َ
ون * قَ ُال ٓواْ أَ ۡرج ۡه َوأَ َ ُاه َو ۡٱب َع ۡث فِي ۡٱل َم َدآئن َح ر َ
وك بِك ِل سح ٍار
ين * يأت
ب ِ ِسحرِهِۦ فماذا تأمر
ِ خ
ِ ِ شِ ِ
َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ُ َ َََ ََ
َ ُ َ َ َ َ ُ َ َۡ َ ۡ ُ
َ
س هل أنتُم مجت ِمعون * لعلنَا نتب ِ ُع
عل ٖ
ِيم * فج ِمع ٱلسحرة ل ِ ِميق ِت يوٖم معلوٖم * وقِيل ل ِلنا ِ
َ
َُ َۡ
َََ َ َٓ َ َ ُ َ ُ ْ َ ۡ َ َ َ َ ۡ
ٱلس َح َر َة إن َكانُواْ ُه ُم ۡٱل َغلب َ
ين  40فلما جاء ٱلسح َرة قالوا لِف ِۡرعون أئِن لنَا ٓأَلج ًرا إِن كنا نح ُن
ِ
ِِ
ۡ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ٗ َ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َٰٓ َ ۡ ُ ْ َ ٓ َ ُ ُ ۡ ُ َ َ َ ۡ َ ۡ ْ
ٱلغلِبِين * قال نعم ِإَونكم إِذا ل ِمن ٱلمقربِين * قال لهم موسي ألقوا ما أنتم ملقون * فألقوا
َُ ْ َ
َ ََ ُ َ َ
َ
َ
َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ َ َ َۡ َ
َۡ َ ُ َ
ح َِبال ُه ۡم َو ِع ِصي ُه ۡم َوقالوا ب ِ ِعز ِة ف ِۡرعون إِنا لنَح ُن ٱلغل ُِبون * فألقي ُموسي عصاه فإِذا ِه َي تلقف ما
َ ُۡ َ َ
َ َ َ َ
ۡ ُ َ
َ
ين * قَ ُال ٓواْ َء َامنَا ب َرب ۡٱل َعلَم َ
ٱلس َح َر ُة َسجد َ
يَأفِكون * فأل ِقي
ين * َر ِب ُموسي َوه ُرون * قال
ِِ
ِ ِ
ِ
ۡ ََ ۡ َ َ َۡ َ ََُ َ َ
َ َ ُۡ َُ ََۡ َۡ َ َ َ َ ُ ۡ َُ ََ ُ ُ ُ َ َََ ُ ُ
لسح َر فل َسوف تعل ُمون ۚ ۡلق ِطعن
ءامنتم لهۥ قبل أن ءاذن لكم ۖ إِنهۥ لكبِيركم ٱل ِذي علمكم ٱ ِ
َ
َٓ َ
َ ُ َ َُ
َ َ
ۡ َ َََُ ََ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ ْ َ َ
ين * قالوا َل ض ۡي َر ۖ إِنا إِلي َربِنَا ُمنقل ُِبون * إِنا
أيۡ ِديَك ۡم َوأ ۡر ُجلكم ِمن خِل ٖف وۡلصل ِبنكم أجم ِع
َن ۡط َم ُع أَن َي ۡغف َِر لَنَا َربُنَا َخ َط َينَا ٓ أَن ُكنَا ٓ أَ َو َل ۡٱل ُم ۡؤمن َ
ين * الشعراء51 -29 :
ِِ
(فرعون موىس عليه السالم ته) وويل :كه له ما پرته دي بل معبود غوره كړ له زندانيانو به دي
وگرځوم( ،هغه ورته) وويل( :زندان ته مي لېږې) كه څه هم (د خپل حقانيت د اثبات لپاره)
څرگنده نښه درته وړاندي كړم؟! هغه ورته وويل :رائې وړہ كه رښتينى يې! نو خپله عصا ئې
وغورځوله چي ښكاره مار ترې جوړ شو او خپل الس ئې راوايست چي ليدونكو ته روڼ او ځالنده
وو( ،فرعون) په خپيل خوا كي درباريانو ته وويل :دا خو ډېر پوه جادوگر دئ ،غواړي په خپل
جادو رسه مو له خپل ملكه وبايس ،نو څه مشوره راكوئ؟ وئې ويل :ده او ورور ته ئې مهلت
وركړہ او په ښارونو كي ټول راغونډوونيك (جارچيان) وگامره ،تر څو ټول پوه ماهر جادوگران درته
راولي ،نو جادوگران د معلومي ورځي ټاكيل ځاى ته راغونډ كړى شول او خلكو ته وويل شو :آيا
تاسو هم راغونډېدونيك يئ ،تر څو د (موىس په ځاى د خپلو) دغو جادوگرانو متابعت وكړو( ،په
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خاصه توگه هغه وخت چي ) دوى براليس يش ،نو كله چي جادوگران راغلل فرعون ته ئې وويل:
كه موږ براليس شوو نو آيا موږ ته به حتامً څه انعام او اجوره راكول كېږي؟! وئې ويل :هو! او په
هغه صورت كي خو به تاسو (دربار ته) د مقربينو په ډله كي وئ!! موىس ورته وويل :څه چي (د
جادو ښودلو لپاره) غورځوئ وئې غورځوئ!! نو خپل پړي او عصاگاني ئې وغورځول او وئې ويل:
د فرعون په عزت قسم چي موږ هرو مرو غالبېدونيك يو!! نو موىس خپله عصا وغورځوله چي
ناڅاپه ئې هغه څه تېرول چي دوى په درواغو جوړول ،نو جادوگران په سجده پرېوتل او وئې
ويل :په رب العاملين مو اميان راووړ ،د موىس او هارون په رب( ،فرعون) وويل :آيا تر دې د مخه
چي زه اجازه دركړم تاسو اميان راووړ؟!! په دې كي شك نشته چي دى ستاسو هغه مرش دئ چي
جادو ئې درښودىل ،نو اوس به پوه شئ ،حتامً به ستاسو السونه او ستاسو پښې بدل بدل پرې كړم
او تاسو ټول به په دار وځړوم( ،دوى ورته) وويل :باك نشته ،موږ د خپل رب په لوري
ورگرځېدونيك يو ،طمع مو دا ده چي زموږ رب به زموږ خطاگاني په دې خاطر راته وبخښي چي
لومړني اميان راوړونيك شوو)
د قرآن په دې موجزو او مخترصو الفاظو كي هومره پراخ او ژور مطالب او الرښووني پراته
دي چي له رشحي او تفصيل ئې يو كتاب جوړېږي ،ځيني مهمي برخي ئې دا دي:
• فرعونان په دالئلو نه قانع كېږي ،د حق د الري مبارزين دې له ظاملو او فرعون صفته
واكمنانو دا طمع نه كوي چي د دوى دالئل به ومني او له مخالفته به الس واخيل.
• لكه څنگه چي فرعون د موىس عليه السالم مقابلې ته د مرص جادوگران راوړاندي كړل ،همدا
راز به تل او د تاريخ په هر پړاو كي ،د فرعون ملگري ،د هر ديني تحريك په ضد ،ټگامر مذهبي
مرشان راوړاندي كوي او د دين مقابله به په دين او د مذهب مقابله به په مذهب رسه كوي ،د
حقپالو دعوتگرانو په ضد به د دين پلورونكو ټگامرو مذهبي مرشانو ډله لومړي خط ته لېږي.
• كه غواړئ چي يو واقعي دعوتگر وپېژنئ او له دروغجن ،ټگامر ،دين خرڅوونيك او مذهب
پلورونيك مذهبي مرش نه ئې تفكيك كړئ نو دا به د يوه ځالنده مالك او معيار په توگه په پام
كي لرئ چي له فرعونانو رسه ئې چلند څنگه دئ ،د هغه مقابله كوي كه د هغه مزدور دئ ،د ده
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په ض د خوځېږي كه د ده په امر او اشاره ،خداى ته د تقرب په لټه كي دئ كه فرعون ته!! قرآن
دلته د موىس عليه السالم په مقابل كي ټگامر او د فرعون مزدور مذهبي مرشان د جادوگرانو په
څېره كي انځوروي چي دا ئې ځانگړتياوي گڼي :د حقپالونكو په ضد د فرعون په امر راغونډېږي،
له ف رعون نه د مزد او اجورې طمع لري ،تر ټولو سرت هدف ئې دا دئ چي فرعون ته تقرب او
نږدې واىل ئې په برخه يش او د درباريانو په ډله كي ونيوىل يش.
• د فرعوني نظامونو واكمنان به تل د ديني خوځښتونو په ضد په هغه دين او مذهب تركيز
كوي چي د دوى د واكمنۍ تر سيوري الندي په ولس كي خور شوى ،د قومي مذهب بڼه ئې
غوره كړې ،د ټولني حاكم وضعيت د الهي مقدراتو مطابق او د اللّٰه تعاىل د خوښي حالت گڼي،
ولس ته په دې حالت د قناعت توصيه كوي ،له مخالفت ئې منع كوي ،ولس ته ئې پيغام دا وي
چي په روان وضعيت رايض اوسه ،دا واكمنان د خداى سيورى گڼه ،له دې حالت رسه مخالفت له
الهي مقدراتو رسه مخالفت بوله!! گورئ چي فرعون ولس ته څه وايي :ولي د موىس په ځاى د
خپلو مخكنيو مذهبي مرشانو متابعت ونه كړو؟!!
• خو دغه لومړي خط ته لېږل شوي مذهبي مرشان ،هغه چي فرعون خلكو ته ويل :د موىس په
ځاى ولي د دوى متابعت ونه كړو!! كله چي د موىس عليه السالم د دعوت پر حقانيت پوهېږي
او اميان راوړي ،د دوى په اړہ د فرعون دريځ او پرېكړہ دا ده :موىس ستاسو په څېر دئ ،ستاسو
استاد دئ ،تاسو ته هم ده د جادو ښودنه كړې ،په گډہ مو دا لوبه او توطئه جوړہ كړې وه ،كه
دايس نه وى نو ولي مو زما له اجازې مخيك خپله ماته ومنله ،د خلكو په وړاندي موىس ته تسليم
شوئ او اميان مو راووړ؟ اوس به پوه شئ چي له تاسو رسه څه كوم ،السونه او پښې به مو بدل
بدل رسه قطع كوم.
• كوم ځواب چي جادوگران ئې په دې وخت كي فرعون ته وركوي ،ډېر عجيب ،د پام وړ او
ارزښتناك دئ ،وايي :هيڅ پ روا مو نشته ،مرگ ته چمتو يو ،دا مرگ خو له دې پرته بل څه نه دئ
چي موږ د خپل پالونيك رب په لوري بيايي ،هيس هم مرو او د خپل رب په لوري خامخا
ورگرځو!! په دې رسه قرآن موږ ته له يوې خوا دا الرښوونه كوي چي پر خداى باندي اميان انسان
ته دايس جرأت او شهامت ورپه برخه كوي ،دا جادوگران گورئ چي څو شېبې مخيك د فرعون په
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امر راغونډ شوي وو ،د ده لپاره ئې د موىس عليه السالم مقابله كوله ،د فرعون پر رس ئې لوړہ
كوله او د ده د عزت او جالل په طفيل ئې خپله بريا يقيني او حتمي گڼله ،له فرعون نه ئې د
اجورې طمع وه او تر ټولو سرت هدف ئې دا وو چي د فرعون د درباريانو په ډله كي ونيول يش،
خو اوس او په اللّٰ ه تعاىل باندي له اميان نه وروسته په دوى كي دومره ژوره تبدييل راغلې چي د
فرعون د گواښونو پروا نه كوي ،له مرگه نه وېرېږي ،مرگ د اللّٰه تعاىل په لوري د تلو وسيله گڼي
او پرونۍ مادي طمع ئې اوس په معنوي تلوسې بدله شوې او موخه ئې دا ده چي اللّٰه تعاىل ترې
رايض يش او گناهونه ئې ورته وبخښي!! له بيل خوا موږ ته وايي چي د اميان خاوند بايد دايس
وي ،كه تاسو په رښتيا په اللّٰه تعاىل اميان لرئ نو د فرعونانو له گواښونو به نه وېرېږئ.
• د قرآن د وينا له مخي په مرصيانو باندي دا عذابونه او مصيبتونه نازل شوي :قحطي ،د
حاصالتو كمواىل ،طوفان ،ملخان ،كنې ،چنگښي ،ويني ،خو قرآن وايي چي د دې مصيبتونو وجه د
دوى گناهونه وو او هدف ترې دا چي دوى پند واخيل او له خپل كفر ،رشك ،ظلم او فساد نه
الس په رس يش.
َ
َ
َ
َ ََۡ
َ َ َ ۡ َ َ ۡ َٓ َ َ ۡ َ ۡ َ
َ َ
َ ََ
ص ِم َن ٱلث َمر ِت لعل ُه ۡم يَذك ُرون * اَلعراف130:
ٱلسنِين ونق ٖ
ولقد أخذنا ءال فِرعون ب ِ ِ
او يقيناً چي فرعونيان مو په قحطي او د حاصالتو په كموالي رسه ونيول تر څو پند واخيل.
َ َۡ َ َۡ َ َۡ ُ ُ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ْ َ َ ُ ْ
فأرسلنا عليهِم ٱلطوفان وٱلجراد وٱلقمل وٱلضفادِع وٱلدم ءاي ٖت مفصل ٖت فٱستكبروا وكانوا
قَ ۡو ٗما ُم ۡجرم َ
ين * اَلعراف133 :
ِِ
نو طوفان ،ملخان ،كنې ،چنگښي او وينه مو د بېالبېلو نښو (په توگه) پرې راولېږل او دوى لويي
وكړہ او يو مجرم قوم وو.
د دې آيت د (مفصالت) له لفظ نه په څرگنده توگه معلومېږي چي دا مصيبتونه په يوه
وخت او يو په بل پيس نه دي نازل شوي بليك په بېالبېلو وختونو كي نازل شوي ،يو كال قحطي
راغلې ،يو كال د باغونو او زمكو حاصالت كم شوي ،يو كال ملخانو د دوى پر فصلونو بريد كړى،
يو وخت طوفان پرې راغىل ،بل وخت كنې او بيا چنگښي پرې مسلطي شوې او يو وخت د دوى
اوبه د رسو وينو په څېر شوې او دا د بايبل د دې ادعاء خالف ده چي وايي دا ټول حوادث د څو
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اونيو په منځ كي او د موىس او هارون عليهام السالم په الس او هغه وخت تر رسه شوي چي
دوى د فرعون له جادوگرانو رسه مقابله كوله ،د بايبل ادعاء هم د عقل او واقع خالف ده او هم
د قرآن د وينا خالف!! د اللّٰه تعاىل سنت دا دئ چي له مصيبت نه وروسته خپلو بندگانو ته د
توبې او تجديد نظر موقع وركوي ،كه پند وانه خيل ،بل او بل مصيبت پرې راولي ،په يوه وخت د
گڼ شمېر مصيبتونو يو په بل پيس راتلو رسه د توبې او تجديد نظر مجال ختمېږي.

د فرعون د مرش زوى مړينه
بايبل تر دې عنوان الندي لييك :خداى په نيمه شپه كي د ټولو مرصيانو ټول مرشان زامن
ووژل ،د فرعون له مرش زويه د هغه غالم تر زويه چي ترزميك الندي تور زندان كي پروت وو...
په دغه شپه فرعون او درباريان راويښ شول  ...ټولو په جگ غږ ژړا پيل كړہ ...فرعون په
همدغه شپه موىس او هارون راوغوښتل او ورته وئې ويل :ژر له مرصه ووځئ او ارسائيليان هم
دررسه بوځئ ،خپل څاروي هم دررسه روان كړئ ...خو له وتلو مخيك ما ته دعاء وكړئ ... ،نورو
مرصيانو هم ارسائيليانو ته وويل :له مرصه ووځئ ...دوى له مرصيانو ډېر رسه او سپين زر هم
واخيستل ...او په دې توگه ئې د مرص ټولي شتمنۍ له ځان رسه يووړې ...شمېر ئې له ښځو او
ماشومانو پرته نږدې شپږ سوه زره سړي وو ...ارسائيليانو څلور سوه دېرش كاله په مرص كي تېر
كړل...
دلته د بايبل څو عجيبو خربو ته لږ ځري شئ:
• خداى په نيمه شپه كي مرص ته راغى ،د مرص په ټولو كورونو وگرځېدو ،له هغه كوره تېر شو
چي دروازه ئې په وينو لړلې وه ،د هر مرصي كور ته داخل شو ،د هغه مرش زوى ئې ورته وواژو،
په دې وخت كي د ارسائيليانو شمېر نږدې دوه مليونه وو ،طبيعي ده چي د مرصيانو شمېر به
هم لږ تر لږہ څلور مليونه وو ،كه هره كورنۍ لس كسان وگڼو نو د مرص د كورونو شمېر به شپږ
لكه وو ،د بايبل خداى چي د انسان په څېر دئ او تگ ئې هم انسان ته ورته ،گام په گام مخيك
ځي ،په پاته نيمي شپې كي په دې شپږ لكه كورونو گرځېدىل ،شا وخوا څلور لكه مرصي ځوانان
ئې وژلي ،بيا په همدې پاته نيمي شپې كي فرعون موىس او هارون ځان ته غوښتي ،هغوى ته
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ئې له مرصه د وتلو او ده ته د دعاء كولو خربه كړې!!! په همدې شپه د ارسائيليانو ښځو د خپلو
مرصي گاونډيو له مېرمنو ښه ډېر رسه او سپين زر ترالسه كړي ،هومره چي د مرص ټولي شتمنۍ
ئې د ځان كړې او له ځان رسه ئې وړې!!! نه پوهېږم مسيحيان او يهودان كومي بال وهيل چي
دايس مسخره خربي مني ،كه يو ناول ليكونىك وغواړي چي ډېر حريانووىك ناول ولييك نو دا هڅه
خامخا كوي چي خربي ئې څه نا څه په عقل برابري وي ،كه ډېر هوښيار خلك ئې ونه مني نو
ځيني كم عقله خلك خو ئې ومني ،خو د بايبل ليكونيك د دې پروا نه ده كړې ،مسيحيان ئې
دايس موندلي چي گران درواغ تر آسان رښتيا ژر مني ،د زوړ تاريخ هره خربه ورته مقدسه
برېښي!! هر څه چي د دوى پلرونو ته منسوب يش او د انجيل او تورات په نامه وړاندي يش له
تعمقه پرته ئې مني!!
• بايبل تر دې د مخه ليكيل وو چي په مرص كي د يعقوب عليه السالم د مېشتېدو په وخت كي
د ده د كورنۍ د ټولو غړو شمېر اويا كسان وو او اوس لييك چي څلور سوه دېرش كاله وروسته
كله چي له مرصه وتل نو يوازي د نارينه وو شمېر نږدې شپږلكه وو ،يعني د ښځو او ماشومانو
په شمول به لږ تر لږہ دوه مليونه ول او د دې معنى دا ده چي په دې مودې كي د دوى شمېر
نږدې اته ويشت زره پنځه سوه ځله زيات شوى ،كه د بايبل دا له مبالغې ډكه محاسبه ومنو نو
دا دوه مليونه يهودان بايد له نورو څلور سوه دېرشو كلونو تېرېدو وروسته اوه پنځوس مليارده
شوي وي ،چي دا د ټولي نړۍ د موجوده نفوس نږدې لس برابره دئ او بيا په تېرو نږدې دوه
نيم زرو كلونو كي به د دوى شمېر څومره شوى وي؟!! آيا دا محاسبه ډېره خندوونكې نه ده؟
ښايي د بايبل ليكونيك به غوښتيل وي چي همغه زړہ بې بنسټه خربه رښتينې كړي چي بايبل
خداى ته منسوب كړې او وييل ئې دي :د يهودانو شمېر به د آسامن تر ستورو او د زميك تر شگو
هم زيات يش!! خو نن او په  2006ميالدي كال كي د يهودانو مجموعي شمېر شپږو مليونو ته نه
رسېږي!! بايبل دا خربي په دايس وخت كي كړې دي چي د شمېرو په اړہ ئې چا درواغ نه شوى
ثابتوىل ،هغه وخت خو به تر زرو زيات رقم هم نه وو ،چا دا محاسبه وررسه كوله چي اويا
كسيزه كورنۍ څنگه په  430كلونو كي (يعني پنځه نسله وروسته) دوه مليونو ته ورسېده؟!! په
دومره مودې كي خو د سويانو په څېر د هغو حيواناتو شمېر هم دې حد ته نه يش رسېدى چي
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هر ځل ډېر بچيان زېږوي!! بايبل دې ته هم پام نه دئ كړى چي په مرص كي بني ارسائيلو ډېر بد
ژوند درلود ،فرعون د دوى زامن ورته وژل ،په دې صورت كي خو بايد د دوى شمېر د زياتېدو په
ځاى كمېدى!! كه زياتېدل ومنو ،نو په 1998كال كي د دوى د نفوس وده په كال كي  %1،9وه
كه د بايبل په خاطر دا  %2وگڼو نو د دوى شمېر بايد په  430كلونو كي نږدې درې لكه پنځوس
زره وى نه دوه مليونه!!
له دغو غلطو ارقامو او په ارقامو باندي د بايبل له تركيز نه د بايبل په ماهيت پوهېدى شئ،
په الرښود كتاب كي د ارقامو ،شجرو او نومونو په ځاى په اسايس مفاهيمو تركيز كېږي او
الرښوونو ته اهميت وركول كېږي ،قرآن د ارقامو په اړہ فرمايي چي په دې ځان مه مرصوفوئ ،دا
هومره ارزښت نه لري چي له چا رسه پرې مناقشه وكړئ او خپل وخت پرې ضايع كړئ ،د
اصحاب كهف د قصې په ترڅ كي فرمايي چي په دې له خلكو رسه بحثونه مه كوئ چي د دوى
شمېر څومره وو او څو كلونه په غره كي پاته شول ،بس همدومره كافي ده چي ووايئ :دا د
مؤمنو زمليانو يوه ډله وه ،په خداى ئې اميان راووړ ،د ظاملو واكمنانو له وېري ئې غره ته پناه
يووړہ او اللّٰ ه تعاىل د اوږدې مودې لپاره په خوب ويده او ژوندي وساتل ،نه د دوى شمېر په
گوته كوي او نه دا وايي چي څو كلونه په غره كي پاته شول ،فرمايي:
َ
َ
ُ َ
ۡ ْ ََ ُ
َ ُۡ ُ ْ ً َ ٗ
ُ ُ
إِن ُه ۡم إِن َيظ َه ُروا عل ۡيك ۡم يَ ۡر ُج ُموك ۡم أ ۡو يُ ِعيدوك ۡم فِي ِملتِه ِ ۡم َولن تفل ِح ٓوا إِذا أبَدا * الكهف13 :
موږ د دوى قصه په رښتينې توگه درته بيانوو ،دوى يوه دايس ډله وه چي په خپل رب ئې اميان
راوړ او موږ ئې اميان ورمضبوط كړ.
د خپل قوم په اړہ د دوى نظر دايس بيانوي:
َ
َ
ُ َ
ۡ ْ ََ ُ
َ ُۡ ُ ْ ً َ ٗ
ُ ُ
إِن ُه ۡم إِن َيظ َه ُروا عل ۡيك ۡم يَ ۡر ُج ُموك ۡم أ ۡو يُ ِعيدوك ۡم فِي ِملتِه ِ ۡم َولن تفل ِح ٓوا إِذا أبَدا * الكهف20 :
كه دوى درباندي براليس يش نو يا به مو د ډبرو په ويشتلو رسه وژني او يا به مو خپل مذهب ته
وراړوي او په دې صورت كي به هيڅكله بريا درپه برخه نه يش.
د دوى د شمېر په اړہ د قصه خوښو وينا او د دوى په مقابل كي د مسلامن داعي دريځ
دايس په گوته كوي:
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َۡ
َ ُ ُ َ ََ َ َ ُ َۡ
ۡ ۢ َۡ
ُ ُ َ َ َۡ
ُ ُ َ َۡ َ ُ
س َيقولون ثلثة رابِع ُه ۡم كل ُب ُه ۡم َو َيقولون خم َسة سادِس ُه ۡم كل ُب ُه ۡم َرج َما بِٱلغ ۡي ِب ۖ َو َيقولون سبعة
َ
َ
َ َ
َۡ
َ َۡ
ُ َ ََۡ
َ
ََ ُ
َ ٓ َ
َوثا ِمنُ ُه ۡم كل ُب ُه ۡم ۚ قل ربِ ٓي أعل ُم ب ِ ِعدتِهِم ما َيعل ُم ُه ۡم إَِل قل ِيل ۗ فَل ت َما ِر فِيه ِ ۡم إَِل ِم َرا ٗء ظه ِ ٗرا َوَل
َ َۡ
ََٗ
ت ۡستف ِت فِيهِم ِمنۡ ُه ۡم أحدا * الكهف22 :
وايي به :درې ول او څلورم ئې د دوى سپى وو او وايي به :پنځه ول او شپږم ئې د دوى سپى وو،
دا هيس په تياره كي كاڼي ويشتل دي او وايي به :اوه ول او اتم ئې د دوى سپى وو!! ووايه :زما
رب د دوى له شمېره ښه خرب دئ ،يوازي لږ كسان پرې پوهېږي ،د دوى (د شمېر) په اړہ له رس
رسي بحثه پرته له چا رسه شخړہ مه كوه او د دغو خلكو له هيچا د دوى په اړہ پوښتنه مه كوه.
راشئ وگورو چي قرآن د بني ارسائيلو د وتلو څرنگواىل څنگه بيانوي ،د فرعون په اجازه ئې
گڼي كه له فرعونه د بغاوت په توگه؟ آيا د مرصيانو زملي زامن په سيند كي غرق شوي كه په
خپلو كورونو كي وژل شوي؟ د شپې لخوا وتل ئې د دې لپاره وو چي فرعون په همغه شپه د
وتلو امر ورته كړى وو او كه د دې لپاره چي د فرعون له خربېدو د مخه ډېر مزل ووهي او كه د
فرعون لښكري ئې تعقيبوي نو وئې نه يش نيوىل؟!!
قرآن فرمايي چي اللّٰه تعاىل موىس عليه السالم ته د هجرت امر وكړ ،ورته وئې ويل چي د
شپې شپې بني ارسائيل مخيك او ته تر شا له مرصه ووځئ ،فرعون به له خپلو لښكرو رسه په تاسو
پيس درځي ،د نيول كېدو وېره مه كوئ ...د قرآن الفاظ دا دي:
َ
َ َ ُ ْ
ۡ
ََۡ
ُۡ ُ َ
ۡ ۡ ۡ
َ َُ َُ ُ َ
فأس ِر ب ِ ِع َبادِي ل ۡي ًَل إِنكم مت َبعون * َوٱت ُر ِك ٱل َبح َر َره ًوا ۖ إِن ُه ۡم ُجند مغ َرقون * ك ۡم ت َركوا ِمن
ََ َ َ ۡ
َۡ ً
ِيها َفِكه َ
َج َنت َو ُع ُيون * َو ُز ُروع َو َم َقاٖم َكريم * َو َن ۡع َم ٖة َكانُواْ ف َ
ين * كذل ِك ۖ َوأ ۡو َرث َن َها قوما
ٖ
ِ ٖ
ٖ
ِ
ٖ
َ َ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ ٓ ُ َ ۡ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ٓ ۡ َ َٰٓ َ
يل منَ
ءاخ ِرين * فما بكت عليهِم ٱلسماء وٱٓأۡلرض وما كانوا منظ ِرين * ولقد نجينا بنِي إِسر ِء ِ
ۡ
ََ َۡ َ ََ ۡ ََ
َۡۡ َ َُ َ َ
َۡ َ
ان َعال ِيٗا م َن ۡٱل ُم ۡسر َ
ِين * َولق ِد ٱخت ۡرن ُه ۡم علي ِعل ٍم علي
اب ٱل ُمهِي ِن * ِمن فِرعون ۚ إِنهۥ ك
ِف
ِ
ٱلعذ ِ
ۡ
َ َ َٰٓ ُ َ َ ُ ُ َ
َ َُۡ
َۡ َ َ ََ ََۡ ُ َ
ٱٓأۡليت َما فِيهِ بَ َ َٰٓلؤا ْ ُمب ٌ
ين * إِن هؤ َٓل ِء ل َيقولون * إِن ِه َي إَِل َموتتنَا
ٱلعل ِمين * وءاتينهم ِمن َ ِ
ِ
ُۡ َ ََ َۡ ُ ُ َ
ِين * أَ ُه ۡم َخ ۡي ٌر أَ ۡم َق ۡو ُم ُت َبع َو َٱلذ َ
ين * َفأۡتُوا ْ أَِببَآئنَا ٓ إن ُكنتُ ۡم َصدق َ
نشر َ
ين ِمن
ٖ ِ
ِ
ِ ِ
ٱۡلولي وما نحن بِم ِ
َۡ ۡ َۡ َۡ َ ُ ۡ َُ ۡ َ ُ ْ ُ ۡ َ َ َ َََۡ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َََُۡ َ َ َ
ين * ما
قبلِهِم أهلكنهم ۚ إِنهم كانوا مج ِر ِمين * وما خلقنا ٱلسمو ِت وٱٓأۡلرض وما بينهما ل ِعبِ
ۡ َ
ََۡ َ َُٓ َ ۡ َ ََ َ َ ۡ ََ ُ ۡ َ َۡ َُ َ
ون * إ َن يَ ۡو َم ۡٱل َف ۡصل م َيقتُ ُه ۡم أَ ۡج َمع َ
ين * يَو َم َل
خلقنهما إَِل بِٱلح ِق ولِكن أكثرهم َل يعلم
ِ
ِ
ِ ِ
بايبل د قرآن په رڼا كي

269

َ َ َ َ ُ َُ ُ َ َۡ ُ َ
ۡ
َ َ
ًۡ َ َۡٗ َ ٗ َ ُ
ٱلرح ُ
ُيغنِي َمولي عن مولي ش ۡيا َوَل ه ۡم يُنص ُرون * إَِل من رحِم ٱلله ۚ إِنهۥ هو ٱلعزِيز
ِيم *
َ َ َ َ َُ
إِن شج َرت ٱلزقوِم * الدخان43-23 :
زما بندگان د شپې شپې روان كړہ ،يقيناً چي ستاسو تعاقب به كېږي او بحر آرام او والړ پرېږده،
بې شكه چي دوى غرقېدونىك لښكر دئ ،څومره باغونه ،چينې ،فصلونه او د اوسېدو غوره ځايونه
ئې پرېښودل او هغه نعمتونه چي چړچې ئې په كي كولې؟!! همدايس؛ او بل قوم ته مو په
مرياث وركړل ،نو نه آسامن او زميك پرې وژړل او نه مهلت وركړى شو!!او يقيناً بني ارسائيل مو له
هغه سپكوونيك عذابه وژغورل ،له فرعونه؛ يقيناً چي هغه د مرسفينو له ډلي يو سرت متكرب وو او
يقيناً چي په پوهي رسه مو (بني ارسائيل) پر ټولو نړۍ والو غوره كړل او هغه نښي مو وركړې
چي څرگندي آزمويني په كي وې.
همدا راز فرمايي:
َ
َ
َ
َ َ ٓ َ
َ َ ۡ َۡ
َ ٓ ُ ُ َُ َ
ون * َفأَ ۡر َس َل ف ِۡر َع ۡو ُن فِي ۡٱل َم َدآئن َح ر َ
ين * إِن
َوأ ۡوح ۡينَا إِلي ُموس َٰٓي أن أسرِ ب ِ ِعبادِي إِنكم متبع
ِ ِ شِ ِ
ََ
َ َ ََٓ ُ َ
َ َٰٓ ُ َ َ َ َ ُ َ
َ ََ ۡ ۡ
َ ََ ٌ َ
يع ح ِذ ُرون * فأخ َرج َن ُهم ِمن جن ٖت
هؤ َٓل ِء لشِ ۡر ِذمة قل ِيلون * ِإَون ُه ۡم لنَا لغائِظون * ِإَونا لج ِم
َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ٓ ۡ َ َٰٓ َ َ َ ۡ َ ُ ُ ُ ۡ َ َ َ َ
َ ُُ َََ َ
َُُ
ِين * فلما
يم * كذل ِك ۖ وأورثنها بنِي إِسر ِءيل * فأتبعوهم مشرِق
وعيو ٖن * وكنو ٖز ومقاٖم كرِ ٖ
َ َ َ ۡ ُ َ َ َ ََ
ََۡ َ ۡ َٓ
َ َٰٓ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ
َ ۡ
َ َ
ت َرءا ٱلجمعا ِن قال أصح ُب ُموس َٰٓي إِنا ل ُمد َركون * قال ك َٓل ۖ إِن م ِع َي َربِي س َيه ِدي ِن * فأوحينا
َ ََ ََ َ ُُ
َ َۡ َ َ
َ َ َ ۡ ۡ
َ
َ َ ۡ
َ َ ۡ َۡ
اك ٱل َبح َر ۖ فٱنفل َق فكان كل ف ِۡر ٖق كٱلطودِ ٱلع ِظي ِم * َوأ ۡزلفنَا ثم
إِلي ُموس َٰٓي أ ِن ٱض ِرب ِبعص
َ
َ َ ََ ََۡ ُ َ َ َ َ َ ُٓ َ ۡ َ َ ُ َ َ ۡ ََۡ َ
َ َ ٗ َ
ٱٓأۡلخر َ
ين * إِن فِي ذل ِك ٓأَليَة ۖ َوما
ٱٓأۡلخرِين * وأنجينا موسي ومن معهۥ أجم ِعين * ثم أ غرقنا
ِ
َ َ ََ ََُ َۡ ُ َ
َ َ
ان أَ ۡك َث ُر ُهم ُم ۡؤمن َ
ٱلرح ُ
ِيم * الشعراء68-52 :
ين * ِإَون ربك لهو ٱلعزِيز
ك
ِِ
او موىس ته مو وحي وكړہ چي زما بندگان روان كړہ(،دوى ترمخ او ته ئې تر شا) ،يقيناً چي
ستاسو تعاقب به كېږي ،نو فرعون ښارونو ته اربيك ولېږل( ،او وئې ويل)  :دا يو لږىك ټولگى دئ
او دا دوى دي چي زموږ غصه ئې راپارولې او يقيناً چي موږ يو محتاط ټوىل يو ،نو له باغونو او
چينو مو وايستل او له خزانو او غوره بنگلو ،همدايس؛ او بني ارسائيلو ته مو په مرياث وركړل ،نو
د ملرختو پر مهال ورپسې شول او كله چي دواړو ډلو يو بل رسه وليدل د موىس ملگرو وويل:
شك نشته چي موږ وموندل شوو (دا دئ موږ ته راورسېدل) ،وئې ويل :دايس نه ده؛ يقيناً چي
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زما رب رارسه دئ ،هغه به حتامً (د نجات) الر راښيي ،نو موىس ته مو وحي وكړہ چي دا سيند په
عصا ووهه ،نو وچاود او هره برخه ئې د سرت غره په څېر (پر ځاى والړہ) وه ،هغه ځاى ته مو
وروستني هم رانږدې كړل او موىس او ټول هغه كسان مو وژغورل چي له ده رسه ول ،بيا مو
وروستني غرق كړل ،يقيناً چي په دې كي سرته نښه ده او ډېرى ئې اميان راوړونيك نه ول او يقيناً
چي ستا رب مهربان عزمتن دئ.
گورئ چي موىس عليه السالم په هغه سخت حالت كي ،چي له هري خوا الر پرې بنده ،د
دښمن مجهز فوځ ئې تر شا ،مخي ته بحر حايل او ملگري ئې هم وېري اخيستي ،خو دى په
همدې حالت كي ډاډہ او مطمنئ دئ او د اللّٰه تعاىل مرستي ته سرتگي په الر او د همدغه ډاډ او
اطمئنان په وجه اللّٰه تعاىل ورته وفرمايل :اوس نو دا بحر په خپيل عصا ووهه ،يعني دا الهي
مرسته د هغه ډاډ او اطمئنان نتيجه وه چي موىس عليه السالم وښودو او خپلو ملگرو ته ئې
وويل :گامن مه كوئ چي موږ ونيول شوو او د دښمن په الس كي پرېوتو!! اللّٰه تعاىل رارسه دى؛
هغه زموږ د ژغورني ذمه وار دئ!!
ښايي هيڅ هوښي ار او د حساس ضمري خاوند به دا رضورت احساس نه كړي چي د قرآن دا
بليغه ،اغېزناكه او عربتناكه وينا د بايبل له هغي پرېوتې او گډي وډي وينا رسه مقايسه يش ،دې
ته د انسان زړہ په رپېدا رايش ،د رس وېښتان ئې ځيږ يش ،دا آيتونه ئې له ځان رسه همغي
صحنې ته بوځي ،دايس احساس وررسه راپيدا يش چي دا هر څه په خپلو سرتگو گوري ،يوه ډله د
سيند په څپو رسه وژغورل يش او بله په همدې څپو كي غرقه يش ،يوه ته سيند په خپيل سينې
الر وركوي او بل ته خپل كومى پرانيزي ،له يوه رسه بې وزلي او وېري اخيستي ملگري دي او له
بل رسه مغرور او مجهز فوځ ،يو د آزادۍ لپاره خوځېدىل او بل د غالمۍ په زنځېرونو كي د يوه
مظلوم ولس د ساتلو تكل كوي ،يو پر اللّٰه تعاىل توكل كوي ،د هغه په امر خوځېدىل او خپله الر
په خپيل عصا پرانيزي او بل د خدايۍ دعوى كوي ،يو د بنگلو ،باغونو او خزانو خاوند دئ او بل
تش الىس ولس ،له هر څه محروم ،د وطن پرېښودو ته اړ ... ،خو گورئ چي وروستۍ فتح او
بريا د چا په برخه كېږي او له ماتي رسه څوك مخامخ كېږي؟!! پرېكړي له عرشه صادرېږي نه د
زميك پر رس له قرصونو ،دايس نه ده چي د زور او ځواك خاوندان به تل براليس وي او په هري
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نښتي كي به بريا د دوى په برخه!! نه گورئ چي فرعون له كوم برخليك رسه مخامخ شو؟!! آيا له
خپل لښكر رسه يو ځاى غرق نه شو؟ او شتمنۍ ئې بني ارسائيلو ته په مېراث پاته نه شوې؟!!
د فرعون غرقېدا دايس پېښه ده چي انكار ترې ډېر گران دئ ،د مرص فرد فرد له خپل پالر
نيكه نه اورېدلې او سينه په سينه تر ننه رارسېدلې ،د فرعون په موميايي شوي كالبت باندي؛
وروستيو علمي څېړنو هم ثابته كړہ چي هغه په اوبو كي د غرقېدو په وجه مړ شوى ،بايبل هم
دا قصه رااخيستې ده خو هيس د يوې پېښي په توگه ،له قصې مخيك او وروسته به دايس څه په
نظر در نه يش چي د قصې د بيانولو موخه او هدف گڼل كېږي ،خو وگورئ چي قرآن په دې اړہ
څومره عربتناكه وينا لري:
ُُ ۡ َۡ ََ َٓ َۡ َُ َۡ َ َ
َۡ ُ
ۡ َٰٓ َ ۡ ۡ َ َ ۡ َ
َ َ
َوج َو ۡزنا ب ِ َبن ِ ٓي إِس َر ِءيل ٱل َبح َر فأت َبع ُه ۡم ف ِۡرعون َو ُجنُودهۥ َبغيٗا َوعد ًوا ۖ حت َٰٓي إِذا أد َركه ٱلغ َر ُق قال
َ َ ُ ََُ َ َ َ َ َ َ َ ۡ
َ ُ ٓ ْ ۡ َ َٰٓ َ َ َ َ ۠ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ
َٰٔـن َوقد عص ۡيت
ءامنت أنهۥ َٓل إِله إَِل ٱل ِذ ٓي ءامنَت بِهِۦ بنوا إِسر ِءيل وأنا ِمن ٱلمسل ِ ِمين * ءآل
َ ۡ ۡ ُ َ َ َ َُ َ ۡ َ َۡ َ َ ٗ
َُۡ َ ُ َ
َ َ
نت م َن ۡٱل ُم ۡفسد َ
ين * فٱل َيو َم ننَجِيك ب ِ َبدنِك ل ِتكون ل َِمن خلفك ءايَة ۚ ِإَون كث ِ ٗيرا ِم َن
قبل وك
ِ ِ
ِ
ََ ُ َ
َ َ ۡ َ
س عن ء َايت ِنَا لغفِلون* يونس92 -90 :
ٱلنا ِ
او بني ارسائيل مو له سينده تېر كړل ،نو فرعون او لښكري ئې د ظلم او تېري په قصد ورپسې
شول ،تر هغه چي غرقېدا راگېر كړ ،وئې ويل :په دې اميان راوړم چي له هغه معبود پرته بل
معبود نشته چي بني ارسائيلو پرې اميان راوړى او زه (نور د اللّٰه تعاىل په وړاندي) له غاړہ
اېښودونكو او تسليم شوو يم!! اوس! او په دايس حال كي چي مخيك دي رسكښي كوله او له
مفسدينو وې؟!! نو نن به دي بدن وژغورو تر څو هغو كسانو ته (د عربت) نښه وې چي له تا
وروسته (راځي او پاته) دي او د خلكو ډېرى زما له آيتونو غافل دي!!
بايبل د دغو اسايس خربو له كولو عاجز دئ ،قصه د قصې لپاره راوړي نه د كوم اوچت او
سپېڅيل مقصد لپاره !!

د فصح د عيد مقررات
بايبل دا عنوان دايس رشوع كوي :بيا خداى موىس او هارون ته د فصح د عيد مقررات دايس
وروښودل :هيڅ غري يهودي به د قربانۍ د وري غوښه نه خوري ،خو هغه غالم چي اخيستل
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شوى او ختنه شوى وي كوىل يش دا غوښه وخوري ،خدمتگار او غري يهودي مېلمه به ئې هم نه
خوري ،د وري ټوله غوښه په همغه خونو كي وخورئ چي په كي اوسېږئ ،دا غوښه به له كوره
بهر نه وړئ ،هيڅ هډوىك به ئې نه ماتوئ ...په دې مراسمو كي يوازي هغه څوك برخه اخيستى
يش چي سنت شوى وي ...اوه ورځي به پتريه ډوډۍ خورئ ،په دې مودې كي بايد ستاسو په
كورونو كي حتى ستاسو په سيمي كي خمريه پيدا نه يش ...ستاسو مرشان زامن او د څارويو
لومړي بچيان به زما وي...د خره د لومړي كوټي په ځاى به ورى وركوئ ...كه ورى مو نه وركاوو
نو خر وركړئ خو غاړہ به ئې ورماتوئ)...
• دلته څو خربي د ځانگړې توجه وړ دي:
• دلته د څارويو د بچيانو وركول څلور ځيل تكرار شوي ،چېري هم چي بايبل د قربانۍ په اړہ
بحث كوي ،نو جدي تأكيد او تركيز او ډېر تكرار به مو تر سرتگو يش ،له دې تركيز او تأكيد نه په
واضح توگه معلومېږي چي د بايبل ليكونىك حتامً د معبد مجاور وو او دا د خداى په نامه قرباني
د ده د ډلي په واك كي پرېوته)!!
• يهودانو ته ويل شوي چي د قربانۍ غوښه به غري يهودي ته نه وركوئ ،كه غري يهودي ته پاته
كېده نو غوره دا ده چي وئې سوزوئ ،دې ته ورته احكام به په بايبل او تورات كي ډېر په نظر
دريش ،بايبل د غرييهودي ښځو رسه نكاح نه يوازي ناروا گڼي بليك هغه د اللّٰه تعاىل د غصې او
غضب باعث بولي ،دا ښيي چي بايبل د كوم متعصب يهودي په الس ليكل شوى ،دايس يهودي
چي يهوديت ته د مذهب په سرتگه نه بليك د قوم په سرتگه گوري ،د ده له نظره هر يهودي ،كه
ښه وي كه بد ،كه كافر وي كه مؤمن ،تر هر بل انسانه غوره دئ ،كه هر څومره نېك او صالح او
د اوچتو اخالقو خاوند وي ،حتى كه د فرشتې په څېر له گناهونو لري وي ،خو له دې امله چي
يهودي نه دئ او له يهودي مور او پالره نه دئ پيدا شوى ،نه ئې اميان خداى ته ارزښت لري او نه
ئې صالح عملونه!! آيا د يوه دين او مذهب د لري غورځولو لپاره همدا كافي نه ده چي د
انسانانو تر منځ په تبعيض او نابرابرۍ باور لري؟!! آيا كوم رشيف او عاقل انسان به دايس دين
ومني چي يوه قوم ته د نړۍ په ټولو انسانانو ترجيح وركوي؟ آيا دايس دين كوىل يش په نړۍ كي
صلح ،عدالت ،برابري او امنيت راولي او د انسانانو ترمنځ ورورگلوي او اخوت تأمين كړي؟!! آيا د
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تاريخ د اكرثو جگړو المل همدغه قومي او نژادي تعصب نه وو؟ د اللّٰه تعاىل دين له دې منزه
دئ چي د اللّٰه تعاىل په بندگانو كي د نژادي او قومي توپري سپارښتنه وكړي ،يو قوم د اللّٰه تعاىل
نازوىل قوم او ستانه وگڼي او بل ذليل ،سپك او د تحقري وړ ،د اللّٰه تعاىل له لوري لېږل شوي
كتابونه د انجيل او تورات په شمول دا خربه كوي چي ټول انسانان يوه خداى ،له خاورو او له
يوه پالر او مور نه پيدا كړي ،د هيچا په رگونو كي خاصه او ځانگړې وينه نه خوځېږي ،هيڅوك
په بل باندي قومي او نژادي فضيلت نه لري ،له اميان او عمل نه پرته د فضيلت بل المل نه مني،
دا د جاهلو قومونو او محرفو مذهبونو خصوصيت شمېري چي يوه قوم او ټرب ته پر نورو لوړتيا
او فضيلت وركوي او د قربانۍ په اړہ فرمايي چي دا د اللّٰه تعاىل بې وزلو او نېستمنو بندگانو ته
وركړئ ،څه چي تاسو د خداى حق گڼئ هغه د خداى محتاجو بندگانو ته وركړئ كه څه هم كافر
وي!! قرآن د بايبل د دغي غلطي خربي په ترديد كي مسلامنانو ته الرښوونه كوي چي ستاسو
طعام اهل كتابو ته حالل دئ او د هغوى طعام تاسو ته:
َ
َ
َ َ ُ
ُ
َۡۡ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ ْ ۡ َ
ٱليوم أ ِحل لكم ٱلطيِبت ۖ وطعام ٱل ِذ
ين أوتوا ٱلِكت َب حِل لك ۡم َوطع ُامك ۡم حِل ل ُه ۡم ۖ
َ
َۡ ُ ۡ َٓ َ َُُۡ ُ َ
ْ
ۡ
ُ
ُ
َ
َو ۡٱل ُم ۡح َص َن ُت م َن ۡٱل ُم ۡؤم َنت َو ۡٱل ُم ۡح َص َن ُت م َن ٱلذ َ
ين أوتوا ٱلِكت َب ِمن قبل ِكم إِذا ءاتيتموهن
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُُ َُ َ ُۡ َ َ
َ ََ َُ ٓ َۡ َ ََ َۡ ُۡ ۡ َ
ُ
يمن َف َق ۡد َحب َط َع َملُ ُهۥ َو ُهوَ
َ
ۡ
َ
ٱۡل ِ
ِ
أجورهن مح ِصنِين غير مس ِفحِين وَل مت ِخ ِذي أخدا ِٖۗن ومن يكفر ب ِ ِ
فِي ٱٓأۡلخ َِر ِة م َن ۡٱل َخسر َ
ين * المائدة5 :
ِ
ِ ِ
نن ټول پاكيزه شيان درته حالل كړى شول او د اهل كتابو طعام تاسو ته حالل دئ او ستاسو
طعام دوى ته حالل دئ او له مؤمنانو په نكاح كېدونكې ښځي هم او له هغو خلكو په نكاح
كېدونكې ښځي هم درته حاللې دي چي له تاسو مخيك كتاب وركړى شوى ،په دې رشط چي مهر
ئې وركړئ ،په دايس حال كي چي نكاح كوونيك به وئ نه زنا كوونيك او نه د پټي معشوقې او
محبوبې نيونيك ،او څوك چي له اميانه انكار وكړي نو يقيناً چي عمل ئې حبط او تباه شو او هغه
به په آخرت كي له زيامننو وي.
له دې آيتونو مخيك آيتونو كي د شيانو ِحل او حرمت يا د دوى د ذاتي مواصفاتو له مخي او
يا د حاللولو د طريقې له مخي څېړل شوى ،خو په دې مبارك آيت كي ِحل او حرمت ته له يوه
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بله پلوه اشاره شوې او هغه دا چي دا د مؤمن د الس دي او كه د غري مؤمن د الس ،په دې اړہ
څو الرښووني شوې:
• نن ټول پاكيزه شيان درته حالل شول.
• د اهل كتابو پاكيزه طعام هم درته حالل دئ.
• ستاسو طعام دوى ته حالل دئ ،تاسو ته دا اجازه دركړى شوې چي هغوى ته طعام وركړئ.
• لكه څنگه چي د مسلامنو ښځو نكاح درته روا ده د اهل كتابو د پاك ملنو ښځو نكاح هم درته
روا ده ،خو په څو رشطه -1 :مهر ئې وركړئ -2 .په خپيل نكاح كي د دوى د ساتلو په موخه ئې
په نكاح كړئ نه د دې لپاره چي څو ورځي خپله جنيس اړتيا رفع كړئ او نه دايس چي دا نكاح
مو پټي يارانې ته ورته وي -3 .دې ته مو پام وي چي دا نكاح تاسو كفر ته متاميل نه كړي ،پام
كوئ چي د اهل كتابو دايس ښځي په نكاح نه كړئ چي ستاسو اميان ته تاوان رسوي او ستاسو
آخرت تباه كوي.
دې ته مو بايد پام وي چي اهل كتاب يوازي نوم نه دئ او په هر هغه چا ئې اطالق نه شې
كېدى چي په قوم يهودي وي او يا له يهودي او مسيحي مور پالر پيدا شوى وي ،اهل كتاب يعني
هغه كسان چي په كوم الهي كتاب باور لري ،د تورات او انجيل متابعت كوي ،د دايس اهل كتابو
خو نه
ذبيحه خوړل او ښځي په نكاح كول روا دي ،اما هغه چي نوم ئې يهودي يا مسيحي
په عقيده كي دوى ته ورته

او نه په عمل او اخالق كي ،نه په تورات عمل كوي او نه په

انجيل ،دوى ته د اهل كتابو په سرتگه كتل ،ذبيحه ئې حالله گڼل او ښځي ئې په نكاح كول روا نه
دي .كه د مسلامن هغه غري رشعي ذبيحه حالله نه وي چي د اللّٰه نوم ورباندي نه وي ياد شوى
او يا له اللّٰ ه پرته د بل چا په نامه ذبح شوې وي ،نو د مرشك اهل كتاب هغه ذبيحه به څنگه
حالله وي چي د خپل مذهب مطابق ئې نه ده ذبح كړې؟! كه اسالم موږ د بدملني مسلامني
ښځي له نكاح كولو منع كوي نو د اهل كتابو د مرشكي او بد ملني مېرمني د نكاح اجازه به څنگه
راكوي؟!! گورئ چي اسالم عقيدې او عمل ته اعتبار وركوي او بايبل نسب ته.
• د بايبل دا خربه خو ډېره د حريت وړ ده چي وايي :كه خر مو د قربانۍ لپاره وركاوو نو غاړہ
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ئې ور ماته كړئ!!! بايبليانو ته وايو :آيا د بايبل دغه خربه كافي نه ده چي دا كتاب لري
وغورځوئ؟!! عاقل انسان خو چي په يوه كتاب كي يوه دايس خرافي او مسخره خربه ومومي نو
يوې خوا ته ئې ږدي ،بايبل خو له دايس خربو ډك دئ ،دغلته وايي :هيڅ غري يهودي به د قربانۍ
د وري غوښه نه خوري ،خو هغه غالم چي اخيستل شوى او ختنه شوى وي كوىل يش دا غوښه
وخوري ،خدمتگار او غري يهودي مېلمه به ئې هم نه خوري ،د وري ټوله غوښه په همغه خونو
كي وخورئ چي په كي اوسېږئ ،دا غوښه به له كوره بهر نه وړئ ،هيڅ هډوىك به ئې نه ماتوئ...
په دې مراسمو كي يوازي هغه څوك برخه اخيستى يش چي سنت شوى وي ...اوه ورځي به پتريه
ډوډۍ خورئ ،په دې مودې كي بايد ستاسو په كورونو كي حتى ستاسو په سيمي كي خمريه پيدا
نه يش ...نه پوهېږو په تاسو څه بال نازله شوې چي دا كتاب د يوه مقدس او حتى الهي كتاب په
توگه منئ؟!! آيا د خره غاړہ ورماتول قرباني ده؟ آيا اللّٰه تعاىل خپلو بندگانو ته د دايس كارونو
امر كوي؟!!
بايبل ورپسې لييك :په دې سفر كي به خداى د ورځي له لوري په ورېځو رسه او د شپې له
لوري د اور په ستني رسه د دوى الرښوونه كوله ،نو ځكه ئې هم د ورځي سفر كوىل شو او هم د
شپې ،دا د اور او ورېځو ستني به هيڅكله له دوى نه بېلېدې!! دا خربي نه له عقل رسه اړخ
لگوي او نه د اللّٰه تعاىل له سننو رسه ،اللّٰه تعاىل نه په اور رسه چا ته الر ښيي او نه په ورېځو
رسه ،اللّٰ ه تعاىل خو ورېځي د باران ورولو لپاره پيدا كړې ،قرآن د بايبل د دې ادعاء خالف فرمايي
چي په بني ارسائيلو مو په صحرا كي د ورېځو سيورى جوړ كړ ،په همدې رسه ئې له سختي
تودوخي وژغورل ،بارانونه ئې پرې ورول او له تندي ئې ژغورل .تاسو به په ډېرو نورو مواردو كي
هم وگورئ چي بايبل د پورتنۍ خربي په څېر په غريطبيعي ،د الهي عامو او مشهودو سننو خالف
او په خارق العاده خربو ت ركيز كوي او قرآن د دې برعكس د عامل طبيعي پېښي او حوادث د اللّٰه
تعاىل د ترصف نښه گڼي ،قرآن وايي له ورېځو مو تاسو ته سيورى جوړ كړ او بايبل وايي خداى
په ورېځو او د اور په ستنو رسه بني ارسائيلو ته الر ښوده!! بايبل وايي چي دا ورېځي او اور
فرشتې وې ،خو قرآن واي ي چي دا همغه ورېځ وه چي باران ترې ورېږي!! بايبل وايي چي خداى
د اور او ورېځو له منځه ځان وښود او قرآن په حريت او تعجب رسه پوښتي :آيا دوى د دې
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انتظار لري چي خداى د ورېځو په لوخړو كي دوى ته رايش؛ او فرشتې هم او كار پاى ته
ورسېږي؟!! په دايس حال كي چي كارونه ټول اللّٰه ته راجع كېږي.
َ ۡ ُ َ َ َ ۡ
ۡ َ َٰٓ َ ُ ُ
َ
ُ َ
ُ
َۡ
ُ َ
هل يَنظ ُرون إِ َٓل أن يَأت َِي ُه ُم ٱلله فِي ظل ٖل ِم َن ٱلغ َماِم َوٱل َمل ِئكة َوق ِض َي ٱٓأۡل ۡم ُر ۚ ِإَولي ٱللهِ ت ۡرج ُع
ۡٱۡل ُ ُم ُ
ور * البقرة210:
بايبل ورپسې وايي :كله چي فرعون ته اطالع ورسېده چي بني ارسائيل تښتېدلي نو دى او
درباريان ئې پښېامنه شول او وئې ويل :دا څه غلط كار وو چي موږ وكړ...نو د مرص پاچا خپله
گاډۍ تياره كړہ...لښكر ته ئې د خوځېدو امر وكړ ...نو له خپلو شپږ سوه مخصوصو گاډيو او د
مرص له ټولو گاډيو رسه وخوځېدل...كله چي ارسائيليانو وليدل نو ووېرېدل ،موىس ته ئې وويل:
ولي دي موږ دغي صحرا ته راوستلو؟ مگر په مرص كي قربونه نه وو چي دې بېديا ته دي راوستلو
چي ومرو ...تا ته مو وييل وو چي موږ خپل حال ته پرېږده ...په مرص كي د غالمۍ ژوند تر دې
غوره وو چي په دې صحرا كي ومرو...خداى موىس ته وويل :عصا دي د درياب لوري ته اوږده
كړہ چي اوبه ئې رسه بېيل يش او بني ارسائيل له هغي الري تېر يش چي په اوبو كي پرانيستل
كېږي ...په دې وخت كي هغه فرشته چي د بني ارسائيلو په مخيك به خوځېده د دوى شا ته
منتقل شوه او د ورېځو ستنه هم شا ته منتقل او د مرصيانو او بني ارسائيلو تر منځ حايل شوه...
چي شپه شوه نو د ورېځو ستنه هم د اور په ستني بدله شوه ،دايس چي بني ارسائيل په رڼا كي
او مرصيان په تياره كي ول ...بيا موىس خپله عصا د اوبو طرف ته اوږده كړہ اوبه څريي شوې او
بني ارسائيلو ته الر پرانيستل شوه ...ټوله شپه له مرشقه تېز باد وچلېدو او الر ئې وچه كړہ...
بني ارسائيل له اوبو تېر شول ...سهار خداى د ورېځو او اور له منځه مرصيانو ته وكتل او هغوى
ئې پرېشانه كړل ،دايس چي د ټولو گاډيو څرخونه له خپله ځايه اوچت شول ...حركت ئې نه شو
كوىل ...مرصيانو وويل :راځئ چي وتښتو ځكه خداى د بني ارسائيلو لپاره له موږ رسه جنگ ته
حارض شوى ...كله چي بني ارسائيل له سينده تېر شول ،سهار خداى موىس ته وويل :عصا دي
اوبو ته اوږد ه كړہ چي اوبه بېرته رسه وريش...اوبه رسه ورغلې او د فرعون لښكر دايس له منځه
والړ چي يو كس ئې هم ترې ژوندى پاته نه شو)...
د بايبل له منونكو پوښتنه كوو :بايبل خو ليكيل چي د بني ارسائيلو د وتلو په شپه خداى په
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نيمه شپه كي مرص ته ننووت ،د ټولو مرصيانو مرشان زامن ئې د فرعون د زوى په شمول ووژل
او د شپې په همدغي نياميي كي فرعون موىس او هارون وروغوښتل چي ټول له مرصه ووځئ،
كه دا خربي رښتيا وى نو فرعون به څنگه په دايس حال كي موىس عليه السالم تعقيباوو؟ ده خو
د بايبل د خداى زور ليدىل وو څنگه به ئې بيا دا جرأت كاوو؟ آيا ممكنه ده چي يوه قوم ته دي
نږدې څلور سوه زره جنازې پرتې وي بيا دي هم دومره لوى لښكر برابر كړي او په دوه مليونه
تښتېدونكو پيس دي ووځي؟!! له دې خربو خو په ډاگه معلومېږي چي د بايبل هغه خربه دروغ
ده چي خداى مرص ته ننوىت وو او د مرصيانو مرشان زامن ئې ورته وژلي وو!!

د موىس رسود
• دلته بايبل يو رسود رانقلوي او په پاى كي ئې لييك :د دې رسود له ويلو وروسته مريم نبيه د
هارون خور چمبه (دريا) راواخيسته او وهله ئې او نڅا ئې پيل كړہ ،نورو ښځو هم همدا كار
وكړ ...او مريم دا رسود ووايو :د خداى رسود ووايئ چي په پرمتينه توگه غالب شوى او د دوى
آسونه او سواره ئې په اوبو كي وغورځول!!
تاسو به د بايبل په نورو برخو كي هم وگورئ چي چنگ ،رباب ،چمبه ،رقص او نڅا د ذكر او
عبادت جزء گڼي ،دلته د هارون خور د رقص او نڅا او سندرو په حال كي ښيي او په نورو
ځايونو كي خپل انبياء دايس معرفي كوي چي د مستۍ ،رقص او وجد په حالت كي به غيبي
خربي ورته معلومېدې!!

من او سلوى
تر دې عنوان الندي په بايبل كي دا خربي د غور وړ مومو( :بني ارسائيلو بيا له موىس او
هارون نه شكايت وكړ او وئې ويل :كاش چي په مرص كي پاته وى او هملته خداى وژلي وى،
هلته به له غوښو د ډكو دېگونو خوا ته كښېنستو او چي څومره مو زړہ غوښتل خوړله مو ،خو
اوس به په دغي دښتي كي چي تاسو ورته راوستلو ډېر ژر له لوږي ومرو ...خداى موىس ته
وويل :اوس به له آسامن ه دوى ته ډوډۍ راولېږم ...هرڅوك كوىل يش له خپله كوره ووځي او د
همغي ورځي لپاره ډوډۍ جمع كړي ...غواړم په دې حكم رسه دوى وآزمويم چي زما اطاعت
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كوي كه نه ...د جمعې په ورځ كوىل يش د دوو ورځو خوراك جمع كړي...دوى ته ووايه چي هر
مازديگر به غوښي خوري او هر سهار به په ډوډۍ مړېږي ...د همغي ورځي په مازديگر ډېر
مړزان راغلل او د دوى شا و خوا سيمه ترې ډكه شوه ...او سهار پرخه پرېوته او كله چي پرخه
ختمه شوه وړې وړې دانې ترې پاته شوي چي د واوري دانو ته ورته وې ...يو له بله ئې وپوښتل:
دا څه دي؟ موىس ورته وويل :دا همغه ډوډۍ ده چي خداى دركړې چي وئې خورئ ...خداى
فرماييل چي هره كورنۍ د خپيل ورځنۍ اړتيا په اندازه ترې جمع كوىل يش ...د هر كس لپاره يو
عومر (نږدې دوه نيم ليرته) ...،نو دوى بهر ووتل او په ټولولو ئې لگيا شول ،چا ډېر او چا كم
غونډ كړل خو كله چي ئې وتلل نو وئې ليدل چي چا ډېر غونډ كړي وو زيات ونه ختل او چي چا
لږ غونډ كړي وو كم ونه ختل ...هر چا خپله ټاكلې برخه ترالسه كړې وه!!! موىس ورته وويل:
هيڅ څه به ئې تر سبا پوري نه ساتئ ...خو ځينو د موىس خربي ته اعتناءء ونه كړہ ،څه ئې سبا
ته ساتيل ول ...خو سهار متوجه شول چي ټول خوسا شوي او چينجي په كي راپيدا شوي ...موىس
هارون ته وويل :له دې من يو عومر (نږدې دوه نيم كيلو) په يوه لوښي كي وساته چي راتلونكو
نسلونو ته د پند او عربت لپاره پاته يش ...چي دغه بيا (د عهد صندوق) كي له نورو مقدسو
شيانو رسه كېښودى شو!!!
دلته د بايبل د وينا ضعيف ټيك دا دي:
• ارسائيليان ئې دايس انځور كړي لكه چي په مرص كي دوى ډېر مرفه ژوند درلود ،دايس چي له
غوښو د ډكو دېگون و خوا ته به كښېنستل او چي څومره به ئې زړہ غوښتل خوړله به ئې!! دا په
مرص كي د ارسائيليانو د بد ژوند ،فقر ،لوږي او د غالمۍ د ژوند يو معكوس او غلط تصوير او د
حقائقو خالف وينا ده ،كه ارسائيليانو په مرص كي دايس مرفه ژوند درلودى نو هيڅكله به له
موىس عليه السالم رسه هجرت ته نه وو تيار شوي!!
• وايي :خداى له دوى رسه وعده كړې وه چي مازديگر به غوښه او سهار به ډوډۍ وركوي ،خو
سهار ئې د ډوډۍ په ځاى سپيني دانې وموندې او موىس ورته وويل چي دا همغه ډوډۍ ده چي
خداى ئې وعده دررسه كړې وه!! په دانو باندي د ډوډۍ اطالق نه يش كېدى ،د خوراك ،روزي او
رزق په نامه يادېدى يش خو هيڅوك دا غلطي نه كوي چي دانو ته د ډوډۍ نوم وركړي.
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• دا خوشې او بې بنسټه خربه ده چي وايي :كه چا ډېر غونډ كړي وو يا لږ  ،چي كور ته ئې
يووړل او وئې تلل نو همغه يو (عومر) ترې جوړ شو!! دا هم بې بنسټه خربه ده چي دوى ته
ويل شوي وو د ورځني خوراك په اندازه به ئې راټولوئ او د سبا لپاره به ئې نه ساتئ!! د دوى
جرم دا نه وو چي زيات ئې غونډ كړي وو ځكه په خپله بايبل وايي چي زيات غونډولو كومه گټه
نه وررسوله ،په تللو كي به ډېر هم يو عومر ختل او لږ هم!! ذخريه كول ئې هم دوى ته گټه نه
رسو له ځكه دا به تر سهاره خوسا كېدل!! د بايبل ليكونىك دي دا معام حل كړي چي يو ځاى
وايي :چي چا دا (من) د سبا لپاره ذخريه كړي وو سبا ئې هغه خوسا او گنده شوي وموندل ،بل
ځاى وايي چي د جمعې په ورځ به ئې د شنبې د ورځي لپاره هم ټولول ،ځكه چي په دې ورځ
له كار كولو منع شوي وو او بيا لييك چي موىس عليه السالم هارون عليه السالم ته وويل چي د
(من) يو (عومر) راټول كړہ چي د راتلونكو نسلونو لپاره ئې وساتو او دا ئې (د عهد په صندوق)
كي كېښودل!!! دا خربه به كوم عقل ومني چي يو يش هم په يوه شپه كي گنده كېږي او هم د
راتلونكو نسلونو لپاره په ساتلو نه گنده كېږي!!!
• قرآن د بايبل دا ادعاء ردوي او وايي چي ارسائيليانو بې صربي وكړہ او موىس عليه السالم ته
ئې وويل :تر څو به په دې يو ډول خوراك صرب كوو؟ تر څو به همدا صحرا وي او دا من و
سلوى؟!!
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او هغه وخت چي تاسو وويل :اې موىس! په يوه رنگ خوراك هيڅكله صرب نه شو كوىل!! نو خپل
رب ته دي زموږ لپاره دعاء وكړہ چي موږ ته هغه څه راوبايس چي زمكه ئې راشنه كوي :له ساگ
سابه ئې ،تره او بادرنگ ئې ،غنم ئې ،نسك ئې او پياز ئې ،وئې ويل :آيا د هغه څه په عوض كي
چي غوره دئ هغه څه غواړئ چي راټيټ او ناغوره دئ ،كوم ښار ته كوز شئ ،چي هلته هغه څه
ترالسه كړئ چي تاسو ئې غوښتنه وكړہ ،نو سپكاوى او خواري ورباندي وتپل شوه او د اللّٰه په
غضب اخته شول ،دا په دې خاطر چي د اللّٰه آيتونه ئې تكذيبول او پيغمربان ئې په ناحقه وژل،
دا هم په دې سبب چي عصيان ئې وكړ او تېرى ئې كاوو.
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قرآن له دې وروسته بني ارسائيلو ته هغه نعمتونه ورپه يادوي چي د هجرت په دوران كي
اللّٰ ه تعاىل ورپه برخه كړل ،له مرص نه د شام په لوري د تلو په وخت كي ،د سينا په تودې او
وچي بېديا كي او هغه وخت چي د دوى كېږدۍ هم شړېدلې وې او د صحرا گرمي هوا سخت
ځورول ،اللّٰه تعاىل په دوى باندي يو په بل پيس دايس ورېځي راوستې چي هم ئې له گرمۍ
وساتي او هم ئې د اوبو رضورت رفع كړي ،سېل سېل مړزان به راتلل او دوى به نيول ،هر سهار
ب ه د بېديا د بوټو په رس دايس خوندور څه راپيدا كېدل چي دوى به راغونډول او په خوند خوند
به ئې خوړل ،خو دوى د هجرت په دې ژوند او يو ډول خوړو صرب ونشو كړى ،موىس عليه
السالم ته ئې په څرگندو الفاظو وويل چي نور نو تر دې زيات صرب نه شو كوىل ،د دغي بې
صربۍ په وجه له دې نعمتونو محروم او په فقر ،لوږہ او ذلت محكوم شول ،د بني ارسائيلو په
دې قصې كي هر مسلامن ته دا سبق وركړى شوى :كه د اللّٰه په الر كي هجرت وكړئ ،د رزق او
روزي ضامن مو اللّٰ ه دئ ،د بني ارسائيلو د من او سلوى په څېر به تاسو ته روزي دركوي ،خو كه
بې صربي وكړئ او په نيمه الر كي ودرېږئ او سفر نيمگړى پرېږدئ ،د دوى په برخليك به اخته
شئ .اللّٰه په هيچا ظلم نه كوي ،د خپيل الري په مجاهد او مهاجر خو ئې په هيڅ صورت كي نه
كوي ،څنگه ممكن ده چي دوى يوازي او بې ارسې پرېږدي ،بني ارسائيل چي له كومو بدو پايلو
رسه مخامخ شول ،دا د دوى د ظلمونو سزا وه.
• خو كه دوى په خپل حالل رزق قناعت ونه كړي او د اللّٰه په الر كي د جهاد په سنگرونو كي
صرب له السه وركړي ،نو له ذلت ،سپكاوي او خوارۍ رسه به ئې مخامخ كوي .په دوى كي به
ترټولو د مخه د عصيان او د دين له حدودو تېرى او د بل په حقوقو د تجاوز او تعدي بيامري
خورېږي ،دا بيامري به هغه حد ته ريس چي د پيغمرب او حق پالونكو داعيانو د مخالفت حتى
وژلو لپاره به مال وتړي او د اللّٰه له آيتونو به انكار وكړي .دې مطلب ته مو بايد پام وي چي د
آدم عليه السالم په قصې كي هم په جائز رزق عدم اكتفاء او ممنوعه شجرې ته الس غځول له
جنت نه د وتو باعث شو او ورته وويىل شو (اهبطوا) او بني ارسائيلو ته هم په همدې سبب
وويىل شو( :اهبطوا ) ،له دې معلومېږي چي د انسان د سقوط او له لوړو پوړو د راپرېوتو يوه
اسايس وجه همدا بې صربي او په خپل جائز رزق قناعت نه كول دي .د بني ارسائيلو په دې قصې
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كي هغه مطلب په الزيات تفصيل رسه راغىل چي په جنت كي د آدم عليه السالم د ځاى په ځاى
كېدو او بيا له هغه د وتو په قصې كي په اختصار رسه راغىل .دا قصه د هغې رشح ده ،په دې
كي د شجرۀ ممنوعه حقيقت په ډاگه شوى ،دا يوه مېوه وه نه بل څه ،له شجرۀ ممنوعه هر بل
تع بري بې بنسټه او غلط دئ او د قرآن د دغي رشحي مخالف .د بايبل د ليكونيك په څېر د شكاك
ذهن خاوندان د آدم عليه السالم د پيدايښت ،په جنت كي ځاى په ځاى كېدل ،شجرۀ ممنوعه او
له جنته كوزېدل او د دې قصې له ټولو برخو دايس څه جوړوي چي غري طبيعي ،خارق العاده او
د ده د اوالد له هر څه رسه توپري ولري!! د قرآن له وينا معلومېږي چي د بني ارسائيلو جرم نه دا
وو چي زيات (من) ئې راغونډول او نه دا چي سبا ته ئې ذخريه كول ،جرم ئې بې صربي وه ،جرم
ئې د هجرت له ژوند نه ستومانه كېدل وو ،په يو ډول خوراك قناعت نه كول وو!! د قرآن له وينا
دا هم معلومېږي چي دوى له موىس عليه السالم نه ساگ ،سابه ،تره ،بادرنگ ،پياز او نسك
غوښتي او په مرص كي دوى ته همدا شيان په الس ورتلل نه د بايبل په وينا د غوښو ډك
دېگونه!! نو ځكه موىس عليه السالم ورته وايي :كه دا شيان غواړئ نو مرص ته كوز شئ!! د دې
شيانو د غوښتلو معنى خو دا ده چي تاسو په مرص كي د ذلت او غالمۍ په هغه ژوند رايض
وئ!!

له ډبري اوبه!
• بايبل تر دې عنوان الندي لييك :ارسائيليانو په رفيديم كي له موىس اوبه وغوښتې او ورته وئې
ويل :ولي دي له مرصه راوايستلو؟ آيا دلته دي د دې لپاره راوستلو چي له تندي ومرو؟ موىس
خداى ته وويل :زه له دې قوم رسه څه وكړم نږدې ده ما سنگسار كړي!! خداى ورته وويل :د بني
ارسائيلو ځيني مرشان دررسه واخله ،د حوريب غره ته والړ شه ،هلته به زه د يوې ډبري خوا ته
ستا په څنگ كي ودرېږم ،په خپيل عصا دې ډبره ووهه چي اوبه ترې وبهېږي...موىس همدايس
وكړل او اوبه ترې وبهېدې ...دلته ارسائيليانو له خداى رسه مجادله وكړہ او وئې ويل آيا خداى
زموږ په منځ كي شته...نو ځكه موىس دا ځاى مريبه (يعني د شخړي او مجادلې ځاى) ونوماوو!!
• قرآن د بايبل دا وينا هم تصحيح كوي او فرمايي:
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َۡ
ۡ َ َ
َُۡ ۡ
َ َ َ َۡ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َۡ َ َ
َ َۡ
اك ٱلحج َر ۖ فٱنفج َرت ِمنۡه ٱثنَتا عش َرة ع ۡينٗا ۖ قد
ِإَو ِذ ٱست ۡسقي ُموسي ل ِقو ِمهِۦ فقلنَا ٱضرِب ِبعص
َ َ ُ ُ َُ َ ۡ َ َُ ۡ ُُ ْ َ ۡ
ٱٓأۡلرض ُم ۡفسد َ
ٱش َر ُبوا ْ من ر ۡزق ٱلله َو ََل َت ۡع َث ۡوا ْ فِي ۡ
ين * البقرة60 :
س مشربهم ۖ كلوا و
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
عل ِم كل أنا ٖ
او كله چي موىس عليه السالم د خپل قوم لپاره د خړوبه كېدو غوښتنه وكړہ ،نو (ورته) ومو ويل:
دا تيږہ په خپيل عصا ووهه ،نو په دې رسه له هغې دولس چينې راوخوټېدې ،هري ډلي خپل
اوبه خور وپېژندو ،د اللّٰه له رزق نه وخورئ او وڅښئ او په زميك كي فساد كوونىك مه گرځئ.
په دې آيتونو كي له يوې خوا د بايبل دا خربه رد شوې چي وايي :ارسائيليانو له خداى رسه
شخړہ وكړہ او وئې ويل چي كه خداى زموږ په منځ كي وي نو چېري دئ؟ ولي ئې موږ په خپلو
سرتگو نه گورو؟!! قرآن فرمايي نه يوازي دوى دلته شخړہ نه ده كړې بليك دلته د دوى تر منځ د
راتلونكو شخړو مخه هم نيول شوې ،دلته دولس چينې راوخوټېدې ،د هري قبيلې لپاره بېله
چينه،او دا د دې لپاره چي د اوبو په رس ئې النجه راوالړہ نه يش .له بيل خوا د اللّٰه د الري
مجاهد او مهاجر ته ډاډ وركړى شوى چي اللّٰه ستا د رزق او روزي ذمه وار دئ  ،كه اللّٰه وغواړي
نو له ډبري تاسو ته چينې راايستى يش ،همغيس لكه چي بني ارسائيلو ته ئې د سينا په لويي
وچي صحرا كي له تيږي دولس چينې راوايستې ،اللّٰه تعاىل هغه ولس ته د ډاډہ او پراخ رزق او
روزي تضمين وركوي چي اميان راوړي ،د دين په نسبت التزام ولري او د اللّٰه په الر كي جهاد ته
مال وتړي ،د روزي په رس د دوى ترمنځ د شخړو راوالړېدو مخه به هم نييس او اللّٰه به عزت او
سوكالي ورپه برخه كوي.
دلته د بايبل ادعاء دا ده چي خداى د هغي ډبري خوا ته والړ وو ،موىس عليه السالم ليدو،
خو ارسائييل مرشانو نه ليدو ،د دې خربي پر رس شخړہ راوالړہ شوه چي آيا خداى همدا اوس
زموږ په منځ كي شته كه نه؟!! له خپل خداى او له موىس رسه ئې شخړہ وه ،خداى ته ئې ويل:
كه ته زموږ په منځ كي يې نو موږ ته ځان راوښيه!! موىس ته ئې ويل :كه خداى دلته وي نو ولي
ئې موږ نه گورو؟!! النجه حل نه شوه ،نو ځكه موىس عليه السالم دا ځاى د مريبه په نامه ياد
كړ!!! سل حيف هغه عقل ته چي دايس مسخره خربي مني او هغه د اللّٰه تعاىل د كتاب خربه
گڼي!!!
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له عاملقيانو رسه نښته
بايبل تر دې رسليك الندي لييك :عاملقيان له ارسائيليانو رسه د جگړي لپاره رفيديم ته راغلل،
موىس يوشع ته وويل :سبا له ځينو كسانو رسه د دوى مقابلې ته ورشه ،زه به د خداى عصا په
الس كي لرم او د غره پر رس به والړ وم!!! يوشع همدايس وكړل ...موىس ،هارون او حور غره ته
وختل...موىس خپل السونه د آسامن په لوري د دعاء لپاره لوړ كړل ...تر څو چي به د ده السونه
لوړ ول نو ارسائيليان به په جگړي كي براليس ول ،خو كله چي به ستومانه شو او السونه به ئې
كوز كړل نو عامليقيان به براليس شول ،په پاى كي موىس ستړى شو او خپل السونه ئې نه شو
اوچتوىل ،نو ها رون او حور په يوې تيږي كښېناوو او تر ملر لوېدو ئې د ده السونه اوچت نيولي
وو او په دې رسه يوشع او جنگيالو ئې عاملقيان خواره واره كړل!!!
دلته هم د بايبل د ليكونيك هغه بيامري ځان ښيي چي مهم قضايا په ډېرو بسيطو او شكيل
حركاتو پوري غوټه كوي ،شكلياتو ته تر اصيل حقائقو زيات اهميت وركوي ،لكه دلته چي وايي:
تر څو چي به د موىس عليه السالم السونه لوړ ول نو ارسائيليان به براليس ول او چي راكوز به
شول نو براليس به ئې په ماتي بدله شوه!!! د بايبل له ليكونيك پوښتنه كوو :د بنده د دعاگانو په
وخت كي ستاسو خداى د ده السونو ته گوري او فيصله كوي كه د ده د زړہ متنا او پر ژبي دعاء
ته؟!! آيا د هغه چا دعاء نه قبلوي چي له ډېري ستړيا ئې السونه راكوز شوي؟!! له دې د مخه
خو ت ا په يوه ځاى كي هم نه دي ليكيل چي د السونو لوړ نيولو په سبب موىس عليه السالم ته
هغه سرتي سرتي برياوي او فتوحات ورپه برخه شول!! دا ولي؟!!
قرآن د ډېرو پيغمربانو عليهم السالم هغه دعاگاني رانقل كړې چي اللّٰه تعاىل قبولي كړې دي،
خو په هيڅ ځاى كي ئې د دعاء كوونيك حالت او د السونو لوړولو او ټيټولو ته اشاره نه ده كړې،
د دوى د منل شوو دعاگانو هغه خوندور او زړہ لړزوونيك الفاظ ئې ذكر كړي چي ډېر ځله د
انسان اوښيك ورته بهېږي ،طبيعي ده چي د دعاگانو منونىك رب دغو الفاظو ته چي د انسان د
زړہ ترجامني كوي ،اهميت وركوي ،نه د السونو حالت ته!!
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بني ارسائيل په سينا كي
تر دې رسليك الندي د بايبل ځيني ويناوي دا دي ... :خداى موىس ته وويل :زه په پرېړو
ورېځو كي تا ته راځم...ترڅو چي له تا رسه خربي كوم قوم به زما غږ اوري او له دې وروسته به
ستا په خربي باور كوي...الندي والړ شه او بني ارسائيل د مالقات لپاره چمتو كړہ...ورته ووايه
چي خپيل جامې ووينځي ،ځكه چي زه غواړم د دوى د سرتگو په وړاندي د سينا په غره راكوز
شم ...هلته څه حدود وټاكه چي څوك ترې تېر نه يش او بر والړ نه يش...څوك چي له دې
حدودو تېر شو وبه وژل يش ...هغه بايد په غشو يا ډبرو ووژل يش ...كله چي په شپېلۍ كي پو
شو نو د غره ملني ته نږدې شئ ...د درېيمي ورځي سهار د ملر ختو پر مهال د تالندي او برېښنا
در وند غږ تر غوږ شو او پرېړہ ورېځ پر غره خوره شوه او بيا د شپېلۍ په څېر غږ واوريدى شو،
ټول قوم له وېري ولړزېدو ..ټول غر له لوخړو ډك وو ...ځكه خداى د اور په ملبو كي هلته كوز
شوى وو ...نو په دغه وخت كي موىس له خداى رسه خربي وكړې او خداى هم د رعد غږ ته ورته
غږ رسه ځواب وركړ ...بيا موىس الندي والړ او څه چي خداى ورته وييل وو خلكو ته ئې وويل!!!
دلته څو ځله لييك چي خداى موىس ته وويل :بني ارسائيلو ته ووايه چي له دې حدودو به
هيڅوك بر نه تېرېږي او خداى ته د ورنږدې كېدو هڅه به نه كوي ،كه نه نو وژل كېږي ،له ډېر
تأكيد او ت كرار نه دايس معلومېږي لكه چي دا ټوله خربه د بايبل د ليكونيك لخوا جوړہ شوې
ډرامه وي!!
د بايبل له ليكواله پوښتنه كوو :تا په لسهاوو ځله ليكيل چي خداى دې او هغه پيغمرب او
نبي ته او حتى عادي انسانانو ته ځان ښودىل ،خو نه په دايس هيبتناك كيفيت او هيئت رسه او
په ورېځو او لوخړو كي ،دا ځل څه شوي چي د ورېځو په لوخړو كي راځي او غږ ئې د تالندي په
څېر دئ ،غر لړزېږي او په بني ارسائيلو وېره خوره ده؟!! تا ته خپله هغه خربه په ياد ده كه نه
چي ليكيل دي وو :خداى د انسان په شكل كي د يعقوب خوا ته راغى او له هغه رسه ئې ټوله
شپه غې ږي نيولې خو په راپرځولو ئې برياىل نه شو؟!! عادي راغىل وو ،نه په ورېځو كي او نه په
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لوخړو كي او غږ ئې هم دايس وو چي يعقوب عليه السالم د انسان گامن پرې وكړ ،ابراهيم عليه
السالم ته هم د درېو انسانانو په بڼه كي راغى ،هغه د مسافرو گامن پرې وكړ او وريته غوښه ئې
وراته راوړہ ،دا ځل ولي ليكې چي هغه د غره پر رس كوز شو ،ټول غر په دود او لوخړو پټ
شوى وو او غږ ئې تالندي ته ورته وو!!! ارسائيليان څنگه پوه شول چي دا د خداى غږ دئ كه د
تالندي؟ انسان خو په هغه كالم پوهېږي چي د انسان كالم ته ورته وي ،له هغه غږ نه چي
تالندي ته ورته وي هيڅ مطلب نه يش اخيستى ،موىس عليه السالم له هغه غږ نه څنگه د اللّٰه
تعاىل په مطلب پوه شو؟!! قرآن د بايبل دا ادعاء ردوي چي اللّٰه تعاىل په ورېځو كي او د دود په
لوخړو كي نازل شوى ،دا د ارسائيليانو وهم او بې بنسټه انتظار گڼي چي خداى او فرشتې دي په
ورېځو او لوخړو كي نازل يش ،فرمايي:
َٰٓ
َ ۡ ُ َ َ َ ۡ
ۡ َ َُ ُ
َ
ُ َ
ُ
َۡ
ُ َ
هل يَنظ ُرون إِ َٓل أن يَأت َِي ُه ُم ٱلله فِي ظل ٖل ِم َن ٱلغ َماِم َوٱل َمل ِئكة َوق ِض َي ٱٓأۡل ۡم ُر ۚ ِإَولي ٱللهِ ت ۡرج ُع
ۡٱۡل ُ ُم ُ
ور * البقرة210:
آيا له دې پرته د بل څه انتظار كوي چي اللّٰه د ورېځو په سيوري كي ورته رايش او مالئيك هم او
د كار تررسه كېدو پرېكړہ ويش ،په دايس حال كي چي كارونه ټول اللّٰه ته راجع كېږي.
قرآن د بايبل دغه غلطه وينا هم تصحيح كوي او فرمايي چي موىس عليه السالم هغه وخت
د قوم مرشان له ځان رسه غره ته بوتلل چي اللّٰه تعاىل د تورات اړوند احكام وركول ،دايس حالت
ئ ې پرې راووست چي غر ئې پر خپل رس د راپرېوتو په حال كي ليدو ،په همدې حالت كي له
دوى د الهي احكامو په نسبت د التزام غوښتنه وشوه ،دوى په خوله يو څه درلودل او په زړہ كي
بل څه ،په خوله ئې د التزام ژمنه كوله خو په زړہ كي ئې د بغاوت او نه منلو اراده وه ،د همدې
په وجه تالنده پرې پرېوته او دا مرشان ووژل شول ،موىس عليه السالم سخت پرېشانه شو ،دا
وېره وررسه پيدا شوه چي قوم به ئې د خپلو مرشانو په وژلو تورن كړي ،دعاء ئې وكړہ ،اللّٰه تعاىل
هغوى بېرته راژوندي كړل.

لس فرمانونه
دلته بايبل لييك :خداى له موىس رسه خربي وكړې او دا احكام ئې وركړل( :زه خداى ،ستا
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خداى يم ،همغه خداى چي ته ئې له اسارت او غالمۍ وژغورلې .له ما پرته به دي نور خدايان
نه وي ،د ځان لپاره هيڅ بت د حيوان ،مارغه او ماهي په څېر مه جوړوه ،د هغه په وړاندي مه
په گونډہ كېږہ او عبادت ئې مه كوه ،دا ځكه چي زه خداى ستا خداى يم ،غيور خداى يم ،څوك
چي له ما رسه دښمني وكړي سزا وركوم ،دا سزا به د دوى د زامنو تر درېيم او څلورم ُپشته پوري
وركول كېږي!! خو څوك چي له ما رسه دوستي كوي او زما احكام پر ځاى كوي ،تر زر پُشته به
پرې رحمت كوم!!  ...زما له نومه غلطه استفاده مه كوه ،كه په بې احرتامۍ رسه زما نوم ياد كړې
يا د درواغو قسم پرې وخورې مجازات كوم دي ... ،د سبت (شنبې) ورځ په ياد لره او سپېڅلې
ئې گڼه ...په دې ورځ به هيڅ كار نه كوئ ...دا ځكه چي خداى په شپږو ورځو كي آسامن ،زمكه
او ...راپيدا كړل او په اومه ورځ ئې له كاره الس واخيست ...نو ده دا ورځ د اسرتاحت ورځ
ونوموله...د پالر او مور احرتام كوه ترڅو دې عمر اوږد يش ...قتل مه كوه ،زنا مه كوه ،غال مه
كوه او درواغ مه وايه ،د بل د مال او ناموس طمع مه كوه ،د خپل گاونډي د مريي ،وينځي،
غوايي ،خره او مال د الس ته راوړو هڅه مه كوه ....كله چي بني ارسائيلو رعد و برق او له غره
نه د لوخړو پورته كېدا وليده او د شپېلۍ غږ ئې واورېدو ووېرېدل او ولړزېدل او له غره نه لري
ودرېدل او موىس ته ئې وويل :ته د خداى خربي واوره ،موږ ته ئې ووايه موږ اطاعت كوو ،خداى
دي مخامخ له موږ رسه خربي نه كوي ځكه وېرېږو چي وبه مرو!!! موىس ورته وويل :مه
وېرېږئ ...خداى د دې لپاره راكوز شوى چي تاسو ته خپل قدرت وښيي تر څو له دې وروسته
ترې ووېرېږئ او گناه ونه كړئ!! ...نو بيا خداى له موىس وغوښتل چي بني ارسائيلو ته ووايه:
تاسو وليدل چي څنگه مي له آسامنه له تاسو رسه خربي وكړې!!! نو له دې وروسته د رسو او
سپينو زرو ځان ته بتان مه جوړوئ او عبادت ئې مه كوئ ...ما ته چي د قربانۍ كوم ځاى
جوړوئ بايد له خاوري جوړ شوى وي ،د خپلو څارويو چي كومي سوزېدونكې قربانۍ او د
سالمتۍ هديې وړاندي كوئ نو دلته ئې قرباني كوئ ... ،كه مو غوښتل چي د قربانۍ ځاى له
ډبرو جوړ كړئ نو دا ډبري (د څټك په څېر) وسائلو رسه مه ماتوئ او مه ئې تراشئ ...،دايس
ډبري زما د قربانۍ له ځاى رسه نه ښايي!! د قربانۍ د ځاى لپاره زينه هم مه جوړوئ ،دايس نه
چي له دغو زينو د پورته تلو په مهال مو عورت بربنډ يش)...
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دلته د بايبل ليكونيك ته څو پوښتني راجع كېږي:
• په دې كي هيڅ شك نشته چي په تورات كي به د اللّٰه تعاىل لومړۍ الرښوونه دا وه چي له
اللّٰ ه جل شأنه پرته بل معبود نشته ،د انسان ،حيوان ،مارغه او بل څه بت به نه جوړوئ او
عبادت به ئې نه كوئ ،دا د هر الهي دين اسايس او لومړنۍ خربه ده ،خو د بايبل له منونكو
پوښتنه كوو چي تاسو د بايبل د دغي څرگندي او پرېكنده وينا په خالف ولي عيىس عليه السالم
په الوهيت كي رشيك كړى؟ ولي مو د ده او د مرميي عليهام السالم مجسمې جوړي كړې ،ټولي
كليساوي مو په دغو مجسمو ډكي دي؟ دا ولي ستاسو كشيشان د د دغو مجسمو په وړاندي په
گونډہ كېږي  ،عبادت ئې كوي او مرسته ترې غواړي؟!! د بايبل د وينا معنى خو دا ده چي چا له
اللّٰ ه تعاىل رسه څوك يا څه رشيك كړ ،د هغه مجسمه ئې جوړہ او د هغه په وړاندي په گونډہ
شو له اللّٰه تعاىل رسه ئې دښمني كړې ،دايس دښمني چي اللّٰه تعاىل به ده او د ده درې او څلور
پُشته ته سزا وركوي!!
• خو د بايبل دا خربه د دين له بنيادي اساساتو رسه ټكر كوي چي خداى تر درې څلور پُشته
خپل دښمن ته سزا وركوي او تر زر ُپشته خپل دوست په خپل رحمت او پېرزوينو نازوي!! دا
باور او نظر هم د ديني اصولو او باورونو خالف دئ او هم د عدل او عقل خالف ،ولي به عادل
خداى يو چا ته د پالر او غور نيكه په جرم سزا وركوي؟!! او ولي به د غور نيكه په خاطر د ده
كړوسيانو ته نېكه بدله وركوي كه څه هم د اللّٰه تعاىل د پېرزوينو او رحمت مستحق نه وي؟!! كه
دايس وى نو د آدم عليه السالم په زر ُپشته اوالد به د الهي رحمت سيورى غوړېدىل وو ،خو بايبل
په خپله اعرتاف كوي چي د آدم عليه السالم په تېرو شپېتو پُشته كي ډېر د اللّٰه تعاىل له رحمته
محرومه او په الهي عذاب اخته شوي!!! د بايبل د ادعاء په اساس خو بايد د نوح عليه السالم،
ابراهيم عليه السالم ،موىس عليه السالم او نورو پيغمربانو عليهم السالم په زر پُشته كي د اللّٰه
تعاىل د لعنت او عذاب مستحق اوالد نه راپيدا كېدو!!
• اللّٰ ه تعاىل په اونۍ كي يوه ورځ د دې لپاره د تعطيل او رخصتۍ ورځ نه ده گرځولې چي ده
په خپله عامل په شپږو ورځو كي پيدا كړ او اومه ورځ ترې وزگار شو او آرام ئې وكړ!! اللّٰه تعاىل
عامل پيدا كړى او له پيدا كولو وروسته ئې د دې عامل چاري په خپل واك كي نيولې ،د عامل تر پيدا
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كولو د دې عامل ساتل او پالل كه گران كار نه وي نو آسان خو په هيڅ صورت كي نه دئ ،قرآن
فرمايي چي اللّٰه تعاىل هم خالق دئ او هم ئې ټولواك ،مالك او حاكم ،د آسامنونو او زميك له
پيدا كولو وروسته ئې د دې عامل د پاچايۍ پر عرش استوى وكړہ او د مالك امللك په توگه ئې د
عامل د ادارې ،ساتني او پالني واگي په خپل اختيار كي واخيستې او په دې رسه د بايبل د دغي
غلطي وينا ترديد شوى چي اللّٰه تعاىل په انسان قياسوي ،ستومانه كېږي او اسرتاحت ته رضورت
لري!! د انسان لپاره په اونۍ كي يوه ورځ د عبادت لپاره مختص شوې ،د يهودانو لپاره هفته ،د
مسيحيانو لپاره يكشنبه او د مسلامنانو لپاره جمعه ،پر مسلامنانو د جمعې ملونځ فرض شوى ،په
دې ورځ به ټول په جومات كي راغونډېږي ،په جامعت رسه به ملونځ كوي او د جمعې د ورځي
هغه خطبه به اوري چي د امام او د هغه د نائب له لوري وركول كېږي او په هغې كي د تېري
اونۍ ټولي مهمي او اسايس مسئلې څېړل كېږي .په دې ورځ به يوازي د ملانځه لپاره خپل كارونه
متوقف كوي ،له ملانځه وروسته خپل كارونه د نورو ورځو په څېر كوىل يش!! د بايبل ليكونيك ته
وايو :كه د اونۍ آخري ورځ د عبادت لپاره ټاكل شوې وي نو آخري ورځ خو جمعه ده نه هفته!!
كه دا وروستۍ ورځ وگڼو نو تاسو ولي د يكشنبې ورځ د تعطيل ورځ منئ؟!! د بايبل كومه خرب د
منلو ده؟
• د بايبل ليكونىك له يوې خوا دا ادعاء كوي چي خداى د اور ملبو او لوخړو كي د غره پر رس
راكوز شو ...او له بيل خوا لييك چي خداى د موىس له الري بني ارسائيلو ته وويل :تاسو وليدل
چي څنگه مي له آسامنه له تاسو رسه خربي وكړې!!! نو له دې وروسته د رسو او سپينو زرو ځان
ته بتان مه جوړوئ او عبادت ئې مه كوئ ...دې تناقض ته څه ځواب وايي؟ په دې مهال خداى
په آسامن كي وو كه د غره پر رس ورېځو او لوخړو كي؟!!
• كه اللّٰ ه تعاىل تاسو ته دا وييل وي چي ما ته د قربانۍ كوم ځاى جوړوئ بايد له خاوري جوړ
شوى وي ،د خپلو څارويو چي كومي سوزېدونكې قربانۍ او د سالمتۍ هديې وړاندي كوئ نو
دلته ئې قرباني كوئ ... ،كه مو غوښتل چي د قربانۍ ځاى له ډبرو جوړ كړئ نو دا ډبري (د
څټك په څېر) وسائلو رسه مه ماتوئ او مه ئې تراشئ ...،دايس ډبري زما د قربانۍ له ځاى رسه نه
ښايي!! نو تاسو ولي خپل معبد او د عهد صندوق له څو زره كيلو گرامه رسو او سپينو زرو او ...
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جوړ كړى؟!! اللّٰ ه تعاىل خو تاسو ته وييل چي د قربانۍ ځاى له خاورو جوړ كړئ ،كه له ډبرو ئې
جوړوئ نو ډبري به نه تراشئ ...او دا د ټولو جاهلو قومونو بد عادت دئ چي معبدونه ئې له
معنوي لحاظه وران وي خو ظاهر ئې ډېر ښايسته او مزين ،ډېر قومونه به وگورئ چي له بې
وزلو او غريبو دوكه شوو ديندارانو د شكرانو او صدقو په نامه رسه او سپين زر راغونډوي او د
قربونو پر رس سرتي سرتي بنگلې جوړوي او دروازې ئې په رسو او سپينو زرو ورته سينگاروي!!
كه د اللّٰ ه تعاىل د خوښي له معبد رسه تراشلې ډبري هم نه ښايي نو د رسو زرو دروازې او په
رسو زرو پوشل شوى د عهد صندوق به څنگه خوښوي؟!! زموږ عظيم الشأن قرآن خو فرمايي
چي چا رسه او سپين زر ذخريه كړل او د اللّٰه تعاىل په الري كي ئې خرڅ نه كړل او له مسكينانو
او فقريانو رسه ئې له مرستي ډډہ وكړہ ،د قيامت په ورځ به ئې تندى ،اړخ او شا د همدغو رسو
او سپينو زرو په سكو داغل كېږي!!
• آيا ممكن ده چي اللّٰ ه تعاىل خپل بنده په دې مأمور كړي چي څاروي د دې لپاره ذبح كړي
چي بيا ئې وسوزوي؟!! د دې په ځاى چي غوښه ئې د اللّٰه تعاىل بې وزلو ،وږو او نيستمنو
بندگانو ته وركړي د قربانۍ په ځاى كي ئې وسوزوي؟!! آيا هيڅ عاقل انسان به دايس دين ومني
چي خلك په دايس بېهوده او له عقل او انصاف لري امورو باندي مكلفوي؟!
• د بايبل دا خربه هم ډېره مسخره او خندوونكې ده چي وايي :خداى وفرمايل :د قربانۍ په
ځاى كي زينې هم مه جوړوئ ،دا ځكه چي كېدى يش پر زينو د ختلو په مهال ستاسو عورت
بربنډ يش!!! ښايي په اصيل انجيل كي ويل شوي وي چي معبد بايد پوړ پوړ نه وي ،ټول بايد د
اللّٰ ه تعاىل په وړاندي يو برابر ودرېږئ ،نه دا چي ځيني لوړ او ځيني ټيټ ،او دا همغه الرښوونه
ده چي اسالم ئې موږ ته كوي ،خو د بايبل ليكونيك دا خربه تحريف كړې او له هغې ئې دايس
مسخره خربه جوړہ كړې!!
بايبل ورپسې لييك:
• (كه دي عرباني غالم وپېرو نو يوازي شپږ كاله به ستا خدمت كوي په اوو م كال به ئې وړيا
آزادوې ...كه ارباب ئې ورته واده كړى وي او زامن او لوڼي ولري نو يوازي دى به آزادېږي،
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مېرمن او اوالد به ئې له ارباب رسه پاته كېږي ...خو كه ده وويل :زه تر آزادۍ خپل ارباب،
مېرمن او اوالد غوره گڼم نوارباب به ئې د قوم قاضيانو ته ورولي ،د ټولو په وړاندي به د هغه
غوږ ورسورى كړي تر څو له دې وروسته د تل لپاره د ده غالم وي)!!!
گورئ چي بايبل يو ځل بيا د اوو عدد معترب گڼىل او وييل ئې دي چي په اوم كال به مريى
آزادېږي! ! خو ورپسې ارباب ته نه يوازي د دې اجازه وركوي چي هغه د تل لپاره د مريي په
توگه وساتي بليك دا حق هم وركوي چي غوږ ئې ورسورى كړي!! آيا ممكن ده چي د اللّٰه تعاىل
په دين كي دايس ظلم او تېرى جائز وگڼىل يش؟ اسالم خو دا هم حرام گڼي چي څوك د حيوان
غوږ ورپرې كړي يا ئې وداغي!! د حيوان وهل او دروند پېټى پرې بارول هم ناروا او د عدالت او
تقوى خالف كار گڼي!! قرآن د حيوان د غوږونو لنډول او پرې كول او په فطرت او خلقت كي
تغيري او بدلون راوستل هغه شيطاني كار گڼي چي د انسان د پيدايښت په لومړۍ ورځي ئې په
خپله ذمه اخيستى او لوړہ ئې كړې چي انسان به بې الري كوي او دې كار ته به ئې هڅوي ،قرآن
په دې اړہ فرمايي:
ُۘ
َ
َ
َ
َ ُ ُ َ َ
ۡ َ َ َ
َ َٗ
ۡ َ
َ ٗ
َ ۡ
ُ
إِن يَد ُعون ِمن دونِهِۦٓ إِ َٓل إِنثا ِإَون يَد ُعون إَِل ش ۡي َطنٗا م ِريدا * لعنَه ٱلله َوقال ٓأَلت ِخذن ِمن ِع َبادِ َك
َ َ ُ ََ ُ ۡ َ َ ُ َ ََ ُ ۡ َ ُ َ َ ُ ۡ َ ََُ ُ َ َ َ َ ۡ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ۡ
َۡ ٗ
َ
ن ِصيبٗا مف ُروضا * وۡل ِضلنهم وۡلمنِينهم وٓأَلمرنهم فليبتِكن ءاذان ٱٓأۡلنع ِم و
ٓأَلم َرن ُه ۡم فل ُيغيِ ُرن خل َق
َ
َ َ
ُ ٗ ُ
ََۡ َ
َ
ُ ُ
ُ
ٱللهِ ۚ َومن َيت ِخ ِذ ٱلش ۡي َط َن َول ِّٗيا ِمن دو ِن ٱللهِ فقد خ ِس َر خ ۡس َرانا مبِينٗا * يَ ِعده ۡم َو ُي َمن ِيه ِ ۡم ۖ َوما
َ ُ ُ ُ َ ۡ َ ُ َ ُ ُ ً ُ ْ َ َٰٓ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ
ون َعنۡ َها َمح ٗ
ِيصا * النساء121 -117 :
ي ِعدهم ٱلشيطن إَِل غرورا * أول ِئك مأوىهم جهنم وَل ي ِجد
دوى خو له اللّٰ ه پرته يوازي د ښځو عبادت كوي او له رسكښ شيطان پرته د بل څه عبادت نه
كوي .همغه چي اللّٰه رټىل او وييل ئې دي :هرومرو به ستا له بندگانو ټاكلې برخه ترالسه كوم .او
حتامً به ئې تېرباسم او حتامً به هييل پيك راوالړوم او خامخا به ورته امر كوم نو د څاروو
غوږونه به غوڅوي ،او هرومرو به ئې گامرم نو د اللّٰه د مخلوق جوړښت به بدلوي ،او څوك چي
له اللّٰه پرته شيطان دوست ونييس نو په ښكاره تاوان رسه ئې تاوان وكړ .وعدې وررسه كوي او
هييل پيك راوالړوي او شيطان خو له تېرايستو پرته څه وعده نه وررسه كوي .دوى همغه دي چي
مېشت ځاى ئې دوزخ دئ او له هغه به د خالصون چاره نه مومي.
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په دغو څو لنډو جملو كي د شيطان ټول هغه خبيث كارونه په گوته شوي چي په خپلو
ملگرو ئې تررسه كوي .د شيطان ملگرتيا او ټول هغه كارونه كول چي د شيطان د حزب غړي ئې
بايد تررسه كړي ،له سمي الري انحراف او كږېدل او په كږو الرو كي خپلو موخو ته د رسېدو
هڅه كول ،رشك ،د دروغجن معبود لپاره قرباني ،له فطرت رسه جنگ او د هغو الهي سننو د
بدلولو هڅه چي د ټولو مخلوقاتو په پيدايښت او جوړښت كي مراعات شوي .دا چي گورئ څوك
سامل او پاكيزه جنيس تعلقات پرېږدي او ناولې الري او غري فطري طريقې غوره كوي ،دا د
همجنسانو تر منځ غري فطري جنيس تعلقات ،د خپل فطرت خالف هغه مخدره مواد استعاملول
چي ب ې سده ئې كړي او د خپلو حواسو اداره كول له السه وركړي ،دا چي نارينه غواړي ځان د
ښځي په څېر كړي او ښځه ځان د نارينه په څېر ،په لباس كي هم او په حركاتو او سكناتو كي
هم ،دا چي نارينه ږيره خريي ،هره ورځ د خپل مخ د پوستيك په مليونهاوو حجرات رېبي ،لنډہ
موده وروست ه ئې مخ گونځي گونځي يش ،د زني الندي غوښه ئې راوځړېږي ،دا همغه له فطرت
چي شيطان خپل ملگري ورباندي گامري ،دا چي گورئ څوك د دروغجنو
رسه جنگ
معبودانو لپاره په انسان ،حيوان او حتى په خپل ځان ظلم كوي ،څوك د څاروي غوږ غوڅوي،
څوك ځان وهي ،څوك رياضتونه په ځان مني ،څوك رهبانيت ته مخه كوي او څوك له نكاح نه
ډډہ كوي ،دا هر يو په حقيقت كي د شيطان هغه قسمونه رښتيني كوي.
• د قرآن له دغي وينا هم د بايبل د دې حكم حقيقت څرگندېږي چي ارباب ته د غالم د غوږ
پرې كولو حق وركوي او هم دا چي دوى ولي د مرميي عليها السالم مجسمه جوړوي او په كليسا
كي ئې نصبوي .دوى په اصل كي د شيطان عبادت كوي ،شيطان غولولي ،څوك ئې دې ته هڅوىل
چي د مرميي عليها السالم مجسمه جوړہ كړي او څوك ئې دې ته چي د مناة ،نائلة او عزىّٰ په
څېر ښځينه بتان معبودان ونييس او په وړاندي ئې گونډہ يش.
زياترو مرشكانو د ښځو په څېره كي ځان ته معبودان جوړ كړي او عبادت ئې كوي ،جنيس
بې الريتوب ئې هغه ځاى ته ورسوي چي پر زړہ او ذهن ئې بې مهاره جنيس متايالت مسلط
يش ،ټول ژوند ئ ې د دې تر اغېز الندي رايش ،هر څه له دغي زاويې گوري ،د جنيس هوس بنده
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يش ،هم ئې دوستي د دې لپاره وي او هم ئې دښمني ،له دې پرته بله مينه نه پېژني ،رشاب دا
اور ال تېز كړي ،د ښځو او نارينه وو آزاد اختالط او بربنډتوب ورباندي مزيد تېل توى كړي،
مسته موسيقي ،رقص او نڅا او د عشق او شهوت په ستايني كي سندري الزيات ورته ملن ووهي،
هم ئې بتان او هم ئې مجسمې د ښځو انځورونه يش  .كه تاسو دا اوس غربي ټولني ته لږ په
دقت رسه ځري شئ نو د قرآن د دغه آيت مصداق به په خپلو سرتگو وگورئ ،هري خوا ته به دي د
ښځو مجسمې ترسرتگو يش ،هم په معبد كي او هم په مغازه كي ،هم د كشيش په وينا كي او
هم د ټلويزيون په تجارتي اعالناتو كي ،هلته د تجارت لپاره ښځه او د دې ښايست استعاملېږي،
هلته لوړو مراتبو ته رسېدل د ښځو له الري وي ،هلته مور او پالر هېر شوي ،د دې ميني ټغر
ټول شوى ،ځاى ئې جنيس هوس او تعلق ته خالي شوى ،له نكاح او د كورنۍ له جوړولو ډډہ
كېږي دا ځكه چي نكاح د آزاد جنيس تعلقاتو مانع كېږي ،له اوالد رسه د ښځي او مېړہ عالقه او
مينه نشته او دا د دې لپاره چي اوالد ساتل او روزل زحمت غواړي او د جنيس تلذذ او خوند
اخيستو په وړاندي خنډ كېږي ،مېړہ او ښځه د دې په ځاى چي اوالد ولري ،سپى او پشۍ ساتي،
هلته به تاسو له كشيشانو هم واورئ چي مريم عليها السالم په زنا تورنوي او په دې خربي خاص
تأكيد كوي او وايي چي هغې توبه وكړہ او بيا ئې دا مقام ترالسه كړ او دا د دې لپاره چي د يوه
زناكار ولس معبود هم بايد د زنا سمبول وي ،هلته به تاسو د فرويد په څېر د دوى له فيلسوفانو
هم واورئ چي وايي :د انسان د ټولو كړو وړو ،اړيكو او روابطو منشأ جنيس متايل دئ ،د پالر
مينه له لور رسه او د مور مينه له زوى رسه له دغه متايل نه راوالړېږي ،هم د انسان د ويښې
ټول فعاليتونه او هم ئې د خوب خوبونه جنيس منشأ لري.
راشئ وگورئ چي بايبل د وينځي په اړہ څه وايي؟ د وينځي په اړہ وايي چي هغه به د غالم
په څېر له شپږ كاله خدمته وروسته نه آزادېږي ...كه ئې ارباب نه غواړي ځان ته ئې واده كړي
نو په بل دې خرڅه كړي ...خو په غري يهودي به ئې نه خرڅوي ځكه چي دا كار له دې رسه
خيانت دئ!!! د بايبل دا حكم د هغي يهودي وينځي په اړہ دئ چي پالر ئې د فقر او نېستۍ په
وجه مجبور شوى وئې پلوري!!! د بايبل منونكو ته وايو :تاسو خو د انسانانو تر منځ د برابرۍ او
عدالت خربه كوئ ،د آزادۍ شعارونه وركوئ خو رسه له دې دايس كتاب منئ چي د دامئي غالمۍ،
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د وينځي او مريي تر منځ او د يهودي او غري يهودي ترمنځ په ژور توپري باور لري او احكام ئې
په دغه توپري او تبعيض والړ دي!! موږ ته ووايئ چي ستاسو خربه سمه نه ده كه ستاسو د
مقدس كتاب خربه؟!!
بايبل د قصاص په اړہ وايي( :كه چا كوم انسان دايس وواهو چي ترې مړ شو بايد ووژىل يش!!
كه ئې په خطاء رسه وواژو نو زه به ډېر ژر دايس ځاى ورته وټاكم چي پناه وروړي!! څوك چي
پالر يا مور ووهي بايد ووژىل يش ،كه چا كوم انسان وتښتاوو ،كه ئې د مريي په توگه پلورىل وي
يا ئې نه وي پلورىل بايد ووژل يش ،چا چي پر خپل مور او پالر لعنت ووايو بايد ووژل يش ...كه
څوك خپل مريى يا وينځه دايس په لرگي ووهي چي زخمي يش او ومري بايد مجازات يش!!! خو
كه هغه مريى او وينځه له وهلو وروسته ژوندي پاته شوه ،ارباب به ئې نه مجازات كېږي ځكه
چي د دوى څښنت دئ !!!)
د بايبل منونيك دي د دې بې عدالتۍ ،عدم مساوات او ظاملانه احكامو توجيه وړاندي كړي او
زموږ دغو پوښتنو ته دي ځواب ووايي:
• تاسو خو اوس د قصاص قانون له خپلو اسايس قوانينو او جزايي مقرراتو حذف كړى ،دا ولي؟
په بايبل اميان نه لرئ كه هغه قوانين درته غريعادالنه برېښي؟ څوك چي بايبل مني پر اسالم
څنگه د قصاص په اړہ اعرتاض كوي؟!!
• آيا د دې لپاره كومه معقوله توجيه لرئ چي ارباب به د خپل غالم او مريي په وژلو نه قصاص
كېږي او يوازي څه مجازات به ورته ټاكل كېږي او دا مجازات هم په هغه صورت كي منتفي
كېږي چي په څو ورځو كي وهل شوى مريى او وينځه له خپلو ټپونو ونه مري؟!!
• د عدالت تقاضاء خو دا ده چي په قصاص كي هم انسانان برابر وگڼىل يش او هم قصاص
تېري ته ورته وي ،وهونىك بايد ووهىل يش او وژونىك ووژىل يش!! بايبل ولي د عدالت خالف هم
په انسانانو كي توپري كوي او هم په قصاص كي؟!!
• د خطاء قتل په اړہ خو عادالنه حكم دا دئ چي د مقتول ورثه وو ته ديت وركړى يش ،په دې
ديت رسه هم د مقتول د كورنۍ هغه خساره څه ناڅه جربانېږي چي د خپيل كورنۍ د يوه غړي
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له وژل كېدو را والړہ شوې ،هم قاتل ته مناسب درس دئ چي بيا بې احتياطي ونه كړي او هم د
قاتل او مقتول د كورنيو تر منځ د روغي جوړي غوره طريقه ده او د هغو فتنو مخه پرې نيول
كېږي چي اكرثاً له دايس پېښو راوالړېږي ،دا بايبل ولي ټول دغه حقائق له پامه غورځولي او د
خطاء قتل په اړہ ئ ې وييل چي قاتل بايد دايس ځاى ته پناه يويس چي د حكومت لخوا به ورته
ټاكل كېږي ،دا سيمه به د حكومت تر سلطې الندي وي خو د قصاص قانون به نه په كي عميل
كېږي؟!!
• راشئ لږ قرآن ته ځري شئ او وگورئ چي په دې اړہ ئې قضاوت څومره عادالنه او د عقل او
انصاف له غوښتنو رسه سم دئ او څومره له بايبل رسه توپري لري!! قرآن فرمايي:
ََۡۡ ۡ ُ ُ ۡ ُ
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اص ح َيوة َ َٰٓيأول ِي
ربِكم ورحمة ۗ فم ِن ٱعتدى بعد ذل ِك فلهۥ عذاب أل ِيم * ولكم فِي ٱل ِقص ِ
ۡ
َََ ُ ََُ َ
ٱٓأۡلل َب ِب لعلك ۡم تتقون * البقرة179 -178 :
اې مؤمنانو! د وژل شوو په اړہ قصاص درباندي فرض كړى شوى ،آزاد په آزاد ،مريى په مريي او
ښځه په ښځي ،خو كه چا ته د خپل ورور له لوري څه وبخښىل شو ،نو په ښه توگه ورپسې كېدل
دي او په نېكه وجه ئې ده ته اداء كول ،دا ستاسو د رب له لوري تخفيف او پېرزوينه ده ،نو چا
چي له دې وروسته تېرى وكړ ،هغه لره دردناك عذاب دئ .او اې عقلمنو! په قصاص كي تاسو ته
ژوندون دئ ،د دې لپاره چي ځان ساتنه مو كړې وي.
يعني قصاص درباندي فرض كړى شوى ،قاتل به دې ته غاړہ ږدي ،د آزاد په بدل كي آزاد ،د
مريي په بدل كي مريى او د ښځي په بدلې كي ښځه ،همدا راز نارينه د ښځي ،ښځه د نارينه،
مريى د آزاد او آزاد د مريي په مقابل كي .يوازي قاتل به وژل كېږي ،كه قاتل نارينه وي ،يا ښځه،
آزاد وي يا مريى ،د قتل بدل به له بل چا نه اخيستل كېږي ،دايس نه چي د قاتل خپلوان ووژل
يش .د قصاص پرېكړہ به د اسالمي حكومت قايض كوي ،دايس نه چي د مقتول ورثه په خپل رس
دا كار وكړي .حكومت مكلف شوى چي د قصاص حكم به نافذوي ،د مقتول ورثه ته به دا رشائط
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برابروي چي قاتل قصاص كړي.
قرآن هم د بايبل دا غلط او له انصافه لري قوانين مردود وگڼل او هم ئې د جاهليت د دور
ټول هغه ناروا او ظاملانه دود دستور ختم كړ چي د قصاص او بدلې په اړہ رائج وو .دوى خلك
په عزيز او ذليل ،رشيف او رذيل ،حر او عبد وېشيل وو ،د قتلونو په اړہ هم د دوى دا ناروا
وېش په نظر كي نيول كېدو ،شتمن د بې وزلي ،رشيف د رذيل او بادار د غالم په بدله كي نه
وژل كېدو ،اسالم راغى د خلكو ترمنځ ئې د مساوات اعالن وكړ ،وئې ويل چي ټول انسانان د يوه
اللّٰ ه مخلوق او بندگان دي ،په رگونو كي ئې يوه وينه خوځېږي ،يو په بل له تقوى پرته په څه كي
فضيلت او رشف نلري ،د بدلې لپاره ئې د قصاص نوم كېښود چي معنى ئې برابري ده .او وئې
ويل :نفس د نفس په مقابل ىك( ،أَنا ال انفْس بِال انف ِْس) دا د انسانانو ترمنځ د برابرۍ هغه اعالن وو
چي زركاله وروسته هم د نړۍ د هيڅ هېواد په مدني قوانينو كي ئې بېلگه نه ليدل كېده ،په
عمل كي خو تر اوسه حتى په هغو هېوادونو كي چي په دروغو ځان د برشي حقوقو مخكښان
گڼي او د انسانانو ترمنځ د برابرۍ دعوى كوي ،يوه هم دا اصل نه دئ مراعات كړى ،امريكا خپلو
فوځيانو ته په اشغال شوو سيمو كي د هر جنايت اجازه وركوي ،د جنگي جناياتو په نړۍ والو
مح اكمو كي د دوى د محاكمې مخالفت كوي ،د بگرام ،ابوغريب او گوانتانامو په جهنمي
زندانونو كي چي دوى له بې وزلو بنديانو رسه څه وكړل او عكسونه ئې په ټولي نړۍ كي خواره
شول ،دې ټولو ثابته كړہ چي دا بې رحمه متمدن كافران ال څومره له هغه څه لري دي چي اسالم
ئې د انسان د كرامت د ساتني ،مساوات او د قصاص په اړہ وايي ،عجيبه ال دا ده چي دغه د
متدن او ترحم دروغجن ،مكار او رياكار مدعيان د قصاص په اړہ اسالمي قوانين د اعرتاض وړ
گڼي او وايي چي د قتل په مقابل كي د قتل حكم بايد لغو يش او د نړۍ د ټولو هېوادونو له
اسايس قوانينو او جزايئ احكامو حذف يش ،خو اسالم كه له يوې خوا وايي چي قصاص د خلكو
ژوند خوندي كوي ،په قصاص رسه عدالت تأمينېږي ،په قصاص رسه د قتلونو مخنيوى كېږي ،له
بيل خوا د ديت په قانون رسه قاتل او د مقتول د كورنۍ ترمنځ د روغي جوړي الر پرانيزي او د
قصاص واك د مقتول ورثه ته وركوي ،خو يوه ته ئې ويىل :قصاص ته به غاړہ ږدې ،بل ته ئې
وييل :يوازي له قاتل نه به قصاص اخلې نه د ده له خپلوانو .يوه ته ئې وويل :كه د مقتول ورثه د
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قصاص نه منرصف او په ديت رايض شول نو په ښه توگه به هغه اداء كوې او بل ته ئې وويل :په
ديت له رضايت نه وروسته به په ښه توگه د هغه مطالبه كوې ،مبادا د ديت ترالسه كولو
وروسته له قاتل نه د غچ او انتقام اخيستو هڅه وكړې.
په قصاص رسه د قتلونو مخنيوى كېږي ،د خلكو ژوند د هغو قاتالنو له گواښونو خوندي پاته
كېږي چي د قصاص د نشتوالي په صورت كي په هر بې وزلي تېرى كوي او د ټولني امنيت او د
خلكو ژوند له خطر رسه مخامخ كوي .په ټولني كي واقعي امنيت نه په پولييس او جاسويس نظام
او د پوليسو په زياتولو راتىل يش او نه د زندانونو په جوړولو او ډكولو رسه ،له دې الري راغىل
امنيت تل كاذب او موقتي وي ،د نيويارك په څېر د امريكا په لويو لويو ښارونو كي چي په هر
گام كي پوليس او د استخباراتو غړي والړ وي او هري خوا ته كامرې نصب دي ،خو څوك نه په
جېب كي له ځان رسه پيسې ساتي او نه اليس بكس گرځوي ،له دې وېري چي بدمعاشان به ئې
په چاړہ تهديد او هر څه به ترې واخيل ،كه د څو ساعتونو لپاره برېښنا والړہ يش ،هومره جنائې
پېښي تررسه يش چي د آسيا په لويو لويو ملكونو كي په يوه كال كي هم دومره پېښي نه كېږي.
بايبل د زخمونو په اړہ يو ځل همغه خربه كوي چي قرآن كړې او وايي :ننفس د نفس په بدل
كي ،سرتگه د سرتگي په بدل كي ،غاښ د غاښ په بدل كي ،الس د الس په بدل كي ،پښه د پښې
په بدل كي ،داغ د داغ په بدل كي ،زخم د زخم په بدل كي او وهل د وهلو په بدل كي ،خو
ورپسې بېرته تبعيض ته مخه كوي او لييك :كه چا خپل مريي يا وينځه په خپل گوزار رسه ړانده
كړل ،نو د دې په بدل كي به ئې آزادوي ،كه ئې غاښ ورمات كړ د غاښ په بدل كي به ئې
آزادوي!! عجيبه خو ال دا ده چي بايبل د حيواناتو د مجازات په اړہ دايس وايي :كه كوم غويى
سړى يا ښځه په ښكر ووهي او وئې وژني نو دا غويى به رجم (په تېږو ويشتل) كېږي او غوښه
به ئې هم نه خوړل كېږي!! او خاوند به ئې بې گناه گڼل كېږي ،خو كه ئې مخيك هم دايس كار
كړى وو او خاوند ئې ترې خرب وو او هغه ئې نه وو تړىل نو په دې صورت كي به غويى رجم
كېږي او خاوند به ئې وژل كېږي!! مگر دا چي د مقتول خپلوان په ديت رايض يش!! خو كه غويى
كوم غالم يا وينځه په ښكر وهلو ووژني نو بايد د دوى ارباب ته دېرش مثقاله سپين زر وركړى
يش او غويى دې ووژل يش!!
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د اخالقي قوانينو تر عنوان الندي هم د بايبل خربي د حريانتيا وړ دي ،لييك :كه چا كومه
پېغله دوكه كړہ او جنيس تېرى ئې پرې وكړ بايد په نكاح ئې كړي او مهر ئې وركړي ،خو كه د
پېغيل پالر په دې واده رايض نه وو نو يوازي مهر به وركوي!! كه ښځه جادوگري وكړي بايد ووژل
يش ،كه انسان له كوم حيوان رسه جنيس نږدېكت وكړي بايد ووژل يش ،كه څوك له خداى پرته
بل خداى ته قرباني وكړي بايد ووژل يش ،كه د خپل قوم كوم كس ته دي پور وركړ د سودخورو
په څېر سود مه ترې اخله ،د غلو او د انگورو د عصري لومړى حاصل به په خپله ما ته وړاندي
كوئ ،د لومړي زوى فديه وركړئ ،د غواوو او مېږو لومړي بچيان به زما وي ،اوه ورځي ئې له مور
رسه پرېږدئ او په امته ورځ ئې ما ته وسپارئ ،تاسو زما مقدس او سپېڅىل قوم يئ نو د هغه
حيوان غوښه مه خورئ چي ځناورو داړىل وي ) ...دلته څو پوښتني لرو:
• كه څوك له حيوان رسه مجامعت كوي هغه د وژلو وړ گڼئ خو كه له انسان رسه زنا (غري
قانوني مجامعت) كوي هغه يوازي د مهر په وركولو مكلف گڼئ او زنا ته ئې د گناه او جرم په
سرتگه مه گورئ!! آيا د دې لپاره څه توجيه هم وړاندي كوىل شئ؟!! نن خو د دې غري قانوني
مجامعت او جنيس آزادۍ بدي پاييل هم درته څرگندي شوې ،د ايډز په څري خطرناكه بېامري له
همدې زېږي ،بايبل څنگه دې خطرناك جرم ته دايس په عادي سرتگه كتيل؟ د بايبل منونيك دي
موږ ت ه د دې ځواب هم راكړي چي ولي نن د امريكا او بريتانيا په څېر مسيحي ملكونو كي
جنيس روابطو ته بشپړہ آزادي وركړى شوې ،دومره چي حتى حكومتونه ئې فاحشو ته د كمېشن
په بدل كي رسمي مجوز وركوي چي د ناموس عرضه كولو دكان پرانيزي!!
• كه ښځه جادوگري وكړي بايد ووژل يش خو كه نارينه دا كار وكړي نو څنگه؟ ولي نه دي ويل
شوي چي جادوگر به وژل كېږي كه ښځه وي او كه نارينه؟
• بايبل هم سود حرام گڼي خو له وينا ئې دايس معلومېږې چي يوازي به د خپل قوم له
پوروړو سود نه اخلئ ،ښايي د دغي وينا په وجه نن په ټولو مسيحي هېوادونو كي سود نه يوازي
جائز دئ بليك د دوى اقتصادي نظام پرې والړ دئ!!
• بايبل د زمكو او باغونو لومړى حاصل او د څارويو لومړي بچيان د خداى حق گڼي ،خو دا نه
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وايي چي دا به د خداى په نامه د ده بې وزلو او نادارو بندگانو ته وركوئ او د اللّٰه تعاىل په الر
كي به ئې مرصفوئ ،بليك دا د معبد د مجاور برخه گڼي .د بايبل له دغي برخي په ډاگه
معلومېږي چي دا كتاب د هغه چا له لوري جوړ شوى چي له دين نه دام جوړوي او جاهل عوام
پرې غولوي ،هر هغه دين او مذهب چي يوه مفت خوره ډله رامنځ ته كوي ،د خلكو د قربانيو
په اړہ ئې د خداى ځاى ناستي گڼي او عوامو ته وايي :د خداى برخه دغي مذهبي ډلي ته
وسپارئ ،دا يو غولوونىك دين او مذهب دئ ،دا همغه مذهب دئ چي ټول پيغمربان عليهم
السالم ئې مقابلې ته لېږل شوي ،دا همغه دين دئ چي تر ټولو د مخه ئې د الهي دين مقابله
كړې ،همدا وجه ده چي قرآن فرمايي:
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ِيم* التوبة34 :
أل ٖ
اې مؤمنانو! د احبار (ماليانو) او رهبان (مشائخو) ډېرى د خلكو مالونه په ناحقه خوري او د اللّٰه
له الري مخنيوى كوي ،او هغه چي رسه او سپين زر ذخريه كوي او د اللّٰه په الر كي ئې نه
مرصفوي نو د دردناك عذاب زېرى وركړہ.

اوم كال او اومه ورځ
دا د بايبل بل عنوان دئ ،چي دايس ئې پيل كړى( :خپله زمكه (پټى) شپږ كاله وكره او په اوم
كال ئې پرېږده چي اسرتاحت وكړي او په دې كال چي څه په خپله په كي راټوكېږي پرې ئې ږدئ
چي فقريان او د صحرا حيوانات ئې وخوري ،دا حكم د انگورو او زيتونو د باغ په اړہ هم صدق
كوي!!
بايبل دلته هم خپله هغه غلطه عقيده چي د خداى په اړہ ئې وړاندي كړې او وييل ئې دي
چي خداى د پيدايښت په پيل كي شپږ ورځي كار وكړ او په اومه ورځ ئې اسرتاحت وكړ ،د زميك
او د انسان د كار په اړہ هم وړاندي كړې ،دوى دواړو ته ئې هم شپږ ورځي د كار لپاره او اومه
ورځ د اسرتاحت لپاره ټاك لې!! خو هر عاقل انسان په دې پوهېږي چي نه خداى دايس ذات دئ
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چي ستومانه كېږي او اسرتاحت ته رضورت لري او نه زمكه او انسان په خداى قياس كېدى يش!!

درې عيدونه
تر دې عنوان الندي هم بايبل عجيبي عجيبي خربي لري ،د بني ارسائيلو لپاره ئې درې
عيدونه ټاكيل :يو ئې د پتريي ډوډۍ عيد ،بل ئې د حصاد عيد (د هغو مېوو او دانو حاصل راټولو
عيد چي تر ټولو لومړى راټوكېږي) او درېيم ئې د حاصالتو د راغونډولو عيد (هغه وخت چي د
فصلونو حاصالت راغونډېږي) ،د دې عيدونو مهمه برخه دا گڼي چي قربانۍ ،صدقات ،د څارويو
لومړي بچيان او د دانو او مېوو لومړي حاصالت به د خداى په نامه د معبد مجاور ته سپارئ!! د
همدې بحث په ترڅ كي لييك :وزگړى به د خپيل مور په شيدو كي نه پخوئ!! نه پوهېږو چي د
دې خربي ئې له عيدونو رسه څه تړاو دئ!؟
دا عيدونه د دې په ځاى چي د عام ولس لپاره د خوښۍ او عيد ورځي وي د معبد د
مجاورانو لپاره عيدونه دي ،د دوى محفلونه به ډېر رنگين وي او عايدات ئې ډېر پراخ ،د عام
غولېدلي ولس تر ټولو غوره مال به وړيا د دوى په الس كي پرېوځي ،هم ئې د زمكو او باغونو له
حاصالتو او ه م د رمو له لومړيو بچيانو ،دا نه د عام ولس عيدونه دي او نه د مسكينانو عيدونه،
دا د بايبل عيدونه دي ،راشئ هغه د مسلامنانو له عيدونو رسه مقايسه كړئ چي يو ئې د قربانۍ
عيد دئ ،په دې ورځ مسلامنان هغه سرته قرباني رايادوي چي ابراهيم او اسمعيل عليهام السالم
وړاندي كړہ ،دا ورځ او دا قرباني ملانځي ،شتمن ئې څاروي حاللوي او غوښه ئې درې برخي
كوي ،ي وه ئې عام مسكينانو ته ،يوه ئې خپلوانو مسكينانو ته او يوه ئې خپيل كورنۍ ته وركوي،
حاجيان هغه ځاى ته ځي او قرباني وړاندي كوي چي ابراهيم عليه السالم خپل زوى اسمعيل
عليه السالم هلت ه د قربانۍ لپاره بووىل وو ،دا قرباني په لومړي رس كي پيغمرب عليه السالم يوازي
د مسكينانو لپ اره ټاكلې وه او ساتل ئې منع كړي وو خو وروسته ئې د يوې برخي ساتلو اجازه
هم وركړہ .دوهم عيد ئې د روژې عيد دئ ،د هغي مياشتي د پاى عيد چي قرآن په كي نازل
شوى او د همدې لپاره مسلامنان د دغي مياشتي د روژې په نيولو مكلف شوي او په پاى كي
اخرت كوي ،په دې كي به هم هر شتمن صدقه وركوي ،د خپيل كورنۍ لخوا مسكينانو ته ،د هر تن
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په مقابل كي نږدې دوه كيلو غنم يا ئې معادل نور شيان ،د يوه مسكين د ورځني خوراك معادل.
دا نه حكومت ته وركول كې ږي او نه كومي خايص مذهبې ډلي ته ،دا د مسكين حق دئ ،بايد
هغه ته وركړى يش .په دې دواړو عيدونو كي به مسلامنان په لويي صحرايي غونډي كي د عيد
دوه ركعته ملونځ په جمع كوي ،د مسلامنانو زعيم يا نائب به ئې هم ملونځ وركوي او هم خطبه.
دا هم په يوې سيمي كي د مسلامنانو كلنۍ غونډہ ده او هم د نړۍ د ټولو مسلامنانو لپاره
كلنۍ سرته غونډہ.

د خداى وعدې
بايب ل تر دې عنوان الندي لييك( :زه به ستاسو د الرښووني لپاره يوه فرشته درلېږم تر څو
ستاسو په مخيك روانه وي او هغي سيمي ته مو هدايت كړي چي ستاسو لپاره مي تياره كړې ...د
دې سيمي ټول اوسېدونيك به درته هالك كړم...رسې ِبربي به پرې مسلطې كړم ...دوى ووژنئ او
بتان ئې ورمات كړئ ...له دوى او د دوى له خدايانو رسه هيڅ ژمنه او تعهد مه كوئ ،هيڅوك ئې
پ ه سيمي كي مه پرېږدئ ...ستاسو د دې سيمي حدود به دا وي :له بحريۀ احمر د فلسطين تر
تړانگي او د جنوب له صحرا د فرات تر سيند پوري!!
گورئ چي د بايبل ليكونىك ارسائيليان د نورو قومونو په ضد څه څه كولو ته هڅوي ،ورته
وايي :دوى ووژن ئ ،له خپله ملكه ئې وشړئ ،هيڅوك ئې مه پرېږدئ چي ستاسو په منځ كي ژوند
وكړي ،خداى د فرات تر سيند پوري دا ټوله پراخه زمكه تاسو ته غوره كړې ،قباله ئې د خداى له
لوري تاسو ته دركړى شوې ،له دې سيمي د اوسېدونكو په ايستلو كي خداى ستاسو مرسته
كوي!!! تاسو به د بايبل په ډېرو نورو برخو كي هم وگورئ چي بني ارسائيلو ته دې ته ورته
الرښووني كوي او ورته وايي چي د دې سيمي په اوسېدونكو به هيڅ رحم نه كوئ او هيځوك به
ئې ژوندى نه پرېږدئ!! د بايبل له دغو ويناوو په ډېر وضاحت رسه معلومېږي چي دا كتاب د
يوه متعصب او بې رحمه يهودي لخوا ليكل شوى ،د اللّٰه تعاىل له لوري لېږل شوى كتاب له دې
ډېر لوړ وي چي يوه قوم ته د نورو قومونو د وژلو او له خپلو سيمو د ايستلو امر وكړي ،اللّٰه
تعاىل د حق لپاره د باطل په خالف او د ظامل ،كافر او مرشك په ضد د جنگ امر كوي ،د الهي دين
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جنگ د حق او باطل ترمنځ جنگ وي نه د قومونو ترمنځ جنگ.

د عهد تثبيت
بايبل تر دې رسليك الندي لييك( :موىس د غره الندي د قربانۍ ځاى جوړ كړ ...څه زمليان ئې
ولېږل چي د سوزېدو او سالمتۍ قرباني خداى ته وړاندي كړي ...موىس د قرباني شوو څارويو
نياميي ويني په خنكو كي واچولې او نيمي نوري ئې د قربانۍ په ځاى وشيندلې...بيا ئې د عهد
ك تاب بني ارسائيلو ته ولوست...قوم ژمنه وكړہ ...بيا موىس دا د خنكو ويني پر خلكو وشيندلې او
وئې ويل :دا ويني هغه ژمنه ُمهر كوي چي د دغو احكامو په لېږلو رسه خداى له تاسو رسه
وكړہ!! موىس ،هارون ،ناداب او ابيهو د ارسائيليانو له اوياوو مرشانو رسه غره ته وختل او د
ارسائيلو خداى ئې وليدو ،دايس معلومېده چي د ده تر پښو الندي آسامن ته ورته د شين ياقوت
فرش خور وي ،كه څه هم د بني ارسائيلو مرشانو خداى وليدو خو دوى ته ئې كوم تاوان ونه
رساوو ...هغوى د خداى په حضور كي خوراك او څښاك وكړ!!!
د عقل او سليم فطرت خاوندانو ته بلنه وركوم چي د بايبل په دغو مسخره ،د عقل او سامل
فطرت منافي خربو باندي لږ غور وكړي ،آيا الهي دين به خلكو ته دا وايي چي خپيل قربانۍ
وسوزوئ ،په وينو ئې د معبد او د قربانۍ د ځاى ستني او دېوالونه ولړئ ،پاته ويني په خلكو
وشيندئ او دا له خداى رسه د كړې ژمني ُمهر وگڼئ؟ آيا د آسامنونو او زميك پيدا كوونىك خداى د
غره پر څوكه راكوز شوى او د بني ارسائيلو مرشانو ليدىل او د ده پر دسرتخان ئې ډوډۍ
خوړلې؟!! او دا خداى هم يوازي د بني ارسائيلو خداى دئ او نور انسانان وررسه رشيك نه دي؟
آيا د يوه كتاب د لري غورځولو لپاره دغه بېهوده خربي كافي نه دي؟!!

د معبد لپاره هديې
دا د بايبل بل عنوان دئ ،د بايبل د ليكونيك لپاره تر ټولو مهم عنوان ،كه تاسو په بايبل كي
لږ غور وكړئ نو دا به هرو مرو درته جوته يش چي د بايبل د ليكونيك لپاره تر ټولو مهمه
موضوع همدا ده ،دا برخه د ده ډلي ته رسه او سپين زر وړيا په الس وركوي ،له دوى د خداى
ځاى ناستي جوړوي ،خداى ته چي كومي هديې وړاندي كېږي د دوى په الس كي پرېوځي!!
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بايبل چي دلته د خپل معبد ،د قربانۍ ځاى ،د عهد صندوق ،د عبادت خيمه ،د سپېڅلې ډوډۍ
مېز ...او نورو برخو د شكل ،جوړښت او څرنگوالي په اړہ كوم تفصييل بحث كوي ،د رسو او
سپينو زرو د بې درېغه كارولو امر كوي او په پر له پسې توگه تأكيد كوي چي هر څه به ئې د
نقشې مطابق وي ،له دې ټولو په ډېر وضاحت رسه معلومېږي چي دا هر څه د ټگامرو مذهبي
مرشانو يوه غولوونكې لوبه ده ،زه ئې دلته يوازي څو لومړنۍ برخي رانقلوم ،له دې تاسو قياس
كوىل شئ چي د معبد د جوړښت په اړہ د بايبل اوامر څنگه دي او له بې عقلو عوامو څنگه د
معبد پ ه نامه رسه او سپين زر او د دوى د شتمنيو تر ټولو غوره برخي ترالسه كوي!! بايبل دا
عنوان دايس پيلوي :خداى موىس ته وويل :بني ارسائيلو ته ووايه چي ما ته هديې راوړي ،له
هغه چا هديې قبولي كړہ چي په شوق او رغبت رسه ئې وړاندي كوي ،هديې بايد په دې توگه
وي :رسه زر ،س پين زر ،مس ،شنې ،ارغواني او رسې جامې ،نرم كتان ،د وزو وړۍ ،د پسه سور
شوى پوستىك ،د دولفين (نهنگ ته ورته ماهي) پوستىك ،د اقاقيا (نښرت) لرگي ،د زيتون غوړي د
څراغونو لپاره ،ښه بوى لرونيك هغه توكي چي د مسح كولو غوړي ترې جوړېږي ،عطر او
دودونيك خوشبويه لرگي ،قيمتي كاڼي د ايفود (د كاهن ځانگړې جامې) او د ده د سينه بند
جوړولو لپاره ،بني ارسائيل بايد زما لپاره ځانگړې مقدسه خيمه جوړہ كړي تر څو د دوى په خوا
كي مېشت شم ،دا خي مه او لوازم به ئې همغيس جوړوئ چي زه ئې نقشه دركوم!! د عهد
صندوق به د نښرت له لرگي جوړوئ ،اوږدواىل به ئې  125سانتي مرته ،سور او لوړواىل ئې 75
سانتي مرته ،منځ او بهر ئې په خالصو رسو زرو وپوښه او په ژۍ ئې د رسو زرو گاره تېره كړہ ،د
دې صندوق لپاره د رسو زرو څلور حلقې جوړي كړہ ،د صندوق څلور الندنيو كونجونو رسه ئې
ونښلوه ... ،د صندوق د وړلو لپاره د رسو د لرگي دوه دستيك په رسو زرو وپوښه او په حلقو كي
ئې ننباسه ،كله چي د صندوق جوړول بشپړ يش هغه دوه لوحې به دركړم چي قوانين او
الرښووني مي پيك ليكلې دي تر څو ئې په دې صندوق كي كېږدې .د صندوق رسپوښ به له
خالصو رسو زرو جوړوې ،اوږدواىل ئې  125او سور ئې  75سانتي مرته ،دا رسپوښ د (رحمت
ستاسو د گناهونو د كفارې لپاره!! د رحمت د تخت پر رس د فرشتې د شكل دوه
تخت)
مجسمې له رسو زرو نصب كړہ ،دا مجسمې دايس جوړي كړہ چي د رحمت له تخت رسه
بايبل د قرآن په رڼا كي

303

جوخت او نښتي وي ،دواړہ يوې بيل ته مخامخ او سرتگي ئې د تخت په لوري او وزرونه ئې پر
تخت خواره وي ،د رحمت تخت پر صندوق نصب كړہ ،بيا به زه هملته مالقات دررسه كوم او د
دغو دواړو فرشتو له منځه به خربي دررسه وكړم او بني ارسائيلو ته به اړيني الرښووني وكړم!!.

د سپېڅلې ډوډۍ مېز
دا مېز به د رسو له لرگي جوړوې اوږدواىل ئې يو گز ،سور ئې نيم گز ،لوړ واىل ئې  75سانتي
مرته ،ټول به په خالصو رسو زرو پوښل شوې وي ،پر دواړو خواوو ئې د رسو زرو يو يو قاب
نصب كړہ ،د مېز ژۍ ته د څلورو گوتو په اندازه حاشيه وركړہ او د رسو زرو په قاب ئې وپوښه،
څلورو كونجونو كي ئې د رسو زرو څلور حلقې نصب كړہ ،دغه حلقې د هغو دستكو لپاره دي
چي د مېز د انتقال په وخت كي به ترې كار اخيستل كېږي ،دا دستيك به هم د رسو له وني وي
او په رسو زرو به پوښل شوي وي...همدا راز د خالصو رسو زرو قابونه ،كاسې ،جامونه او پيالې
به د هغو هديو لپاره جوړوې چي څښل كېږي!! (سپېڅلې ډوډۍ) به تل زما په وړاندي د مېز پر
رس پرت ه وي!! ...د څراغ اېښودو لپاره يو لوښى د خالصو رسو زرو جوړ كړہ ،پښې او تنه ئې بايد
يوه ټوټه او له خالص رسو زرو وي ،د دې لوښي د گل د گېډۍ او پاڼو انځور ئې هم بايد د رسو
زرو وي ...د دې لوښي په جوړولو كي به  36-34كيلو گرامه رسه زر كارول كېږي ...ورپسې د
عبادت د خيمې طرح وركوي ،په دې كي هم قيمتي رنگارنگ ټوټې ،د رسو زرو گروې ...په دې
كي 96د سپينو زرو ستني او څلور د رسو زرو ستنې ،اته تختې چي په رسو زرو به پوښل شوې
وي ،كا رول كېږي ...دوه برخي لري چي په يوې پردې رسه بېيل شوې ،يوه د قدس په نامه او بله
ئې د قدس االقداس په نامه!!  ...د عهد صندوق به په قدس االقداس كي كېښودل كېږي...د
خيمې د پردې لپاره به هم پنځه د لرگي ستني وي چي په رسو زرو به پوښل شوې وي ...د
قربانۍ د ځاى ټول لوازم او اړوند لوښي به د مسو وي ...د معبد لپاره به حياط جوړوې ...له
قيمتي او نفيس كتان نه ،طول ئې پنځوس گزه او عرض ئې پنځه ويشت گزه ،ستني به ئې ميس
او كړۍ ،حلقې او هغه زنځريونه ئې چي ستني رسه وصلوي د سپينو زرو وي ...ټول نور لوازم او
مېخونه به ئې د مسو وي!! )
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د بايبل له منونكو څو پوښتني لرو:
• بايبل خو مخيك ليكيل وو چي خداى د قربانۍ د ځاى په اړہ امر كړى وو چي دا به له خاورو
جوړوئ ،ډبري به هم نه په كي كاروئ ،كه د ډبرو كارولو ته اړ شوئ نو تراشلې ډبري مه كاروئ،
له شته ډبرو استفاده وكړئ ،د ډبرو د تراشلو او ماتولو لپاره له وسائلو هم كار مه اخلئ!!! دلته
څنگه د خپيل مخكنۍ وينا خالف د معبد او قربانۍ د ځاى لپاره د رسو او سپينو زرو د كارولو
امر كوي ،دقيقه نقشه وركوي ،اندازه ئې ټاكي ،اوږدواىل ،سور او لوړواىل ىئ ټاكي او تأكيد كوي
چي هر څه به ئې د نقشې مطابق وي؟ ولي د دومره تبذير او ارساف امر كوي ،هومره چي
يوازي د څراغ د اېښودو په لوښي كي به نږدې  36كيلو گرامه رسه زر كارول شوي وي؟!!
• دا ولي په ټول بايبل كي د عبادت د څرنگوالي په اړہ هيڅ واضح الرښوونه نه تر سرتگو كېږي،
تفصييل بحث خو پرېږدئ اجاملي بحث هم نه مومو ،خو د معبد د جوړښت په اړہ دومره
تفصييل او دقيق بحث شوى ،پوښتنه كوو :عبادت مهم دئ كه د عبادت ځاى؟!! موږ په ټول قرآن
كي د عبادت د ځاى د څرنگوالي په اړہ يو آيت هم نه مومو ،خو د عبادت د حركاتو ،الفاظو او
څرنگوالي په اړہ ډېر تفصييل او دقيق بحثونه گورو ،د دې بحثونو يوه بېلگه هم په ټول بايبل
كي نشته!! دا ولي؟!! د بايبل د دې بيان له حرف حرف او جملې جملې معلومېږي چي دا د يوه
ټگامر مجاور او مكار مذهبي مرش ليكنه ده.
• آيا اللّٰه تعاىل د تورات لوحې د دې لپاره لېږلې وې چي د رسو زرو په صندوق كي كېښودى
يش كه د دې لپاره چي د خلكو د ژوند الرښود وي او عمل پرې ويش؟ څنگه ممكن ده چي موىس
عليه السالم به تورات د رسو زرو په صندوق كي ږدي؟!! قرآن خو موږ ته تورات د هغه كتاب په
توگه معرفي كوي چي نسخې ترې جوړي شوې او په ولس كي خورې شوې (والطور وكتاب
مسطور في رق منشور) ،موىس عليه السالم خو د تورات له راوړلو رسه سم له بني ارسائيلو په
دې كتاب د عمل كولو ژمنه اخيستې وه ،قرآن خو موږ ته وايي چي موىس عليه السالم دا لوحې
هغه وخت لري وغورځولې چي وئې ليدل د ده قوم د سامري په الس دوكه شوى او د خداى په
ځاى ئې د سخوندر د مجسمې عبادت پيل كړى ،تورات هم همدغه خربه كوي ،له دې خو
معلومېږي چي د موىس عليه السالم له نظره دا لوحې نه بليك په دې لوحو كي ليكل شوي احكام
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مهم ول!! د ټولو جاهلو قومونو تاريخ په دې شهادت وركوي چي دوى له خپلو سپېڅلو كتابونو
رسه همدا معامله كړې ده ،هغه كتاب چي په لومړي رس كي د دوى د نېكو او صالحو پلرونو
لپاره الرښود كتاب وو ،ورو ورو ترې لري شوي ،د كتاب الرښووني ئې هېري كړې ،په جامو كي
ئې نغښتىل ،په لوړ طاق كي ئې اېښى او د تربك وسيله ئې ترې جوړہ كړې ،هندوانو او سيكانو
له خپلو سپېڅلو كتابونو رسه همدايس وكړل ،په درمسال كي ئې كېښود ،په گڼ شمېر جامو كي
ئې پټ كړ ،خوا ته ئې عطر شيندي ،خوشبويه لرگي دودوي ،بوزى ورته وهي ،د بركت ترالسه
كولو لپاره ئې تر خوا تېرېږي او تعظيم ئې كوي!! مسلامنانو د جهل او انحطاط په دوران كي له
قرآن رسه همدا معامله وكړہ ،هغه كتاب چي د يوه سرت سيايس ،اجتامعي او اقتصادي انقالب
الرښود وو ،د ژوند د هري پېښي په اړہ به مسلامنانو هغه ته رجوع كوله ،د خپيل هري پوښتني
ځواب به ئې له قرآن نه غوښت ،هره شخړہ به ئې په قرآن حلوله ،د هري قضيي په اړہ به ئې د
قرآن الرښوونه او پرېكړہ وروستۍ پرېكړہ گڼله ،هغه كتاب چي په نړۍ كي ئې سرته او ژوره
تبدييل راوسته ،له خورو ورو قومونو ئې يو سرت او رسلوړى متحد امت جوړ كړ ،د ظاملانو په ضد
ئې مظلومان پاڅون ته وهڅول ،اقتدار ئې له ظاملانو واخيست او مظلومانو ته ئې وسپارو ،دوه
سرتي امپراطورۍ ئې په زوال محكومي كړې ،خو آيا پوهېږئ چي څو پېړۍ وروسته ،تش په نامه
مسلامنانو له دغه الرښود او انقالبي كتاب رسه څه وكړل؟!! هغه ئې هېر كړ ،يوازي د تربك وسيله
ئې ترې جوړہ كړہ ،په جامو كي ئې ونغاښتو ،د تعظيم او احرتام په نامه ئې د خپيل خوني په
دايس طاق كي كېښود چي تر ټولو لوړ وي او د هيچا الس نه ورريس ،هغه وخت به ئې له لوړ
ځايه راكوزاوو چي غوښتل ئې د لوړي كولو لپاره الس پرې كېږدي!!
• گامن مه كوئ چي د معبد په تزئين او سينگارولو كي تاسو يوازي يئ ،د نړۍ ډېرو ټگامرانو
له معبد نه ښايسته او غولوونىك دام جوړ كړى ،پرون ئې د يوه مصلح ،داعي او ناجي مقابله
كړې ،چ ي هغه تلىل يا وژل شوى او په همدې رسه ئې په ولس كي محبوبيت زيات شوى،
همدغه د ده پروني دښمنان راپورته شوي ،د ده پر قرب ئې زيارتونه جوړكړي ،د ده په نامه ئې
خلك غولولي ،شكرانې او صدقې ئې ترالسه كړې ،پنځه ئې پر زيارت مرصف كړې او پنځه نوي ئې
په خپل جېب كي اچولې ،د زيارت دروازې ،قبې او كړۍ ئې له رسو زرو جوړي كړې ،ښه زيب
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او زينت ئې وركړى ،چي هيبت ئې زيات يش او عوام پرې په آسانۍ وغولوي!! په اسالمي
هېوادونو كي هم دايس خلك ډېر زيات دي چي قرب ئې دكان دئ او زيارتونه ئې دام ،پر قربونو
ئې دايس سرتي سرتي بنگلې جوړي كړې چي نه ستاسو سپينه ماڼۍ وررسه مقايسه كيدى يش او
نه واتيكان!! او آيا پوهېږئ چي دا زيارتونه ئې د هغه چا پر قرب جوړ كړي چي هغه په خپل
ژوند كي تر يوې لوېشتې لوړ قربونه ړنگول او د قربونو پر رس جنډې ئې نسكورولې!!
• هر عقلمن انسان په دې پوهېږي چي د معبد د سينگارولو لپاره رسه او سپين زر كارول او
مجاور ته ئې د نفيس ټوكر جامې جوړول او قيمتي كاڼي ئې په سينه بند او مالبند كي كارول
يوازي د ټگامرو مذهبي مرشانو كار كېدى يش ،په اسالم كي نه خاصه مذهبي طبقه شته ،نه ئې
خاص امتيازات ،نه ئې خاصه تبعييض او امتيازي جامه ،نه ئې په قربانيو او صدقاتو كي خاصه
برخه ،اسالم موږ ته وايي ټوله زمكه مسجد دئ ،په هر ځاى كي د اللّٰه تعاىل عبادت كوىل شئ،
امام په خپله غوره كړئ ،هغه امام مه نيسئ چي پر امامت اجوره غواړي ،مسجد به مو ساده وي
او له سينگارولو به ئې ډډہ كوئ ،د ملانځه پر مهال به امام له مقتديانو په لوړ ځاى نه ودرېږي.
او دا همغه خربه ده چي د بايبل ليكونيك سهواً ليكلې وه :د قربانۍ ځاى له خاورو جوړ
كړئ ،كه ډبره كاروئ نو مه ئې تراشئ ،تراشلې ډبري له ما رسه نه ښايي!! په معبد كي زينه هم
مه جوړوئ ،خو هغه د انجيل په دغي خربي كي تحريف كړى او دا ئې پرې اضافه كړې :دايس نه
چي له دغو زينو د پورته تلو په مهال مو عورت بربنډ يش...د بايبل ليكونىك دې ته نه دئ تيار
چي ووايي :زينې د دې لپاره مه جوړوئ چي د اللّٰه تعاىل په وړاندي يو برابر ودرېږئ!!
• قرآن موږ ته وايي چي له رسو او سپينو زرو بُت جوړول د سامري كار دئ!! واقعاً چي د رسو
زرو معبد او معبود جوړل د هغو ټگامرانو كار دئ چي د سامري په څېر وي!! هيڅ واقعي خداى
پالونىك به په دې رايض نه يش چي د اللّٰه تعاىل په نامه دي له غولېدلو عوامو رسه زر ترالسه يش
او هغه دي په دايس مواردو كي مرصف يش ،واقعي الهي دين هغه دئ چي خلكو ته وايي :د اللّٰه
تعاىل د بې وزلو بندگانو مرسته وكړئ ،شتمنۍ مو د خري په كارونو كي ،د وږو په مړولو كي ،د
بربنډو په پټولو كي  ،د بيامرانو په تداوي كي او د مسكينانو په الس نيوي كي ولگوئ ،رسه او
سپين زر مه ذخريه كوئ ،چا چي ذخريه كړل ځاى ئې جهنم دئ!!
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• اى كاش د بايبل منونيك په دې پوه يش چي له هغو تصنعي او بې محتوى حركاتو د انسان
څومره كركه كېږي چي ستاسو په معبد كي ئې ستاسو كاهن او كشيش تررسه كوي ،كاش تاسو
دغو حركاتو ته يو ځل زموږ په سرتگه هم كتيل وى ،كله چي انسان د دوى په معبد كي د كاهن
او كشيش هغه حركات گوري چي د سپېڅيل مېز خوا ته په نخرو نخرو راځي ،خايص جامې ئې
چي په گنډل شووگالنو سينگار شوې اغوستې ،د مېز مخي ته ودرېږي ،د كتاب په وړاندي گونډہ
كېږي ،د رسو زرو په جام كي سپېڅيل رشبت يا رشاب څښي ،خلك يو يو راځي ،د ده په وړاندي
گونډہ كېږي ،دى د هغه په خوله كي يوه ټوټه سپېڅلې مړۍ ږدي او په همدې رسه گامن كوي
چي خپل مراد ئې ترالسه كړى او خداى ئې ملانځىل!! له دې صحنې د انسان څومره كركه كېږي!!
دا څښاك او خوراك له عوامو ترالسه شوي ،كله چي د دوى په الس كي وو سپېڅيل نه وو ،خو
چي د معبد د مجاور الس ته ورغلل مقدس شول!! دا كاهن او كشيش د دغو عوامو لخوا تغذيه
كېږي ،خو په معبد كي كشيش د دوى په خوله كي يوه مړۍ ږدي او همدا د هغه لويه پېرزوينه
او احسان گڼي!!
• قرآن د اللّٰه تعاىل د عرش په اړہ فرمايي چي وسعت او عظمت ئې هومره دئ چي آسامنونه
او زمكه ئې احتواء كړې ،خو بايبل وايي چي د خداى د عرش اوږدواىل  125او سور ئې  75سانتي
مرته دئ ،دا هم د يوه صندوق رسپوښ دئ ،د (رحمت تخت) په نامه ئې يادوي او لييك چي
خداى موىس ته وويل :بيا به زه هملته (درحمت له تخته او د عبادت د خيمې له منځه) مالقات
دررسه كوم او د تخت پر رس د دوو فرشتو د مجسمو له منځه به خربي دررسه وكړم او بني
ارسائيلو ته به اړيني الرښووني وكړم!!.
• بايبل له دې وروسته لييك چي خداى د هرراز مجسمو له جوړولو او د دوى په وړاندي د
عبادت له كولو مامنعت كړى او فرماييل ئې دي :بت مه جوړوئ او بتان مه ملانځئ ،مجسمه ،د
ډبرو څيل او تراشلې ډېري د ملانځني لپاره مه جوړوئ ...خو دلته ئې خداى د دوو فرشتو د
مجسمو تر منځ پر تخت ناست انځور كړى او د تثليث او درې گونو خدايانو عقېدې ته ئې عيني
تجسم وركړى.
بايبل د څراغ په اړہ امر كوي چي تل به روښانه وي او بني ارسائيل په دې گامري چي د
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زيتون غوړي به ورته راوړي ،هيڅكله به ئې مړ كېدو ته نه پرېږدي...
• د كاهن د جامو په اړہ لييك :خپل ورور هارون او زامن ئې ابيهو ،العازار او ايتامار له نورو
بني ارسائيلو بېل كړہ او د كهانت مقام ورته وركړہ تر څو زما خدمت وكړي!! مخصويص جامې
ورته تياري كړہ ،دايس چي هرڅوك ئې له جامو وپېژني چي دوى زما خدمت كوي ،جامه به ئې
ښايسته او د ده د مقدس كار رسه وړ وي ،هغو خلكو ته وظيفه وركړہ چي د گنډلو په كار كي
ځانگړى مهارت لري چي ده ته دا ښايسته او ځانگړې جامه جوړہ كړي ،جامه ئې عبارت ده له
ايفود ،ردا ،په گنډلو گالنو ښايسته شوى كميس ،عاممه ،مالبند ،د هارون زامنو ته به هم دا
جامې جوړېږي تر څو د كاهن په توگه زما خدمت وكړي ،بيا د ايفود ،سينه بند او نورو جامو
تفصيالت بيانوي ،په ټولو كي كافي مقدار رسه زر ،جواهرات او قيمتي كاڼي رضوري گڼي ...او
ورپسې د كاهن په توگه د هارون او د ده د زامنو د ټاكني په اړہ لييك ... :د معبد د دروازې په
خوله كي هارون او زامنو ته ئې غسل وركړہ...دا جامې ورواغونده او د رسو زرو تاج ئې پر رس
كېږده ...بيا ئې پر رس د مسح غوړي ورتوې كړہ ...په دې توگه هارون او زامن ئې د كهانت د
مقام لپاره سپېڅيل كړہ !!! بيا سخوندر حالل كړہ ،په وينو ئې د قربانۍ د ځاى ښكرونه رسه كړہ
او پاته ويني ئې پښو ته توې كړہ ...ځيني برخي ئې هملته او ځيني ئې بهر وسوزوه ،بيا دي
هارون او د ده زامن هم يو پسه حالل كړي او له وينو او وازگو او نورو برخو رسه دي همدايس
وكړي ...دا د سوزولو قرباني د خداى ډېره خوښه ده!!! بيا يو بل پسه واخله چي هارون او زامن
ئې الس پرې كېږدي او حالل ئې كړي ،په وينو ئې د هارون او د ده د زامنو د ښي غوږ پسته او
د ښي الس او ښۍ پښې بټه گوته رسه كړہ...پاته ويني د قربانۍ په ځاى وشينده ...له دغي
ويني يوه برخه راواخله او د مسح له غوړو رسه ئې گډي كړہ او پر هارون او زامنو ئې او د دوى
پر جامو ئې وشينده!!! په دې توگه به دوى او جامې ئې سپېڅيل يش!!! او له ډېرو نورو مسخره
خربو وروسته لييك :بني ارسائيل به تل د قربانۍ د پسه دا برخي يعني سينه او ورنونه خداى ته
وړاندي كوي چي د كاهن په برخه يش!!
دلته څو خربي د غور وړ دي:
• مذهبي مقام مورويث گڼل شوى ،د هارون په كورنۍ كي به له يوه نه بل ته په مرياث پاته
بايبل د قرآن په رڼا كي

309

كېږي!! او دا هغه څه دي چي په هيڅ عقيل معيار كي د منلو وړ نه دي او هر باشعوره انسان
ترې كركه كوي ،مگر مذهبي مقام له عقېدې او عمل نه پرته په بل څه ترالسه كېدى يش؟!! مگر
دا د مال ،زميك او دولت پ ه څېر دئ چي له پالره اوالد ته په مرياث پاته يش؟!! آيا هغه مذهب
چي مذهبي مقام يو مورويث توىك گڼي په لته د وهلو وړ نه دئ؟! په مسلامنانو كي هم د جهل
او د اسالم له روح نه د بې خربۍ په وجه د ټگامرو مذهبي مرشانو په الس دايس مذهبي فرقې
راپيدا شوې چي مذهبي او روحاني مقام مورويث توىك گڼي!! ځينو خپل پري ته دا حيثيت وركړ او
ځينو خپل امري ته ،چا د عيل ريض اللّٰه عنه اوالد د امامت وارث وگاڼو ،هغه هم نه ټول بليك
ځيني ئې او حتى په ماشومتوب او حتى په غيابت كي ،هڅه ئې وكړہ چي شمېر ئې دولسو ته
ورسوي ،د عيىس عليه السالم د دولسو حواريونو او د بني ارسائيلو د دولسو قبيلو له شمېر رسه
برابر ،په دولسم ئې امامت ختم كړ ،يو ورك شوى ماشوم ئې د غيابت د دوران دايس امام وټاكو
چي اوس تر عرش څو گزه بر ناست دئ او خداى د دوى او هغه تر منځ واسطه دئ ،په خپلو
دعاگانو كي وايي خدايه! امام زمان له موږ رايض كړې!! خدايه!! د قيامت په ورځ مو د امام زمان
په وړاندي رشمنده مه كړې!! همغيس لكه چي بايبل له عيىس عليه السالم نه خداى او د خداى
ځاى ناستى او د گناهونو بخښونىك جوړ كړ!! عجيبه ال دا ده چي بايبل د موىس عليه السالم په
ځاى د هارون عليه السالم اوالد د موىس عليه السالم ځاى ناستي او د مذهبي مقام وارث گڼي او
دوى د عيل ريض اللّٰه عنه اوالد!! نه د پيغمرب عليه السالم د نورو لوڼو او زومانو اوالد په دې حق
كي رشيكوي او نه هغه چي د عيل ريض اللّٰه عنه په شمول ټولو صحابه وو د پيغمرب عليه السالم
د ځاى ناستي په توگه وټاكلو او بيعت ئې وررسه وكړ!!
• بايبل په دې توگه يوه ځانگړې مفت خوره مذهبي فرقه له خاصو امتيازاتو رسه رامنځ ته كړہ،
دا فرقه به له خلكو د اللّٰه تعاىل په نامه صدقې او شكرانې ترالسه كوي ،د قربانۍ تر ټولو غوره او
خوندوره برخه به دوى ته وركول كېږي ،جامې به ئې تر ټولو قيمتي ،نفييس او امتيازي وي ،هيڅ
كار به نه كوي ،دوى او اوالد به ئې سپېڅيل انسانان گڼل كېږي ،نه په دې سبب چي عقيده او
عمل ئې تر نورو ښه دئ بليك د دې لپاره چي په خايص كورنۍ كي پيدا شوې او دا هم نه د دې
لپاره چي د دې كورنۍ د غړو په رگونو كي ځانگړې وينه بهېږي بليك د دې لپاره چي موىس عليه
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السالم د دوى پر اجدادو د قربانۍ ويني شيندلې وې!!
• اللّٰ ه تعاىل خو دا خوښوي چي د ده په وړاندي ټول خلك يو برابر اوږہ په اوږہ ،له لوړ ټيټ او
مخيك وروسته پرته ،په يو رنگ ساده جامو كي ودرېږي ،اسالم موږ ته وييل چي د ملانځه په
وخت كي همدايس يو برابر او اوږہ په اوږہ ودرېږئ ،موږ ئې په دې گامرلي يو چي په حج كي
به يو رنگ جامې اغوندو ،هر واقعي الهي دين به همدايس وي او تبعيض به حرام گڼي.
• پوښتنه كوو :ولي به د بايبل دا مفت خوره ډله خاصه جامه لري ،په دايس حال كي چي دا
جامه نورو وركړې؟!! آي ا هغه څوك غوره دئ چي صدقه وركوي او كه هغه څوك چي اخيل ئې؟
موږ ته خو پيغمرب عليه السالم وايي برىن الس تر الندني الس غوره دئ!!
• بايبل وايي چي د قربانۍ تر ټولو خوندوره برخه به د خداى په نامه د كاهن وي!! كه تاسو په
بايبل كي لږ غور وكړئ نو وبه گورئ چي د بايبل د ليكونيك له نظره تر ټولو مهمه او اسايس خربه
همدا ده ،وبه گورئ چي وايي :د څارويو لومړي بچيان به د كاهن وي ،د زميك لومړى فصل به د
كاهن وي ،د باغونو لومړۍ مېوه به د كاهن وي ،له انگورو لومړي جوړ شوي رشاب به د كاهن
وي او !!...
• د هارون عليه السالم او د ده د زامنو په غوږونو وينه موښل او جامې ئې په وينو ورلړلو رسه
هغوى سپېڅيل شوي!! حريان يو چي د بايبل پلويان څنگه دا خربه مني؟!! څنگه ئې عقل په دې
قانع كېږي چي د وينو په لړلو رسه څوك د ناپاكېدو په ځاى سپېڅىل كېږي؟!! قرآن د بايبل د
دغي خندوونكې وينا د ترديد لپاره په موجز او قاطع الفاظو رسه فرمايي:
َ َۡ َ َ َ ٓ َ َ َ
َ َ َٰٓ
َُ
ۡ ۡ َ ََۡ َُ
َ َ ُۡ ْ ۡ
َوٱل ُبدن جعل َن َها لكم ِمن شع ِئرِ ٱللهِ لك ۡم ف َِيها خ ۡير ۖ فٱذك ُروا ٱس َم ٱللهِ عليها صواف ۖ فإِذا
َ ََ ۡ ُُ ُ َُُ ْ
ۡ ۡ ََ ََ َ َ َ َ َ ُ َََ ُ َۡ ُ َ َ
َۡ ْ َۡ
وب َها فكلوا ِمنۡ َها َوأط ِع ُموا ٱلقان ِ َع َوٱل ُمعتر ۚ كذل ِك سخ ۡرن َها لك ۡم لعلك ۡم تشك ُرون * لن
و ج بت ج ن
ُ ۡ ََ َ َ َ ََ َُ ۡ َُ ُ ْ َ ََ
ََ ُُ َۡ
ََ َ َ ُ ُ ُ َ ََ َُٓ َ َ َ
َ
ينال ٱلله لحومها وَل دِماؤها ولِكن يناله ٱلتقوى ِمنكم ۚ كذل ِك سخرها لكم ل ِتكبِروا ٱلله علي
َما َه َدى ُك ۡم ۗ َو َب ِشر ۡٱل ُم ۡحسن َ
ين * الحج37-36 :
ِ
ِِ
او د قربانۍ څاروي مو تاسو ته په شعائر اللّٰ ه كي شامل كړي ،په دې كي ستاسو لپاره ښېگڼي
دي او د والړي په حالت كي ئې (د ذبحه كولو په وخت كي) د اللّٰه نوم پرې ياد كړئ ،نو كله
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چي ئې اړخ پر زمكه ولگېدو په خپله ئې هم وخورئ او پر قانع مسكين او غريقانع سوال كوونيك
ئې هم وخورئ ،په دې توگه اللّٰه تاسو ته مسخر كړي تر څو شكر وكړئ( ،د دوى په قرباني كولو
رسه) نه اللّٰه ته د دوى غوښي ريس او نه ئې ويني ،بليك ستاسو تقوى ورريس ،همدايس ئې ستاسو
لپاره مسخر كړل ترڅو اللّٰه د هغي الرښووني په وجه په لويي ياد كړئ چي ستاسو په برخه ئې
كړہ او نېكانو ته زېرى وركړہ.
گورئ چي قرآن د قربانۍ په اړہ څومره مهمي الرښووني كوي او موخه ئې څه گڼي:
• د اللّٰ ه تعاىل په نامه د څاروي حاللول او د ده په الر كي ئې قرباني كول په اللّٰه د اميان او
باور نښه ده.
• نه ئې ويني اللّٰ ه تعاىل ته ريس او نه ئې غوښه ،په خپله ئې وخورئ او پر مسكينانو ئې
وخورئ ،د اللّٰ ه تعاىل برخه مسكين ته وركړئ .دايس مه گڼئ چي د قربانۍ ويني سپېڅلې دي او
كه څوك پرې ولړىل شو نو سپېڅىل او مقدس شو ،د قرباني شوي څاروي نه وينه سپېڅلې ده نه
غوښه ،موخه ئې د چا تقديس نه بليك خپل او پردي مسكين ته طعام وركول دي.
• په دې قربانۍ رسه په تاسو كي تقوى راپيدا كېږي ،له حرص او بخل خوندي كېږئ ،ا ّٰلله تعاىل
ستاسو دغه تقوى او ځان ساتنه خوښوي.
بايبل د كلنۍ هديې او د يوه بل هغه طاليي مكان له يادولو وروسته چي خوشبويه بوټي به
په كي دودول كېږي ،د معبد د هديې يادونه په دې توگه كوي :خداى موىس ته وويل :هر كله
چي بني ارسائيل شمېرې نو د شمېرلو په وخت كي دي هر بني ارسائييل د خپل ځان له لوري
هديه وركړي ...تر څو د شمېرلو پر مهال بال پرې نازله نه يش!! هر كس به نيم مثقال رسه زر
فديه وركوي ...نه به شتمن تر دې زيات وركوي او نه غريب تر دې لږ!!
اسالم د بايبل د دغي وينا پر خالف وايي :له شتمن ئې واخله غريب ته ئې وركړہ ،د اسالم له
نظره غريب نه يوازي له هر راز مالي مكلفيت معاف دئ بليك د شتمنو په مال كي د ده ځانگړى
حق دئ ،دولت په دې مكلف دئ چي له شتمن نه به د غريب دا حق ترالسه كوي او هغه ته به
ئې سپاري!
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بايبل په دې پيس د معبد د ميس حوض تفصيالت بيانوي ،بيا د مسح كولو د سپېڅلو غوړيو
د جوړولو طريقه ،مواد او د هر يوه مقدار ټاكي ،بيا د دودوونكو معطرو توكيو د جوړولو
تفصيالت بيانوي ،ورپسې د معبد د ټولو لوښو د جوړولو لپاره هغه تكړہ صنعتگران معرفي كوي
چي د بايبل خداى د همدې لپاره غوره كړي وو او ورپسې د سبت د ورځي په اړہ لييك چي دا د
خداى سپېڅلې ورځ ده ،په دې كي به هيڅ كار نه كوئ ،د اسرتاحت لپاره به ئې مختص كوئ!! او
په همدې لړ كي لييك چي كله موىس د سينا په غره كي وو خداى ورته هغه لوحې وركړې چي په
خپلو گوتو ئې لس احكام په كي ليكيل وو!! خو د سينا په غره كي ئې ځنډ وكړ ...خلك هارون ته
راغلل چي پاڅه او موږ ته خداى جوړ كړہ چي زموږ الرښوونه وكړي ...هارون ورته وويل :د رسو
زرو هغه گاڼې ما ته راوړئ چي ستاسو د مېرمنو ،لوڼو او زامنو په غوږونو كي دي ،خلكو دا كار
وكړ ...هارون ټولي وييل كړې ،په يوه قالب كي ئې واچولې او سخوندر ئې ترې جوړ كړ ،كله چي
خلكو سخوندر وليد چيغي ئې كړې :اې بني ارسائيلو! دا ستاسو هغه خداى دئ چي له مرصه ئې
راوايستئ!! هارون د دې صحنې په ليدو رسه د سخوندر مخي ته د قربانۍ ځاى هم جوړ كړ او
وئې ويل :سبا د خداى لپاره جشن نيسو!! سبا خلك سهار وختي پاڅېدل ،د سخوندر په وړاندي
ئې د سوزولو او سالمتۍ قرباني وړاندي كړہ ،كښېنستل ...ښه ډېر خوراك څښاك او د بې حيايۍ
كارون ه ئې وكړل ...خداى موىس ته وويل :په تلوار الندي والړ شه چي ستا قوم فاسد شوى...
پرېږده چي د خپيل غصې اور پرې بل كړم ...او ټول ووژنم ...خو موىس وويل :خدايه! ولي پر
خپل قوم دومره غصه يې؟ سوال كوم چي خپله غصه پرېږده او د خپل قوم له مجازاته تېر شه!!
 ...خپله هغه لوړہ درپه ياد كړہ چي ابراهيم او اسحاق ته دي وييل وو :په خپل ذات لوړہ كوم
چي ستاسو اوالد به د آسامن د ستورو په څېر بې شمېره كړم!!  ...نو له دې كبله خداى له خپل
تصميم نه تېر شو!!  ...نو موىس له غره راكوز شو ...او هغه دوه ډبرينې لوحې ئې په الس كي
وې چي په دواړو خواوو ئې (خداى په خپل الس) لس احكام ليكيل وو ...كله چي پنډغالي ته
رانږدې شو ،شور او ځوږ ئې ترغوږ شو ...سرتگي ئې پر طاليي سخوندر ولگېدې چي خلك ئې
مخي ته په نڅا او خندا بوخت دي ...دايس غصه شو چي لوحې ئې تر غره!! الندي وغورځولې او
ټوټې ټوټې شوې ...بيا ئې طاليي سخوندر په اور كي وييل كړ ،وئې ټكاوو او د هغه دوړي ئې پر
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اوبو وشيندلې او دا اوبه ئې پر بني ارسائيلو وڅښلې!!!  ...هارون ته ئې وويل :ولي دي له قوم
رسه دا جفا وكړہ؟ ..د پنډغالي په دروازه كي ودرېدو او غږ ئې كړ :څوك چي د خداى پلوي وي
زما خوا ته دي رايش ...د الوي ټول ټرب د ده خوا ته راغونډ شو ...ورته وئې ويل :خداى امر كوي
چي توري ترمال وتړئ ،د پنډغالي له يوه رسه تر بل رسه والړ شئ ،خپل ورور ،دوست او گاونډى
ووژنئ...الويانو اطاعت وكړ او په دې ورځ درې زره ارسائيليان ووژل شول ...موىس الويانو ته
وويل :تاسو ثابته كړہ چي د خداى د خدمت وړ يئ ..نو خداى به تاسو ته بركت دركړي!!!...
موىس خداى ته وويل :دې قوم لويه گناه كړې ،خو ته ئې وبخښه او يا خو زما نوم له خپل كتابه
محوه كړہ!! خداى ورته وويل :ستا نوم به ولي محوه كوم ...چا چي گناه كړې هغه ته سزا
وركوم...خداى د هغه بت د ملانځني له كبله پربني ارسائيلو لويه بال نازله كړہ چي هارون جوړ
كړى وو!! بيا خداى موىس ته وفرمايل :دا قوم هغي سيمي ته بوځه چي شات او شيدې په كي
بهېږي!!! خو زه به په دې سفر كي ستاسو په منځ كي نه وم ،ځكه چي رسكښ يئ ...ممكن په
الري كي مو هالك كړم!! كه يوه شېبه ستاسو په منځ كي پاته شم نو تاسو حتامً وژنم ...تر څو
چي ستاسو په اړہ وروستۍ پرېكړہ كوم هر ډول گاڼې او جواهرات له ځانه لري كړئ) ...
كه څه هم د دې وينا جمله جمله غلطه ده او هر عاقل انسان ئې په غلطۍ پوهېږي ،خو د
بايبل د هغو منونكو لپاره چي دا كتاب ئې له غور نه پرته منىل او هره وينا ئې ورته مقدسه
برېښي ،څو وضاحتونه رضوري گڼو:
• آيا ستاسو عقل دا خربه مني چي اللّٰه تعاىل به د معبد په جوړولو كي د رسو او سپينو زرو او
قيمتي ډبر د كارولو امر كړى وي؟!! آيا د خداى له يوه مسكين او فقري بنده رسه چي له لوږي او
بيامرۍ مري ،مرسته به غوره وي كه د معبد د تزئين او ښكال لپاره بې درېغه مرصف؟!! كه دا
تاسو ته پرېښودى يش نو ستاسو پرېكړہ به څه وي ،كوم ته به ترجيح وركوئ؟!!
• آيا ستاسو عقل دا مني چي خداى ستومانه كېږي او اومه ورځ ئې د دې لپاره د تعطيل او
اسرتاحت ورځ ټاكلې چي په دې ورځ ده هم له كاره الس اخيستى او اسرتاحت ئې كړى وو؟!!
موږ ته خو د اونۍ يوه ورځ د اسرتاحت لپاره نه بليك د يوه اجتامعي عبادت لپاره ټاكل شوې ،له
دې خو په وضاحت رسه معلومېږي چي تاسو ته هم يوه ورځ د اجتامعي عبادت لپاره غوره
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شوې وه!! انساني ټولنه خو دې ته زياته اړہ ده ،د يوه واقعي دين الرښوونه خو به حتامً په دې
ارتباط وي ،د كار او اسرتاحت په اړہ پرېكړہ خو بايد انسان ته پرېښودى يش چي په خپله او د
خپل مصلحت ،ظروفو او رشائطو له مخي پرېكړہ وكړي!!
• آيا اللّٰ ه تعاىل زموږ په څېر دئ چي د څه ليكلو لپاره بايد قلم په الس كي واخيل او په خپلو
گوتو څه ولييك؟!! د اللّٰه تعاىل په اړہ دايس وينا خو يوازي هغه څوك كوىل يش چي نه ئې پېژني
او په يوه كمزوري او محتاج انسان ئې قياسوي ،راشئ د بايبل دا ضعيفه وينا د قرآن له جامع او
كاميل وينا رسه مقايسه كړئ چي فرمايي:
َ
ُ ُ
َ َٓ ُ َٓ َ َ َ ً َ ُ َ َُ ُ
إِن َما أ ۡم ُره ٓۥ إِذا أ َراد ش ۡيـا أن َيقول لهۥ كن ف َيكون * يس82 :
يقيناً چي د ده كار له دې پرته بل څه نه دئ چي كله د كوم څه اراده وكړي نو ورته وايي :وشه،
نو هغه (له ځنډہ پرته تررسه) كېږي!!
• كه په رښتيا دا د رسو زرو سخوندر ډوله بت او د هغه مخي ته د قربانۍ ځاى هارون جوړ
كړى وى ،نو تر ټولو سخته سزا خو بايد ده ته وركړى شوې وى!! دا څنگه موىس عليه السالم د
نورو د وژلو امر كوي ،هغه هم له پوښتني او گروېږنې پرته او د پنډغالي له يوه رسه تر بله رسه
د ټولو د وژلو امر ،او هارون عليه السالم ته نه يوازي كومه سزا نه وركوي بليك دى او زامن ئې د
معبد د ساتونكو او پالونكو په توگه پرېږدي؟!!! قرآن د بايبل دا وينا ردوي او فرمايي:
َ ٗ َ َ ۡ
َ
ََ ۡ
َ َۡ
َۡ
ُ
ۡ
َ َ َۡ
ََ َ
َولما َرج َع ُموس َٰٓي إِلي قو ِمهِۦ غض َب َن أ ِسفا قال بِئ َس َما خلفتُ ُمونِي ِم ۢن َبع ِد ٓي ۖ أع ِجلتُ ۡم أ ۡم َر َربِك ۡم ۖ
ُ ُُ َ َ َ
َۡ َ ََ َ َ َۡ َ
َُ َ َۡۡ ۡ َۡ َ ُ
ََۡ َ
َ ُ ْ ۡ ُ َ
س أخِيهِ يَجره ٓۥ إِل ۡيهِ ۚ قال ۡٱب َن أم إِن ٱلقو َم ٱستضعفونِي َوكادوا َيقتُلوننِي
وألقي ٱٓأۡللواح وأخذ بِرأ ِ
ۡ
َۡ ۡ
ََ ُۡ ۡ َ ۡ ََٓ ََ َۡ َۡ َ َ َۡۡ َ َ َ َ
َ
ين * قال َر ِب ٱغف ِۡر ل ِي َوۡلِ خِي َوأدخِلنَا فِي
فَل تش ِمت بِي ٱٓأۡلعداء وَل تجعلنِي مع ٱلقوِم ٱلظل ِ ِم
َ ۡ َ َ ََ َ َۡ َ ُ َ
ٱلرحم َ
ين * اَلعراف151 -150:
رحمتِك ۖ وأنت أرحم ِ ِ
او كله چي موىس خپل قوم ته غصه ناك او اسفناك راوگرځېدو وئې ويل :له ما وروسته مو زما
ډېر بد نيابت كړى ،آيا د خپل رب په كار كي مو دومره تلوار وكړ؟ (دايس ژر مو د اللّٰه تعاىل په
ځاى د بت عبادت پيل كړ؟) الواح ئې لري وغورځولې او خپل ورور ئې تر رس ونيو او د ځان په
لوري ئې راښكود( ،ورور ئې) وويل :زما د مور بچيه! قوم كمزورى وگڼلم ،نږدې وو ومي وژني،
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نو دښمنان مه راباندي ښادوه او د ظامل قوم له ډلي مي مه گرځوه! وئې ويل :زما ربه! ما ته
بخښنه وكړې او زما ورور ته هم او په خپل رحمت كي مو داخل كړې او ته خو يقيناً چي تر ټولو
رحم كوونكو زيات رحم كوونىك يې.
• آيا ستاسو عقل او اميان دا مني چي اللّٰه تعاىل به دايس پرېكړہ كړې وي چي يوه ډله به توري
له تېكو رابايس او د پنډغالي له يوه پلوه به تر بل پلوه پوري درومي او چي څوك مخي ته
ورځي ،كه ئې ورور وي ،كه دوست ،كه گاونډى ،نو وژني به ئې؟!! پرته له دې چي وگوري د
سخوندر عبادت ئې كړى وو كه نه ،د وژلو وړ دئ كه نه؟ د عقل ،عدل او دين تقاضاء خو دا ده
چي يوازي مجرم ته سزا وركړى يش او يوازي بت ملانځونىك مجازات يش!! كه دا د پټو سرتگو وژنه
وى نو ولي به له شپږو لكو يوازي درې زره وژل كېدل؟! په كار خو دا وه چي په دايس عام قتل
كي د وژل شوو شمېر ډېر زيات وى ،كه د بايبل دا خربه رښتيا وي چي درې زره وژل شوي نو بيا
خو د دې معنى دا ده چي يوازي مجرمان وژل شوي .متأسفانه زموږ ځيني مفرسين هم د دغو
ارسائييل رواياتو تر اغېز الندي تليل او د بايبل دا غلطه او بې بنسټه وينا ئې د قرآن د دې مبارك
آيت په تفسري كي رااخيستې:
ۡ َ َ
َۡ َُ
ُۡ َ َ َََ ُ َ َُۡ َ
ۡ َ َ َ
َ ۡ َ
َۡ
ِإَوذ ءات ۡينَا ُموسي ٱلِكت َب َوٱلف ۡرقان لعلك ۡم تهتدون * ِإَوذ قال ُموسي ل ِقو ِمهِۦ َيقوِم إِنك ۡم
َ ُ ُ ۡ ۡ َ َُ ُ ْ َ
ُ َ ۡ ُ ْ َ ُ ُ َ ُ َ َُ
َ َۡ َ ُ ُ
َ
وب ٓوا إِلي بَا ِرئِك ۡم فٱقتُل ٓوا أنف َسك ۡم ذل ِك ۡم خ ۡير لك ۡم ِعند
ظلمتُ ۡم أنف َسكم بِٱت ِخا ِذكم ٱل ِعجل فت
َ ُ ۡ َ َ َ َ َۡ ُ ۡ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ
ٱلرح ُ
ِيم * البقرة54 -53:
با ِرئِكم فتاب عليكم ۚ إِنهۥ هو ٱلتواب
او هغه وخت چي موىس ته مو كتاب او فرقان وركړ ترڅو هدايت شئ .او كله چي موىس خپل
قوم ته وويل :اې زما قومه! بې شكه چي د سخوندر په نيولو رسه تاسو پر خپل ځان ظلم كړى،
نو د خپل رب لور ته مخه او توبه وكړئ او (مرشك شوي ) خپلوان مو ووژنئ ،دا د خپل رب په
نزد كي درته غوره دئ ،ستاسو توبه به قبوله كړي ،بې شكه چي هغه ډېر مهربان توبه منونىك
دئ.
له مرص نه له وتلو او د آزادۍ له الس ته راوړلو وروسته ،بني ارسائيل يوه دايس الرښود
كتاب ته اړ وو چي د دوى فردي او اجتامعي ژوند تنظيم كړي ،اللّٰه ورته تورات ولېږو ،چي هم
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رضوري احكام او قوانين پيك وو او هم د ښه او بد د پېژندو او د مفيد او مرض تر منځ د فرق
كولو او تفكيك روښانه او څرگند معيارونه ،د همدغه كتاب په ترڅ كي دوى ته حكم وشو چي د
سامري په متابعت او له سخوندر نه ځان ته په معبود جوړولو رسه مو سرت ظلم او جفا كړې ،د
دې لوى جرم د جربان لپاره بايد په يوه سرت جهاد الس پوري كړئ .ځيني گناهونه دايس وي چي
په يوازي توبې رسه ئې اللّٰه تعاىل نه بخښي ،د توبې قبلېدل ئې رشائط او لوازم لري ،د بني
ارسائيلو دا گناه دومره سرته وه چي د توبې قبلېدا ئې په دې مرشوط شوې وه چي وسله به اخيل
او د هغو كسانو په خالف به جهاد اعالنوي چي د رشك الر ئې غوره كړہ او سخوندر ئې ځان ته
معبود كړ .له دې معلومېږي چي په ځينو حاالتو كي يوازي گناه كوونىك نه بليك د گناه ليدونىك
به هم كفاره وركوي .د هغو بني ارسائيلو لپاره چي د سخوندر د ملانځني مخنيوى ئې نه وو كړى
دا كفاره وټاكل شوه چي د مرشكانو په ضد به وسله وال جهاد پيل كوي .د دې مبارك آيت واضح
او څرگنده معنى همدا ده ،په نورو آيتونو رسه هم د دې وضاحت شوى ،لكه څنگه چي په بل
آيت كي دې ته ورته الفاظ دايس راغيل" :والتخرجون انفسكم من دياركم" :خپل ځانونه (يعني
خپلوان مو) له خپلو كورونو مه شړئ ،او ورپسې د دې ترشيح دايس شوې" :وتخرجون فريقاً
منكم من ديارهم" :او خپله يوه ډله له خپلو كورونو باسئ ،دا ښيي چي له "فاقتلوا انفسكم" نه
مراد دا دئ چي د خپل قوم همغه مرشك كسان ووژنئ .خو د بايبل د غلطي وينا تر اغېز الندي
ځينو د انفسكم نه مراد خپل ځان وژل اخيستى!! د بني ارسائيلو دا گناه د هغو افغانانو گناه ته
ورته ده چي د روسانو په ضد له جهاد نه وروسته امريكائيانو ته تسليم شول او پر خپل هېواد
ئې د دوى سلطه او د دوى په الس تپل شوي حكام ومنل .پرون ئې د خداى پالونكو مجاهدينو د
ملگرتيا او د اللّٰ ه تعاىل د بندگۍ دعوى كوله خو نن ئې د ډالرو د بت په وړاندي رس ټيټ كړى او
د امريكايانو تر قومندې الندي د خپل ولس په ضد جنگېږي!!
• آيا ستاسو عقل دا خربه مني چي موىس عليه السالم به په بني ارسائيلو له اېرو ډكي اوبه
څښلې وي؟! ولي به ئې دا بېهوده او بې معنى كار كاوو او د دې گټه څه وه او څه معنى ئې
درلوده؟! قرآن د بايبل دا وينا ردوي او فرمايي چي بني ارسائيلو د سوزول شوي بت په اېرو لړلې
اوبه نه وې څښلې بليك د دې بت مينه ئې څښلې وه!!
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ۡ ََ َۡ َ َ ُ ۡ ََََۡ َۡ َُ ُ ُ َ ُ ُ ْ َٓ َ ََۡ ُ َُ َ ۡ َُ ْ َ ُ ْ
ِإَوذ أخذنا ِميثقكم ورفعنا فوقكم ٱلطور خذوا ما ءاتينكم بِقوةٖ وٱسمعوا ۖ قالوا
ُۡ ۡ
ُۡ ْ
ۡ َۡ ُ ۡ
َ ُ
ُُ
ََ
ۡ ُ
َوعص ۡينَا َوأش ِر ُبوا فِي قلوبِهِ ُم ٱل ِعجل بِكف ِر ِه ۡم ۚ قل بِئ َس َما يَأ ُم ُركم بِهِۦٓ إِيمنُك ۡم إِن
ُم ۡؤمن َ
ين* البقرة93 :
ِِ

َ ۡ
س ِمعنَا
ُ
كنتُم

او چي كله مو ستاسو ژمنه درنه واخيسته او د طور غر مو ستاسو له پاسه رااوچت كړ( ،او ومو
ويل ) :په هغه څه منگولي كليك ولگوئ چي تاسو ته مو دركړى او غوږ شئ ،وئې ويل :غوږ شوو
خو رسغړونه كوو او د خپل كفر په سبب ئې سخوندر په زړونو كي ننه ايستى شو ،ووايه :كه
تاسو مؤمنان يئ دا اميان خو مو په ډېرو بدو شيانو گامري!!
يعني دوى په دايس حالت كي له اللّٰه رسه كړې ژمني ماتي كړې چي د طور غر ئې د رس له
پاسه وو ،په همدغه وخت كي ئې په ژبه د منني او اطاعت الفاظ وو خو په زړونو كي ئې د
عصيان هوډ او اراده ،له همدې تعهد نه وروسته ئې جعيل معبود غوره كړ ،دوى ته ويل شوي:
چي د كفر په سبب د سخوندر مينه ستاسو د زړہ تل ته كوزه شوه ،كه ستاسو دا ټول ناوړہ
اعامل د كوم اميان په حكم او د كومي عقيدې له مخي وي نو دا خو ډېر كرغېړن اميان او بده
عقيده ده چي په دايس بدو كارونو مو گامري!
• آيا ستاسو اميان دا اجازه دركوي چي د بايبل دا خربه ومنئ :موىس وويل  :خدايه! ولي پر خپل
قوم دومره غصه يې؟ سوال كوم چي خپله غصه پرېږده او د خپل قوم له مجازاته تېر شه!! ...
خپله هغه لوړہ درپه ي اد كړہ چي ابراهيم او اسحاق ته دي وييل وو :په خپل ذات لوړہ كوم چي
ستاسو اوالد به د آسامن د ستورو په څېر بې شمېره كړم!!  ...نو له دې كبله خداى له خپل
تصميم نه تېر شو!! يعني دا چي خداى غصه وو ،پرېكړہ ئې دا وه چي بني ارسائيل هالك كړي،
خپله مخكنۍ ژمنه ئې هېره وه ...موىس عليه السالم خپله ژمنه ورپه ياد كړہ نو ځكه له خپل
تصميم نه منرصف شو!!
• آيا ستاسو عقل دا خربه مني چي اللّٰه تعاىل به په خپيل وينا كي دومره مبالغه كړې وي او
وييل به ئې وي :دا قوم هغي سيمي ته بوځه چي شات او شيدې په كي بهېږي!!! شمېر به ئې د
آسامن د ستورو په اندازه كړم؟!!
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• قرآن فرمايي چي دا بت هارون نه بليك سامري جوړ كړ:
ََ َ
َ ٗ
َۡ
ۡ
َ َ َ َ َۡ َََ َۡ َ
َ َ َۡ
َ ُ َ َ
قال فإِنا قد فتنا قو َمك ِم ۢن َبع ِد َك َوأضل ُه ُم ٱلسا ِمرِي * ف َرج َع ُموس َٰٓي إِلي قو ِمهِۦ غض َب َن أ ِسفۚا
ََ َ ََ ُ َۡ ُۡ َ َ ُ َ
ًۡ َ
َ َ َ ۡ ََ
ۡ ُ ُُ
َ ََ ُ ََ
قال َيقوِم أل ۡم يَ ِعدك ۡم َربك ۡم َوعدا ح َسنًا ۚ أف َطال عل ۡيك ُم ٱلعهد أ ۡم أ َردت ۡم أن يَحِل عل ۡيك ۡم غضب
ۡ
َ َ ُ ۡ ٓ َ
َ ُ ْ َ ٓ َ ۡ َۡ ۡ َ
َ ُ ََ ۡ َۡ َ ۡ
ِمن ربِك ۡم فأخلفتُم مو ِع ِدي * قالوا ما أخلفنَا َمو ِعد َك ب ِ َملِكنَا َولِكنا ح ِملنَا أ ۡو َز ٗارا ِمن ِزينَ ِة
َ ُ ََ ۡ َ
ۡ ٗ َ ٗ َُ ُ َ َ ُ ْ َ َٓ َ ُ
ۡ َ ۡ َ َ َۡ َ َ َ َ َۡ َ
ٱلقوِم فقذف َن َها فكذل ِك ألقي ٱلسا ِم ِري * فأخ َر َج ل ُه ۡم ِعجَل ج َسدا لهۥ خ َوار فقالوا هذا إِل ُهك ۡم
َ ََ
َُ َ َ
ََۡ َ َ
َ َۡ
َََ
َ َۡ ٗ َ ۡ ُ َ َ
ِإَوله ُموسي فنَ ِس َي * أفَل يَ َر ۡون أَل يَ ۡر ِج ُع إِل ۡيهِ ۡم قوَل َوَل َيمل ِك ل ُه ۡم ض ّٗرا َوَل نف ٗعا * َولقد قال
َُ ْ
َُۡ َۡ َ ُ
َ ُ َْ
َ َُ
َ َ ُ
َ ۡ َ َ َ ُ
ل ُه ۡم ه ُرون ِمن قبل َيقوِم إِن َما فتِنتُم بِهِۦ ۖ ِإَون َربك ُم ٱلرحم ُن فٱتبِعونِي َوأطِ يع ٓوا أ ۡمرِي * قالوا
ُ َ َ َ َ ۡ َ َ َ ُ ْ ََ
َ ََ
َ َ
َ
َ َۡ ََ َ
َ
ِين حتي يَ ۡر ِج َع إِل ۡينَا ُموسي * قال َي َه ُرون ما منَعك إِذ َرأ ۡيت ُه ۡم ضل ٓوا * أَل
لن نب َرحَ عل ۡيهِ عِكف
َ ۡ
َ َ ۡ ُ َ َ َۡ ُ ۡ ۡ
ََ َ َََ َ َ َ
َ ُ َ َُ َ ََۡ َ
تتبِع ِن ۖ أفعص ۡيت أ ۡمرِي * قال َيبنَؤم َل تأخذ بِل ِح َيتِي َوَل ب ِ َرأ ِس ٓي إِنِي خشِ يت أن تقول فرقت
َ ُۡ ْ
ُ َ َ ُ ُ
َ َ َ َ َ
ۡ َٰٓ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ
َب ۡي َن بَن ِ ٓي إِس َر ِءيل َول ۡم ت ۡرقب قول ِي * قال ف َما خ ۡط ُبك َي َس ِمرِي * قال بَص ۡرت ب ِ َما ل ۡم َيبص ُروا بِهِۦ
َۡ
َ ُۡ ََ َ َ ََ ۡ
َ َ ۡ ُ َۡ َ ٗ ۡ ََ َ ُ
َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ََ
فق َبضت قبضة ِمن أثرِ ٱلرسولِ فنَ َبذت َها َوكذل ِك سولت ل ِي نف ِسي * قال فٱذهب فإِن لك فِي
ُ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ ََ
َ َ َ ۡ ٗ َ ُ ۡ ََ ُ
َۡ
َ َُ َ َ
َ
ٱلح َيو ِة أن تقول َل ِم َساس ۖ ِإَون لك َمو ِعدا لن تخلفهۥ ۖ َوٱنظر إِل َٰٓي إِله ِك ٱل ِذي ظلت عل ۡيهِ
َُ
ۡ َ ً
َ ٗ ََُ ََُ ُ َ ََ َ َُ
َ ٓ َ ُ
ُ َ َ ََ َ ُ
نسفنهۥ فِي ٱل َي ِم ن ۡسفا * إِن َما إِل ُهك ُم ٱلله ٱل ِذي َٓل إِله إَِل ه َو ۚ َو ِس َع كل
عاكِفا ۖ لنح ِرقنهۥ ثم لن ِ
ۡ
َ
ش ۡي ٍء ِعل ٗما * طه 98 -85 :
وئې فرمايل :يقيناً چي له تا وروسته مو ستا قوم په آزمېښت كي واچاوو او سامري دوكه او بې
الري كړل ،نو موىس خپل قوم ته غصه ناك او افسوس ناك ستون شو ،وئې ويل :اې زما قومه! آيا
اللّٰ ه د غوره وعدو ژمنه نه وه دررسه كړې ،آيا (د وعدې دا) موده درباندي اوږده شوه ،يا ومو
غوښتل چي د خپل رب غضب درباندي راپرېوځي ،نو ځكه مو زما له وعدې تخلف وكړ؟ وئې
ويل :موږ په خپيل خوښي او واك رسه ستا له وعدې نه يو په شا شوي ،خو د هغه قوم د گاڼو
پېټي راپه شا شول ،نو ومو غورځول او سامري هم وغورځول ،نو سخوندر ته ورته مجسمه ئې
ورته راوايسته چي رمباړہ ئې وه او وئې ويل :دا ستاسو او د موىس معبود دئ او (حق خربه ئې)
هېره شوه ،آيا دې ته ئې نه كتل چي هيڅ خربه نه ورگرځوي (د خربي ځواب نه يش وركوىل) او نه
دوى ته د كومي گټي واك لري او نه د څه تاوان؟ او يقين ًا چي هارون تر دې د مخه ورته وييل
وو :اې زما قومه! يقين ًا چي په دې رسه وآزمويل شوئ او ستاسو رب خو له شكه پرته هامغه
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رحمن رب دئ ،نو زما متابعت وكړئ او زما د امر اطاعت وكړئ ،وئې ويل :تر هغه به ئې تل
اعتكاف كوو چي موىس راوگرځي ،وئې ويل :اې هارونه! څه يش له دې منع كړې چي دوى دي
بې الري وموندل او زما اطاعت دې ونه كړ؟! آيا زما له امره دي رسغړاوى وكړ؟ وئې ويل :اې زما
د مور بچيه! تر ږيري او تر رس مي مه نيسه ،زه له دې ووېرېدم چي ته به (راته) ووايې :په بني
ارسائيلو كي دي تفرقه راوالړہ كړہ او زما د وينا خيال دي ونه كړ ،وئې ويل :اې سامري! ستا څه
حال وو؟ وئې ويل :هغه څه مي ترسرتگو شول چي د نورو ترسرتگو نه شول ،نو د پيغمرب له آثارو
مي يو موټ ترالسه كړل ،بيا مي وغورځول ،نفس مي همدا راته ښايسته كړ ،وئې ويل :نو درومه
او ستا لپاره به د دنيا په ژوند كي دا ويل وي چي :الس مه راوړئ او تا ته دايس نېټه ټاكل شوې
چي ترې شا ته كېدا دي نشته او خپل هغه معبود ته دي وگوره چي پړمخي ئې خوا ته پرېوىت
وې ،خامخا به ئې وسوزوو ،بيا به ئې د ايرو په څېر په سيند كي وشيندو ،خربه دا ده بله نه ده
چي ستاسو معبود هغه اللّٰه دئ چي له ده پرته بل معبود نشته ،علامً ئې په هرڅه احتواء كړې.
گورئ چي قرآن (طاليي بت) جوړول د (سامري) كار گڼي ،موږ ته د ټولو طاليي معبودانو او
معبدونو حقيقت بيانوي او الرښوونه راته كوي چي كه چېري تاسو ته دايس معبد او معبود په
نظر دريش چي له رسو او سپينو زرو جوړشوى نو پوه شئ چي د دې په جوړولو كي حتامً د كوم
سامري الس وو!! قرآن موږ ته سامري او د هغه ځانگړتياوي دايس معرفي كوي :تر عامو خلكو ئې
پوهه او بصريت نسبتاً زيات دئ ،يعني شيخ او مال دئ ،هم خلك ورته د پوه په سرتگه گوري او
هم په خپله ځان تر نورو پوه گڼي ،د پيغمرب له الرښوونو ،شعارونو او علومو ئې هم څه برخه
ترالسه كړې ،خو په نيمي الري كي ئې ټول شا ته غورځولي ،نفس دوكه كړى او د خلكو غولولو
ته ئې هڅوىل .يعني د رشك بنسټ د هغو ټگامرو مذهبي مرشانو په الس اېښودل شوى چي د
پيغمرب له آثارو او د دين له ويناوو ئې څه برخه درلوده ،خو دا ئې شا ته غورځولي او د خلكو د
دوكه كولو لپاره ئې مال تړلې ،د رسو زرو بت ئې ورته جوړ كړى ،هغه هم په خپله د دوى له
گاڼو او پيسو او ورته وييل ئې دي :دا ستاسو رب دئ او په دې توگه ئې خلك د اللّٰه تعاىل په ځاى
د (سخوندر) عبادت ته چمتو كړي!! ښايي بې مناسبته به نه وي چي د مطلب د مزيد توضيح
لپاره يوه قصه رانقل كړم :له يوه دوست رسه له ناگامن نومي سيمي نه پېښور ته راتلم ،په الري
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كي مي د جونگي بابا په نامه لوحه ترسرتگو شوه ،پوښتنه مي وكړہ چي جونگى بابا څوك وو؟
موږ خو د اوښ بچي ته جونگى وايو ،هغه راته وويل :څو كاله مخيك دلته د سړك په غاړہ يو
مړى وموندل شو ،ناپېژاندو كسانو وژىل وو ،كوچى وو اوښه وررسه وه ،خوا ته ئې پر زمكه چو
وه ،خلك راغونډ شول اوښه ئې ټومبله خو هغه له خپله ځايه نه خوځېده ،په همدې حال كي
چي د خلكو گڼه گوڼه زياتېده ،يو ملنگ راغى ،دا صحنه ئې وليده او په يوې گوښې كي ئې خپل
څادر وغوړاوو او غږ ئې كړ :واچوئ د جونگي بابا په نامه ،خداى مو وبخښه واچوئ د جونگي
بابا په نامه!! مړى همدلته ښخ او هغه ملنگ ئې مجاور شو او ورو ورو زيارت پرې جوړ شو!!
ډېر زيارتونه د جونگي بابا په څېر جوړ شوي!! ځيني ئې د ملنگانو په الس او ځيني ئې د ملكانو
او پاچايانو په الس!! دواړو د خلكو د غولولو او شكولو لپاره دا كار كړى.
كله چي بني ارسائيل له مرص نه وتل ،د الري په اوږدو كي د دايس قوم خوا ته تېر شول چي
بتان ىئ درلودل ،دوى هم له موىس عليه السالم نه وغوښتل چي همدايس كوم بت ورته جوړ
كړي ،موىس عليه السالم سخت ورټل او دا ئې د يوه جاهل او ناپوه قوم غوښتنه وگڼله ،سامري د
قوم دا تلوسه او د ضعف نقطه درك كړہ ،منتظر وو چي په كوم مناسب فرصت كي ترې گټه
واخيل ،پوه شو چي دا خلك تر سرتگو كېدونىك خداى غواړي ،د ولس جاهالنه تلوسې او د موىس
عليه السالم موقت غيابت دا موقع په الس وركړہ ،په بيړہ پاڅېدو ،خلكو ته ئې وويل :بايد د
نورو قومونو په څېر د دعاء او عبادت پر مهال د خداى انځور زموږ مخي ته والړ وي ،سخوندر د
قوت نښه ده ،د خداى قدرت او ځواكمني بايد د سخوندر په بڼه كي انځور كړو ،كه تاسو خداى
منئ نو خپيل گاڼې راوړئ ،دوى ته ئې د سخوندر دايس مجسمه جوړہ كړہ چي كله كله به رمباړہ
ترې پورته كېده ،قوم ته ئې وويل :دا همغه خداى دئ چي تاسو ئې له مرصه وايستئ!! د گاڼو له
غونډولو معلومېږي چي ښايي په دې كار كي د ښځو ونډہ تر نارينه وو زياته وه!!
• قرآن د دې قصې په ترڅ كي موږ ته وايي :جاهل قومونه ډېر ژر د ټگامرو او دوكه مارو
مذهبي مرشانو په لومو كي ښكار يش ،دين پلورونيك ئې د دين په نامه دوكه كړي ،سامري ئې
مذهبي مرش يش او د رسو زرو سخوندر ئې معبود! د خداى په ځاى ئې د سخوندر په وړاندي
رس ټيټولو ته چمتو كړي ،هم اميان ترې واخيل او هم ئې شتمنۍ ،د رسو زرو بت ورته جوړ كړي
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خو له دوى د اخيستل شوو رسو زرو له يوې وړې برخي!!
• عجيبه دا ده چي بايبل دلته وييل چي خداى بني ارسائيلو ته په خپل اخطار كي وويل :كه
يوه شېبه ستاسو په منځ كي پاته شم نو تاسو حتامً وژنم ،خو له دې څو سطره وروسته لييك:
خداى ژمنه وكړہ چي له خپل قوم رسه به پاته كېږي!! بايبل تل خپل خداى همدايس معرفي كوي
چي نن يوه خربه كوي او سبا بله ،اوس يوه ژمنه كوي او څو شېبې وروسته له خپيل ژمني په شا
كېږي او د خپيل مخكنۍ ژمني خالف عمل كوي!! او تر دې ئې هم عجيبه خربه دا چي مخيك ئې
په لسهاوو ځله ليكيل چي خداى خلكو ته ځان ښودىل خو دلته لييك :خداى د موىس د دې
غوښتني په ځواب كي چي ما ته خپل ځان وښيه ،وفرمايل :زه به خپل جالل ستا مخي ته تېر
كړم ،خپل نوم به هم په جگ غږ ياد كړم ...خو نه پرېږدم چي زما څېره وگورې ،ځكه چي انسان
نه يش كوىل ما وگوري او ژوندى پاته يش!!! نو پاڅه او پر دې ډبري زما خوا ته ودرېږہ ،كله چي
زما جالل تېرېږي نو تا به د دې ډبري په سوري كي كښېنوم او په خپل الس به دي پټ كړم ،ترڅو
له دې ځايه تېر شم ،بيا به خپل الس لري كړم چي شا مي وگورې!!
• سل حيف او افسوس د هغه چا په عقل چي دايس مسخره ،متناقيض او يوه د بيل ضد خربي
مني!!! خداى ئې خوا ته والړ دئ ،خداى ئې مخي ته تېرېږي ،خداى الس پرې اېښى ،د خداى شا
گوري او كه ئې وگوري نو مري ،خو نه مړ شو او نه ئې د هغه له خولې د هغه نوم واورېدو او
قصه متامه شوه!!
• بايبل له دې وروسته لييك :خداى موىس ته وفرمايل :زه خداى يم ،مهربان خداى ،ډېر وروسته
غصه كېدونىك خداى ،امين خداى چي په زرهاوو كسانو پېرزوينه كوم او خطا ،عصيان او گناه
بخښم ،خو گناه بې سزا نه پرېږدم ،د پلرونو د گناه انتقام د دوى له زامنو تر څلورم پُشته
اخلم!!! دا ئې هم د بايبل خداى چي هم هره گناه بخښي او هم هيڅ گناه بې سزا نه پرېږدي!!
يوازي گناهگار ته سزا نه وركوي بليك د ده له څلورم پُشته هم غچ اخيل!! او دا ټول په دايس
حال كي چي ژر غصه كېدونىك هم نه دئ!! زموږ رس خو په دايس خربو نه خالصېږي!! د گناه د
بخښلو معنى خو دا ده چي سزا ئې معاف يش ،د عدل ،رحمت او پېرزويني تقاضاء خو دا ده
چي كه سزا وركول كېږي نو يوازي مجرم ته وركړى يش!!
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بايبل له دې وروسته يو ځل بيا د معبد په اړہ ډېر مفصل بحث كوي او ټولي خربي ئې د
مخكنيو خربو تكرار دئ ،د همدې تكراري بحث په ترڅ كي دا رسليك عالوه كوي:

څومره رسه او سپين زر او نور فلزات په معبد مرصف شول؟
تر دې رسليك الندي بايبل لييك ...( :بني ارسائيلو زر كيلو گرامه رسه زر هديه كړل ،چي ټول
د معبد په جوړولو كي مرصف شول ،د مرصف شوو سپينو زرو مقدار نږدې درې زره څلور سوه
دېرش كيلو وو ،چي له  603550نفرو چي عمر ئې له شلو كلونو لوړ وو ،راغونډ شوي وو ،هر
يوه شپږ گرامه هديه كړي وو ،بني ارسائيلو دوه زره څلور سوه شل كيلو مس هديه كړل چي د
معبد په ستنو او نورو لوازمو مرصف شول!!
او دا بحث په دې وينا پاى ته رسوي چي :موىس معبد جوړ كړ ...ورېځو خيمه وپوښله،
دايس چي موىس ونتوانېدو خيمې ته ننوځي ...له دې وروسته كله چي به ورېځي د خيمې له
رسه لوړي شوې نو بني ارسائيلو به خپل سفر پيل كړ او تر څو چي به ورېځي وې دوى به په
خپل ځاى تم وو...د ورځي پر مهال به پر خيمې ورېځي غوړېدلې وې او د شپې به په ورېځو
كي اور راڅرگند شو ،دايس چي قوم به هغه ليدىل شو ،په دې توگه به ورېځو د سفر په دوران
كي د بني ارسائيلو الرښوونه كوله!!!
• د بايبل دوهم كتاب همدلته پاى ته ريس!!
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الويان
دا د زوړ بايبل درېيم كتاب دئ ،ځيني ئې (د كاهنانو الرښود كتاب) نوموي ،د الويانو د
قبيلې او د دوى د مذهبي دندو په اړہ بحث كوي ،د بني ارسائيلو ټول كاهنان له دغي قبيلې
دي ،بايبل وايي چي دا كتاب موىس عليه السالم د صحرايي سفر په دوران كي ليكىل ...اوه لومړي
فصلون ه ئې د كاهنانو او خلكو د گناهونو اړوند قربانۍ په اړہ ليكل شوي او پاته ئې د پاك او
ناپاك خوراك ،د سبت د ورځي درناوى او د سم او ناسم كړو وړو مربوط مقررات څېړي ...په دې
كتاب كي خداى له خپل قوم رسه ژمنه كوي چي تل به د دوى په منځ كي وي او له دوى رسه به
يو ځاى په الر درومي ،ستاسو خداى به وم او تاسو به زما قوم وئ!!!
دا د دې كتاب په اړہ د بايبل مقدمه وه چي په كار ده د ځينو برخو په اړہ ئې لږ بحث
وكړو:
الويان د موىس عليه السالم قبيله ده ،د بني ارسائيلو نورو قبيلو دوى د موىس عليه السالم د
ځاى ناستو په توگه منيل او د مذهبي مرشتابه دنده ئې د دوى مورويث حق گڼىل او دا هغه څه
دي چي ټول جاهل قومونه ئې له خپلو سيايس ،مذهبي او اجتامعي مرشانو رسه كوي ،هم د پاچا
او ملك زوى د ده ځاى ناستى گڼي ،هم د قائد زوى او هم د پري زوى ،ځاى ناستى ئې د خپل
پالر مقام او منزلت د اهليت او خپلو وړتياوو له مخي نه بليك د وراثت له مخي ترالسه كوي ،نه
يوازي كورنۍ ئې د امتيازاتو مستحق گڼي بليك قبيله ئې هم د امتيازاتو وړ او تر نورو لوړہ گڼي،
كه بني ارسائيلو دا د مذهبي مرشتابه امتياز الويانو او د هارون عليه السالم اوالد ته وركړ ،په
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مسلامنانو كي هم يوې مذهبي فرقې دا امتياز ساداتو او د عيل ريض اللّٰه عنه اوالد ته وركړ،
هغوى وايي :كاهن بايد د الويانو له قبيلې وي او دوى وايي مذهبي مرجع بايد له ساداتو وي او
امام د عيل ريض اللّٰ ه عنه له اوالد ځني ،هغوى هم خپلو مذهبي مرشانو ته ځانگړې جامه جوړہ
كړہ چي له نورو توپري لري او دوى هم ،هغوى هم صدقې الويانو ته وركوي او دوى ئې هم
خپلو مراجعو ته!! دا په دايس حال كي چي د پيغمرب عليه السالم له رحلته وروسته د ده په الس
روزل شوو صحابه وو د ده د خپلوانو په ځاى د ده يو ډېر خوږ او نږدې ملگرى ،ابوبكر ريض اللّٰه
عنه غوره كړ او د ابوبكر ريض اللّٰه عنه له وفاته وروسته ئې د ده د زوى يا نورو خپلوانو په ځاى
د پيغمرب عليه السالم يو بل نږدې ملگرى عمر ريض اللّٰه عنه انتخاب كړ او په دې توگه ئې
وښوده چي د اسالم له نظره نه امارت او قيادت مورويث توىك دئ او نه دايس سپېڅلې او تر نورو
غوره قبيله من ي چي مذهبي مقام به د دوى تر منځ له پالره زوى ته په مرياث ريس ،د قيادت
انتخاب ئې د خلكو دنده وگڼله او معنوي مقام ئې د انسان په عقيدې او عمل پوري مربوط
وگاڼو او دې جاهالنه او ظاملانه دود دستور ته ئې لته وركړہ چي سيايس ،مذهبي او معنوي مقام
په مورويث توگه له يوه بل ته انتقال يش او يوه قبيله په دې دليل تر نورو غوره او سپېڅلې وگنل
يش چي لومړى قائد او زعيم په دوى كي راوالړ شوى!! پيغمرب عليه السالم په خپيل كورنۍ د
صدقاتو او زكات اخيستل هم منع كړل او دا ئې د دوى لپاره حرام وگڼل او په دې توگه ئې په
مسلامنانو كي د الويانو په څېر د يوې ستانې قبيلې د راپيدا كېدو مخه ونيوله!!
د دې كتاب لومړۍ برخه د قربانۍ څرنگوالي ته ځانگړې شوې ،په رس كي د سوزېدونكې
قربانۍ په اړہ بحث كوي او وايي چي د قربانۍ د څاروي كومي برخي بايد وسوزوىل يش ،كومي
ئې كاهن ته وركړى يش ،ويني ئې څنگه د قربانۍ د ځاى په ستنو وشيندىل يش ،د دې بحث
مطالب نه يوازي مخيك څو ځله تكرار شوي بليك له دې وروسته هم راځي ،د بايبل ليكونيك ته دا
بحث ډېر په زړہ پوري او مهم دئ ،په دوه درې ځيل ئې زړہ نه سړېږي ،ورپسې د اوړو قرباني
څېړي او لييك چي د غلو دانو كومي برخي به څومره څومره او په څه بڼي كي كاهن ته وركوئ،
بيا د سالمتۍ قرباني ،د گناه قرباني او د جربان قرباني څېړي ،د جربان قرباني هغي قرباني ته
وايي چي د اشتباهاتو په عوض كي بايد وړاندي يش ،د ټولو قربانيو يوه برخه سوزول كېږي او
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همدا د خداى برخه گڼي ،دا برخه وازگي ،كوملې او دې ته ورته برخي دي ،خو خوندوره برخه ئې
چي سينه او ورنونه دي ،دا د كاهن برخه ده او هغه ته به سپارل كېږي!! او كاهن به د دې په
مقابل كي د خداى په وړاندي د ده شفاعت كوي او گناه به ئې بخښل كېږي!! ورپسې د دغو
قربانيو عجيب عجيب مقررات بيانوي او يو ځل بيا د هارون او د ده د اوالد د تقديس د هغو
مراسمو تفصيالت مكرراً بيانوي چي مخيك ئې پرې تفصييل بحث كړى وو!! د دې بحث ټولي
خربي هومره بېهوده او د خندا وړ دي چي كه د لوستونكو د بې ځايه رسخوږي وېره رارسه نه
وى نو ما به له نقد نه پرته ټولي رانقل كړې وې.

حرام او حالل شيان
په دې اړہ لييك :د وچي هغه حيوانات درته حالل دي چي شخوند وهي او نوك ئې يو نه
بليك په منځ كي بېل وي ،اوښ ،سوى او كوني كرب حرام دي ،ځكه شخوند وهي خو نوك ئې په
منځ كي بېل نه دئ او خوگ حرام دئ چي كه څه هم نوك ئې بېل دئ خو شخوند نه وهي ...د
اوبو له ژوو هغه درته حالل دي چي پَرې او په پوستيك فلس لري (د ماهي په څېر وي) له دې
پرته نور ئې درته حرام دي ...له مرغانو به دا نه خورئ :كونگ ،باز ،شاهين ،عقاب ،باښه ،ټپوس،
كاغ ،شرتمرغ ،دريايي مارغه ،لكلك ،ماهي خوړونىك مارغه ،هدهد ،آسامن څكاىل .وزر لرونكې
خزندې به نه خوړل كېږي مگر هغه چي ټوپ وهي ،يعني ملخ او مختلف ډولونه ئې ...،څوك
چي د دغو حيواناتو الش ته الس وروړي تر ماښامه به نجس گڼل كېږي ...پر زمكه ښويېدونيك
حيوانات كه پښې ولري او كه نه حرام دي.
گورئ چي بايبل هر څه حرام گڼي مگر هغه چي نومونه او ځانگړتياوي ئې په گوته كوي،
خو قرآن هر څه حالل گڼي مگر هغه چي نوم ئې اخيل او ځانگړتياوي ئې بيانوي ،د بايبل له
نظره اصل د اشياوو حرمت دئ مگر هغه څه چي بايبل حالل كړي خو د قرآن له نظره اصل د
اشياوو حالل واىل دئ مگر هغه څه چي اللّٰه تعاىل حرام كړي ،د اشياوو د حل او حرمت په اړہ د
دې دواړو دريځونو ترمنځ ډېر ژور او بنيادي توپري شته ،بايبل د حرامو شمېر زيات كړى او قرآن
د حاللو شمېر ،بايبل خپل پلويان له كړاوونو رسه مخامخ كړي او بې ځايه بنديزونه پرې لگوي،
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خو قرآن د انسانانو ستونزه حل كړې ،بايبل د حالل او حرام پرېكړہ له كوم منطقي او معقول
دليل پرته كوي ،خو قرآن هغه څه حرام گڼي چي انسان ته تاوان رسوي او هغه څه حالل گڼي
چي گټه ئې تر تاوان زياته وي.
• قرآن فرمايي:
َ
َ َ َۡ ََ ُ َ
َ َٰٓ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ۡ ُ ْ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ ُ َ َ ُ ۡ
يمة ٱٓأۡلن َع ِم إَِل ما ُيتلي عل ۡيك ۡم غ ۡي َر ُمحِل ِي
يأيها ٱل ِذين ءامنوا أوفوا بِٱلعقو ِد ۚ أحِلت لكم به ِ
َ
َ ُ
ُ
َ َ ۡ ُ َ
ٱلص ۡي ِد َوأنتُ ۡم ح ُر ٌم ۗ إِن ٱلله يَحك ُم ما يُرِيد * المائدة1 :
اى مؤمنانو! په تړونونو وفا وكړئ ،څرېدونيك بوده درته حالل كړى شوي ،مگر هغه چي درباندي
ولوستى يش ،خو حالل نه گڼونيك د ښكار كله چي په احرام كي وئ ،بې شكه چي اللّٰه همغيس
حكم كوي چي غواړي ئې.
په دې مبارك آيت كي درې اسايس خربي راغلې:
• په خپلو ژمنو او تړونونو وفا وكړئ ،كه دا له اللّٰه رسه وي او كه په خپلو منځونو كي ،كه د
مسلامن او مسلامن تر منځ وي او كه د مسلامن او نامسلامن تر منځ .په لږ دقت رسه په دې
پوهېدى شو چي ديانت په دوو خربو كي راخالصه كېږي :خپلو تعهداتو او ژمنو ته التزام او د
حالل او حرام مراعات ،دا مبارك آيت دغو دوو اسايس خربو ته گوته نييس ،په خپلو تعهداتو وفا
كول په حقيقت كي د ديانت بل نوم دئ ،څوك چي خپلو ژمنو ته وفادار نه وي هغه هيڅ دين
نلري ،لكه چي پيغمرب عليه السالم فرمايي" :ال دين ملن العهد له".
• ټول څرېدونيك حيوانات ،كه دا د كور څاروي وي او كه د صحرا څرېدونيك حيوانات ،درته
حالل دي ،مگر هغه چي اللّٰه تعاىل له دې حكمه مستثنى كړي .د آيت دغه برخه څو الرښووني
لري:
• يوازي د هغو حيواناتو غوښه انسان ته حالله كړى شوې چي څارويو ته ورته وي ،واښه او
دانه خوري .په آيت كي د (صيد :ښكار) له ذكر نه معلومېږي چي په بهيمة االنعام كي ټول هغه
ح يوانات شامل دي چي څارويو ته ورته وي ،يعني د هغو حيواناتو غوښه هم حالله ده چي
صحرايئ دي ،په كور كي د څارويو په څري نه ساتل كېږي ،خو څارويو ته ورته وي.
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• له دې معلومې ږي چي د هغو حيواناتو غوښه حالله نه ده چي څارويو ته ورته نه وي او د
واښو په ځاى غوښه خوري.
• دغه حكم ته په پام رسه پيغمرب عليه السالم د هر داړي لرونيك ځناور او د هر منگولي
لرونيك ښكاري مرغه له غوښي مامنعت كړى:
عن بن عباس قال نهى رسول اللّٰه صىل اللّٰه عليه وسلم عن كل ذي ناب وعن كل ذي مخلب من
الطري.
• دا الهي احكام دي ،اللّٰه دا پرېكړہ كړې چي په ژمنو به وفا كوئ او د څرېدونكو حيواناتو
غوښه خوړىل شئ مگر هغه چي اللّٰه تعاىل ترې مستثنى كړي.
• دا چي په اسالمي رشيعت كي ولي د ځينو حيواناتو غوښه تحريم شوې ،آيا دليل ئې دا دئ
چي د دغو حيواناتو غوښه انسان ته له صحي پلوه تاوان لري؟ او كه په تحريم كي ئې كوم بل
غرض او حكمت په پام كي نيول شوى؟ د بقرې د سورې په  219آيت كي تاسو گورئ چي د (اثم:
گناه) په مقابل كي د (منفعت :گټي) ذكر شوى ،له دې په ډېر وضاحت رسه معلومېږي چي د
ح الل او حرام د ټاكلو په اړہ دا اصل په پام كي نيول شوى چي څه انسان ته گټه لري او څه
تاوان ،هر څه چي انسان ته ئې تاوان تر گټي زيات وي ،اللّٰه تعاىل هغه حرام كړى او هر څه چي
گټه ئې تر تاوانه زياته وي هغه ئې حالل كړى .انسان ته د غوښه خوړونكو حيواناتو او مرغانو د
غوښي خوراك چي كوم كوم تاوانونه او رضرونه لري ،په دې باندي انسان هلته په دقيقه توگه
پوهېدى يش چي هم د دغو غوښو د تركيب او خاصيت په اړہ كامل معلومات ترالسه كړي او هم
ئې په انسان باندي له اغيز پوره خرب يش ،د علمي تحقيقاتو په ترڅ كي خو تر ډېره حده دا خربه
معلومه شوې چي د دغو حيواناتو غوښه له صحي پلوه انسان ته رضرونه لري ،يو مثال ئې د بيزو
غوښه ده چي وايي د ايډز بيامري د دغي غوښي د خوړلو له كبله له بيزو انسان ته منتقل شوې،
اما له روحي پلوه ئې په ټولو ارضارو پوهېدل انسان ته مقدور نه ده ،د موضوع دا اړخ په
البراتوار كي نه يش معلومېدى ،دا به د تجاربو له مخي معلومېږي ،تراوسه انسانانو په دې اړہ
هيڅ نه دي كړي ،د دې زحمت ئې نه دئ ايستىل چي وگوري كوم څه له روحي پلوه انسان ته
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تاوان لري او كوم څه گټه ،دومره ويىل شو چي هر خوراك د انسان په مزاج او روحيې ځانگړى
اغېز لري ،ځين ي د انسان يوه غريزه پاروي او ځيني ئې بله ،ځيني د نشاط او تحرك باعث يش او
ځيني د كسالت او خمود ،د داړونكو مرغانو او حيواناتو په غوښه كي د داړلو او څريلو خاصيت
شته ،د دوى د غوښي په خوراك رسه دغه خصلت په انسان كي راپيدا كېږي او وده كوي او دا
معلومه ده چي كه پ ه انسان كي د دغو ځناورو دا خصلت راپيدا يش څومره خطرناك عواقب
ورباندي مرتب كېدى يش ،كه په وسلو د مجهز انسان له زړہ ترحم او عاطفه وايستى يش او ځاى
ئې د داړونكو او درنده ځناورو دغه خصلت ته خالي يش ،په زميك كي به څومره تباهي خوره
كړي؟!! ځناور خو يوازي د خپل رضورت په اندازه داړل او څريل كوي ،چي موړ يش له داړلو او
څريلو الس واخيل ،خو انسان بيا په دې حد كي توقف نه كوي ،هغه د غچ ،انتقام ،قهر او غصې
او پر نورو د خپيل لويي او براليس تپلو جذبات هم لري ،كه دا د څريلو او داړلو خصلت هم له
دغو ځناورو ترالسه كړي ،پايله به ئې څه وي؟ دغه سرت مصلحت او حكمت ته په پام رسه د دغو
غوښه تحريم شوې.
لكه څنگه چي بايبل د حرامو حيواناتو شمېر زيات كړى ،په زړو اديانو او مذاهبو كي ځيني
دايس دي چي يا د غوښي خوراك ناسم او ناروا كار گڼي او يا خو هغه د روحي او معنوي ارتقاء
مانع بولي او اوس دايس ډلي راپيدا شوې چي وايي انسان بايد يوازي د حبوباتو ،نباتاتو او مېوو
په خوړلو اكتفاء وكړي او د غوښي له خوړلو ځان وساتي ،له دوى ځيني د حيوان ذبح كول د
ترحم او عاطفې خالف كار گڼي او ځيني ئې د غوښي خوراك د انسان روغتيا او سالمتيا ته مرض
شمېري .په دې اړہ څو خربو ته ستاسو پام رااړوم:
• هر هغه مذهب چي حالل شيان تحريم كړي او د انسان روغتيا او سالمتيا ته ئې مرض او د
ده د معنوي ارتقاء په وړاندي ئې خنډ وگڼي ،هغه غلط او د اسالم له دائرې وتىل مذهب دئ.
• انسان ته د غوښي د خوراك له جواز نه معلومېږي چي قرآن په دې اړہ هم ډېر دقيق او
علمي دريځ لري او د انسان فطري جوړښت ئې دقيقاً په پام كي نيوىل ،د ژورو علمي تحقيقاتو
په نتيجه كي ثابته شوې چي د انسان جسمي جوړښت او د هاضمې جهاز ئې نه هغو حيواناتو
ته ورته دئ چي يوازي واښه خوړىل او هضموىل يش او نه هغو ته چي يوازي غوښه خوړىل او
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هضموىل يش ،بليك ځيني برخي ئې يوې ډلي او ځيني ئې بيل ته ورته دي ،له غاښونو او تريخي
ئې معلومېږي چي هغه د غوښي خوړلو او هضمولو توان لري ،د دې تحقيقاتو له مخي په قاطع
توگه دا حكم كوىل شو چي هر هغه دين ،مذهب او مسلك چي په انسان باندي د غوښي خوراك
منع كوي ،هغه د انسان د فطرت خالف غري علمي خربه كوي .په دې اړہ هم د هندو مذهب
دريځ غلط دئ او هم هغه نظريه چي په اروپا كي نوې راټوكېدلې او يوازي د نباتاتو په خوړلو
تأكيد كوي او هم د تصوف په نامه هغه عقيده چي وايي :د معنوي ارتقا لپاره بايد د غوښي له
خوړلو ډډہ ويش ،ځكه د غوښي خوراك زړہ سختوي!!
• كه څوك د حيوان ذبح كول د ترحم او عاطفې ضد عمل گڼي ،هغه بايد د يوه بوټي پرې كول،
وريتول او سوزول هم د ترحم خالف عمل وگڼي ،بوټي هم ژونداو احساس لري ،په ژوند او
احساس كي ئې له حيواناتو رسه توپري ډېر لږ دئ.
• ولې بايد يوازي پر انسان باندي دا حكم جاري او نور حيوانات ترې مستثنى كړو ،ناچار بايد
دا پرېكړہ ټولو حيواناتو ته وغځوو او ووايو چي يو د بل خوړل ظاملانه عمل دئ ،خو كه دا غلطه
او غريطبيعي نظريه ومنىل يش ،د يوه ژوي لپاره د بل قرباني كېدل متوقف يش او د ژوو ترمنځ
د ارتباط او تعلق د لويي كړۍ په كوم ځاى كي دا رابطه قطع يش ،ټول ژوي به له منځه ځي.
هره هغه نظريه چي دا خربه كوي هغه غري علمي نظريه ده او خربه ئې د طبيعت د عام قانون
خالف خربه ده.
• خنزير كه څه هم د څارويو په څېر واښه خوري ،خو دوه ډېري ناولې ځانگړتياوي لري-1 :
هر گنده ىش خوري ،د حيواناتو گندگي هم او حتى يو د بل گندگي هم -2 .په جنيس عمل كي
ډېر افراط كوي ،يو د بل له جنيس عمل خوند اخيل .په دې كار كي له هيڅ څاروي رسه نه يش
مقايسه كېدىل ،ډېر څاروي دايس دي چي يوازي د القاح په وخت كي د لنډ وخت لپاره جنيس
نږدېواىل كوي ،د كال په نورو وختونو كي ئې دا متايل سوړ او ساكت وي او ډېر نور بيا دايس دي
چي په خپيل ښځي غريت كوي او د بل د تريي په مقابل كي شديد عكس العمل ښيي ،خو خنزير
له دغو دواړو توپري لري ،دغو گنده او خطرناكو ځانگړتياوو او هغو تاوانونو ته په پام رسه هم
چي ورو ورو به انسان ته څرگندېږي ،د خنزير غوښه حرامه شوې.
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همدا راز قرآن د دې پوښتني په ځواب كي چي څه انسان ته حالل كړى شوي ،فرمايي:
َُ َ َُ ُ ََُ َ
ۡ َُ ََ َ َٓ ُ َ َ ُ ۡ ُ َ َ ُ
َۡ
َ ُ َ ََۡ
يَسـلونك ماذا أحِل ل ُه ۡم ۖ قل أحِل لك ُم ٱلطيِ َبت َوما علمتُم ِم َن ٱلج َوا ِرح ِ مكلِبِين تعل ِمونهن ِمما
َعلَ َم ُك ُم ٱلل ُه ۖ َف ُكلُواْ م َما ٓ أَ ۡم َس ۡك َن َعلَ ۡي ُك ۡم َو ۡٱذ ُك ُروا ْ ۡٱس َم ٱللهِ َعلَ ۡيهِ ۖ َو َٱت ُقوا ْ ٱلل َه ۚ إِ َن ٱلل َه َسر ُ
يع
ِ
ِ
ۡ َ
اب * المائدة4 :
ٱلحِس ِ
له تا پوښتنه كوي چي څه ورته حالل دي؟ ورته ووايه :پاك او سرته شيان درته حالل شوي او د
ښكار كوونكو حيواناتو چ ي كوم يو تاسو روزىل وي او په ښكار پيس ئې لېږئ او هغه څه ورښيئ
چي اللّٰه تاسو ته درښودلي ،نو څه چي درته وساتي هغه خورئ او د اللّٰه نوم ورباندي يادوئ ،او
له اللّٰه ووېرېږئ ،بې شكه چي اللّٰه ژر حساب كوونىك دئ.
مسلامنانو د حاللو شيانو په اړہ مزيد معلومات غوښتو ،دلته د يوې جامع الرښووني په ترڅ
كي د دوى پوښتنو ته ځواب ويل شوى ،دايس ځواب چي د حالل او حرام په پېژندو كي د دوى
لپاره د محك حيثيت لري :هر پاكيزه ىش درته حالل دئ او هر گنده ىش حرام ،په دې الرښووني
كي څو اسايس خربي د پوره غور غوښتنه كوي :په ځواب كي د دې په ځاى چي د حاللو شيانو
كوم تفصييل لست وركړى يش په عامه صيغه ورته ويل شوي چي له گنده شيانو پرته ټول پاكيزه
شيان درته حالل دي ،حرام هغه دي چي اللّٰه حرام كړي ،بايد په دې ځان پوه كړئ چي اللّٰه تعاىل
څه حرام كړي ،له دغو حرام شوو شيانو پرته نور ټول پاكيزه شيان حالل دي ،د شيانو د حل او
حرمت په اړہ اصل دا دئ چي هر څه حالل دي مگر هغه چي اللّٰه حرام كړي وي.
گورئ چي دلته يو ځل بيا ويل شوي چي د شيانو د حل او حرمت او حالل والي او حراموالي
په اړہ د هغوى پاكي او ناپاكي په پام كي نيول شوې ،كوم څه چي پاكيزه دي هغه درته حالل
شوي او كوم څه چي ناپاك او گنده دي هغه حرام كړى شوي.
قرآن فرمايي چي له هر پيغمرب نه مخيك خلكو په دين كي زيادت راوستى ،ډېر څه ئې پر
اصل دين ورزيات كړي ،ډېر حالل شيان ئې حرام كړي ،د دين له لوري وركړى شوې آزادي ئې
محدوده كړې ،د خلكو په الس پښو كي ئې زنځريونه اچولي ،د پيغمربانو عليهم السالم د بعثت
يو هدف دا وو چي دا اضافي پېټي د خلكو له اوږو راكوز كړي او دا زنځريونه وشلوي .مذهبي
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انحراف په اصل كي له بدعت نه پيل كېږي ،په دين كي له السوهني ،نه له څه راكمولو؛ بليك له
څه زياتولو ،د حالل له حرامولو ،د تقوى په نامه په دين كي له څه زياتولو ،پر پيغمرب عليه
السالم د بني ارسائيلو د ټگامرو مذهبي مرشانو اعرتاض دا نه دئ چي ولي ئې حالل شيان حرام
كړل ،بليك اعرتاض ئې دا دئ چي ولي حرام شيان حاللوي؟! دا څنگه د يوه پيغمرب او مذهبي مرش
په حيث ومنو چي تقوى ئې زموږ په اندازه نه ده ،موږ تر ده زيات د حرامو خيال ساتو ،دا دئ
گورئ چي دى ډېر هغه شيان حالل گڼي چي موږ ئې حرام گڼو ،دا تقوى موږ ته زموږ له جد
ابراهيم عليه السالم او زموږ له پالر يعقوب عليه السالم نه راپاته شوې!! قرآن په دې اړہ فرمايي:
ټول هغه شيان چي په اسالم كي حالل گڼل شوي ،بني ارسائيلو ته هم حالل كړى شوي وو:
َۡ َ ُ ََ َۡ ُ
ۡ َٰٓ َ َ َ َ َ ۡ َٰٓ ُ َ َ َ ۡ
ُ ُ َ َ َ َ ّٗ
كل ٱلطعاِم كان حَِل ل َِبن ِ ٓي إِس َر ِءيل إَِل ما حر َم إِس َر ِءيل علي نف ِسهِۦ ِمن قب ِل أن تنَزل ٱلتو َرىة ۚ
ُ ۡ َُۡ ْ َۡ َ َ ُۡ َ
وها ٓ إن ُكنتُ ۡم َصدق َ
ِين * آل عمران93 :
ِ
قل فأتوا بِٱلتورى ِة فٱتل ِ
ټول خوراكي شيان بني ارسائيلو ته حالل وو ،مگر هغه چي د تورات له نازلېدو د مخه ارسائيل
(يعقوب عليه السالم) په خپله په ځان حرام كړي وو ،ورته ووايه :تورات راوړئ او وئې لولئ كه
رښتيني ياست.
دلته د دوى په ځواب كي ويل شوي :د اللّٰه په دين كي ټول دغه خوراكي شيان حالل وو،
نه د اللّٰه د كتاب كار ،يعقوب عليه السالم چي د كوم څه له خوړلو
حرامول ئې ستاسو كار
ډډہ كوله ،دا اجتناب له يوې خوا د ده شخيص كار وو او له بيل خوا د تورات له راتلو د مخه وو.
په دې باندي استناد كول او حالل شيان حرام گڼل غلط او بې بنسټه استدالل او توجيه ده.
• همدا راز فرمايي:
َ
َ
ُ
َ
َ
ۡ
َۡ َ ۡ
َ َ ََ ُ َ َُ
َ ُ َُ َ ُ ً َ ُ ۡ
َ ۡ َ
يل
ٱۡلن ِج ِ
ٱل ِذين يتبِعون ٱلرسول ٱلنبِي ٱۡل ِمي ٱل ِذي ي ِجدونهۥ مكتوبا ِعندهم فِي ٱلتورى ِة و ِ
َ
َ ََ
ُ َ
َ ۡ َ
َ
َۡۡ
َۡ َ
ۡ ُ
وف َو َينۡ َهى ُه ۡم ع ِن ٱل ُمنك ِر َو ُيحِل ل ُه ُم ٱلطيِ َب ِت َو ُيح ِر ُم عل ۡيهِ ُم ٱلخ َ َٰٓب ِئث َو َيض ُع
يَأ ُم ُرهم بِٱلمع ُر ِ
َ ۡ ُ ۡ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َۡ ۡ َ َ َ َ َ ْ
َََُ ُ َََ ُ ُ
وه َو َٱت َب ُعوا ْ ٱلن ُ َ
ور
ين ءامنُوا بِهِۦ وعزروه ونصر
عنهم إِصرهم وٱٓأۡل غلل ٱلتِي كانت عليهِم ۚ فٱل ِذ
َ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ۡ ۡ ُ َ
ٱل ِذ ٓي أنزِل معه ٓۥ أول ِئك ه ُم ٱل ُمفل ِحون * اَلعراف157 :
هغه كسان چي د امي رسول او پيغمرب متابعت كوي ،هغه چي دوى ئې نوم په تورات او انجيل
332

بايبل د قرآن په رڼا كي

كي له ځان رسه ليكىل مومي ،هغه چي دوى په نېكۍ گامري او له بدۍ ئې منع كوي او پاك
شيان ورته حالل او ناولي ورته حرام گرځوي او بارونه ئې د دوى له اوږو راكوزوي او هغه
زنځريونه شلوي چي د دوى په السونو او پښو كي لويدلي وو ،نو چا چي پر هغه اميان راووړ ،د
ده مرسته ئې وكړہ او په هغي رڼا پيس والړل چي په ده باندي نازله شوې ،همدا كسان براليس او
بريالي دي.
گورئ چي پيغمرب د خلكو بارونه سپكوي ،زنځريونه شلوي ،انسانان آزادوي ،ټول پاك شيان
چي پخوا د دوى ټگامرو مذهبي مرشانو يوه برخه ورته حرام كړي وو حالل گرځوي او ټول ناولي
شيان حرام شمېري ،خلكو ته دايس نور او څراغ وركوي چي له تيارو او خرافاتو ورباندي ووځي او
د حقيقت روښانه دنيا ته الړ يش .د قرآن له دې وينا په ډېر رصاحت رسه معلومېږي چي د
مخكنيو امتونو مذهبي مرشانو په دين كي زيادت كړى ،له خپل لوري ئې مذهبي مراسم
راايستيل ،ډېر حالل شيان ئې پر خلكو حرام كړي ،د خلكو آزادي ئې محدوده كړې ،نوي قيود ئې
وضع كړي او دا ئې د اللّٰ ه تعاىل د دين برخه معرفي كړې ،د بايبل ډېري خربي د قرآن د دغي وينا
مصداق دي.

حيض او نفاس
بايبل د حيض او نفاس په اړہ لييك :هغه ښځه چي اوالد راوړي تر يوې اونۍ رشعاً ناولې او
نجسه ده ،دايس لكه د حيض په مهال چي ناولې او نجسه وي ،په امته ورځ به ئې زوى سنت
كېږي ،دري دېرش ورځي به انتظار كوي تر څو وينه ودرېږي ،په دې مودې كه به مقدس يش ته
الس نه وروړي او معبد ته به نه ننوځي .كه ئې لور وزېږوله نو تر دوو اونيو به نجسه وي ،په
دې صورت كي به شپږشپېته ورځي صرب كوي چي پاكه يش او وينه ئې ودرېږي!! كله چي د
طهارت موده پوره شوه ،كه ماشوم زوى وي يا لور ،مور به ئې يو كلن سېرىل د سوزېدونكې
قربانۍ په توگه او يوه كوتره د گناه د قربانۍ په توگه وړاندي كوي!! دا هديې به د معبد
دروازې ته راوړي او كاهن ته به ئې سپاري ،چي د خداى لپاره ئې قرباني كړي او د دې لپاره د
گناه كفاره يش !!.دا وخت به هغه له نفاس نه پاكه يش!!
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گورئ چي بايبل د حيض او نفاس په حالت كي ښځه نجسه او پليته گڼي ،خو قرآن حيض او
نفاس ته د اذيت او بيامرۍ د يوه طبيعي حالت په سرتگه گوري ،بايبل د زوى او لور تر منځ په
نفاس كي توپري كوي خو قرآن په توپري باور نه لري ،د ويني توقف له حيض او نفاس نه د وتلو
رشط گڼي ،بايبل د حيض په حالت كي د ښځي رسه ،ناسته ،پاسته او مالسته حرام گڼي خو قرآن
يوازي د مجامعت مامنعت كوي ،د حيض او نفاس په اړہ د بايبل خربي د عقل او علم خالف او
په خرافاتو مبتني دي خو د قرآن وينا علمي او د حقائقو مطابق ،ولي به د حيض او نفاس په
مهال د ويني راتگ د ښځي د نجاست سبب وي؟ ولي به د زوى او لور د نفاس موده بېله بېله
وي؟ ولي به ثابته نېټه ورته ټاكل كېږي؟ د عقل او علم تقاضاء خو دا ده چي د ويني توقف له
حيض او نفاس نه د وتلو نښه وگڼىل يش.
بايبل د جذام مريض ته هم د نجس خطاب كوي ،دا پرېكړہ كاهن ته سپاري چي د چا له
معاينې وروسته ووايي :دى د جذام په مرض اخته دئ كه نه او كه اخته وو ترې روغ شوى كه
نه ،څوك چي د كاهن له معاينې وروسته روغ اعالن شو هغه به هم كاهن ته يو ورى وړاندي
كوي او كه نادار وو نو دوه كوتري به وروړي ،كاهن به د ده پر رس او غوږونو سپېڅيل غوړي
موښي او په دې توگه به له نجاسته وتىل اعالنېږي!! په دې توگه د بايبل ليكونيك د كاهن لپاره
دومره فيس ټاكىل چي نن ئې د كابل ډاكټران هم له اخيستو رشمېږي او له انصافه ئې ډېر لري
گڼي!! د ډاكټر او كاهن تر منځ توپري دومره دئ چي ډاكټر د روغېدو لپاره ناروغ ته د دوا نسخه
وركوي خو كاهن د ناروغ له روغېدو وروسته د ده پر رس او غوږونو سپېڅيل غوړي ورموښي!! له
روغېدو مخيك ځكه دا كار نه كوي چي بيا خو په خپله بې اغېزه ثابتېدى يش او د غوړيو
سپېڅلتوب ئې تر پوښتني الندي راتىل يش!! بيا خو به بيامر وايي چي نه د كاهن په الس كي څه
بركت وو او نه ئې په سپېڅلو غوړيو كي څه اغېز!!
بايبل دا هم لييك چي د م عبد له دراوزې پرته په بل ځاى كي قرباني كول سرت جرم دئ،
هومره سرت چي سزا ئې له قوم نه د دې مجرم رټل او شړل دي!! او تأكيد كوي چي بايد د قربانۍ
حيوان د معبد په دروازې كي كاهن ته وسپارىل يش!! تر څو ئې كاهن ويني د قربانۍ په ځاى
وشيندي او وازگې ئې د دايس عطرو په څېر وسوزوي چي د خداى ډېر خوښېږي!! غوښه ئې د
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كاهن يش او دى خالي الس كور ته ستون يش!!

د كفارې روژہ
• بايبل تر دې عنوان الندي لييك ... :هارون به قدس االقداس ته هغه وخت ننوځي چي غسل
ئې كړى وي ،خايص جامې ئې اغوستې وي ...،بيا به د ارسائيلو قوم دوه وزان او يوه پسه
راوړي...بيا به د خيمې مخي ته يو وز حالل كړي او بل به ژوندى په صحرا كي پرېږدي چي د
ارسائيليانو گناهونه له ځان رسه يويس!! په دې دواړو كي به يو د قرعې په اساس غوره كوي... ،
هارون به د حالل شوي څاروي لږہ وينه راواخيل ،يو ځل به لږ د رحمت تخت مخكنۍ برخي
باندي وشيندي او اوه ځله به ئې د تخت مخي ته پر زمكه وشيندي ...نو بيا به نه مري!!! بيا به
د ذبح شوي وز په وينه همدا كار وكړي ،په دې توگه به قدس االقداس له هغو ناولتياوو پاك يش
چي د قوم د گناهونو په سبب ورپه برخه شوى!!
آيا ډېره د حريانتيا وړ خربه نه ده چي څوك دايس خرافات او مسخره خربي مني؟ قدس
االقداس (د سپېڅلو سپېڅىل ځاى ،چېري چي د بايبل خداى د رحمت پر تخت ناست دئ ،يعني
عرش) د ارسائيليانو د گناهونو په سبب ناوىل كېږي او د بايبل ليكونىك ئې د سخوندر او وزې په
وينو پاكوي او د ارسائيليانو د گناه پېټى پر وزې باروي او صحرا ته ئې لېږي!! دا وزه به هم د
قرعې له مخي ټاكل كېږي ،دا په دايس حال كي چي له دې مخيك ئې ليكيل چي خداى هيڅ گناه
بې سزا نه پرېږدي او په دايس حال كي چي له دې وروسته وينه دايس ناوىل ىش گڼي چي كه ئې
څوك وخوري نو بايد له قوم نه وشړىل يش!!

زنا او كركجن كارونه
با يبل تر دې عنوان الندي څو سمي خربي هم لري خو په ډېره كچه ژبه ئې كوي :وايي :له
محارمو رسه جنيس نږدېكت مه كوئ ،له مور او د پالر له نورو مېرمنو رسه مجامعت مه كوه،
ځكه په دې كار رسه خپل پالر ته بې احرتامي كوې!! له سكه او ناسكه خوېندو رسه ،د خپل زوى
او لور له لوڼو رسه نږدېكت مه كوه ،ځكه په دې رسه ځان رسوا كوې ،له عمه او خاله رسه ،د تره
له مېرمني رسه ،له خپيل نږور رسه ،له ورېندار رسه نږدېكت مه كوه ،چي ترڅو دي مېرمن
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ژوندۍ وي خور به ئې نه په نكاح كوې ،د حيض په وخت كي خپيل مېرمني ته مه نږدې كېږہ ،د
بل له مېرمني رسه نږدېكت مه كوه.
معلومېږي چي د بايبل دا احكام د انجيل دي خو الفاظ ئې د بايبل د ليكونيك ،ممكن نه ده
چي په اصيل انجيل كي د زنا سرته گناه هيس د پالر او ورور په نسبت بې احرتامي گڼل شوې
وي ،قرآن دا حرام كړي خو په دې صيغه:
َ
َ
ٗ
َ
ٓ
َ
ٓ
َ ۡ َ َۚ ُ َ َ
َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُٓ ُ
ان َفح َِشة َو َم ۡقتٗا َو َسا َء َسب ً
يَل *
َوَل تنِكحوا ما نك َح ءابَاؤكم ِم َن ٱلن ِ َسا ِء إَِل ما قد سلف إِنهۥ ك
ِ
النساء22 :
او له هغو ښځو څوك مه په نكاح كوئ چي ستاسو پلرونو په نكاح كړې ،مگر هغه څه چي مخيك
تېر شوي ،يقيناً چي دا څرگنده بې حيايئ ،د غضب وړ كار او بده طريقه ده.
له مور او مريې رسه نكاح درباندي حرامه ده ،كه له اسالم نه مخيك دا گناه درنه شوې وي
اوس به ئې پرېږدئ او له دې وروسته به هغه د څرگندي بې حيايئ كار ،د اللّٰه د غضب وړ او
ناكاره كركجنه طريقه گڼئ.
َ
َ َ َ ُ ۡ ُۡ
ُُ ََ ُُ
ُ َ ۡ ََ ُ َُ ُ
َ ُ
ََ ُ
ُ
ح ِرمت عل ۡيك ۡم أم َهتُك ۡم َو َبنَاتك ۡم َوأخ َوتك ۡم َوعمتُك ۡم َوخلتُك ۡم َو َبنَات ٱٓأۡلخ ِ وبنات ٱۡلخ ِت
َ
ُ
ٓ ُ
َُ ُ
ََ ُُ
َ َ َ ۡ ُ
َ َ َ َُ ُ
َوأم َهتُك ُم ٱلت ِ ٓي أۡرضعنَك ۡم َوأخ َوتكم ِم َن ٱلرضع ِة َوأم َهت ن ِ َسائِك ۡم َو َر َ َٰٓب ِئ ُبك ُم ٱلتِي فِي
َ َ َ َُ ْ َ َۡ
ٓ ُ َ َ َۡ
ََ ُ
َ ََ
َ َ َٰٓ ُ
ُ ُ ُ
حجو ِركم ِمن ن ِ َسائِك ُم ٱلتِي دخلتُم بِهِن فإِن ل ۡم تكونُوا دخلتُم بِهِن فَل ُجنَاحَ عل ۡيك ۡم َوحل ِئل
َ ۡ َ ٓ ُ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ْ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َۗ َ َ َ َ
ان َغ ُف ٗ
ورا
أبنائِكم ٱل ِذين ِمن أصلبِكم وأن تجمعوا بين ٱۡلختي ِن إَِل ما قد سلف إِن ٱلله ك
َرح ٗ
ِيما * النساء23 :
خپيل ميندي ،خپيل لوڼي ،خپيل خويندي ،خپيل تريندي ،خپيل توړياني ،ورېرې ،خورزې او هغه
رضاعي ميندي مو چي ىت ئې دركړى او رضاعي خويندي مو او د خپلو مېرمنو ميندي مو او په
خپل كور كي له هغو مېرمنو ستاسو پركټۍ چي نږدېواىل مو وررسه كړى ،كه مو نږدېواىل نه وي
وررسه كړى نو څه گناه به درباندي نه وي او د خپلو اصيل زامنو مېرمني (ږنندي) مو او دا چي
دوه خويندي رسه يو ځاى په نكاح كړئ ،دا پر تاسو حرام كړى شوې ،مگر هغه څه چي مخيك تېر
شوي ،يقيناً چي اللّٰه مهربان بخښونىك دئ.
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نن د علمي تجربو له مخي ثابته شوې چي له محارمو خپلوانو رسه نكاح مرضه ده او بدي
پاييل لري ،ضعيف او د بيامريو په مقابل كي كمزورى اوالد ترې پيدا كېږي.
بايبل د لوط عليه السالم د قوم عمل او له حيوان رسه جنيس نږدېكت قبيح او كركجن كار
گڼي ،خو د بايبل پلويان اوس په امريكا او اروپا كي دا دواړہ جائز گڼي او په خپلو اسايس
قوانينو كي هغه د مجاز عمل په توگه پېژني .احتامالً د بايبل دا سست الفاظ د دې باعث شوي
چي په مسيحي ملكونو كي زنا ته د سرتي گناه په سرتگه ونه كتل يش!!

مختلف قوانين
بايبل تر دې مبحث الندي ځيني دايس خربي لري چي حتامً ئې له اصيل انجيل نه اقتباس
كړې خو ځيني ئې خپيل پرې عالوه كړې ،لييك ... :بت مه جوړوئ او بتان مه ملانځئ ،مجسمه ،د
ډبرو څيل او تراشلې ډبري د ملانځني لپاره مه جوړوئ...د مور او پالر احرتام كوئ ،غال مه كوئ،
درواغ مه وايئ ،څوك مه دوكه كوئ ... ،جادوگري مه كوئ ،فال مه نيسئ ،د بت ملانځونكو په
څېر پر خپلو مړو ماتم مه كوئ او خپل مخ او ځان مه زخمي كوئ ،د رس وېښتان مو د ماتم په
توگه مه گونځي كوئ او خپل گرېوان مه څريئ او د دوى په څېر خالونه مه وهئ ،كله چي د
عبادت خيمې ته درومئ نو هيځكله رشاب او نور مست كوونيك مرشوبات مه څښئ ...د خنزير
غوښه مه خورئ ...زنا كوونيك او هغه چي د سدوميانو (د لوط عليه السالم د قوم) عمل كوي
بايد ووژل يش ،جادوگران او د روح احضاروونيك بايد ووژل يش ...دا هغه خربي دي چي هر
الهي دين ئې كوي خو بايبل د دې تر څنگ لييك :كه د قربانۍ غوښه تر درېيمي ورځي پاته شوه
وئې سوزوئ ،ځكه دا نجسه ده ...كه چا وخوړله گناهگار دئ ،خداى ته ئې بې احرتامي كړې بايد
له قومه وشړىل يش ...په خپل پټي كي دوه ډوله دانې مه كرئ ،دوه جنسه جامې مه اغوندئ...كه
چا له وينځي رسه زنا وكړہ نو كاهن ته دي يو پسه د قربانۍ لپاره وروړي په دې رسه به ئې گناه
وبخښىل يش ...كله چي موعود سيمي ته ورسېدئ او ډول ډول مېوه لرونكې وني مو وكرلې نو تر
دريو كلونو ئې مېوې مه خورئ چي نجيس دي...د څلورم كال ټول حاصل به زما وي ...كاهنان به
د هارون له نسله وي ...دوى به مړو ته د عادي خلكو په څېر الس نه وروړي چي نجس كېږي...
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د رس او ږيري وېښتان به نه لنډوي...له طالق شوې ښځي او كونډي رسه به نكاح نه كوي ،يوازي
باكره پېغيل به په نكاح كوي ،كه نه نو زامن به ئې سپېڅيل نه وي...له كاهنانو پرته به بل څوك د
سپېڅلې قربانۍ توكي نه خوري ..دا ټولي خربي بې بنسټه ،د عقل او علم خالف او له الهي حق
دين رسه متعاريض خربي دي.
بايبل له دې وروسته يو ځل بيا د عيدونو بحث تكراراً او په ډېر تفصيل رسه رااخيل ،الفاظ
ئې همغه دي چي موږ تر دې د مخه پرې بحث كړى .خو دلته د يوبيل په نامه يو بل عيد هم
پرې زياتوي او لييك :هر پنځوس كاله وروسته به د اومي مياشتي په لسمه ،ستاسو په ټول هېواد
كي د شپېليو په وهلو رسه دا كال ملانځئ ،دا مقدس كال د يوبيل كال دئ ... ،په دې كال به ټول
اخيستل شوي شيان ،زمكه ،كور او په غالمۍ اخيستل شوى انسان خپل اصيل خاوند ته مسرتد
كېږي ...په دې كال به هيڅ څه نه كرئ ،ستاسو خوراك به په خپل رس ټوكېدلي بوټي وي ...د
زمكو بيع به د دغه كال د نږدې والي او لري والي له مخي ټاكئ ،كه زيات كالونه ورته پاته وي
نو بيع به زياته وي او په بل صورت كي كمه ،خو په دې كي دوه استثناوي راوړي :د الويانو
زميك او د هغو ښارونو زميك چي حصار ترې تاو وي...
بايبل د دې كتاب په وروستيو برخو كي د اطاعت او عصيان پاييل بيانوي او د نذر د اړوند
مقرراتو په بحث ئې پاى ته رسوي.
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اعداد
دا د بايبل د څلورم كتاب نوم دئ ،په مقدمه كي ئې ليكل شوي :دا كتاب د هغو پېښو په اړہ
بحث كوي چي ارسئيليان په صحرا كي د خپل سفر په دوران كي وررسه مخامخ شوي ،د كتاب په
لومړي عنوان كي لييك چي خداى موىس ته امر وكړ چي ارسائيليان وشمېره ،د هري قبيلې تر شل
كلن نه بر او د جنگېدو وړ كسانو شمېر بېل بېل معلوم كړہ ،د ټولو شمېر ئې معلوم كړ خو د
الويانو شمېرنه په دې خاطر ونه شوه چي دوى له نظامي خدمت نه معاف وو ،د دوى كار
يوازي د عبادت د خيمې چاري سمبالول دي ،د جنگياليو شمېر  603550شو ،له دې بحث نه
وروسته دا بې ربطه عنوان راوړي :هغه مېرمني چي د خپلو خاوندانو تر بد گامنۍ الندي راځي
او لييك :خداى موىس ته وفرمايل :د ارسائيل قوم ته ووايه :كه څوك پر خپيل مېرمني بدگامنه شو
چي له بل رسه ئې يارانه كړې او شهود او دالئل وررسه نه وو نو د حقيقت معلومولو لپاره دي
خپله مېرمن كاهن ته راولي ،يو كيلو د وربشو اوړہ دي هم له ځان رسه راوړي ،پرته له دې چي
غوړي ئې وررسه گډ كړي وي ،ځكه چي دا (د بد گامنۍ هديه) ده او د گناه د معلومولو لپاره
وړاندي كېږي!!كاهن دي دا ښځه د خداى حضور ته (د رحمت تخت په وړاندي) راولي ،لږ
سپېڅلې اوبه دي په يوې كوزې كي واچوي ،د معبد د صحن لږ دوړي دي وررسه گډي كړي ،بيا
دي د ښځي كوڅۍ پرانيزي ،د بدگامنۍ هديه دي په الس كي وركړي ،تر څو معلومه يش چي د
مېړہ بدگامني ئې په ځاى ده كه نه ،كاهن دي په دايس حال كي د ښځي په وړاندي ودرېږي چي
د ترخو اوبو كوزه ئې په الس كي وي ،بيا دي ښځي ته ووايي :لوړہ وكړہ چي بې گناه يې!! بيا
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دي ورته ووايي :كه له خپل خاوند پرته له بل چا رسه دي نږدېكت نه وي كړى نو د لعنت د دغو
ترخو اوبو له اغېزه خوندي پاته شې خو كه دي زنا كړې وي نو د خداى لعنت دي پر تا وي ،نس
دي وپړسېږہ او شنډہ شې او د اوالد له زېږولو ولوېږې!!! او هغه ښځه دي ووايي :هو! همدايس
دي ويش ،بيا دي كاهن دا لعنتونه په يوه تعويذ كي ولييك او دا تعويذ دي په هغو ترخو اوبو كي
ووينځي او اوبه دي ښځي ته وركړي چي وئې څښي ،بيا دي كاهن د بد گامنۍ هديه له ښځي
واخيل ،د خداى په وړاندي دي وخوځوي او بيا دي د قربانۍ په ځاى كېږدي ،يو موټ دي هلته
وسوزوي ،بيا دي ښځي ته ووايي چي دا اوبه وڅښه ،كه دي له خپل مېړہ رسه خيانت كړى وي
نو اوبه به پرې اغېز وكړي ،نس به ئې وپړسېږي او شنډہ به يش ...،كه نه نو تاوان به نه
وررسېږي!!!
دلته د بايبل څو مضحكو خربو ته لږ ځري شئ :خداى د رحمت پر تخت ناست دئ ،زنا كاره
مېرمن ئې مخي ته ودرېږي ،خداى كاهن ته نه وايي چي زنا ئې كړې كه نه ،په متهمي ښځي كه
پاك ملنه وي او كه بد ملنه ،ناولې ترخې اوبه چي د معبد د صحن دوړي وررسه گډي شوې څښل
كېږي ،كه زنا ئې كړې وه څه وخت وروسته به ئې نس وپړسېږي او اوالد به ئې نه كېږي او كه نه
نو دا اوبه به پرې اغېز نه كوي ،له دې وروسته نو خربه د دې په قسمت پوري تړلې ده ،كه بې
گناه وه او هيس ئې د كومي بيامرۍ په وجه نس وپړسېدو او يا ئې اوالد ونه شو نو دا به د هغو
اوبو اغېز گڼل كېږي!!!
راشئ د بايبل دا مسخره او د خندا وړ خربي د عظيم الشأن قرآن له هغو حكيامنه الرښوونو
رسه مقايسه كړئ چي په دې اړہ ئې كوي .قرآن د زنا كوونيك د مجازات لپاره د ده خپل اعرتاف يا
د څلورو مسلامنو شاهدانو شهادت رضوري گڼي .له دې رشط نه معلومېږي چي اسالم د يوه
انسان د مجازات په اړہ څومره احتياط الزم كړى ،كه څوك بل په زنا تورن كړي خو د خپيل ادعاء
د اثبات لپاره څلور شاهدان حارض نه كړى يش ،هغه مفرتي او فاسق گڼل كېږي ،په درو به وهل
كېږي او له دې وروسته به ئې هيڅ شهادت د منلو وړ نه وي .كه د ښځي خپل خاوند دا تور
ولگوي نو يا به څلور شاهدان راولي او يا به څلور ځله د اللّٰه په نامه لوړہ كوي چي رښتيا وايي
او پنځم ځل به وايي :كه دى دروغجن وي نو د اللّٰه لعنت دي ورباندي وي ،خو كه ښځه اعرتاف
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ونه كړي او د خاوند په څېر په څلور ځله قسم او يو ځل لعنت رسه دا اتهام رد كړي د قايض په
وړاندي برئ گڼل كېږي .د شاهدانو شهادت هم يوازي په هغه صورت كي اعتبار لري چي دا
عمل ئې په خپلو سرتگو ليدىل وي ،د شك او گامن په بنياد شهادت نه منل كېږي .دا ټول احتياطي
تدابري د دې لپاره دي چي هيس د شك او وهم په بنسټ څوك مجازات نه يش او عزت ته ئې
تاوان ونه رسېږي ،د ناروا او په خپل رس قتلونو مخنيوى ويش ،قضايا محكمې ته وړاندي يش او
قايض له پوره غور او دقت نه وروسته په احتياط رسه فيصله وكړي.
د بايبل منونكو ته لوړہ وركوم چي آيا د بايبل د لري غورځولو او پر قرآن باندي د اميان
راوړلو لپاره دغه مقايسه كافي نه ده؟!!

د نذر مقررات
تر دې عنوان الندي په دې كتاب كي لولو ... :كله چي يو نارينه يا ښځه  ...په خاصه توگه (
د تل لپاره يا تر يوې مودې) ځان د خداى د خدمت لپاره نذر كړي نو له دې وروسته به په دغي
مودې كي الكيل مرشوبات ،رشاب ،تازه رشاب ،د انگور اوبه ،انگور او مميز (وڅيك) ،خپيل خولې
ته نه وروړي ،دوى بايد له انگورو چي څه ترالسه كېږي ونه خوري ،له زړو ئې نېولې تر پوستيك
پوري ئې!! د رس وېښتان به نه خريي ،مړو ته به نه نږدې كېږي ،كه څه هم د ده د مور ،پالر،
ورور يا خور جنازه وي ،كه څوك ناڅاپي د ده تر څنگ ومري نو دى نجس شوى او اوه ورځي
وروسته به خپل وېښتان وخريي چي پاك يش ،بيا به دوه كوتري د خيمې مخي ته كاهن ته
وركړي چي  ...د ده د گناه لپاره ئې قرباني كړي! ...او د مودې په پاى كي به د عبادت د خيمې
مخي ته ورځي ،يو يو كلن ورى او يوه يوه كلنه ورۍ ،يوه ټوكرۍ د اعىل اوړو ډوډۍ چي د
زيتون غوړي په كي گډ وي ...د څښاك له هديې رسه به راوړي او كاهن ته به ئې سپاري!!! .له
دې وروسته به خپل وېښتان وخريي ...نور نو كوىل يش رشاب وڅښي...
د بايبل له ليكونيك پوښتنه كوو:
• ولي دي رشاب يوازي په خدايي خدمتگارانو باندي موقت ًا او د خدمت په دوران كي حرام
كړي؟ او ولي دي په نورو وختونو كي د څښلو اجازه وركړې؟ رشاب خو گنده ىش دئ ،انسان بې
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سده كوي او اللّٰه تعاىل حرام كړي!
• انگور او مميز دي ولي حرام كړي؟ آيا د دې لپاره چي رشاب ترې جوړېږي؟ رشاب خو له
كجورو  ،وربشو او نورو شيانو هم جوړېږي ،آيا ټول هغه شيان په خدايئ خدمتگارانو حرام دي
چي رشاب ترې جوړېږي؟ د دې لپاره به ستا منطق او استدالل څه وي؟
• كه د چا په خوا كي څوك ومري ولي به دى نجس كېږي؟ كه نجس كېږي نو د غسل په كولو
رسه به پاكېږي ،د وېښتانو په خريلو ولي له نجاسته وځي ،د دې خربي ئې له نجاست رسه څه
تعلق دئ؟ او ولي به كاهن ته د دايس خوندوري او اعىل هديې په وركولو پاكېږي؟!!
له دې وروسته د دې كتاب ډېرى برخي د مخكنيو كتابونو په څېر دي ،موضوعات ئې ورته
خو په الفاظو كي ئې ژور توپريونه شته ،د مړزانو په اړہ د دې كتاب وينا د مخكنۍ په خالف
دايس ده :خداى سيلۍ راولېږله ،باد د سيند له خوا مړزان د پنډ غالي په لوري راوستل ،شمېر ئې
دومره وو چي د پنډغالي څلورو خواوو ته د يوې ورځي په مزل (يعني نږدې شل كيلومرته) يو
پر بل د يوه گز په لوړوالي پراته ول ،ارسائيليانو ټوله ورځ او سبا ئې راټولول ،لږ تر لږہ هر
ارسائييل دومره مړزان غونډ كړي وو چي نږدې درې سوه منه وو!! د وچولو لپاره ئې د پنډغالي
شا وخوا خواره كړل ،خو كله چي دوى د مړزانو خوړل پيل كړل د خداى غضب پرې نازل شو او
ډېر ئې هالك كړل!!
د من او سلوى د ځرنگوالي ،مقدار او ساتلو په اړہ د اعداد او خروج كتابونو په وينا كي ژور
تناقض شته ،په خروج كي ليكل شوي چي هره ورځ به مړزان راتلل ،هر كس ته ويل شوي وو
چي يوازي يو عومر به جمع كوي ،ساتل ئې ممكن نه وو ...خو دلته په دايس له مبالغې ډك او
خندوونكې بڼه كي د دوى شمېر او د راغونډولو دروغجنه قصه كوي چي وايي هر ارسائييل درې
سوه منه راغونډ كړل ،هلته وايي چي له خوړلو وروسته هيڅ بال پرې نازله نه شوه خو دلته لييك
چي د خداى غضب پرې نازل شو او ډېر ئې هالك كړل!! كه تاسو دا دواړہ برخي له نظره تېري
كړئ او ژور تناقض ته ئې ځري شئ ،نو د بايبل يوازي دغه غلطي او متناقيض خربي به د هغه د
لري غورځولو لپاره كافي وگڼئ!!
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د كنعان د سيمي څېړنه
بايبل تر دې رسليك الندي لييك ... :موىس د خداى له حكم رسه سم دولس كسان ولېږل...
دوى والړل ...د شكول درې ته ورسېدل ...د انگورو يو وږى ئې ترالسه كړ ،هومره سرت وو چي د
يوه دستك په مرسته به دوو كسانو ووړ ،څه انار او زيتون ئې هم له ځان رسه راواخيستل... ،
څلوېښت ورځي وروسته له سفره راوگرځېدل ...قوم ئې د سيمي له حالته خرب كړ او مېوې ئې
وروښودې!! دوى وويل :كومي سيمي ته چي تا لېږلي وو شيدې او شات په كي بهېږي ،دا ئې
مېوې دي ...خو خلك ئې ډېر زورور او ښارونه ئې سرت سرت دي او حصار لري او پر دې رسبېره مو
هلته د مخكنۍ زمانې د دېوانو په څېر غټ غټ (عناقيان) هم وليدل!!! خو د دوى له منځه يوه
كس چي كاليب نومېدو وويل :راځئ چي بريد پرې وكړو ،موږ ئې نيوىل شو ...خو ملگرو ئې
وويل :موږ د دوى مقابله نه شو كوىل ...په دوى كي مو دايس دنگ دنگ خلك وليدل چي موږ
ئې په څنگ كي د ملخانو په څېر معلومېدو!!!
د دې وينا څو ټكيو ته لږ ځري شئ:
• د هغي سيمي حالت ئې دايس انځور كړى چي ځيني خلك ئې د دېوانو په څېر سرت سرت ول
او دوى ځان د هغوى په خوا كي د ملخ په څېر ووړ ليدو( ،دا به نو حتامً هغه كسان وو چي د
پيدايښت په كتاب كي ئې دايس معرفي كړي :د خداى زامنو د انسانانو له پېغلو رسه واده وكړ او
دېوانو ته د ورته تاريخي پهلوانانو نسل ترې پيدا شو!!) ،د انگورو وږى ئې هومره سرت وو چي
دوو كسانو د دستك په مرسته وړى شوى!! (كه ئې دا هم وييل وى چي د انگورو دانې ئې د
مرص د كدوانو په اندازه وې نو ښايي بيا به هم د بايبل منونكو ته د حريانتيا وړ خربه نه
معلومېده) او هلته د شيدو او شاتو ويالې بهېدې!! آيا ممكن ده چي د انگور ،زيتون او انار په
څېر مېوې دي د څلوېښت ورځو مزل كي روغي رمټي پاته يش او گنده دي نه يش؟ آيا په دنيا
كي د شاتو او شيدو ويالې هم شته؟ په دې سيمي كي خو ابراهيم عليه السالم او د ده زامن،
اسحاق عليه السالم او يعقوب عليه السالم اوسېدلي ،دوى ولي دا دنگ دنگ دېوانو ته ورته
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كسان ونه ليدل؟ د پيدايښت په كتاب كي خو ليكل شوي چي دا نسل يوازي يو سل شل كاله د
زميك پر رس پاته شوى ...هلته ئې دايس ليكيل :په دې وخت كي خداى وفرمايل :زما روح به د تل
لپاره په انسانانو كي نه پاته كېږي ،ځكه هغه فاني كېدونىك او نفساني مخلوق دئ ،نو يو سل
شل كاله فرصت وركوم ،ترڅو ځان اصالح كړي" نو كله چي د خداى زامنو د انسانانو له لوڼو رسه
نږدېكت وكړ د دېوانو په څېر دنگ دنگ سړي ترې پيدا شول ،دا د مخكنۍ زمانې نوميالي او
معروف باتوران دي ،)...آيا له دايس مبالغو ډك كتاب ته د سپېڅيل كتاب په سرتگه كتل لوى
سفاهت نه دئ؟!! اللّٰه تعاىل او د ده پيغمربان عليهم السالم خو پرېږده آيا د يوه عاقل او
هوښيار انسان په كتاب كي به دايس مسخره خربي ومومئ؟!!
راشئ وگورئ چي قرآن په دې اړہ څه وايي؟ قرآن فرمايي:
َ
ْ
ْ
َ
ََۡ ۡ ُُ ْ ۡ َ
ض ۡٱل ُم َق َد َس َة َٱلتي َكتَ َب ٱلل ُه لَ ُك ۡم َو ََل تَ ۡرتَ ُدوا َعلَ َٰٓي أ ۡدبَار ُك ۡم فتَ َنقل ُِبوا َخسر َ
ين *
يقوِم ٱدخلوا ٱٓأۡلر
ِ
ِ
ِ ِ
َ ُ ْ َ ُ َ َٰٓ َ َ َ ۡ ٗ َ َ َ َ َ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ َ َ
قالوا يموسي إِن فِيها قوما جبا ِرين ِإَونا لن ندخلها حتي يخرجوا ِمنها فإِن يخرجوا ِمنها فإِنا
َ ُ َ َ َ َ
َ َ َ َ َ ُ َ َ ۡ َ َ ُ َ َۡ َ ۡ ُ ُ ْ َ َۡ ُ َۡ َ َ َ َ َ ۡ ُ
اب فإِذا دخلتُ ُموه
دخِلون * قال َر ُجَل ِن ِمن ٱل ِذين يخافون أنعم ٱلله عليهِما ٱدخلوا عليهِم ٱلب
َ َ َ َ ُ ٓ ْ ُ ُ ُ ۡ َ َ ُ ْ َ ُ َ َٰٓ َ َ َ ۡ ُ َ َ ٓ َ َ ٗ َ َ ُ ْ
َ َُ َ َ ََ
فإِنك ۡم غل ُِبون ۚ َوعلي ٱللهِ فتوكلوا إِن كنتم مؤ ِمنِين * قالوا يموسي إِنا لن ندخلها أبدا ما داموا
َ ۡ َ ۡ َ َ َُ ََ َ َ َ َ ُ َ َ َ
َ َ ُ َ َۡ
َ َ ۡ ۡ
ف َِيها فٱذهب أنت َو َربك فقت ِ َٓل إِنا ه ُهنَا ق ِعدون * قال َر ِب إِنِي َٓل أ ۡمل ِك إَِل نف ِسي َوأخِي فٱف ُرق
َََۡ َ ۡ َ َۡ ۡ َۡ
ۡ ََ
َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ٌ َ َۡ ۡ َۡ َ َ َ َ ٗ َ ُ َ
َ
ض فَل
يهون فِي ٱٓأۡلر ِۚ
بيننا و َبين ٱلقوِم ٱلف ِس ِقين * قال فإِنها محرمة عليهِم ۛ أرب ِعين سنة ۛ يت ِ
س َعلَي ۡٱل َق ۡوِم ۡٱل َفسق َ
تَأۡ َ
ين * المائدة26 -21 :
ِ ِ
(موىس عليه السالم وويل ):اې زما قومه! دغي مقديس زميك ته چي اللّٰه درته ليكلې ورننوځئ او
شا ته شا ته كېږئ مه ،كه نه نو زيامنن به راوگرځئ .وئې ويل :اې موىس! په دې كي خو يو
پياوړى قوم دئ او موږ به تر هغه هيڅكله ورداخل نه شو چي دوى ترې ووځي ،كه ترې ووتل
بيا به ورننوتونيك شو .له دغو چي وېرېدل ،دوو سړيو ئې چي اللّٰه پرې پېرزوينه كړې وه ،وويل:
له دروازې پرې ورننوځئ ،نو كله هم چي ورننوتئ تاسو به بريالي وئ او كه مؤمنان وئ نو پر
اللّٰه بايد توكل وكړئ .وئې ويل :اې موىس! تر څو چي دوى په كي وي موږ به هيڅكله ورداخل
نه شو ،نو ته او رب دي الړ شئ او وجنگېږئ ،موږ به همدلته ناست وو! وئې ويل :اې زما ربه!
زما په واك كي خو له خپل ځان او له خپل وروره پرته نور څه نشته ،نو موږ او دغه فاسق قوم
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په خپلو كي رسه بېل كړہ .وئې فرمايل :نو دا تر څلوېښتو كلونو پرې حرامه شوه ،په زميك كي به
اللهانده گرځي ،نو پر دې فاسق قوم تأسف مه كوه.
بايبل له هغه وروسته چي لييك خداى يو ځل بيا غصه شو ،غوښتل ئې ارسائيليان ووژني خو
موىس له خپل تصميم نه واړاوو او بيا ئې پرېكړہ وكړہ چي ارسائيليان به څلوېښت كاله په صحرا
كي اللهانده گرځي ،بيا د قربانۍ بحث ته راگرځي او د مخكنيو كتابونو خربي بيا تكراروي.

وټي (ځونډي)
بايبل تر دې نامه الندي لييك چي خداى موىس ته وفرمايل :ارسائيليانو ته ووايه چي د خپلو
جامو په ملنو كي له تاره جوړ شوي وټي (ځونډي) په شنه تار وځړوئ او دا به تل ستاسو د ټولو
نسلونو لپاره يو دود وي ،دغه وټي به تاسو ته زما احكام دريادوي!! او ورپسې د موىس عليه
السالم په ضد د رؤبين د قبيلې د دريو مرشانو د بغاوت يادونه كوي او لييك چي په دې كي د
الويانو د قوم دوه سوه پنځوسو منتخبو مرشانو هم برخه اخيستې وه ،غوښتل ئې د موىس عليه
السالم مرشي پاى ته ورسوي ... ،موىس دوى ته وويل :آيا ستاسو لپاره مخكني امتيازات كافي نه
دي ،چي اوس د كاهن ي مقام هم غواړئ؟  ...موىس غصه شو او خداى ته ئې وويل :نور نو د
دوى قرباني مه قبلوه ...سبا ټول قوم د موىس په وينا د عبادت د خيمې خوا ته راغونډ شو ... ،د
خداى جالل ټولو ارسائيليانو ته راڅرگند شو ،خداى موىس او هارون ته وويل :د دې قوم له څنگه
لري شئ چي فوراً ئې هالك كړم ...خو موىس او هارون په سجده پرېوتل او وئې ويل ... :آيا د
يوه كس د گناه لپاره په ټول قوم غصه كېږې؟  ...نو خداى وويل :ارسائيليانو ته ووايه چي د
قورح ،دوتان او ابريام له خيمو لري يش ....همدايس ئې وكړل ...ناځاپي زمكه وچاوده او دا درې
كسان له خپلو كورنيو رسه په كي ښخ شول...بيا د خداى له لوري يو اور راغى او هغه دوه نيم
سوه كسان ئې وسوزول (دا دوه نيم سوه كسان چي په توطئې كي ئې برخه اخيستې وه د معبد
خادمان وو ،سپېلني به ئې دودول ،هر يوه ځان ته د سپېلنيو دودولو سامان او لوازم جوړ كړي
وو او له قربانيو او هديو به ئې خپله برخه ترالسه كوله) ....يوه ورځ وروسته ارسائيليانو بيا له
موىس نه شكايت وكړ ...بيا خداى په ورېځو كي راڅرگند شو ...څوارلس زره اوه سوه كسان ئې
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ترې ووژل شول!!! لييك چي شخړہ د زعامت پر رس وه ،خلكو د هارون مرشي نه منله ...په پاى
كي دا النجه دايس پاى ته ورسېده چي خداى موىس ته وويل :ټول مرشان دي خپيل عصاگاني تا
ته راوړي ،په هري عصا د هغه د خاوند نوم وليكه ...د عهد صندوق خوا ته ئې كېږده ...هغه
څوك چي زه ئې د مرشۍ لپاره غوره كوم عصا به ئې غوټۍ وكړي ...همدايس ئې وكړل ...سبا چي
د عبادت خيمې ته ننوت نو وئې ليدل چي د هارون عصا غوټۍ كړې ،گل ترې ټوكېدىل او بادام
ئې كړى ...موىس ټولي عصاگاني راوايستې او هر چا خپله عصا واخيسته ...خو رسه له دې
ارسائيليانو خپل شكايتونه تر مخيك هم زيات كړل .ښايي ويل به ئې چي موىس (عليه السالم) د
هارون د عصاء په ځاى د بادام د وني تازه څانگه ودرولې!!
دايس معلومېږي چي د بايبل ليكونيك په تورات يا انجيل كي د قارون د خسف كېدو خرب
لوستى او ده ترې دا قصه جوړہ كړې ،په دې كي هيڅ شك نشته چي په تورات او انجيل كي به د
قارون قصه په همغي بڼي كي راغلې وي چي په قرآن كي راغلې ،قرآن د بايبل دا قصه له بنسټه
ردوي او د قورح په ځاى د قارون نوم اخيل او فرمايي چي دى له فرعون رسه د خپل قوم په ضد
ملگرى شوى وو ،د ډېرو شتمنيو خاوند وو ،دا شتمنۍ ئې هم د دغي ملگرتيا په وجه ترالسه
كړې وه ،د موىس عليه السالم مخالفت ته ئې مال تړلې وه او له خپلو شتمنيو رسه په زمكه كي
ښخ شو .د قرآن الفاظ دا دي:
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ۡ
ۡ
ُ
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َ ََ
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ُ ۡ
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إِن ق ُرون كان ِمن قوِم ُموسي ف َبغي عل ۡيه ِ ۡم ۖ َوءات ۡي َنه ِم َن ٱلكنُو ِز ما إِن مفات ِحهۥ لتنُ ٓوأ بِٱلعص َب ِة
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ِيما ءاتىك ٱلله
أول ِي ٱلقو ِة إِذ قال لهۥ قومهۥ َل تفرح ۖ إِن ٱلله َل يحِب ٱلف ِرحِين * وٱبتِغ ف
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ُۡ َۡ
ُ َ َ َ َۡ َ َ
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نس ن ِص َيبك ِم َن ٱلدن َيا ۖ َوأح ِسن ك َما أح َس َن ٱلله إِل ۡيك ۖ َوَل تبِغ ٱلف َساد فِي
ٱلد َار ٱٓأۡلخِرة ۖ وَل ت
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ين * قال إِن َما أوت ِيتُهۥ علي ِعل ٍم ِعن ِد ٓي ۚ أ َو ل ۡم َيعل ۡم أن ٱلله قد
ض إِن ٱلله َل يُحِب ٱل ُمف ِس ِد
ٱٓأۡلر ِ
َ َُۡ َ ُ
ُۡ
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أهلك ِمن قبلِهِۦ ِم َن ٱلق ُرو ِن من ه َو أشد ِمنۡه قوة َوأكث ُر جم ٗعا ۚ َوَل يُسل عن ذنُوبِهِ ُم
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ٱل ُمج ِر ُمون * فخ َر َج علي قو ِمهِۦ فِي ِزينَتِهِۦ ۖ قال ٱل ِذين ي ِريدون ٱلحيوة ٱلدنيا يليت لنا ِمثل ما
َ
ُ َُ ُ
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ون إنَ ُهۥ لَ ُذو َحظ َعظيم * َوقَ َال َٱلذ َ
ين أُوتُوا ْ ۡٱلعلۡ َم َو ۡيلَ ُك ۡم ثَ َو ُ
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ٱٓأۡلرض ف َما كان لهۥ ِمن فِئ ٖة
َوع ِمل َصل ِٗحا ۚ َوَل يُلقى َها إَِل ٱلصب ِ ُرون * فخ َسفنَا بِهِۦ َوبِدا ِر ِه
َ ُ ُ َُ
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س َيقولون
ينصرونهۥ ِمن دو ِن ٱللهِ وما كان ِمن ٱلمنت ِصرِين * وأصبح ٱل ِذين تمنوا مكانهۥ بِٱۡلم ِ
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َو ۡي َكأَ َن ٱلل َه َي ۡب ُس ُط ۡ َ َ َ َ ٓ ُ ۡ َ
َ َ ۡ ُ َ ۡ َٓ َ َ َ ُ َ َۡ َ َ َ َ َ َ
ٱلرزق ل ِمن يشاء ِمن ِعبادِهِۦ ويق ِدر ۖ لوَل أن من ٱلله علينا لخسف بِنا ۖ
ِ
ۡ ََ
َ ۡ َ ََُ َ ُۡ ُ ۡ َ ُ َ
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ض وَل
ويكأنهۥ َل يفل ِح ٱلكفِرون * ت ِلك ٱلدار خِرة نجعلها ل ِل ِذين َل ي ِريدون علوا فِي ٱٓأۡلر ِ
َف َس ٗادا ۚ َو ۡٱل َعق َب ُة ل ِلۡ ُمتَق َ
ين * القصص83 -76 :
ِ
ِ
يقيناً چي قارون د موىس له قومه وو ،چي پر دوى ئې تېرى وكړ ،له خزانو مو دومره وركړې وې
چي كونجياني به ئې يوې ځواكمني ډلي ته درنې وې ،كله چي خپل قوم ورته وويل( :په دې )
مه وياړېږہ ،يقيناً چي اللّٰه وياړونيك نه خوښوي ،په هغه څه كي چي اللّٰه دركړي د آخرت كور
ولټوه او خپله دنيوي برخه دې هم مه هېروه او همغيس (له نورو رسه) ښېگڼه كوه چي اللّٰه له
تا رسه ښېگڼه كړې او په زميك كي فساد مه لټوه ،اللّٰه مفسدين نه خوښوي ،وئې ويل :له دې
پرته بل څه نه دي چي ما ته راكړل شوى (مال او دولت) زما د هغي پوهي او هرن نتيجه ده چي
زه ئې لرم ،آيا په دې نه پوهېدو چي اللّٰ ه تر ده د مخه ډېر دايس خلك هالك كړل چي زور ئې تر
ده زيات او راټول كړى (مال او دولت) ئې تر ده ډېر وو؟ او له مجرمانو د دوى د گناهونو (د
څرنگوالي او الملونو) پوښ تنه نه كېږي .نو د خپل قوم په وړاندي له خپل شأن او شوكت رسه
راووت ،هغو چي د دنيوي ژوند په لټه كي ول وئې ويل :كاش زموږ هم دغه حالت وى چي د
قارون په برخه شوى! ي قيناً چي دى د لويي برخي خاوند دئ او هغو چي علم ئې په برخه شوى
وو وئې ويل :افسوس ستاسو په حال ،الهي ثواب او بدله هغه چا ته چي اميان ئې راوړى او نېك
عمل ئې كړى (تر دې ډېر) غوره دئ او دا خو يوازي د صابرانو په برخه كېدى يش ،نو دى او د
ده كور مو په زمكه كي ښخ كړل ،نو له اللّٰه پرته ئې نه كومه ډله وه چي مرسته ئې وكړي او نه
ئې انتقام اخيستونيك ،او هغه چي پرون ئې د ده د مقام او مرتبې متنا كوله دايس شول چي ويل
ئې :او هو ! خربه خو دا وه چي په حقيقت كي دا اللّٰه دئ چي د خپلو بندگانو چي چا ته
وغواړي رزق ورته پراخوي او تنگوي ،كه دا نه وى چي اللّٰه پر موږ احسان وكړ نو موږ به ئې هم
په زميك كي ننه ايستيل وو ،او هو! حقيقت خو دا دئ چي كافران هيڅكله نه يش ژغورل كېدى،
دا اخروي كور خو د هغه چا لپاره ټاكو چي په زميك كي نه لويي غواړي او نه فساد ،او غوره
پايله د متقيانو ده.
گورئ چي قرآن پ ه څومره حكيامنه انداز د قارون او د ده د شأن او شوكت تر اغېز الندي د
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تللو ضعيف االميانو كسانو حالت او پايله بيانوي او د دوى په وړاندي د واقعي مؤمنانو حالت
څنگه انځوروي!! قرآن فرمايي چي موىس عليه السالم د فرعون ،هامان او قارون مقابلې ته لېږل
شوى وو ،قارون د موىس له قومه او ارسائييل وو خو د خپل قوم په ضد له فرعون رسه ملگرى
شوى او په ټولو تېريو كي ئې د هغه ملگرتيا كوله ،قارون په خپل كور كي له ټولي كورنۍ رسه
په زميك كي خسف شو او فرعون له خپلو لښكرو رسه په سيند كي غرق شو.

د طهارت اوبه
بايبل تر دې عنوان الندي هم عجيبه خندوونكې وينا لري چي خالصه ئې دا ده :سور غويى
ذبح كړئ ،څو قطرې ويني ئې د رحمت تخت په اړخ كي وشيندئ ...له معبد نه بهر ئې
وسوزوئ ...ايرې ئې په يو ځاى كي كېږدئ ...هر څوك كوىل يش له دې ايرو لږ واخيل ...له اوبو
رسه ئې گډي كړي ...او بيا له گناه نه د ځان پاكولو لپاره په دې اوبو ځان ووينځي!!! او هم ئې
په هغه خيمه كي وشيندي چي څوك په كي مړ شوى او هم په هغو لوښو او نورو لوازمو چي په
دې خيمه كي وو او د مړي په سبب نجس شوي!!
د اعداد كتاب د خروج په خالف له ډبري د چينو د راخوټېدو قصه د سفر د دغي مرحلې
پېښه گ ڼي حال دا چي د خروج كتاب ئې تر دې د مخكنۍ مرحلې پېښه ،په دې ارتباط د دې
دواړو كتابونو په الفاظو كي ډېر تناقضات او توپريونه شته!!

ميس مار
اعداد په دې ارتباط لييك :خداى موىس ته وويل :يو ميس مار جوړ كړہ ... ،د يوه تري پر رس
ئې ځوړند كړہ ،كه مار څوك وچيچلو ،د دې ميس مار په كتلو رسه به له مرگه ژغورل كېږي!!
څومره چي تاسو او هر عقلمن انسان دې مسخره خربي ته حريانېږئ ،د بايبل منونكو ته
همدومره دا خندوونكې قصه اهميت لري ،د بايبل په څو ځايونو كي د عيىس عليه السالم په
صليب ځړېدا له دغه ميس مار رسه تشبيه شوې!!
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د سيحون او عوج ماتي
اعداد په دايس حال كي چي څو صفحې مخيك ئې ليكيل چي د خداى په حكم رسه ارسائيليان
څلوېښت كاله په صحرا كي اللهانده ژوند ته اړ شول ،دلته لييك چي دوى د سيحون پاچا ټول
هېواد رسه له پالزمېني او نورو ښارونو ونيوو!!
• د اعداد يوه بله خندوونكې قصه هم واورئ ... :د باالق پاچا ،بلعام (د باعور زوى) ته د يوه
پالوي په الس دا پيغام ولېږو :يو لوى قوم له مرصه راوتىل او زما سيمي ته راروان دئ ،هيله كوم
چي راشه او دا قوم زما لپاره په خپيل دعاء رسه د لعنت وړ وگرځوه...پالوى له نقدو پيسو رسه
بلعام ته ورغى ...بلعام ورته وويل :شپه دلته وكړئ ،زه به له خدايه پوښتنه وكړم چي دا كار
وكړم كه نه؟ په دې شپه خداى د بلعام خوا ته راغى او هغه ته ئې وويل :دا خلك څوك دي؟ ده
ورته وويل :دا د موآب د پاچا باالق لخوا راغيل او زه ئې د لعنت كولو لپاره غوښتى يم ...خداى
ورته وويل :له دوى رسه مه ځه او په دې قوم باندي لعنت مه وايه ...بلعام پالوي ته وويل:
خداى ما ته د تلو اجازه رانه كړہ ...پالوى بېرته والړ ...باالق تر مخكني مهم پالوى له دې پيغام
رسه ورولېږو ...ښه بدله به دركړم ...چي څه غواړې هغه به دركړم  ...بلعام ورته وويل :كه له
رسو زرو ډك قرص هم راكړئ نه ځم...د خداى د امر مخالفت نه شم كوىل ...خو بيا هم نن شپه
پاته شئ زه به له خدايه پوښتنه وكړم چي اجازه راكوي كه نه؟ ...هغه شپه خداى بلعام ته وويل:
له دوى رسه والړ شه خو هغه كار به كوې چي زه ئې در ته وايم...سهار ئې پر خپل خره كته
واچوله او له پالوي رسه وخوځېدو...خو خداى د ده په تلو غصه شو...فرشته ئې ولېږله چي الر
ئې خنډ كړي ...د بلعام خره فرشته وليده چي دوه توري ئې په الس كي او په الر كي والړہ ده،
وترېدو او له الري پټي ته واوښتو ،خو بلعام وواهو او الري ته ئې سم كړ...بيا د خداى فرشته په
يوه تنگ ځاى كي چي دواړو خواوو ته ئې دېوالونه وو ،ودرېده ،خره چي فرشته په الر كي
والړہ وليده نو دېوال ته دايس نږدې تېر شو چي د بلعام پښه له دېوال رسه ولگېده ،هغه بيا خر
الري ته سم كړ ،بيا فرشته لږ الندي په دايس ډېر تنگ ځاى كي ودرېده چي خر نه شو تېرېدى،
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نو خر پرېوت ،بلعام پرې غصه شو او په لرگي ئې وواهو ،په دې مهال خداى خر په خربو
راووست او وئې ويل :ما څه كړي؟ ولي دي درې ځيل ووهلم؟ بلعام ورته وويل :د دې لپاره چي
زه دي مسخره كړم  ،كاش توره رارسه وى چي ته مي همدلته وژىل وې!! خره ورته وويل :آيا تر
دې د مخه مي كله هم دايس كار كړى؟ بلعام وويل :نه! په دې وخت كي خداى د بلعام سرتگي
پرانيستې او هغه د خداى فرشته وليده چي توره په الس په الري كي والړہ ده! نو د هغې په
وړاندي په سجده پرېوت ،فرشتې ورته وويل :ولي دي دا خر درې واري وواهو؟ زه راغلې يم چي
ستا مانع شم ،دا ځكه چي ستا دا سفر د مترد له وجهي دئ ،دې خره درې واري زه وليدمل او له ما
ئ ې الر چپه كړہ ،كه دا كار ئې نه وى كړى نو ته مي وژلې او هغه مي ژوندى پرېښود!!! بلعام
اعرتاف وكړ چي ما گناه كړې ،متوجه نه شوم چي تا زما الر نيولې ،نو اوس كه ته زما له تلو رسه
موافق نه يې بېرته خپل كور ته ستنېږم ،فرشتې ورته وويل :له دوى رسه والړ شه خو همغه كار
به كوې چي زه ئې درته وايم ...،پاچا ترې وپوښتل :ولي له لومړي پالوي رسه رانه غلې ،آيا گامن
دې كاوو چي ښه شكرانه به درنه كړم؟ هغه ورته وويل :اوس راغىل يم ،خو د څه ويلو توان نه
لرم ،څه چي خداى زما پر ژبه جاري كړي همغه به وايم!!  ...پاچا دئ له ځان رسه د حصورت
كيل ته بوت ،هلته پاچا پسه او غويى قرباني كړ او له غوښي ئې څه بلعام او د پالوي غړو ته
وركړہ ،سهار ئې دى له ځان رسه د ِبوت غره ته وخېژاوو ،له هغه ځايه ئې د ارسائيليانو يوه
برخه ليدىل شوى ،بلعام پاچا ته وويل :دلته د قربانۍ اوه ځايونه جوړ كړہ او اوه پسونه او اوه
غويي د قربانۍ لپاره حارض كړہ ،پاچا همدايس وكړل ،بيا ئې پاچا ته وويل :دلته د خپلو
سوزېدونكو قربانيو په خوا كي ودرېږہ ،زه ځم چي وگورم خداى زما مالقات ته راځي كه نه ،نو
بلعام د يوې غونډۍ رس ته وخوت ،بلعام خداى ته وويل :ما د قربانۍ اوه ځايونه او د هر يوه
پ ر رس اوه پسونه او اوه غويي حارض كړي ،په دې وخت كي خداى د بلعام په الس باالق ته دا
پيغام ولېږو:
• باالق پاچا زه له موآب نه دلته راوستم چي د ارسائيل قوم لعنت كړم،
• زه څنگه هغه څوك لعنت كړم چي خداى نه دي لعنت كړي؟
• زه ئې د ډبري له رسه گورم ،د لوخړو په څېر دي ،بې شامره بې حسابه
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• كاش دومره بختور وى چي د يوه ارسائييل په توگه مړ شوى وى
• كاش پاى مي د ارسائيليانو په څېر وى
• پاچا ورته وويل :دا دي څه كار وكړ؟ تا خو د لعنت په ځاى دوى ته بركت وركړ!
• ده ورته وويل :زه خو هغه څه وايم چي خداى ئې راباندي وايي!!
• بيا ئې بل غره ته ب وتلو ،هلته ئې هم د قربانۍ اوه ځايونه جوړ كړل  ...مخكنى بهري تكرار
شو او د ده له خولې ارسائيليانو ته ښېرا ونه ختله ...،بيا ئې درېيم غره ته بوتلو هلته ئې همغه
كارونه وكړل ،د ارسائيليانو ډېره ستاينه ئې وكړہ ...،څلورمه وحي پرې نازل شوه ...د عامليقيانو او
قينيانو چي له ارسائيليانو رسه جنگېدل ،د دوى د ماتي او تباهۍ وړاندويني ئې وكړې ...بيا بلعام
او پاچا خپل خپل ځاى ته ستانه شول!!
دا خندوونكې قصه په نقد نه ارزي ،جمله جمله ئې د خندا وړ ده ،ډېر احمق انسان به ئې
ومني ،هغه څوك به ئې مني چي د بلعام خر ترې هوښيار وي!! څو خربي ئې چي ټوكو ټكالو ته
ورته دي بيا تكراروم:
• بلعام د خداى په اجازه خوځېدىل خو خداى ئې په روانېدو غصه شوى!!
• خر ئې فرشته گوري او دى ئې له ليدو عاجز دئ!!
• د فرشتې په ليدو رسه خر الر بدلوي خو فرشته له خپله ځايه نه يش خوځېدى او مخه ئې نه
يش نيوىل!!
• فرشتې غوښتل بلعام ووژني خو خره ترې بچ كړ!!
• بيا ئې له وژلو تېره شوه او له پاچا رسه ئې د تلو اجازه په دې رشط وركړہ چي همغه كار به
كوي چي فرشته ئې ورته وايي او دا همغه خربه وه چي خداى د اجازې په وخت كي بلعام ته
كړې وه!!
• پاچا پر دريو غرونو يويشت د قربانۍ ځايونه جوړ او يويشت غويي او يويشت پسونه ئې
حالل كړل خو بلعام ارسائيليانو ته د ښېرا په ځاى دعاء كوله!!
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• دغه بلعام چي لري ليد ئې تر خپل خره هم لنډ وو او سرتگي ئې تر هغه كمزورې ،د دريو
قومونو د راتلونيك په اړہ وړاندويني وكړې!! او بايبل وروسته لييك چي دى په خپله لنډہ موده
وروسته ووژل شو!!
چا چي جهاد كړى وي حتامً به ئې ډېر بلعامان تر سرتگو شوي وي ،د دښمن لپاره مجاهدينو
ته ښېرا كوونيك ،خو چي مجاهدين براليس شوي همدغو بلعامانو ورته وييل :موږ هلته په خوله
ښېرا او په زړہ كي دعاء درته كوله!! د قرآن په الفاظو رسه ( :إنا كنا معكم :يقيناً چي موږ د
دښمن په خوا كي ستاسو ملگري وو)!!
انگريزانو هم د افغانستان د اشغال په وخت كي ډېر بلعامان د دوو سرتو سرتو رسه
افغانستان ته راوستل ،يو له عراقه او بل له هند نه ،د موىس عليه السالم بلعام د غرونو پر رس د
قربانۍ ځايونه جوړول او دوى د غرونو او غونډيو پر رس چهل گزي زيارتونه ،هغوى هم د
قربانۍ له ځايه ترصد كاوو او دوى هم له دې زيارتونو د ترصد لپاره كار اخيست!!

له مديانيانو انتقام
اعداد تر دې رسليك الندي لييك :خداى موىس ته وويل :له مديانيانو په دې خاطر انتقام
واخلئ چي قوم ئې بت ملانځلو ته وهڅاوو ،بيا به ته مرې ...موىس له هري قبيلې زر جنگيالي
وغوښتل ،دولس زره جنگيالي ئې جنگ ته ولېږل ... ،د مديانيانو ټول سړي ووژل شول ،له پنځو
پاچايانو او بلعام رسه .. ،د ارسائيليانو فوځ ټولي ښځي او ماشومان اسريان كړل ،رمې او مالونه ئې
تاالن ،ښارونه ،كيل او كالگاني ئې وران كړل ،اسريان او غنايم ئې د موىس خوا ته راوړل ،موىس د
فوځ په افرسانو غصه شو چي ولي مو د دوى ښځي ژوندۍ پرېښې ،دوى خو همغه خلك دي
چي د بلعام نصيحتونه ئې ومنل ،چي قوم ئې بت ملانځلو ته تيار كړ او زموږ خلك ئې په بال او
مصيبت اخته كړل ،نو ټول زامن او مېړوښي ښځي ووژنئ او يوازي پېغيل د ځان لپاره ژوندۍ
پرېږدئ!!
دلته څو خربي په پام كي ولرئ:
• د قرآن له وينا معلومېږي چي ارسائيليانو د موىس عليه السالم په ژوند كي جهاد نه دئ كړى،
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كله چي ده جهاد ته رابليل دوى د رد ځواب وركړى.
• د بايبل له نورو برخو هم معلومېږي چي دوى څلوېښت كاله په صحرا كي اللهانده ژوند
كړى .بايبل ليكيل چي خداى لوړہ كړې وه چي د ارسائيليانو دا نسل به پرې نږدې موعود زميك ته
داخل يش.
• په دې اساس په يقين رسه ويىل شو چي د اعداد دا قصه بې بنسټه ،رسارس جعيل او د بايبل د
مخكنيو ويناوو خالف ده.
• څنگه ممكنه ده چي د موىس عليه السالم په څېر يو سرت پيغمرب به د زرهاوو ښځو او
ماشومانو د وژلو فيصله كوي؟!!
• اعداد څو سطره وروسته لييك چي ټول افرسان موىس عليه السالم ته راغلل او وئې ويل :موږ
خپل ټول جنگيالي وشمېرل ،له موږ نه په دې جنگ كي يو كس هم نه دئ وژل شوى!! دا خربه
كافي ده چي ووايو دا قصه له ځانه جوړہ شوې او حقيقت نه لري.
• د بايبل ليكونىك ارسائيليانو ته دا درس وركوي چي د جنگ په دوران كي هم او له براليس
وروسته به هم په هيچا رحم نه كوئ ،ټول نارينه ،ماشومان او ښځي به وژنئ ،يوازي پېغيل به
ژوندۍ پرېږدئ ،ښارونه او كيل به ورانوئ ...ټول هغه كارونه درته جائز دي چي د موىس عليه
السالم په وخت كي ستاسو فوځ له مديانيانو رسه وكړل .ارسائيل چي نن له مظلومو فلسطينيانو
رسه څه كوي د دغي الرښووني يوه بېلگه ده!!
• كوم بلعام چي د اعداد په وينا ئې نورو ته هره ښېرا او دعاء منل كېده او د دريو قومونو د
برخليك په اړہ ئې وړاندويني كړې وې ،دلته ئې د موىس عليه السالم له قوله مرشك او بت
ملانځونىك معرفي كوي!! او بيا وايي چي په خپله په دې جنگ كي ووژل شو!!
د اعداد كتاب په پاى كي ټول مخكنى بحث په اختصار رسه رااخيل او خالصه ئې وړاندي
كوي او بيا د موعود زميك حدود او د ارسائيليانو د هري قبيلې برخه ټاكي او په همدې رسه پاى
ته ريس.
ما د اعداد كتاب د بايبل په ټولو كتابونو كي تر ټولو مسخره ،له تناقضاتو ډك او په خرافاتي
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خربو لړىل كتاب وموند ،خو ښايي د بايبل منونكو ته به تر ټولو جالب او غوره كتاب همدا وي!!
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تثنيه
د دې كتاب په مقدمه كي راغيل :دا د مقدس كتاب پنځم كتاب دئ ،هغه پېښي په كي ليكل
شوې چي د اردن سيند غاړي ته د ارسائيليانو له رارسېدو وروسته ئې لړۍ پيل شوې ،دا مهال
دوى په صحرا كي له څلوېښت كاله اللهانده ژوند وروسته د سيند دې غا ړې ته رارسېدلي او
موعود سيمه د سيند آغاړي كي وه ....د كتاب نوم ئې د دې لپاره تثنيه ښودىل چي مخكني
احكام او مقررات دلته بيا تكرار شوي ... ،د مقدمې په پاى كي لييك :د كتاب په آخري برخي كي
راغيل چي موىس خپل ځاى ناستى ټاكي تر څو موعود سيمي ته د ارسائيليانو د تلو الر ښوونه
وكړي !!

د حوريب د پرېښودو حكم
تر دې رس ليك الندي يو ځل بيا د ارسائيليانو د موعود زميك حدود په گوته كېږي او لييك:
كله چي موږ د حوريب په غره كي وو خداى موږ ته وويل ... :يعني د مديرتانې ټوله ژۍ تر
فرات پوري د لبنان په شمول ونيسئ ...ما د دغي سيمي وعده ستاسو نيكونو ابراهيم ،اسحاق او
يعقوب ته وركړې وه!! ...ورپسې د كنعان د سيمي د څېړني لپاره د پالوي د لېږلو قصه بيا
تكرارېږي ... ،او دا خربه كوي چي موىس خپل قوم ته وويل :خداى د ارسائيليانو په وجه پر ما
هم غصه شو او راته وئې ويل :ته به موعود سيمي ته داخل نه شې ،ستا په ځاى به يوشع دا كار
وكړي ... ،بيا تېري شوې خربي په دايس بڼي كي تكراروي چي قوم ته د موىس عليه السالم د وينا
او خطاب نوم وركوي ،د همدې خطاب په ترڅ كي قصه بيا تكراروي ،هغه لس مخكني احكام بيا
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بيانوي ...د همدې لړۍ په ضمن كي د موىس عليه السالم له قوله ارسائيليانو ته خربي كوي :كله
چي خداى دغي سيمي ته ورسولئ ...او هلته مېشت اوه قومونه ستاسو په الس مغلوب شول،
بايد ټول ووژنئ ... ،په هيچا ئې رحم مه كوئ ،په بشپړہ توگه ئې له منځه يوسئ ... ،مه پرېږدئ
چي ستاسو زامن د دوى لوڼي په نكاح كړي...د قربانۍ ځايونه ئې وروران كړئ ،مجسمې ئې
ورماتي كړئ ،بتان ئې وروسوزوئ!!!
په دې كتاب كي دا هم ويل شوي چي د پالر له مرياثه به مرش زوى ته دوه برخي او كرش ته
يوه برخه وركول كېږي!! خو دا نه وايي چي ولي؟ د څه لپاره او د كوم معقول دليل له مخي بايد
دا توپري ويش ،د عقل او عدل تقاضاء خو دا ده چي د زامنو برخي برابري وي او كه توپري رضوري
وي نو په كار خو دا ده چي كرش ته تر مرش زياته توجه ويش ،مرش د كرش په نسبت هم د زور
او ځواك له مخي او هم د ژوند د تجربو له مخي په خپلو پښو والړ او په ځان بسيا وي ،كرش ال
دغه حد ته نه وي رسېدىل!! اس الم خو د زامنو برخي برابري گڼي او لور ته په دايس حال كي د
زوى نيمه برخه ټاكي چي د پالر په كور كي ئې نفقه د پالر په غاړہ او د مېړہ په كور كي ئې د
مېړہ په غاړہ وي او پر دې رسبېره له خپل مېړہ نه د خپيل خوښي مهر ترالسه كوي.

د ازدواج احكام
تثنيه دلته لييك :كه كوم سړى يوه پېغله په نكاح كړي ،بيا ئې خوښه نه يش او په دې ئې
تورنه كړي چي خپل پېغلتوب ئې نه دئ ساتىل او باكره نه وه ،په لومړۍ شپه راته معلومه شوه
چي دا باكره نه وه ،نو د نجلۍ مور او پالر بايد دايس مدرك وړاندي كړي چي د نجلۍ پېغلتوب
او باكره واىل ثابت كړي ،د سپين ږيرو په مخيك به هغه ټوټه وغوړوي ...قاضيان به ئې وگوري كه
ترې ثابته شوه چي سړي دروغ وييل نو په درو به ئې ووهي او سل مثقاله سپين زر به د جرميې
په توگه د نجلۍ پالر ته وركړي...او دا به د تل لپاره د ده په نكاح كي پاته كېږي او د طالقولو
حق به ئې نه لري!! خو كه ادعاء ئې سمه وخته نو سپين ږيري دي دا نجلۍ د پالر كره بوځي او
د ښار سړي دي دا رجم كړي!! كه كوم نارينه د كومي مېړوښي ښځي رسه د زنا په حالت كي
وليدىل شو ،دواړہ بايد ووژل يش!! كه كومه مېړوښه نجلۍ د كوم سړي لخوا اختطاف شوه ،دواړہ
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بايد له ښاره بهر رجم يش ،نجلۍ د دې لپاره چي د اختطاف په مهال ئې چيغي نه وې وهلې!!
خو كه دا كار له ښاره بهر ويش بيا نو نجلۍ دايس جرم نه دئ كړى چي د وژلو وړ وي ،ځكه چا
ئې مرسته نه شوى كوىل!!
څو پوښتني لرو:
• كومه ټوټه د نجلۍ پېغلتوب ثابتوىل يش؟ او قايض به څنگه د دايس يوې ټوټې له مخي
پ رېكړہ كوي چي په وينو لړلې ده؟ څنگه به معلوموي چي دا د چا ويني او د كوم وخت دي؟
مېړہ ته دا ډېره آسانه ده چي پرې نږدې ښځي ته دايس ټوټه په الس وريش.
• ولې به سل مثقاله رسه زر د نجلۍ پالر ته وركوي؟ دلته خو د نجلۍ سپكاوى شوى او دا
معاوضه بايد دې ته وركړى يش نه پالر ته ئې؟
• د زنا په اړہ د يوه كس ادعاء څنگه د منلو وړ گڼل كېدى يش؟ قايض به د ده كومو الفاظو ته
اعتبار وركوي؟ اصوالً خو بايد له مدعي نه وغوښتىل ىش چي د خپيل ادعاء د اثبات لپاره شواهد
او دالئل وړاندي كړي ،نه دا چي مدعى عليه له ځانه د دفاع په خاطر د مداركو او شواهدو په
وړاندي كولو مكلف يش ،بايبل ولي له يوې خوا مېړہ ته د دې فرصت په الس وركوي چي كه ئې
خپله ښځه خوښه نه شوه نو په نه پېغلتوب ئې تورنه كړي او له بيل خوا د قايض په وړاندي د
دالئلو او مداركو په وړاندي كولو ئې هم نه مكلفوي او دا ترې نه غواړي چي خپله ادعاء ثابته
كړہ؟!!
• كه په ښار كي اختطاف شوې نجلۍ ووايي چي ما چيغي ووهلې خو څوك مي مرستي ته رانه
غى ،بيا څنگه؟ او كه په صحرا كي اختطاف شوې چيغي نه وي وهلې نو څنگه؟
• موږ دې ته حريان يو چي د ښځو په حق كي له دومره بې انصافي او ظلم رسه رسه د بايبل
منونيك په كومه خوله او كومو سرتگو د ښځو د حقوقو خربه كوي ،بايبل خو په ټولو مواردو كي د
ښځي حقوق تر پښو الندي كړي او هغې ته ئې په سپكه سرتگه كتيل ،د بايبل منونيك دي موږ ته
د خپل سپېڅيل كتاب يوه جمله دايس راوښيي چي ښځي ته ئې په درنه سرتگه كتيل وي او له
نارينه رسه ئې برابر حقوق وركړي وي!! عجيبه ده چي دوى پر اسالم اعرتاض كوي په دايس حال
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كي چي اسالم ښځي ته تر نارينه زيات حقوق وركړي.
راشئ قرآن ته غوږ شئ چي په دايس مواردو كي څومره دقيقي الرښووني لري:
• كه چا خپله مېرمن په زنا تورنه كړہ يا به څلور شاهدان وړاندي كوي او يا به څلور ځيل لوړہ
كوي چي رښتيا وايي او په پنځم ځل به وايي :كه مي درواغ وييل وي د اللّٰه تعاىل لعنت دې پر
ما وي ،خو كه ښځي په همدايس قسمونو او لعنت رسه د ده خربه دروغجنه وبلله نو ښځه برئ
او پاك ملنه گڼل كېږي .خو كه له مېړہ نه پرته بل څوك كومه ښځه په زنا تورنه كړي نو يا به
څلور شاهدان وړاندي كوي او يا به په درو وهل كېږي ،درواغجن او فاسق به گڼل كېږي او له
دې وروسته به ئې شهادت په هيڅ مورد كي د منلو وړ نه وي.
• كه چا په لومړۍ شپه او له مجامعت نه مخيك خپله مېرمن طالق كړہ ،كه ئې مهر ټاكل شوى
وي نو نياميي مهر به ښځي ته وركوي او كه له مجامعت نه وروسته ئې طالق كړہ بشپړ مهر به
وركوي .كه ئې مهر نه وو ټاكل شوى ،نو د خپل وس او توان مطابق به مناسبه متاع او جامه
وركوي .قرآن د همدې لپاره د مهر حق ښځي ته وركړى چي مېړہ ئې په ناروا او د دې لپاره طالق
نه كړي چي تر دې ئې بله ښايسته موندلې ،يا ئې زړہ ترې تور شوى په بيل ئې بدلول غواړي،
مهر ئې د ښځي په موافقې پوري مربوط كړى ،ثابت حد ئې نه دئ ورته ټاكىل ،دا مهر د دې
راتلونكې تضمينوي ،د دې ترڅنگ قرآن د زور او تپل شوې نكاح خربه نه كوي او له مېړہ نه د
طالق حق نه سلبوي ،دا كار د گټي په ځاى تاوان لري او كورنۍ له تلپاته كړاوونو ،شخړو او
ستونزو رسه مخامخ كوي .كه كوم مېړہ خپله مېرمن په زنا تورنه كړي ،څنگه به ئې د قايض په
امر له ځان رسه ساتي او څنگه به دا مېرمن دايس مېړہ ته زړہ وركوي او له هغه رسه به ښه او
ډاډمن ژوند كوي .د بې باورۍ او بې اعتامدۍ په صورت كي خو تر ټولو مناسبه چاره دا ده چي
قايض د طالق پرېكړہ وكړي نه دا چي د زور ملگرتيا په دواړو وتپي .د قرآن الفاظ دا دي:
َ
َ
َٓ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ۡ ُ ْ َ َ َ َ ٗ
َ ُ ُ ََ
َ َۡ
ََ ُ
َل ُجنَاحَ عل ۡيك ۡم إِن طلقتُ ُم ٱلن ِ َساء ما ل ۡم ت َمسوهن أ ۡو تفرِضوا ل ُهن فرِيضة ۚ َومتِعوهن علي
َ َۡ ُ َ
ۡٱل ُموسِع قَ َد ُر ُهۥ َو َعلَي ٱ ۡل ُم ۡقتر قَ َد ُر ُهۥ َم َت َعۢا ب ۡٱل َم ۡع ُروف َح ًّقا َعلَي ۡٱل ُم ۡحسن َ
ين * ِإَون طلقتُ ُموهن
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
َۡ َ َ َ ُ ُ َ َ َۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َ َ َ ٗ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ ُ ۡ َٓ َ َ ۡ ُ َ َۡ َ ۡ ُ َْ َ
ِمن قب ِل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فرِيضة فنِصف ما فرضتم إَِل أن يعفون أو يعفوا ٱل ِذي
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َ َ
ُ
ُ ۡ َ ُ َ ََ َ ۡ ُ ْٓ ََۡ ُ َۡ َ ََ َ َ ْ َۡ ۡ َ
َۡ ُ َ
نس ُوا ٱلفضل بَ ۡينَك ۡم ۚ إِن ٱلله ب ِ َما تع َملون
ب ِ َي ِدهِۦ عقدة ٱلنِكاح ِ ۚ وأن تعفوا أقرب ل ِلتقوى ۚ وَل ت
بَ ِص ٌير * البقرة237-236 :
په دې كي هم په تاسو څه الزام او گناه نشته چي ښځي له نږدې واىل يا دوى ته د كوم مهر له
ټاكلو وړاندي طالقي كړئ ،خو څه مال متاع وركړئ ،په توامنن د خپل توان په اندازه او په نادار د
خپل وس په اندازه ،مناسبه متاع په غوره توگه ،دا يو حق دئ پر محسنينو .او كه مو له نږدې
والي د مخه هغه وخت طالقي كړې چي كوم مهر مو ورته ټاكىل وي نو د دې مهر نياميي دئ،
مگر دا چي ښځه ترې تېره يش او يا هغه كس تېر يش چي د نكاح غوټه ئې په الس كي ده او كه
عفو وكړئ ،دا تقوى ته نږدې ده او په خپلو كي فضل او احسان مه هېروئ ،بې شكه چي اللّٰه
ستاسو د كړنو ښه ليدونىك دئ.
كه له نږدېوالي او صحيحه خلوت وړاندي په هغه وخت كي ښځي طالقي كړئ چي ال مو
مهرنه دئ ورته ټاكىل ،نو په دې صورت كي نه كوم مكلفيت درپه غاړہ دئ او نه دا د گناه كار
دئ ،خو دغو ښځو ته د خپل وس او توان په اندازه څه وركړئ ،په دې رسه به د دواړو كورنيو
ترمنځ د تاو تريخوالي مخه نيول شوې وي او له بيل خوا به د هغي ښځي تسيل شوې وي ،خو كه
مهر مو ورته ټاكىل وو ،نو بيا د دغه ټاكيل مهر نياميي درباندي الزم ده ،مگر دا چي ښځه ترې
تېره يش او يا دا چي نارينه پاته نياميي هم وركړي ،همدغه يو بل ته عفو ،له خپل حق نه بل ته
تېرېدل او فضل او احسان كول درته غوره دى
• قرآن نه د نجلۍ پالر او مور په دې مكلفوي چي د خپيل لور د پېغلتوب ثابتولو لپاره كومه
ټوټه وړاندي كړي او نه مېړہ په دې مكلفوي چي د نجلۍ پالر ته جرميه وركړي او همدا مېرمن
حتامً او په نه زړہ له ځان رسه وساتي.
د تثنيې كتاب په هغه رسود پاى ته ريس چي موىس عليه السالم ته ئې منسوب كړى او بيا په
پاى كي د موىس عليه السالم د وفات يادونه كوي.
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يوشع
د دې كتاب په مقدمه كي لولو :يوشع د موىس مرستيال وو چي د ارسائيليانو په څلوېښت
كلن صحرايي دوران كي ئې د لښكر مرشي په غاړہ وه او د موىس له مرگه وروسته د ارسائيلو د
قوم مرش شو تر څو ئې سپېڅلې سيمي ته الرښوونه وكړي .په دې كتاب كي د ارسائيليانو په هغو
جگړو پوري اړوند مطالب راغيل چي دوى د كنعان له خلكو رسه درلودلې او د مفتوحه زمكو د
وېش له څرنگوالي رسه اړہ لري.

يوشع اريحا ته جاسوسان لېږي
بايبل تر دې عنوان الندي لييك :يوشع دوه جاسوسان د اردن سيند آ غاړي ته ولېږل تر څو ...
د اريحا وضعيت معلوم كړي...كله چي هلته ورسېدل نو د شپې تېرولو لپاره د راحاب په نامه د
يوې فاحشې كور ته والړل ،په همدې شپه د اريحا پاچا ته خرب ورسېدو چي څو ارسائييل
جاسوسان ښار ته راننوتيل ... ،راحاب ته ئې پيغام ولېږو چي ستا مېلامنه جاسوسان دي موږ ته
ئې وسپاره...هغې په دايس حال كي چي دوى ئې د بام په رس تر بوټو الندي پټ كړي وو ځواب
وركړ :زما كره راغلل ،ومي نه پېژندل  ...ماښام مخيك له دې چي د ښار دروازې وتړل يش زما له
كوره ووتل ،نه پوهېږم چېري والړل...راحاب د شپې دواړو ته ورغله او ورته وئې ويل :زه شك نه
لرم چي خداى به زموږ هېواد تاسو ته په الس دركړي...اوس له تاسو غواړم چي د خپل خداى په
نامه له ما رسه ژمنه وكړئ چي كه تاسو ښار ونيولو د دې مرستي په بدل كي به ما ،زما پالر ،مور،
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خويندي ،وروڼه او د دوى كورنۍ له وژلو ساتئ ،يوه نښه به هم راكوئ...دوى وررسه ژمنه
وكړہ...د راحاب كور له حصار رسه جوخت وو...دواړہ ئې د پړي په ذريعه له كړكۍ الندي كوز
كړل او ورته وئې ويل :درې ورځي په غره كي تېري كړئ ،بيا په خپله مخه والړ شئ ...دوى ورته
وويل :كله چي موږ په دې ښار حمله كوله ته دي ټوله كورنۍ په خپل كور كي راغونډہ كړہ او دا
سور پړى پر كړكۍ ځوړند كړہ ....دوى د يوشع خوا ته ورغلل...اطمئنان ئې وركړ چي دا سيمه به
زموږ په الس فتح كېږي ځكه چي خلك ئې سخت له موږ وېرېږي ...سبا د ارسائيليانو لښكر
وخوځېدو ...امر ورته شوى وو چي كاهنان به ترمخ د عهد صندوق وړي او تاسو به يو كيلومرت
تر دوى وروسته وئ ،يوشع د خداى له حكم رسه سم دوى ته وويل :د اردن سيند په غاړہ تم
شئ ...نن به وگورئ چي ژوندى خداى ستاسو په منځ كي دئ...ټوله سيمه به ستاسو په الس كي
پرېوځي ...كله چي د كاهنانو پښې اوبو ته ورسېدې اوبه به ودرېږي...همدايس وشول...
ارسائيليان له روده تېر شول...كاهنان تر هغه د رود په منځ كي والړ وو چي ټول ارسائيليان تېر
شول...كله چي كاهنان له سينده ووتل د اوبو بهري بېرته د مخيك په څېر پيل شو ...په دې وخت
كي خداى يوشع ته وويل :د ارسائيليانو ټول سړي او هلكان دې ختنه (سنت) يش...د دې كار
وجه دا وه چي په مرص كي ختنه شوي ارسائيليان مړہ شوي وو او په دې څلوېښتو كلونو كي
زېږېدلي ارسائيليان نه وو ختنه شوي ،نو ځكه دا حكم ورته وشو!!! ...همدلته يوشع يو كس وليد
چي توره ئې په الس كي وه ،پوښتنه ئې ترې وكړہ :دوست يې كه دښمن؟ هغه ورته وويل :زه د
خداى د لښكر مرش يم!! يوشع ورته سجده وكړہ ...هغه ورته وويل :څپلۍ دي وباسه چي دا
ځا ى سپېڅىل دئ!! هغه همدايس وكړل...خداى يوشع ته وفرمايل :ټول لښكر به شپږ ورځي او
هره ورڅ تر ښار راگرځي ،اوه كاهنان چي اوه شپېلۍ به وررسه وي ،د عهد صندوق به د دوى
مخي ته وړي ...په اومه ورځ دې اوه ځيل راوڅرخي ،په دايس حال كي چي كاهنان به شپېلۍ
وهي...كله چي تاسو د شپېلۍ اوچت غږ واورېدو ،ټول په لوړ غږ نارې كړئ تر څو د حصار
دېوال رانسكور يش ،بيا نو پر ښار له څلورو خواوو بريد وكړئ ...همدايس وشول ...يوشع لښكر
ته وويل :دا ښار او هر څه چي په كي دي حرام دي...په بشپړہ توگه ئې وران كړئ...يوازي
راحاب فاحشه او څوك چي د دې په كور كي وي ژوندي پرېږدئ ...نو همدايس ئې وكړل...نر،
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ښځه ،زوړ ،ځوان او څاروي ئې ووژل...يوازي راحاب او خپلوان ئې ژوندي پاته شول)...
دلته څو پوښتني لرو:
• آيا هغه دين ته د يوه الهي دين په سرتگه كتىل شو چي ختنه نه كول ورته سرته گناه برېښي
خو د زرهاوو انسانانو ،ښځو ،ماشومانو ،بوډاگانو او د دوى د څارويو وژل ورته د ثواب كار
برېښي؟
• آيا ختنه نه كول سرته گناه ده كه د يوې فاحشې په كور كي شپه تېرول؟
• آيا خداى په دې رايض كېږي چي د يوه لوى ښار ټول انسانان او څاروي دي ووژل يش خو
يوه فاحشه او د دې كورنۍ دي ژوندي پرېښودى يش؟
• له دې خو معلومېږي چي ارسائيليانو په تېرو څلوېښتو كلونو كي خپل زامن نه سنتول ،موىس
او هارون عليهام السالم دا حالت څنگه زغملو او د دې سرتي گناه په مقابل كي ئې څنگه سكوت
كاوو؟!!
• كه ختنه نه كول هومره سرته گناه وي چي د هغه په وجه ارسائيليان په څلوېښتو كلونو كي د
خداى له تأييد نه محروم وو ،نو څنگه دغو ناسنت شوو ته د اردن سيند پرانيستى شو؟!!
• كه د عهد په صندوق كي دومره كامل وو چي سيند ورته پرانيستل كېدو او د دښمن
حصارونه ئې ړنگول نو دا ولي د دې صندوق په شته والي كي دوى څلوېښت كاله د ذلت او
سپكاوي ژوند تېراوو؟ دا ص ندوق اوس هم د ارسائيليانو په الس كي دئ ،ولي ئې د هغه لوى
ارسائيل د جوړولو لپاره نه كاروي چي بايبل ئې وعده وركړې؟ كوم صندوق چي په خپله او د بل
له مرستي پرته يو سانتي مرت له خپله ځايه نه يش خوځېدى ،نور ئې په شا وړي ،څنگه كوىل يش
دايس سرت سرت كارونه وكړي؟!!
• كه له سيند نه تېرېدل يوازي په هغه صورت كي ممكن وو چي اوبه ئې ودرېږي نو هغه دوه
جاسوسان څنگه توانېدلي وو چي تېر راتېر يش؟ له دې خو معلومېږي چي له سيند نه تېرېدل نه
محال او نه گران كار وو او نه ئې د اوبو ودرولو لپاره د عهد صندوق اعجاز ته اړتيا وه!! بايبل
وروسته څو ځله لييك چي دا او هغه لښكر له دې سينده واوښت ،د جدعون درې سوه ملگري
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هم او د ارسائيليانو د دښمن؛ مديانيانو فوځ هم له دې سيند نه د عهد صندوق له مرستي پرته
تېر شوي.
• د سپېڅلو توكيو په نامه دايس جعيل صندوقونه او هغوى ته په درواغو كرامات منسوبول په
ټولو ج اهلو قومونو كي شته ،له چا رسه سپېڅلې ډبري ،له چا رسه سپېڅلې جنډې ،له چا رسه
سپېڅلې جامې ،له چا رسه سپېڅلې مجسمې او  ...هر يو دښمن پرې ماتوي او خپل مراد پرې تر
السه كوي!! د احد په جنگ كي د قريشو فوځ درې زره او د مسلامنانو شمېر اوه سوه وو ،خو
دوى خپله بريا د هبل او عزا په طفيل گڼله او د هبل او عزا مجاورانو دا بريا د دغو بتانو كرامت
ته منسوبوله!!

د عخان گناه
بايبل تر دې رسليك الندي لييك ... :خو ارسائيليانو گناه وكړہ ...يوه كس د عخان په نامه د
غنيمت له اموالو څه پټ كړي وو ...او خداى د دغه كار په سبب پر ټولو ارسائيليانو غصه
شو...يوشع د عاى ښار د نيولو لپاره درې زره كسان ولېږل...خو دوى ماته وخوړله او شپږ دېرش
كسان ئې ووژل شوو...د ارسائيليانو لښكر له دې پېښي سخت ووېرېدو او خپله روحيه ئې له
السه وركړہ...يوشع او نورو مرشانو له ويره خپيل جامې څريي كړې ...،يوشع خداى ته شكايت
وكړ چي ولي دي موږ دلته راوستو تر څو د اموريانو په الس ووژل شو؟...خداى ورته وويل:
پاڅه ،ولي دايس په خاورو پروت يې؟!! ...ارسائيليانو خيانت كړى...د غنيمت مال ئې پټ
كړى...كه دا له منځه يو نه سئ نو زه به نور له تاسو رسه نه وم...سبا ټول زما په وړاندي حارض
شئ چي زه گناهگار در معرفي كړم...قوم قوم ،قبيله قبيله او كورنۍ كورنۍ دي زما مخ ته تېري
يش تر څو هغه كس دروښيم چي غنيمت ئې پټ كړى ...خداى هغه قوم ،قبيله او كورنۍ او په
دوى پوري مربوط هغه مجرم معرفي كړ ،د ده له خيمې د غنيمت پټ كړى مال ترالسه شو...
ارسائيليانو دى او كورنۍ ئې رجم كړل او بيا ئې وسوزول ...او د ډبرو څىل ئې پرې جوړ كړ!!!
څو پوښتني لرو:
• آيا ستاسو خداى د يوه كس په خاطر ټول قوم ته سزا وركوي؟ هغه قوم ته چي نه په گناه كي
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وررسه رشيك دئ او نه ترې خرب؟ آيا دا لوى ظلم نه دئ؟
• آيا هغه قوم او مرش ئې ډېر بې غريته او جبون قوم او مرش نه دئ چي د شپږ دېرش كسانو په
مرگ دومره وارخطا كېږي ،خپل گرېوانونه څريي او له خپل خدايه شكايت كوي؟ مگر كېدى يش
يو پيغمرب دايس وي؟
• آيا عقل او عدل د دې اجازه وركوي چي د غنيمت له مال نه څه پټول دايس لوى جرم وگڼىل
يش چي په سبب ئې مجرم او د ده كورنۍ رجم او وسوزول يش؟!! د بايبل پلويان خو نن په دې
اعرتاض كوي چي اسالم ولي د غله الس قطع كول جائز كړي ،خو په خپله د معمولي غنيمت
پټولو په وجه د يوه جنگيالي سوزول او رجم كول جائز گڼي!!
• دا خو عجيب خداى دئ چي د غله د معرفي كولو لپاره به ټول خلك ،صف صف ،قبيله قبيله
د ده تر مخ تېرېږي چي غل وپېژني او ترې راوئې بايس!!

د عاى ښار فتح
بايبل دلته لييك :خداى يوشع ته وويل :وېر پرېږده ،پاڅه ،ټول لښكر د عاى په لوري دررسه
روان كړہ ...زه به د عاى پاچا درته تسليم كړم ...له دوى رسه همغه څه وكړہ چي د اريحا له پاچا
او خل كو رسه دي وكړل...يوشع دېرش زره زړہ ور جنگيالي غوره كړل او ورته وئې ويل :په شپه
كي ځان ښار ته نږدې ورسوئ ،هملته كمين ونيسئ ...او د حملې لپاره چمتو اوسئ...زه به له
خپلو جنگياليو رسه ښار ته نږدې ورشم ...د دښمن جنگيالي به د مخيك په څېر زموږ د مقابلې
لپاره راووځي ...موږ به تر شا شو ...دوى به گامن وكړي چي د مخيك په څېر تښتو ...موږ به
تعقيب كړي ...له ښاره به لري يش ...په دې وخت كي تاسو پر ښار حمله وكړئ ...او ښار
وسوزوئ ...دا د خداى امر دئ!! همدايس وشول ...په كمين كي ناست ارسائيليان ښار ته ننوتل...
اور ئې ورواچاوو ...د عاى پاچا چي له ټول فوځ رسه د يوشع په تعقيب پيس وتىل وو ...تر شا
ئې وكتل وئې ليدل چي ښار د اور په ملبو كي سوزي ...او له دواړو خواوو تر بريد الندي راغلل
او ټول ووژل شول...د ښار د اوسېدونكو شمېر دولس زره وو او ټول ووژل شول ...د عاى پاچا
ژوندى په الس ورغىل وو او يوشع په دار كړ ،مازديگر ئې له داره راكوز كړ او د ښار په دروازه
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كي ئې واچاوو او د ډبرو ډېران ئې پرې جوړ كړ!!
څو خربو ته پام وكړئ:
• د بايبل له نظره هم د اسري وژل جائز دي او هم د مفتوحه سيمي د ماشومانو ،ښځو او
بوډاگانو وژل او هم د ښارونو ورانول او سوزول ،هغه هم له فتح كولو وروسته!! خو اسالم نه د
اسري وژل جائز گڼي او نه د ماشومانو ،ښځو او بوډاگانو وژل ،نه د ونو قطع كول او د فصلونو
سوزول او نه د عبادت ځايونو ورانول او ړنگول او نه د دښمن د مړو سپكول...
• بايبل ولي دا ځل دا لويه بريا د عهد د صندوق كرامت او د كاهنانو د دعاء نتيجه نه گڼي او
د يوشع د جنگي تدبري نتيجه ئې گڼي؟!! له دې خو معلومېږي چي يوشع يو مدبر نظامي مرش او
زيرك قائد او د جنگ په تكتيكونو پوه وو ،په خپله ئې عمالً په جنگ كي برخه اخيستله!!
فتوحات ئې د صندوق په طفيل نه بليك د خپل اميان او توري په بركت په برخه كېدل!!
• له ماتي خوړلي دښمن رسه له مروت او مېړاني لري چلند او د هغه ښځي او ماشومان وژل،
د اتالنو كار نه بليك د ذليلو او رذيلو فاتحانو كار وي!! څنگه ومنو چي يوشع عليه السالم به
دايس سپك كار ته مال تړلې وي؟!!

ملر له حركته ودرېږي
بايبل تر دې رسليك الندي لييك :د اورشليم پاچا ادوني َصدَ ق د عاى او اريحا د سقوط او د
دوى د پاچايانو له وژل كېدو خرب شو ...دى او خلك ئې ډېر ووېرېدل...نو د شا و خوا پاچايانو ته
ئې احوال ولېږو چي زما مرسته وكړئ چي جبعون ونيسم ...ځكه چي خلكو ئې له ارسائيليانو رسه
روغه جوړہ كړې ...پنځو پاچايانو د ده مرسته وكړہ...د جبعون مرشان يوشع ته ورغلل او له ده
ئې وغوښتل چي د دښمن په مقابل كي ئې مرسته وكړي ...يوشع خپل فوځ هغي سيمي ته
وخوځاوو ...په شپه كي ئې ځان دښمن ته ورساوو ...دښمن وارخطا شو ...ارسائيليانو د دوى ډېر
كسان ووژل...او نور ئې پيس واخيستل...كله چي دښمن د بيت حورون ځوړي ته ورسېدو خداى
له آسامنه درنه ږلۍ پرې ووروله ...دومره خلك دلته ووژل شول چي د ارسائيليانو په الس تر
وژل شوو ئې شمېر زيات وو...په همدې مهال يوشع خداى ته دعاء وكړہ او وئې ويل :اې ملره! د
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جبعون پر رس او اې سپوږمۍ د ايلون پر رس له خوځېدو ودرېږہ!! ...ملر سپوژمۍ له حركته
ودرېدل تر څو ارسائيليان دښمن تباه كړي!!نو ملر ټوله ورځ د آسامن په نياميي كي والړ وو ...د
دې پېښي نظري نه مخيك ليدل شوى او نه به وروسته وليدل يش!! ...پنځه پاچايان په يوه غار كي
پټ شول ...يوشع خرب شو ،امر ئې وكړ چي د غار خوله په لويي ډبري بنده كړئ او څو ساتونيك
پرې وگامرئ ....تاسو دښمن تعقيب كړئ ...له لږ كسانو پرته ټول ئې ووژل ...بيا ئې دا پاچايان له
غاره راوايستل ...يوشع ټول ارسائيليان راغونډ كړل ...بيا ئې د قوم مرشانو ته وويل :د دغو
پاچايانو پر څټ پښه كېږدئ او پرې تېر شئ ...بيا ئې په خپيل توري ټول ووژل...او بيا ئې تر
مازديگره پر دار ځوړند پرېښودل ...او بيا ئې په هامغه غار كي كېښودل او خوله ئې وربنده
كړہ ...او دا غار تراوسه هامغيس پاته دئ!!
د دې وينا څو برخو ته لږ ځري شئ:
• په ږلۍ دومره خلك ووژل شول چي په جنگ كي نه وو وژل شوي!! بايبل نه دي ليكيل چي
په دې ږلۍ كي له ارسائيليانو څومره كسان ووژل شول ،دوى خو ورنږدې او ورپسې ول ،كه ئې
ليكيل وى چي ږلۍبه يوازي پر دښمن راپرېوته او ارسائيليان به ترې خوندي وو نو د بايبل
منونكو ته به ئې قصه ال ډېره خوندوره او حريانوونكې وه!!
• يوشع ملر او سپوږمۍ ته وويل چي ځاى په ځاى ودرېږئ او همدايس وشول او دا كار نه تر
دې د مخه شوى او نه به وروسته ويش!! بايبل خپله دا خربه څو صفحې وروسته بېرته اخيل او د
يوه بل نبي اليشع په اړہ لييك چي هغه هم د پاچا لپاره نه يوازي ملر ودرولو بليك لس ساعته ئې
شا ته بوت!! پوښتنه كوو چي د بايبل كومه خربه رښتبا ده؟ حقيقت دا دئ چي په دې دواړو كي
ئې يوه هم رښتيا نه ده ،نه په دې ورځ ملر ودريدىل نه تر دې د مخه او نه تر دې وروسته!!
خداى د ملر او سپوږمۍ واگي چا ته نه سپاري او د دايس وړو خربو لپاره د سرت عامل په نظم كي
تبدييل نه راولي ،د بايبل ليكونىك په دې نه پوهېږي چي كه ملر او سپوږمۍ يوه ثانيه توقف
وكړي نو د عامل ټول موجود نظم متاليش كېږي!! د بايبل ليكونىك دې ته هم نه دئ متوجه چي
سپوږمۍ په ټكنده غرمه كي په آسامن كي څه كول او ودرېدلو ئې ارسائيليانو ته څه گټه
رسوله؟!!
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• دا پاچايان څنگه ټول په يوه غار كي يوازي راغونډ شوي وو ،نه وررسه خپل فوځ وو او نه
ساتونيك!! او څنگه ئې په رډو رډو سرتگو د يوشع جنگياليو ته كتل چي د غار خوله بندوي!! آيا
له بايبل نه پرته بل چا او د تاريخ كوم بل كتاب هم دا خربه كړې؟ كوم بې عقله انسان به دا
خربه ومني چي د پنځو ملكونو پاچايان له خپلو لښكرو لري په يوه غره كي راغونډ او په يوه غار
كي پټ يش ،پاچايان خو اكرثاً په جنگونو كي له برخي اخيستلو ډډہ كوي ،كه برخه اخيل نو د
فوځ تر شا په دايس خوندي ځاى كي والړ او د جنگ متاشا كوي چي د ماتي په صورت كي په
آسانۍ ځان وبايس!!
• څنگه ومنو چي يوشع عليه السالم به له اسريانو رسه دايس له مروت او مېړاني لري سلوك
كړى وي؟!!
له دې وروسته بايبل د گڼ شمېر ښارونو نومونه اخيل (مقيده ،لبنه ،الخيش ،جازر ،عجلون،
حربون ،دبري ) ،او لييك چي دا ټول فتح شول ،ټول اوسېدونيك ئې د اريحا په څېر له تېغه تېر
شول او هيڅوك ئې ژوندى پرې نه ښود!! له قادش برنيغ تر غزه پوري او له جوشن تر جبعون
پوري ئې عام وژنه وكړہ!!  ...بيا د شامل ټول پاچايان د دوى په ضد متحد شول ...خپل فوځونه
ئې د دوى مقابلې ته راوايستل  ...ټولو ماته وخوړله او ټول ووژل شول...دايس چي يو نفر هم
ترې ژوندى پاته نه شو ...خداى دوى ته وييل وو چي د آسونو پلې ئې ورپرې كړئ نو دوى هم
دښمن ته له ماتي وركولو وروسته د ټولو آسونو پلې قطع كړې او جنگي گاډۍ ئې وسوزولې!! بيا
ئې پر حاصور او له هغه وروسته د ماتي خوړلو پاچايانو په ښارونو حمله وكړہ او د هغوى ټول
اوسېدونيك ئې ووژل...د حاصور ښار ئې وسوزاوو خو نور ښارونه ئې ونه سوزول ...يوشع دا ټوله
پراخه سيمه د ارسائيليانو په مختلفو قبيلو ووېشله..
دلته څو پوښتني راوالړېږي:
• كه څوك په جنگونو كي اتم بم استعامل كړي بيا هم دايس نه وايي چي د دښمن ټول خلك
ووژل شول او يو كس هم ژوندى پاته نه شو ،په پيل جنگونو كي چي د دواړو خواوو په الس كي
يوازي توري او نېزې وي څنگه دا خربه د منلو ده چي ټول ووژل شول او يو كس هم ترې ژوندى
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پاته نه شو؟!! آيا ممكن ده چي يو سپېڅىل كتاب دايس له مبالغې ډكه او غلطه خربه وكړي؟!
• آيا ممكنه ده چي يو هوښيار جنگي ساالر دايس لويه غلطي وكړي چي په الس ورغيل جنگي
وسائل له منځه يويس او د آسونو پلې قطع كړي؟
• د بايبل ليكونيك ته وايو كه ارسائيليان په جنگ كي ماته وخوري او همدا كار وررسه ويش،
دښمن د دوى ټول نر ښځه او ماشومان ووژني ،دا درته جائز ښكاري كه ناجائز ،د لوى ظلم په
سرتگه ورته گورې كه د جنگ طبيعت او تقاضاء ئې گڼې؟!!
• ما ته د بايبل له لوستلو وروسته معلومه شوه چي پيغمرب عليه السالم ولي د مدينې له
يهودانو رسه هغه معامله وكړہ ،اوس پوهېږم چي دوى تر دې د الزيات سزا مستحق ول ،څوك
چي د خپل دښمن د نر ،ښځي ،ووړ ،زوړ ،په عام وژني د يوې ديني او مذهبي عقيدې په توگه
باور لري او تل ئې له خپلو دښمنانو رسه همدايس كړي وي ،له دوى رسه باملثله معامله كول د
عقل او عدل تقاضاء ده ،خو پيغمرب عليه السالم هغه وررسه ونه كړل چي د دوى بايبل ئې جائز
گڼي ،اوس د جرمني نازيان راته ډېر بې رحمه او سخت زړي نه معلومېږي او د ارسائيليانو عام
وژنه ئې راته تر هغو عام وژنو لږ معلومېږي چي د ارسائيليانو په الس تر رسه شوې او بايبل ئې
په ډېر افتخار رسه يادوي او هغه د اللّٰه تعاىل د حكم او رضاء مطابق گڼي!!
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قاضيان
د دې كتاب په مقدمه كي لولو :دا كتاب د ارسائيليانو د هغه  350كلن تاريخ پېښي بيانوي
چي د شائول له پاچايي مخيك رامنځ ته شوې ،په دې مودې كي چي كومو مرشانو د ارسائيليانو
مرشي كوله د قايض په نامه به يادېدل نو ځكه د دې كتاب نوم قاضيان دئ ....كله چي به
ارسائيليان د دښمنانو تر بريد الندي راغلل له خداى نه به ئې مرسته وغوښتله او هغه به يو مرش
ورته وټاكو ...ترڅو د دوى الرښوونه وكړي او دښمن ته ئې ماته وركړي ...د مرش له مرگه وروسته
به دوى بيا د گناه لوري ته مخه كړہ...كله چي به دوى د خداى له عبادته الس واخيست نو
سخت ظاملان به ترې جوړ شول او د نورو قومونو په څېر به ئې رشارتونه كول ...،په خپلو
منځونو كي به جنگېدل ...خو خداى هيڅ گناه بې سزا نه پرېږدي!!!...
د مقدمې په اړہ څو پوښتني لرو :له عبادت نه ستا مراد څه دئ؟ چا ته ظامل وايې؟ او كوم
كار رشارت گڼې ؟ موږ خو په تېرو پنځو كتابونو كي د عبادت په نامه له يوې ورځي روژې پرته
بل څه ونه موندل ،دا روژہ هم د هغه ورځي په ياد نيول رضوري گڼې چي ارسائيليان له مرصه
په وتلو موفق شول!! موږ ته خو له دې پرته د عبادت په نامه بل څه په نظر نه دي راغيل!! ستا
د دې خربو معنى خو دا ده چي خداى بني ارسائيل د دوى د ديندارۍ او عبادت په وجه نازولي
او د عصيان او گناه په سبب ئې رټيل ،په يوه صورت كي ئې د دوى مرسته كړې او په بل صورت
كي ئې عذابونه پرې نازل كړي!! كه دايس وي نو ته ولي ارسائيليان د خداى زامن ،تر ټولو غوره
او د ده خاص قوم گڼې؟!! اللّٰه تعاىل خو دا معامله له خپلو ټولو بندگانو رسه كوي ،پرته له دې
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چي د دوى قوم او نسب ته وگوري ،هم ئې تر ارسائيليانو مخيك له ډېرو رسه همدايس كړي او
هم ئې تر دوى وروسته!! له نورو قومونو د ارسائيليانو امتياز په څه كي دئ چي ته دوى ته د
خداى د زامنو او د ده د غوره او محبوبو بندگانو لقب وركوې!! ستا له مخكنيو كتابونو خو
معلومېږي چي ارسائيليانو هغه وخت ظلمونه او رشارتونه پيل كړي او په سلهاوو زره ماشومان،
ښځي او بوډاگان ئې وژلي ،ښارونه ئې سوزولي ،كيل ئې وران كړي ،څاروي ئې وژلي او فصلونو
ته ئې اور اچوىل چي ځان ئې ديندار گڼىل او دې كار ته ئې د عبادت په سرتگه كتيل ،نور قومونه
هغه وخت د دوى له رشارتونو خوندي پاته شوي چي د ارسائيليانو مذهبي جنگونه متوقف
شوي!! دايس معلومېږي چي د بايبل له نظره د ارسائيليانو خپل منځي جنگونه رشارت او ظلم دئ
خو له نورو قومونو رسه جنگ د خداى عبادت او دينداري.

د كنعانيانو له پاته شونو رسه جنگ
تر دې رسليك الندي راغيل( :د يوشع له مرگه وروسته ارسائيليانو له خداى نه پوښتنه وكړہ:
زموږ كومه قبيله بايد تر نورو مخيك له كنعانيانو رسه وجنگېږي؟ خداى ورته وويل :د يهودا قبيله
او زه به د كنعانيانو سيمه دوى ته وركوم!! ...دوى كنعانيانو ته ماته وركړہ او لس زره ئې ترې
ووژل...د دوى پاچا ادوني بازق ئې ونيولو او د الس او پښو گوتي ئې ورپرې كړې ...ادوني بازق
وويل :اويا دايس پاچايانو زما په دسرتخان پاته مړۍ خوړله چي د السونو او پښو گوتي مي
ورپرې كړې وې ،دا دئ نن ما ته د خپلو عملونو سزا راكړى شوه!! د يهودا قبيلې د يورشليم ښار
ونيولو او ټول اوسېدونيك ئې ووژل!! او ښار ته ئې اور واچاوو!!  ...ورپسې د گڼ شمېر نورو
سيمو يادونه كوي چي ارسائيليانو فتح كړې ،اوسېدونيك ئې قتل عام كړل او ښارونه ئې وسوزول!!
)
دلته هم دا خربي د غور وړ دي:
• بايبل خو مخيك ليكيل وو چي په كنعان كي ئې ټول خلك له تېغه تېر كړل ،دا پاته شوني
څوك وو ،دا لس زره څنگه پاته شوي وو چي ارسائيليان بيا د دوى په ضد جنگ ته اړ شول ،ستا
هغه خربه رښتيا وه كه دا؟!
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• ادوىن بازق ډېر ظامل وو كه ستاسو قايض؟ هغه هم د پاچايانو د الس پښو گوتي پرې كولې او
تاسو هم ،هغه بې دينه وو او تاسو دينداره ،د ديندارۍ او بې دينۍ په منځ كي فرق څه دئ؟!!
• آيا دا د منلو خربه ده چي ادوني بازق اويا پاچايانو ته ماته وركړې وه ،ټول ئې نيولي وو او د
السونو او پښو گوتي ئې ورپرې كړې وې ،كه د كيل پر رس يو پاچا هم وو نو دومره پاچايان په
هغي وړې سيمي كي نه پيدا كېدل!!

شمجر
تر دې رسليك الندي د بايبل دې خندوونكې وينا ته غوږ شئ :له ايهود نه وروسته شمجر د
ارسائيليانو الرښود شو ،ده يو ځل د غوبني په لرگي شپږ سوه فلسطينيان ووژل!! ...او ارسائيليان
ئې ترې وژغورل...

جدعون
تر دې عنوان الندي د بايبل څو مسخره خربو ته ځري شئ... :يوه ورځ د خداى فرشته ...د
څېړۍ وني الندي كښېنسته ...جدعون ته ئې وويل :اې زړہ وره! پاڅه خداى له تا رسه دئ...
جدعون وويل :كه ته په رښتيا خداى يې او له ما رسه به وې نو په يوې نښي دا خربه راته
څرگنده كړہ ...هيله كوم دلته تم شه  ...زه ځم او يوه هديه درته راوړم!! ...كور ته والړ ...سېرىل
ئې حالل كړ...غوښه ئې پخه كړہ ..له لس كيلو گرامه اوړو ئې څو پتريي ډوډۍ پخې كړې...غوښه
او شوروا ئې فرشتې ته راوړہ او مخي ته ئې ورته كېښوده...فرشتې ورته وويل :غوښه او ډوډۍ
په هغي ډبري كېږده ،شوروا پرې توى كړہ ...جدعون دا كار وكړ ...فرشتې د خپيل عصا رس پرې
وموښو ،له ډبري د اور ملبه پورته شوه او هغه ئې وسوزول...او فرشته له نظره غائبه شوه ...بيا
جدعون خداى ته وويل :كه په رښتيا ارسائيليان زما په الس ژغورې نو ما ته ئې په دې توگه ثابت
كړہ :زه به د درمند په ځاى كي لږ وړۍ كېږدم ،كه سبا په دې وړيو پرخه ناسته وه او زمكه وچه
وه نو زه به مطمنئ شم چي ته ارسائيليان زما په الس ژغورې...همدايس وشول ...سهار وختي كله
چي له خوبه پاڅېدو وړۍ ئې ملدې او زمكه ئې وچه ومونده ،له وړۍ يوه كاسه اوبه وبهېدې...
بيا ئې خداى ته وويل :پر ما مه غصه كېږہ...اجازه راكړہ يو بل امتحان هم وكړم...دا ځل پرېږده
بايبل د قرآن په رڼا كي

371

چي وړۍ وچي پاته يش او زمكه ملده يش ...هغه شپه شاوخوا زمكه ملده او وړۍ وچي پاته
شوې وې!! ...جدعون د مديانيانو په ضد جگړي ته ووت ...خداى ورته وويل :ستاسو شمېر زيات
دئ ...نه غواړم چي دا ټول له مديانيانو رسه وجنگېږي ...دوى ته ووايه چي څوك وېرېږي هغوى
دي خپل كور ته والړ يش ...دوه ويشت زره تر شا شول او لس زره پاته شول...خداى جدعون ته
وويل اوس هم شمېر زيات دئ ،د چينې خوا ته ئې راوله ...تر څو تا ته وښيم چي څوك بايد له
تا رسه والړ يش او څوك نه ...چا چي اوبه په رغوې كي واخيستې ،خولې ته ئې نږدې كړې او د
سپي په څېر ئې وڅښلې دا به له هغو كسانو بېل كړې چي په اوبو پرېوځي او څښي ئې...
لومړۍ ډله درې سوه شول...خداى جدعون ته وويل :زه په دغو دريو سوو ،مديانيانو ته ماته
وركوم ...همدا درې سوه ئې له ځان رسه روان كړل او نور ئې خپلو كورونو ته ولېږل...د شپې
خداى جدعون ته وويل :پاڅه او پر دښمن بريد وكړہ ...كه وېرېږې نو لومړى له خپل نوكر رسه
پټ د دښمن خوا ته والړ شه او واوره چي دوى څه وايي ...جدعون همدايس وكړل ...مديانيان
په يوې درې كي راغونډ شوي وو ،شمېر ئې د ملخانو په څېر زيات وو...اوښان ئې د بيابان د
شگو په څېر له شمېره وتيل وو...جدعون د يوې خيمې خوا ته وښويېدو ...په دې وخت كي يو
كس له خوبه راويښ شو او خپل ملگري ته ئې وويل :خوب مي ليدو چي د اوربشو يوه ډوډۍ
زموږ په پنډغالي كي راپرېوته ،له يوې خيمې رسه ولگېده او هغه ئې نسكوره كړہ ....ملگري ئې
ورته وويل :ستا د خوب تعبري دا دئ چي خداى به موږ د جدعون په الس له ماتي رسه مخامخ
كړي ...او دى به ټول مديانيان او متحدين ئې له تېغه تېر كړي!!! جدعون چي دا خوب واورېدو
شكر ئې وكړ ...لښكر ته راستون شو او نارې ئې كړې :پاڅئ چي خداى به مديانيان تاسو ته
تسليم كړي!! څراغونه او شپېلۍ دررسه واخلئ ...چي لښكر ته ورنږدې شوئ نو هغه څه وكړئ
چي ما كول ...هلته ئې څراغونه روښانه كړل او په شپېليو كي ئې پو كول پيل كړل ...دښمن
وارخطا شو  ...په تېښته شو ...او د اردن له سينده واوښتل!!!
د دې قصې څو برخو ته لږ پام وكړئ:
• خداى د جدعون خوا ته راغى ،عصا وررسه وه ،د څېړۍ الندي كښېناست ...جدعون ورته
وويل :كه ته خداى يې نو لږ تم شه زه يوه هديه در ته راوړم ...الړ د سېرلي په حاللولو ،پخولو،
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د لس كيلو اوړو په ملدولو او د ډوډۍ په پخولو ئې ښه ډېر وخت تېر كړ ...خداى ورته منتظر
وو  ...شوروا او ډوډۍ ئې ورته راوړہ ...په دې وخت كي همدا كس چي ده د خداى گامن پرې
كړى وو ،د خداى د فرشتې په نامه ئې يادوي ...څو شېبې وروسته بيا د خداى خطاب ورته
كوي ...همدايس ئې كله خداى گڼي او كله د خداى فرشته ...او بايبل په حاشيه كي لييك چي
خداى د فرشتې په څېره كي ورته راغىل وو!!! خو دا نه وايي چي فرشته په كومه څېره كي وه...
جدعون خو د انسان گامن پرې كړى وو او شوروا ئې ورته تياره كړہ ...شوروا ئې د خداى په امر
د ډبري پر رس په غوښي او ډوډۍ توى كړہ ...د خداى فرشتې د عصا رس ورنږدې كړ ...غوښه او
ډوډۍ د اور په ملبو كي وسوزېدې ...جدعون بيا هم ډاډہ نه شو چي دا خداى دئ ...په وړيو ئې
دوه ځله امتحان كړ ...په درېيم ځل او په دې رسه مطمنئ شو چي د شپې پرخه ورېدلې وه،
زمكه ئې ملده كړې وه خو وړۍ وچي پاته وې ،ډاډہ شو چي دا حقيقتاً خداى دئ ،له خدايه پرته
بل څوك دا كار نه يش كوىل ،دا ئې په زړہ كي تېره نه شوه چي كېدى يش زما وړۍ چا اخيستې
وي ،له ځان رسه ئې ساتلې وي او سهار ئې زما له راتلو لږ د مخه هلته اېښې وي!! خداى دوه
شپې هملته له جدعون رسه تېري كړې ...له دريو امتحانونو وروسته جدعون مطمنئ شو چي دا
خداى دئ!!!
• د دښمن شمېر د ملخانو په څېر زيات وو او د اوښانو شمېر ئې د صحرا د شگو په اندازه!!!
جدعون د خداى په امر د خپل فوځ له منځه چي دوه دېرش زره وو ،يوازي درې سوه كسان
غوره كړل او دا درې سوه كسان هغه وو چي د چينې اوبه ئې د سپو په څېر څښلې وې!!!
• جدعون د دښ من د يوې خيمې خوا ته پټ پروت دئ ...غوږ ئې نيوىل ...په همدې نيمه شپه
كي يو كس راويښ شو او بل ته ئې خپل خوب تېر كړ ...او هغه د اوربشو ډوډۍ د جدعون په
معنى او پر خيمې راپرېوتل او د هغې نسكورېدل ئې د خپل فوځ د ماتي او د ټولو د وژل كېدو
په معنى تعبري كړل!!! او جدعون د دغه تعبري په اورېدو رسه مطمنئ شو چي بريا د ده په برخه
ده ...د څراغونو په بلولو او په شپېليو كي پو كولو رسه ئې د دښمن فوځ دايس خور وور كړ چي
د اردن له سيند په تېښته واوښت!!  ...يو لك شل زره ترې مړہ شوي وو او يوازي پنځلس زره
ترې ژوندي پاته وو!!!
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• نه پوهېږم هغه به څنگه انسان وي چي د دايس احمقانه خربو كولو جسارت كوي او څوك به
دايس مسخره خربي د يوه مقدس كتاب خربي گڼي!!!
قرآن د بايبل دا خربي ردوي او د دغي چينې اړوند قصه په هغه لښكر پوري مربوط گڼي
چي طالوت ئې مرش او داؤد عليه السالم د يوه جنگيالي په توگه په كي برخه اخيستې وه،
فرمايي:
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َ
َ
َ
َ
َ
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َ َُۡ ُ
ُ
َََ َ َ َ َ ُ ُ
ِيكم بنَ َهر ف َمن َشر َب منۡ ُه فلَ ۡي َ
س ِمنِي ومن لم
فلما فصل طالوت بِٱلجنُودِ قال إِن ٱلله مبتل
ِ ِ
ِ ٖ
َ َ َۡ َ ُ ََ
َ ۡ ُ َ َُ
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َي ۡطعمه فإِنهۥ ِمن ِ ٓي إَِل م ِن ٱغت َرف غ ۡرفة ۢ ب ِ َي ِدهِۦ ۚ فش ِر ُبوا ِمنۡه إَِل قل ِيَل ِمنۡ ُه ۡم ۚ فلما ج َاو َزهۥ ه َو
َ َ َ َ َُ ُ َ ََُ َُ ُ ْ
َ َ َ َ َ ْ ََ ُ َ ُ ْ َ َ ََ َ ۡ ۡ َ ُ َ
ين ءامنُوا معهۥ قالوا َل طاقة لنَا ٱل َيو َم بِجالوت َو ُجنُودِهِۦ ۚ قال ٱل ِذين يظنون أنهم ملقوا
وٱل ِذ
َ َ َ َ ََ ۡ َ ٗ َ َ َۢ ۡ
َ ُ َ َ َ
َ
َ
ٱللهِ كم ِمن فِئ ٖة قل ِيل ٍة غلبت فِئة كثِيرة بِإِذ ِن ٱللهِ ۗ وٱلله مع ٱلصب ِ ِرين * البقرة249 :
نو كله چي طالوت لښكري راوايستې ،وئې ويل :اللّٰه تاسو په يوې ويالې آزمويي ،نو چا چي ترې
اوبه وڅښلې زما له ډلي نه دئ او چا چي (ئې خوند) ونه څكو ،نو هغه زما (ملگرى) دئ ،مگر دا
چي د خپل يوه الس يوه لپه (اوبه) غوړپ كړي ،خو د دوى له لږو كسانو پرته نورو هغه
وڅښلې ،نو چي كله دى او د ده مؤمن ملگري ترې واوښتل ،وئې ويل :نن خو موږ د جـالوت او
د ده د لښكرو (د مقابلې) توان نه لرو ،خو هغو كسانو چي په دې ئې باور وو چي له اللّٰه رسه
مخامخ كېدونيك دي وويل :څومره لږہ كي ټولگي د اللّٰه په حكم رسه په ډېره كي ټولگيو غالب
شوي ،اللّٰه خو له صابرانو رسه دئ.
گورئ چي د قرآن په دې حكيامنه وينا كي څومره ژوري الرښووني دي او د بايبل له كمزورې
او خرافاتي وينا رسه ئې څومره ژور توپريونه دي؟
قرآن د دې قصې په ترڅ كي موږ ته دا الرښووني لري:
جهاد د صابرانو كار دئ ،بې صربه ،بې همته ،بې عزمه ،بې ارادې او ضعيف النفسه كسان
چي د كړاوونو د گاللو همت او حوصله نه لري ،جهاد نه يش كوىل.
د جهاد مرشان بايد خپل مجاهدين وآزمويي او وگوري چي په دوى كي څوك د ستونزو او
كړاوونو گاللو ته تيار دئ ،پياوړې مټي ،غښتىل زړہ ،لوړ همت  ،كلك عزم لري او د صرب او زغم
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خاوند دئ او د دښمن د شمېر له زياتوالي او د وسلو له ډېرښته نه وېرېږي.
يوازي په دغو كسانو حساب وكړئ او د همدوى په ملگرتيا بسنه وكړئ ،بې همته او بې
صربه كسان د نيمي الري ملگري وي او په سختو شېبو كي له خپل صف نه بېلېږي او خپل سنگر
دښمن ته پرېږدي ،د دايس كسانو ملگرتيا د گټي په ځاى تاوان كوي ،د همدې لپاره طالوت خپلو
ملگرو ته وويل :له ما رسه هغه څوك ملگرتيا كوىل يش چي د دې راتلونيك نهر اوبه ونه څښي ،په
تنده كي صرب وكړي ،هغه هم رارسه تىل يش چي په يوه غوړپ اكتفاء وكړي ،خو هغه چي ډك
ن س اوبه څښي ،زما د ملگرتيا وړ نه دئ( .د طالوت دا آزموينه دايس ده لكه موږ چي په روژې
مكلف شوي يو ،دا په اصل كي د روژي لپاره يو مثال او بېلگه ده ،په روژې رسه په انسان كي د
صرب او ځان ساتني خصلت وده كوي) د ده له لوى لښكر نه يو وړوىك ټولگى په دې آزموينه كي
بريالي وختل او همدغو ته ا ّٰلله پر هغه مغرور او ظامل دښمن برى وركړ.
برى د صابرانو په برخه كېږي ،هغه چي پر اللّٰه ئې باور وي ،د هغه نرصت ته سرتگي په الر
وي ،له اللّٰه په سنگر كي او د دښمن په وړاندي د صرب او استقامت غوښتنه كوي ،نه د هغه چا
په برخه چي د جنگياليو شمېر ئې زيات وي.
دا په وار وار ليدل شوي چي يوه وړوكي ټولگي ته اللّٰه تعاىل په لوى لښكر فتح او برى
وركړى ،دا ځكه چي اللّٰه د صابرانو مل دئ.
په دې نښتي كي د دښمن د فوځ ساالر د داؤد عليه السالم په الس ووژل شو او د همدغه
زړہ وري اتلولۍ په وجه اللّٰه تعاىل داؤد عليه السالم ته د دغه ملك پاچايي او اقتدار وسپارو،
علم او حكمت ئې وركړ او د پيغمربۍ مقام ته ئې ورساوو ،د اللّٰه تعاىل سنت دا دئ او په دې
رايض كېږي چي د مؤمنانو قيادت د دغيس مجاهدو مرشانو په الس كي وي.
د قرآن د دغو آيتونو په رڼا كي دوه خربي په ډېر وضاحت رسه معلومېږي:
•  -1لومړۍ دا چي له تباهۍ نه د زميك د ساتلو يوازينۍ الر دا ده چي د مؤمنانو د صالح ډلي
په الس د كافرانو د فاسدي ډلي مخنيوى ويش ،اللّٰه تعاىل د دوى په ذريعه د هغوى رش دفع كوي
او په دې رسه زمكه له تباهۍ نه ژغوري.
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•  -2د دغه الهي سنت مطابق به تل د مؤمنانو يوه مجاهده ډله راپيدا كېږي ،د مفسدو
ځواكونو مقابله به كوي او اللّٰه تعاىل به هغوى ته د رش او فساد پر ځواكونو غلبه وركوي.
قرآن دا قصه د دغه مطلب د اثبات لپاره وړاندي كړې .د همدې لپاره قرآن دلته وايي چي د
پيغمربانو او د دوى د جهادونو په اړہ چي څه په دې كتاب كي ويل شوي؛ دا الهي ارشادات دي،
ټول ئې حقائق دي ،پيغمربان او د دوى مأموريت همدايس وي ،تل د رش او فساد له ځواكونو
رسه جنگېدلي ،ته هم يو له دغو پيغمربانو يې ،ستا مأموريت هم دوى ته ورته دئ.
كه يو باشعوره او با انصافه انسان د بايبل دغه قصه د قرآن له دغي وينا رسه مقايسه كړي،
نو همدا ورته كافي ده چي ووايي :قرآن د اللّٰه تعاىل كتاب دئ او بايبل د يوه كم عقله او ناپوه
انسان ليكنه.
بايبل وروسته د جدعون په اړہ لييك ... :د دښمن د تعقيب په وخت كي د سوكوت او
فنوئيل خلكو ده ته د ډوډۍ له وركولو ډډہ وكړہ او ورته وئې ويل :تاسو ال تراوسه زبح او
صلمونع نه دي نيولي چي موږ ډوډۍ دركړو ..ده ورته وويل :كله چي دا سيمي ونيسم راگرځم
او تاسو ته به سزا دركوم ...د يوه قوم ئې ټول نارينه ووژل او بل ته ئې دا سزا وركړہ چي د صحرا
په اغزيو ئې د دوى د بدن غوښي ترې وشكولې!!!
ورپسې د ارسائيليانو د گڼ شمېر مرشانو نومونه اخيل چي د اقتدار لپاره په خپلو كي رسه
جنگېدلي او يوه بل وژىل ...او بيا د سامسون په نامه د يوه دايس كس يادونه كوي چي قصه ئې
ډېره ډېره د خندا وړ ده .لييك :ارسائيليانو بيا گناه ته مخه كړہ...نو خداى څلوېښت كاله د
فلسطينيانو الس ته وركړل...يوه ورځ د خداى فرشتې د مانوح مېرمني ته ځان وښود...او ورته
وئې ويل :كه څه هم تراوسه شنډہ وې خو ډېر ژر به د زوى خاونده شې...پام كوه چي رشاب او
مست كوونىك څښاك ونه څښې او حرام او ناپاك شيان ونه خورې!!! د زوى د رس وېښتان به دي
هيڅكه نه خرېيل كېږي ،دا ځكه چي دى د زېږېدو له پيله نذر شوى ،دى به له فلسطينيانو د
ارسائيليانو د آزادولو غورځنگ پيل كوي!!! ماشوم پيدا شو او دې ئې نوم سامسون كېښود!!...
سرت شو ...خداى بركت وركړ...يوه ورځ ئې يوه فلسطينۍ نجلۍ وليده ،زړہ ئې پرې بايلو...مور
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او پالر ته ئې قصه وكړہ او ترې وئې غوښتل چي دا نجلۍ ورته وكړي...دوى مخالفت وكړ او ورته
وئې ويل :ولي له دغو بت ملانځونكو فلسطينيانو ښځه كوې؟ ولي له خپيل كورنۍ او قوم نه
څوك نه غوره كوې؟ ...سامسون په خپيل خربي ټينگار وكړ ...او مور او پالر ئې نه پوهېدل چي په
دې خربي كي د خداى الس دئ او غواړي له دې فلسطينيانو ته يوه لومه جوړہ كړي...سامسون
له خپيل مور او پالر رسه متنې ته روان شو...په الري كي د انگورو په باغ كي يوه ځوان زمري په
سامسون بريد وكړ ...كه څه هم له ده رسه وسله نه وه خو بيا ئې هم زمرى د يوه سېرلي په
څېر څريي كړ!! خو په دې اړہ ئې مور او پالر ته څه ونه ويل ...كله چي متنه ته ورسېدو ،له
هغي نجلۍ رسه ئې خربي وكړې او خوښه ئې شوه...له څه مودې وروسته بيا له مور او پالر رسه
د واده لپاره متنې ته روان شو ...په الري كي د هغه مړ زمري خوا ته ورغى ...د موچيو په گڼه
گوڼه ئې سرتگي ولگېدې او د مړ زمري په كالبوت كي ئې د موچيو په ځالي كي شات
وموندل...څه مقدار ئې له ځان رسه واخيستل چي په الر كي ئې وخوري ...مور او پالر ته ئې هم
لږ وركړل خو دا ئې ورته ونه ويل چي شات ئې له كومه ترالسه كړل ...پالر ئې د واده په كار
بوخت وو ...ده د هغه ځاى د دود دستور مطابق د كيل ځوانانو ته مېلمستيا وكړہ ،دېرشو زمليانو
په كي برخه واخيسته ،سامسون دوى ته وويل :يوه معام لرم ،كه تاسو په اوه ورځو كي د هغې
ځواب راكړ ،نو دېرش كتاني څادرونه به له دېرشو جوړو جامو رسه دركوم كه نه نو تاسو به دا
جامې راكوئ ،دوى وويل :ډېره ښه! خپله معام ووايه! هغه وويل :له خوړونيك خوراك راووت او
له زوروره خواږہ!!  ...درې ورځي تېري شوې خو ځواب ئې ونه موندو ،په څلورمه ورځ د
سامسون مېرمني ته راغلل او ورته وئې ويل :له خپل مېړہ نه د معام ځواب معلوم كړہ او موږ ته
ئې ووايه ،كه نه نو ستا د پالر كور سوزوو ... ،نو د سامسون مېرمن ده ته ورغله ،وئې ژړل او
ورته وئې ويل :زه درباندي گرانه نه يم ،له ما كركه لرې ... ،د هغي معام ځواب ما ته نه
وايې...هغه ورته وويل :ما مور او پالر ته د هغې ځواب نه دئ ويىل نو ته څنگه د دې انتظار
لرې؟ خو هغې نه پرېښود...او هره ورځ به ئې ورته ژړل...باآلخره ئې په اومه ورځ ورته
ووايو...او دې هم ځوانان پرې خرب كړل...نو زمليانو هم له ملر لوېدو د مخه د معام ځواب
سامسون ته دايس وركړ :تر شاتو به څه ىش خوږ وي او تر زمري څه ىش زورور؟!! سامسون ورته
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وويل :كه زما په غوا مو يوې نه وى كړې نو د معام ځواب مو نه شو موندىل!! نو د خداى روح
پرې كښېناسته ،د اشقلون ښار ته والړ ،دېرش كسان ئې ووژل او د هغوى جامې ئې دغو زمليانو
ته راوړي ،په غصه خپل كور ته والړ او د ده مېرمن بل چا ته په نكاح وركړى شوه!!
دا ئې د سامسون معام او هغه ئې د ځوانانو ځواب او دا شوه د بايبل د سپېڅيل كتاب
قصه!!! آيا د غربيانو پر عقل ژړا نه ده په كار چي دايس مسخره قصې د سپېڅيل كتاب قصې
گڼي؟ دايس خربي هم مني چي سامسون له مور او پالر رسه روان وو ،د انگورو په تاكونو كي لږ
ترې لري شو ،ناڅاپي ځوان زمري پرې بريد وكړ ،كه څه هم له ده رسه نه توره او نه چاړہ وه خو
دا ځوان زمرى ئې له دواړو ژامو نيوىل او په منځ كي ئې څريىل ،نه ئې جامې څريي شوې ،نه ئې
ځان زخمي شوى ،نه ئې جامې په خپلو وينو يا د زمري په وينو رسې شوې او نه ئې په څېره كي
څه بدلون راغىل ،نه ده مور او پالر ته د دې نښتي په اړہ څه وييل او نه مور او پالر د ده په
څېرې كي تغيري موندىل چي پوښتنه ترې وكړي!! څه موده وروسته ئې د همدې زمري په كالبوت
كي د شاتو د موچيو ځاله موندلې او شات ئې ترې رااخيستي او له دې ئې دا معام جوړہ كړې:
له خوړونيك خوراك راووت او له زوروره خواږہ!! دې ته ئې نه دي كتيل چي موچۍ په گنده
ځاى كي ځاله نه جوړوي ،او دې ته هم چي دايس دېرش كسان ئې څنگه يو ځايي موندلي چي
ټولو همغيس كتاني جامې او څادرونه درلودل چي هغو زمليانو ترې غوښتي ول!! نه پوهېږو په
كوم قاموس كي دې ته معام ويل كېدى يش!! او دا څنگه خداى دئ چي روح ئې پر سامسون
كښېناسته او دى ئې د دېرشو بې گناه كسانو وژلو ته وهڅاوو؟!!
بله ئې واورئ :سامسون څه موده وروسته يو سېرىل د هديې په توگه له ځان رسه واخيست
او د خپيل مېرمني كور ته ورغى ،خو سخر ئې كور ته د ننوتلو اجازه ورنه كړہ او ورته وئې ويل:
ما گامن وكړ چي ته ترې كركه لرې نو ځكه مي بل چا ته په نكاح وركړہ ...د هغې خور ترې
ښايسته ده ،كوىل شې هغه په نكاح كړې!! سامسون نارې كړې!! اوس چي په فلسطينيانو كومه
بال راومل مالمت به نه وم!! بهر والړ ،درې سوه گېدړان ئې ونيول ،جوړہ جوړہ ئې له لكيو رسه
وتړل ،د هري جوړې منځ كي ئې يو مشعل كېښود ،بيا ئې اور ورواچاوو او د فلسطينيانو په
فصلونو او پټيو كي ئې پرېښودل او په دې كار رسه د فلسطينيانو ټول فصلونه او د زيتون باغونه
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وسوزېدل ...فلسطينيانو له يوه بل نه پوښتل :دا كار چا كړى؟  ...ورته معلومه شوه چي سامسون
كړى ...نو دوى هغه ښځه او پالر ئې ژوندي وسوزول!! كله چي سامسون له دې پېښي خرب شو،
لوړہ ئې وكړہ چي هرو مرو به د دې غچ اخلم...پر فلسطينيانو ئې بريد وكړ او ډېر ئې ترې
ووژل...بيا په سوري كي پټ شو ...فلسطينيانو سيمه محارصه كړہ ...د سيمي خلك مجبور شول
چي سامسون ونييس او فلسطينيانو ته ئې الس تړىل وسپاري...سامسون ورته وويل :صحيح ده
خو تاسو مي مه وژنئ...نو په دوو پړو ئې وتړلو او له ځانه رسه ئې روان كړ...كله چي لحى ته
ورسېدو ،فلسطينيانو د ده په ليدو رسه چيغي وهل پيل كړل  ...په دې وخت كي د خداى روح
پر سامسون كښېنستله او پړي دايس وشړېدل لكه نري تارونه چي وسوزي او رسه بېل يش...نو په
دې وخت كي ئې د يوه مړہ خره د ژامي هډوىك راواخيست او په دې رسه ئې زر تنه فلسطينيان
ووژل!!! بيا ئې دا رسود ووايو :د خره د ژامي په هډوكي مي ،له مړو ډېرانونه جوړ كړل ،د خره
د ژامي په هډوكي مي ،يو زر سړي ووژل ..بيا ئې هډوىك لري واچاوو ...تږى وو ...له خداى نه
ئې اوبه وغوښتې او خداى له يوې ژوري كندي د زميك په رس اوبه ورته رواني كړې!! څه وخت
وروسته د فلسطينيانو ښار ،غزې ته والړ ،شپه ئې له يوې بدملني ښځي رسه تېره كړہ...
فلسطينيان خرب شول ،كور ئې محارصه كړ...او تر سهاره منتظر پاته شول ...سامسون تر نيمي
شپې ويده شو ،بيا پاڅېدو ،له ښاره د وتلو په مهال ئې د ښار لويه دروازه له بيخه وايستله او له
ځان رسه ئې غره ته يووړہ!!
څه وخت وروسته سامسون په يوې فلسطينۍ چي دليله نومېده ،مين شو ...،د فلسطينيانو
پنځو مرشانو دې نجلۍ ته وويل :هڅه وكړہ چي د ده د ځواكمنۍ په رمز ځان پوه كړې...او په
دې چي څنگه كوىل شو دى په بند كي واچوو ،كه دا كار وكړې موږ هر يو به يولس سوه مثقاله
سپين زر انعام دركړو...نو دليلې سامسون ته وويل :هيله كوم راته ووايې چي ستا د قوت رمز په
څه كي دئ؟ څنگه كېدى يش څوك تا وتړي او كمزورى دې كړي؟ سامسون ورته وويل :كه د اوو
لينديو په تارونو وتړىل شم نو د نورو خلكو په څېر به ناتوانه شم!! د فلسطينيانو مرشانو دا
تارونه ورته راوړل ...دليلې دى په خوب كي پرې وتاړو ...څو فلسطينيان ئې په خوني كي
كښېنولي وو ...بيا ئې سامسون ته غږ كړ :سامسونه! فلسطينيان ستا د نيولو لپاره راغيل!!
بايبل د قرآن په رڼا كي

379

سامسون په ځان خوځولو رسه د لېندۍ تارونه دايس وشلول لكه نري تارونه چي اور ته ورنږدې
يش او وسوزي!! نو د سامسون د ځواكمنۍ راز څرگند نه شو!! دليلې ورته وويل :سامسونه!! پر
ما دي ملنډي ووهلې ،هيله كوم ما ته ووايې چي څنگه به څوك تا كمزورى كوي؟ ده ورته
وويل :كه په اوو دايس پړو وتړىل شم چي هيڅ كار نه وي ترې اخيستل شوى ،نو بې ځواكه
كېږم!!  ...خو دا پړي ئې هم وشلول او دى په دام كي ونه نښت... ،بيا ئې ترې پوښتنه وكړہ...
هغه بيا ورته وويل :كه زما د رس اوه وېښتان له نورو تارونو رسه يو ځاى تاو يش او زه پرې وتړىل
شم ،ځواك مي ل ه منځه ځي ...دليلې دا كار هم وكړ خو تجربه ناكامه وه ...دليلې نه پرېښود...
تر هغه چي ده د خپيل ځواكمنۍ راز ورته څرگند كړ او وئې ويل :زما د رس وېښتان هيڅكله نه
دي خرېيل شوي ،ځكه چي زه د زېږېدو له نېټې نذر شوى يم ،كه مي د رس وېښتان وخرېيل يش،
ځواك مي له منځه ځي!!! دا ځل دليله پوه شوه چي رښتيا ئې ورته وييل ،نو هغو پنځو مرشانو
ته ئې اطالع وركړہ چي راشئ راز مي پيدا كړى ...دوى له پيسو رسه راغلل ...دليلې د سامسون
رس په خپيل ملني كېښود او ويده ئې كړ او د دې په وينا ئې د سامسون رس وخرېيلو او په دې
توگه ئې سامسون بې وسه كړ...بيا ئې چيغي كړې :سامسونه! فلسطينيان راغيل چي تا ونييس،
هغه راويښ شو ،گامن ئې وكړ چي دا ځل به هم ځان وخوځوم او پړي به وشلېږي ،خو له دې
غافل وو چي خداى يوازي پرېښى!! په دې وخت كي فلسطينيان راغلل او دى ئې د مسو په
زنځريونو وتاړو ،سرتگي ئې ترې وايستې او غزې ته ئې بوت او په زندان كي ئې واچاوو او غنم به
ئې پرې مېچن كول ،خو زيات وخت ال نه وو تېر شوى چي د ده وېښتان ورسېدل ...د
فلسطينيانو مرشان راغونډ شول چي خپل بت داجون ته لويه قرباني وړاندي كړي ...پنځه مرشان
ئې له درې زرو كسانو رسه په معبد كي راغونډ شوي وو ...سامسون ئې راوست ،سامسون هغه
ځوان ته چي دى ئې راوستلو وويل :زما دواړہ السونه په هغو دوو ستنو كېږده چي د معبد چت
پرې والړ دئ ...بيا ئې دا دعاء وكړہ :خدايه! هيله كوم ما درپه ياد كړې ،يو ځل بيا زما ځواك راپه
برخه كړہ چي له فلسطينيانو د خپلو سرتگو غچ واخلم! ...په دې وخت كي ئې پر دواړو ستنو
زور وكړ...د معبد چت رانسكور شو ...په دې ورځ ئې دومره فلسطينيان ووژل چي په خپل ټول
عمر كي ئې نه وو وژلي!!! )
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په دې خندوونكې قصې كي د بايبل څو خربو ته لږ ځري شئ :د خداى روح د دايس چا پر رس
په وار وار كښېنستلې چي شپه ئې د يوې بدملني ښځي په كور كي تېره كړې!! ده ته ئې له ژوري
كندي د زميك پر رس اوبه رواني كړې!! د خداى روح دومره ځواك وركړ چي د خره د ژامي په
هډوكي رسه زر فلسطينيان ووژني!! دا د خداى روح تر هغه پر ده نازلېده چي د رس وېښتان ئې
نه وو خرېييل ،بل په خوب كي وروخرېيل او هغه هم د ده د هغي مېرمني په وينا چي ده دا
چم ورښودىل وو ،دى د رس د وېښتانو د خرېيلو په وخت كي راويښ نه شو او په همدې رسه د
خداى روح ترې والړہ او دى ئې يوازي پرېښود ...خپيل مېرمني ته ئې دا چم ورښودىل وو چي
څنگه به ئې د ده دښمنان په دام كي اچوي ...،درې زره كسان په دايس معبد كي راغونډ شوي
وو چي چت ئې په دوو ستنو والړ وو!! (درې زره كسان چي د خښتو په څېر يو له بل رسه
ونښيل نو اوه سوه پنځوس مرته مربع ځاى ته رضورت لري او دايس چت د بايبل له ليكونيك پرته
بل چا تر شلمي پېړۍ پوري نه دئ جوړ كړى) ،دا چت په دايس دوو ستنو والړ وو چي ډېري
رسه نږدې وې ،دومره چي سامسون دواړہ السونه پرې اېښي وو او دومره كمزورې وې چي كله
سامسون په خپلو تړلو السونو زور پرې وكړ دواړہ ئې رانسكوري كړې او چت ئې راړنگ كړ او
دومره فلسطينيان ئې په دې ورځ ووژل چي په خپل ټول عمر كي ئې نه وو وژلي!!! دا ئې د
غربيانو سپېڅىل بايبل او دا ئې د هغه قصې!!
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روت
دا د بايبل د بل كتاب نوم دئ ،د نعومي او روت په نامه د دوو كونډو قصه په كي راغلې،
نعومي كونډہ شوه ،دوه زامن ئې هم مړہ شول ،د زامنو كونډي ورته پاته شوې ،غوښتل ئې
دواړہ د خپلو پلرونو كره ولېږي خو روت وررسه پاته شوه ،روت د خپيل خواښي په وينا بل مېړہ
وكړ ،له هغه ئې زوى پيدا شو ،نوم ئې عوبيد پرې كېښود او لييك چي همدا عوبيد د داؤد عليه
السالم نيكه وو!! د بايبل د دې وينا معنى دا ده چي د داؤد عليه السالم مور يهودۍ نه وه او
يهودان هغه څوك له خپيل قبيلې نه شمېري چي مور ئې يهودۍ نه وي ،په دې اساس خو بايد
دوى داؤد عليه السالم يهودي نه گڼىل او هغه ئې د يهودانو د پاچايانو له ډلي نه شمېرىل!! دا
كتاب له دې پرته چي د شجرې مخترص كتاب وي نور څه نه لري.
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لومړى او دوهم سموئيل
بايبل د لومړي سموئيل په مقدمه كي لييك :دا كتاب د سموئيل نبي نه پيل كېږي او په
شائول پاى ته ريس ،سموئيل په سمه توگه د ارسائيليانو الرښوونه كوله ،خو رسه له دې هغوى
ترې وغوښتل چي يو پاچا ورته وټاكي او هغه شائول د ارسائيليانو د لومړي پاچا په توگه غوره
كړ .شائول په رس كي ښه وو خو ورو ورو له خدايه لري شو ،خداى له سموئيل نه وغوښتل چي
داؤد د شائول په ځاى غوره كړي.

د سموئيل زېږېدا
بايبل دلته د سموئيل شجره او د ده د زېږېدو تفصيالت بيانوي او لييك چي پالر ئې القانه
نومېدو ،دوه ښځي ئې وې ،يوه ئې حنا نومېده چي اوالد ئې نه وو ... ،دې په معبد كي دعاء
وكړہ چي خداى ورته زوى وركړي او دا ژمنه ئې وكړہ چي خپل زوى به د معبد د خدمت لپاره
نذر كوي ،خداى زوى وركړ ،د سموئيل نوم ئې ورته غوره كړ ،له دوه كلنۍ وروسته ئې معبد ته
وسپارو ...دلته د حنا د دعاء په نامه دايس ښكلې دعاء رانقلوي چي د بايبل په ټول كتاب كي دې
ته د ورته مطالبو اړوند صفحې له پنځو شپږو تجاوز نه كوي ،وايي چي حنا دايس دعاء وكړہ:
هيڅوك د خداى په څېر سپېڅىل نه دئ ،له هغه پرته بل خداى نشته ،زموږ د خداى تر پناه غوره
پناه ځاى نشته ،له كربجنو خربو او كړو وړو الس واخلئ ،دا ځكه چي خداى په هر څه پوهېږي،
دا خداى دئ چي د خلكو د كارونو په اړہ قضاوت كوي ،د جنگياليو لېندۍ ماته شوې ،خو
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پرېوتي ځواكمن شول ،چي ماړہ ول د يوې مړۍ لپاره مزدورۍ ته تيار شول ،او چي وږي ول ډك
نس او سوكاله څمالستل ،شنډي مېرمني اوه زامن وزېږول ،او چا چي زيات زامن درلودل بې
اوالده شوه ،خداى وژني او ژوندي كوي ،گور ته ئې لېږي او بيا ئې راپاڅوي ،فقريوي ئې او غني
كوي ئې ،ټيټوي ئې او لوړوي ئې ،فقري له خاورو لوړوي ،او محتاج له بدبختۍ ژغوري ،او د
پاچيانو په څېر ئې د عزت پر تخت كښېنوي ،خداى خپل پاك بندگان ساتي ،او بدكاران په تيارو
كي وركېږي ،دايس نه ده چي انسان په خپل قدرت برياىل كېږي ،څوك چي له خداى رسه مخالفت
كوي له منځه ځي ،خداى به له آسامنه تندر پرې راولي ....

فلسطينيان د عهد صندوق ترالسه كوي
بايبل تر دې رسليك الندي لييك ... :د فلسطينيانو او ارسائيليانو تر منځ جگړي پيل شوې وې...
فلسطينيانو ارسائيليانو ته ماته وركړہ ...بيا ارسائيليانو د عهد صندوق له ځان رسه د جگړي ميدان
ته يووړ ...خو په دې جگړي كي د ارسائيليانو دېرش زره كسان ووژل شول او د عهد صندوق هم
د فلسطينيانو الس ته ورغى(...دا همغه صندوق دئ چي د بايبل د ادعاء له مخي ارسائيليانو
سيندونه پرې ودرول او حصارونه ئې پرې نسكورول او دلته هم ادعاء كوي چي) ،فلسطينيانو دا
صندوق په خپل معبد كي د خپل بت مخي ته كېښود ،سبا ئې وليدل چي بت د صندوق په
وړاندي په سجده پروت دئ!!  ...بېرته ئې په خپل ځاى ودراوو ...بل سهار ئې بيا وليدل چي د
دوى بت پړمخي د صندوق په وړاندي پروت او رس او السونه ئې پرې شوي ...،خداى د دې
سيمي خلكو ته سخته سزا وركړہ ...مشوره ئې وكړہ چي دا صندوق بيل سيمي ته وړو ...هلته هم
خداى مصيبتونه نازل كړل ...په پاى كي مجبور شول چي له اوو مياشتو وروسته صندوق له ډېرو
هديو رسه ارسائيليانو ته مسرتد كړي!!! په يوې گاډۍ كي ئې چي دوو غواوو كشوله ،له هداياوو
رسه كېښود او غواوي ئې خپيل مخي ته پرېښودې او هغوى هم مخامخ د ارسائيليانو سيمي بيت
شمس ته ورسېدې ...خداى د دې سيمي اويا كسان ځكه ووژل چي د صندوق منځ ئې كتىل وو...
سموئيل خلك د توبې او دعاء لپاره په مصفه كي راغونډ كړل ...فلسطينيان خرب شول ،د بريد
لپاره وخوځېدل .. .سموئيل يو ورى قرباني كړ او خداى ته ئې دعاء وكړہ...ارسائيليان وارخطا
بايبل د قرآن په رڼا كي

385

شول ...له سموئيل نه ئې وغوښتل چي تر هغه له دعاء الس وانه خيل چي خداى فلسطينيانو ته
ماته وركړي ...فلسطينيانو بريد وكړ ،په دې وخت كي خداى د تالندي په څېر چيغي كړې،
فلسطينيان وارخطا شول او ماته ئې وخوړله!! ارسائيليانو تعقيب كړل او ټول ئې ووژل!! ...
ارسائيليانو له سموئيل نه وغوښتل چي دوى ته يو پاچا وټاكي...سموئيل له خداى نه وپوښتل چي
څه وكړي؟ خداى ورته وويل :دوى چي څه وايي همغيس وكړہ ،ځكه دوى ته نه ئې رد كړى ،زه
ئې رد كړى يم ،نه غواړي چي زه ئې پاچا وم ... ،خو پوه ئې كړہ چي د پاچا درلودل څومره بدي
پاييل لري!! سموئيل ورته وويل :كه پاچا غواړئ نو هغه به ستاسو زامن د ځان نوكران كړي،
ځيني به په گاډيو ،ځيني پر آسونو د ده خدمت كوي او ځيني به د گاډيو مخي ته ځغيل ،ځيني
به په فوځ كي او ځيني په پټيو كي وگامري ،تر څو زميك يوې او حاصالت ورته راغونډ كړي....
ستاسو لوڼي به هم په كار وگامري ،ځيني به ډوډۍ ورته پخوي او ځيني به ښه عطرونه ورته
جوړوي ،ستاسو ښې زميك او باغونه به درنه واخيل او خپلو خلكو ته به ئې وركړي...له تاسو به
عرش اخيل او په خپلو درباريانو به ئې مرصفوي ... ،ستاسو هر څه به د ځان كړي او تاسو به خپل
غالمان .. ،خلكو د ده نصيحت ونه منلو ...ناڅاپي يو كس چي د خپلو خرو په لټه كي له كوره
وتىل وو ،له خپل ملگري رسه د سموئيل ليدو ته په دې نيت ورغى چي د خرو په اړہ ئې
الرښوونه وكړي ،د ده ملگري اورېدلي وو چي دا كس هر څه ووايي رښتيا خېژي .....شائول ورته
وويل :د شكرانې لپاره څه نه لرو ،ملگري ئې وويل له ما رسه يوه سكه شته دا به وركړو...
ناڅاپي له سموئيل رسه په الر كي مخامخ شول ،يوه ورځ مخيك خداى سموئيل ته وييل وو چي
په دغه ځاى كي به سبا د بنيامين له قومه يو څوك دررسه مخامخ يش ،همدا زما د قوم د مرش په
توگه غوره كړہ او سپېڅيل غوړي ئې پر رس وروموښه...دى به زما قوم له فلسطينيانو وژغوري!!
كله چي سموئيل له شائول رسه مخامخ شو خداى ورته وويل :دا همغه كس دئ چي زما پر قوم
به حكومت كوي!!  ...سموئيل دوى دواړو ته وويل :تر ما د مخه هغي غونډۍ ته والړ شئ ...د
خپلو خرو اندېښنه مه كوئ ...ځكه هغه موندل شوي ...او پوه شه چي د خداى او ټول قوم اميد
تا ته دئ...ده وويل :زما قوم د ارسائيليانو په ټولو قبيلو كي ووړ او زما كورنۍ په ټولو كورنيو كي
وړہ ده ،څنگه دا خربه ما ته كوې؟  ...بيا سموئيل په يوه لوښي كي د زيتون غوړي راواخيستل او
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د شائول پر رس ئې توى كړل ،ښكل ئې كړ او ورته وئې ويل :خداى ته غوره كړى ئې چي د قوم
پاچا وې ...كور ته د تلو په الر كي به د راحيل له قرب رسه دوه سړي مخي ته دريش او تا ته به
ووايي چي پالر دي خره پيداكړي ...بيا به درې سړي مخي ته دريش چي تا ته به دوه ډوډۍ
دركړي ...بيا به د انبياوو يوه ډله وگورې چي له غره راكوزېږي او له چنگ ،دريا او ىن رسه رسود
وايي او نبوت (نڅا او مستي) كوي ،په دې وخت كي به د خداى روح پر تا كښېني او له دوى
رسه به نبوت پيل كړې او له دې وروسته به ته نوى سړى شې ...همدايس وشول ،دا وړاندويني
ټولي تر رسه شوې ...سموئيل خلك د خداى په وړاندي راغونډ كړل...او د خداى دا پيغام ئې
ورواوراوو ... :تاسو پاچا غوښتى وو ،نو اوس زما په وړاندي له خپلو قبيلو رسه راغونډ شئ،
سموئيل قبيلې خداى ته وړاندي كړې ،پچه واچول شوه چي د بنيامين د قبيلې په نامه وخته ،په
دوى كي د پچي په ذريعه د مطري كورنۍ غوره شوه او په دې كورنۍ كي پچه د شائول په نامه
وخته!! خو كله چي د شائول نوم واخيستى شو دى حارض نه وو ،خداى وفرمايل :هغه ځان د
سفر په بارونو او سامانونو كي پټ كړى ،ورمنډي ئې كړې او هغه ئې راوست!! كله چي د خلكو
په منځ كي ودرېدو نو تر ټولو لوړ وو ،په دې وخت كي سموئيل وويل :دا دئ هغه پاچا چي
خداى درته غوره كړى ،په ارسائيليانو كي تر ده غوره نشته!! ټولو نارې كړې :ژوندى دې وي
پاچا!!
راشئ وگورو چي قرآن د بايبل د دې ويناوو په اړہ څه وايي ،قرآن هم دا قصه رااخيستې ،خو
په دايس انداز رسه چي د بايبل د ويناوو د تأييد په ځاى د هغې جمله جمله ردوي ،د قرآن له
وينا دايس معلومېږي چي د بايبل د خربو د ترديد لپاره دا قصه رااخيستل شوې .قرآن فرمايي:
َ
َ ۡ َُ ْ
َ ۡ َ
ٗ َُ ۡ
ۡ َٰٓ َ
ۡ
ََ َ َ ۡ َ
أل ۡم ت َر إِلي ٱل َم ِۡل ِم ۢن بَن ِ ٓي إِس َر ِءيل ِم ۢن َبع ِد ُموس َٰٓي إِذ قالوا ل ِنَب ِ ٖي ل ُه ُم ۡٱبعث لنَا َمل ِكا نقتِل فِي
َ َ َ ۡ َ َ ُۡ ۡ ُ َ َ َۡ ُ ۡ َ ُ ََ َُ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ َٓ ََ َُ َ
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يل
يل ٱللهِ ۖ قال هل عسيتم إِن كتِب عليك ُم ٱل ِقتال أَل تقتِلوا ۖ قالوا وما لنا أَل نقتِل فِي سب ِ ِ
سب ِ ِ
َ َ َ َ ۡ َ ٓ َ َ َ َ ُ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َ َ َ ۡ ْ َ َ ٗ ۡ ُ ۡ َ ُ َ ُۢ
َۡ ُ ۡ ۡ
ٱللهِ َوقد أخ ِرجنَا ِمن ِدي ِرنا وأبنائِنا ۖ فلما كتِب عليهِم ٱل ِقتال تولوا إَِل قل ِيَل ِمنهم ۚ وٱلله عل ِيم
َ
َ َ َ َ ُ
َ َ َۡ َ َ َ ُ َ ُ َ ٗ َ ُ ْ ََ ُ ُ َ ُ ۡ ُۡ
ٱلظلم َ
ين * َوقال ل ُه ۡم نبِي ُه ۡم إِن ٱلله قد َبعث لك ۡم طالوت َمل ِكا ۚ قال ٓوا أني يَكون له ٱل ُملك
بِ ِ ِ
ُ َ ۡ َ َ َٗ
ۡ
ََ َۡ َ َ ُ ۡ ۡ
َ َ َ َ ۡ َ ُ ََ ُ
َُ
عل ۡينَا َونح ُن أحق بِٱل ُمل ِك ِمنۡه َول ۡم يُؤت سعة ِم َن ٱل َمالِۚ قال إِن ٱلله ٱص َطفىه عل ۡيك ۡم َو َزادهۥ
َ
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ۡ ۡ ۡ
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ُ
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َ
َۡ ُ َ َ ُٓ
بَ ۡس َطة فِي ٱل ِعل ِم َوٱل ِج ۡس ِم َوٱلله يُؤت ِي ُملكهۥ من يَشاء ۚ َوٱلله َو ِس ٌع عل ِيم * َوقال ل ُه ۡم نبِي ُه ۡم إِن
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َ ُ
ءايَة ُملِكهِۦٓ أن يَأت َِيك ُم ٱلتابُوت فِيهِ سِكينَة ِمن ربِك ۡم َو َب ِقية ِمما ت َر َك ءال ُموسي َوءال ه ُرون
تَ ۡحملُ ُه ۡٱل َم َ َٰٓلئ َك ُة ۚ إ َن فِي َذل َِك ٓأَليَ ٗة َل ُك ۡم إن ُكنتُم ُم ۡؤمن َ
ين * البقرة248 -246 :
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
آيا د بني ارسائيلو هغه ډله دې ونه ليده چي له موىس نه وروسته وه ،كله چي ئې خپل پيغمرب
ته وويل :موږ ته يو پاچا وټاكه ،تر څو د اللّٰه په الر كي وجنگېږو ،ورته وئې ويل :آيا دايس خو به
نه وي چي جنگېدل درباندي فرض يش نو ونه جنگېږئ؟ وئې ويل :نو په موږ به څه شوي وي
چي د اللّٰ ه په الر كي به نه جنگېږو ،په دايس حال كي چي له خپل كور كيل او ټرب نه ايستل شوي
يو؟ خو چي كله جنگېدل ورباندي فرض كړى شو نو ټول په شا شول غري له لږ شمېر نه ئې او اللّٰه
خو د ظاملانو په حال ښه پوه دئ .او پيغمرب ئې ورته وويل :اللّٰه خو طالوت درته پاچا ټاكىل ،وئې
ويل :څنگه به پر موږ باندي ده لره پاچايي وي ،حال دا چي موږ په پاچايۍ كي تر ده ډېر وړ او
مستحق يو او ده ته د مال پراخواىل هم نه دئ وركړى شوى؟ وئې ويل :بې شكه چي هغه اللّٰه
پرتاسو غوره كړى او په علم او جسم كي ئې پراخواىل او زياتواىل وركړى او اللّٰه چي چا ته
وغواړي پاچايي وركوي او ا ّٰلله ښه پوه واسع دئ .او پيغمرب ئې ورته وويل :د ده د پاچايۍ نښه
دا ده چي تاسو ته به هغه صندوق رايش چي په هغه كي ستاسو د رب له لوري يوه ډاډينه او د
موىس او هارون د اوالدې پاته شوني دي ،هغه چي مالئيك به ئې حمل كوي ،په دې كي تاسو ته
څرگنده نښه ده كه مؤمنان يئ.
د قرآن له دې وينا څو اسايس خربي معلومېږي:
له موىس عليه السالم نه وروسته بني ارسائيل په رشك او فساد اخته او له سمي الري منحرف
شول ،د جالوت په نامه يو ظامل او بې رحمه پاچا ورباندي مسلط شوى ،ډېر ئې وژلي ،د دوى
كورونه ئې لوټ او تاراج كړي او دوى ئې له خپل كور كيل نه شړلي ،خپل الرښود پيغمرب ته
راغيل ،له خپلو مخكنيو كړو وړو او د اللّٰه په الر كي د جهاد له نه كولو ئې ندامت ښودىل او له
هغه ئې د اللّٰه په الر كي د جهاد اجازه غوښتې ،هغه د دوى مخكني حالت ته په پام رسه ورته
وييل :مبادا جهاد درباندي فرض يش او بيا تاسو له هغه ډډہ وكړئ ،دوى ورته وييل په دايس حال
كي چي پر موږ ظلمونه شوي ،له خپل كيل كور نه شړل شوي يو ،هيڅ دايس دليل نه گورو چي د
اللّٰه په الر كي ونه جنگېږو ،خو چي ورته وويىل شو چي اوس نو وسله واخلئ او له دښمن رسه
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وجنگېږئ ،يوازي محدودو كسانو تيارى وښود ،نور ټول له خپيل ژمني او د اللّٰه په الر كي له
جنگېدو په ډډہ شول.
دوى له خپل پيغمرب د يوه پاچا د ټاكلو غوښتنه كړې ،پيغمرب ورته وييل :تاسو د يوه پاچا د
ټاكلو غوښتنه كړې وه ،دا دئ اللّٰه تعاىل طالوت درته غوره كړى ،د اللّٰه له دين نه اوښتي قوم
ورته وويل :دى خو پر موږ د مرشۍ وړ نه دئ ،نه د نسب له مخي او نه د مال او شتمنۍ له
مخي ،د ټول ولس قيادت او زعامت خو بايد دايس چا ته وسپارل يش چي قيادت او زعامت له
پالر نيكه ورته په مرياث پاته شوى وي ،د كومي درنې او معتربي كورنۍ غړى وي ،ښه ډېر مال او
دولت ولري!! پيغمرب د دوى په ځواب كي وايي :دى خو اللّٰه غوره كړى ،د زعامت او قيادت
وړتيا هغه وركړې ،ښه پوه دئ او د ښه صحت او قوي بدن خاوند دئ ،د مرشتابه غوره مواصفات
خو همدا دي ،خو دوى دې ته تيار نه وو چي د طالوت قيادت ومني ،د دوى معيارونه بدل
شوي وو ،د زعامت د مواصفاتو په اړہ ئې همغيس انگېرله چي بې دينه او الروركي قومونه ئې
انگېري ،د پيغمرب دا وينا ئې نه منله چي اللّٰه تعاىل د دوى په څېر نه دئ چي نسب او مال د
قيادت لپاره رضوري وگڼي او د طالوت په څېر يو نادار او بې نوم نښانه څوك دي د دوى د
مرشۍ لپاره مناسب ونه گڼي.
قرآن د بايبل دا وينا هم ردوي چي پيغمرب د پچي او قرعې په ذريعه پاچا ورته ټاكىل او دا
هم چي نومول شوى كس شائول وو ،د دې په خالف وايي چي دا كس طالوت وو ،د دوى پيغمرب
د هغو وړتياوو له مخي ټاكىل چي اللّٰه تعاىل وركړې وې ،هغه (علم) او (روغتيا او ځواكمنتيا) ته
گوته نييس چي طالوت ترې برخمن وو او همدا د قيادت لپاره د رضوري مواصفاتو په توگه
معرفي كوي.
قرآن فرمايي چي د دوى پيغمرب د ورك شوي صندوق بېرته راتگ د طالوت د قيادت او له ده
د الهي تأييد نښه گڼلې او دا صندوق د مالئكو په ذريعه تر دوى رارسول شوى نه د غواوو د
گاډۍ په ذريعه.
قرآن دا صندوق هيس د دوى د زړونو د تسكين وسيله گڼلې ،نه هغيس چي بايبل ادعاء
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كړې چي لوى لوى كرامتونه ئې درلودل ،كه دايس وى نو د همدې صندوق په شته والي كي به په
يوه جنگ كي د ارسائيليانو دېرش زره جنگيالي نه وژل كېدل ،دا صندوق به د دښمن په الس كي
نه پرېوت ،كه په صندوق كي دا كامل وى نو فلسطينيانو ته به ئې هم همدومره بركتونه ورپه
برخه كول چي ارسائيليانو ترې طمع درلوده ،دا د منلو نه ده چي يو ىش دي يوه ته د بركتونو
باعث او بل ته د مصيبتونو سبب وي.
بني ارسائيلو ته له پالر نيكه دايس يو صندوق په مرياث پاته شوى وو چي په هغه كي څه
مبارك شيان لكه د تورات لوحې او د موىس او هارون عليهام السالم د الس څه نښي وې ،دوى
دايس گڼله چي تر څو دا صندوق زموږ په واك كي وي نو تل به بريالي وو او دښمن به پر موږ
غلبه نه يش موندىل ،ناڅاپي د دوى په سيمو د بريد په ترڅ كي دا صندوق د دښمن په الس كي
پرېوت ،په دې رسه د دوى پاته مېړانه او همت هم ختم شو ،د دښمن له مقابلې ئې الس
واخيست او وتښتېدل ،پيغمرب ئې ورته وويل :دا صندوق به اللّٰه تعاىل بېرته تاسو ته مسرتد كړي،
مالئيك به ئې تاسو ته راوړي او دا به د دې نښه گڼئ چي طالوت د اللّٰه له لوري تاسو ته غوره
شوى ،همدايس وشول.
د دې قصې په ترڅ كي اللّٰه تعاىل مؤمنانو ته دا الرښوونه كوي چي پام كوئ د جهاد له فرض
كېدو وروسته په شا نه شئ ،دايس نه چي د قيادت لپاره هغه معيارونه وكاروئ چي جاهلو
قومونو كارولي ،دايس نه چي له علمي استعداد او جسمي پياوړتيا نه پرته د نورو مواصفاتو له
مخي ځانته قيادت غوره كړئ ،له هغه چا رسه د مخالفت الر مه غوره كوئ چي ا ّٰلله تعاىل د
قيادت دغه غوره صفات وركړي وي.
قرآن د پاچايانو په اړہ همغه خربه كوي چي بايبل كړې خو په ډېرو مخترصو او جامع الفاظو
رسه او د سبا د ملكې د وينا د تأييد په توگه ،فرمايي:

َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َ ُ ْ َۡ ً َۡ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ۡ ٓ َ َ ٗ َ َ َ ۡ َ ُ َ
وك إِذا دخلوا قر َية أف َسدوها َوجعل ٓوا أ ِعزة أهل َِها أ ِذلة ۚ َوكذل ِك َيفعلون * النمل34 :
قالت إِن ٱلمل

وئې ويل :پاچايان خو چي كوم هېواد ته ننوځي ،تباه ئې كړي ،عزمتن خلك ئې سپك كړي او
همدايس كوي.
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خداى شائول رد كړ
بايبل تر دغه عنوان الندي لييك :سموئيل شائول ته وويل :ما د پاچايۍ لپاره ستا په رس
غوړي وموښل اوس د خداى پيغام ته غوږ شه! زه غواړم عامليقيانو ته سزا وركړم ،ځكه دوى
ارسائيليانو ته له مرص نه د وتلو په مهال اجازه ورنه كړہ چي د دوى له سيمي تېر يش!! پاڅه او
دوى قتل عام كړہ ،رحم مه پرې كوه ،ښځي ،نارينه ،تي خواره ماشومان ،غوايي ،پسونه ،اوښان،
خره او ټول څاروي ئې ووژنه ... ،شائول همدايس وكړل ...ټول قوم ئې ووژلو ،خو ده او جنگياليو
ئې د خداى له حكم نه رسغړاوى وكړ ،د عاملقيانو پاچا او مزي غوايي او پسونه ...ئې ژوندي
پرېښودل ...نو د همدې په وجه خداى سموئيل ته وويل :زه متأسف يم چي شائول مي د
پاچايۍ لپاره غوره كړ!! دا دئ له ما ئې رسغړاوى وكړ!! سموئيل شائول ته دا خربه وكړہ ...،په
پاى كي ئې ورته وويل :نن خداى د ارسائيليانو پاچايي له تا اخيستې ده ... ،او دايس چا ته ئې
سپارلې چي تر تا غوره دئ!! سموئيل وررسه والړ او هغه پاچا ئې ووژلو او بيا ئې ټوټې ټوټې
كړ ...خو رسه له دې د شائول توبه قبوله نه شوه!!! گورئ چي د بايبل ليكوال خپلو پلويانو ته څه
درسونه وركوي؟ خداى څنگه معرفي كوي او پيغمربانو ته د خداى اوامر او الرښووني څنگه گڼي؟
د بايبل خداى په دې رايض كېږي چي عاملقيانو ته د دوى د پلرونو د يوې وړې گناه په سبب
دايس سرته سزا وركړي ،ټول بايد ووژل يش ،د يوه كس د ژوندي پاته كېدو په سبب په هغه چا
هم غصه شو چي په خپله ئې غوره كړى وو!! او دا خو ال څه كوې په خپل انتخاب هم پښېامنه
شو!!

داؤد د پاچا په توگه انتخاب شو
دلته به تاسو د بايبل له ښكرورو درواغو او تناقضاتو څو نوري بېلگي هم وگورئ ،بايبل لييك:
(خداى سموئيل ته وويل :تر دې زيات د شائول په غم كي مه اوسه ،ما دى له پاچايۍ گوښه
كړى اوس نو د غوړيو لوښى دررسه واخله ،د ييس كورنۍ ته ورشه ،ما د ده يو زوى غوره كړى
چي پاچا يش...سموئيل خداى ته وويل :دا كار به څنگه كوم؟ كه شائول خرب شو ما وژني!! خداى
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په ځواب كي وويل :يو سخوندر دررسه روان كړہ ،ووايه چي د قربانۍ لپاره راغىل يې ،بيا ييس د
قربانۍ ځاى ته دروبله ،هلته به زه درته ووايم چي كوم زوى به ئې تدهين كړې (د زيتون
غوړي به ئې پر رس وروموښې او په همدې رسه به دى پاچا يش)( ،يعني دا چي د بايبل خداى
چل وروښود او ورته وئې ويل :د دې لپاره چي شائول پوه نه يش نو د قربانۍ په نامه هغه ځاى
ته والړ شه او په پټه دا كار وكړہ) ...سموئيل همدايس وكړل ...د قربانۍ په ځاى كي ده د ييس
په اوو زامنو يو په بل پيس سرتگي خښي كړې او گامن ئې وكړ چي خداى به دا يا دا يا دا د
پاچايۍ لپاره غوره كړى وي ،خو خداى قبول نه كړل ،په پاى كي ئې ييس ته وويل :ستا دا زامن
خو خدا ى قبول نه كړل آيا بل زوى هم لرې؟ هغه وويل :هو؛ هغه تر ټولو ووړ دئ ،څاروي
پيايي ،هغه ئې راوست او خداى وويل :دا همغه كس دئ چي ما غوره كړى!! نو سموئيل د هغه
پر رس غوړي توى كړل ،د خداى روح پرې كښېنسته او له همغي ورځي وروسته تل وررسه وه!!!
ورپسې بايبل لييك چي د خداى روح له شائول نه لري شوه او دايس روح پرې كښېنسته چي دى
به ئې ځوراوو ...درباريانو ورته وويل :پرېږده چي يو تكړہ سندرغاړى او موسيقي پوه درته راولو
چي كله دا پليته روح تا ځوروي نو موسيقي به درته غږوي  ...ده موافقه وكړہ ...يوه درباري
وويل :د ييس زوى په دې كي ډېر ماهر دئ ...شائول قاصدان ولېږل او داؤد شپون ئې ورته
راووست ...خوښ ئې شو ...پالر ئې موافقه وكړہ چي وررسه پاته يش ...كله چي به هغه پليتي
روح ځورولو نو داؤد به په خپل ساز او رسود رسه دا روح ترې شړله او دى به آرام شو ...په
همدې مودې كي فلسطينيانو د حملې لپاره تيارى نيولو ...د فوځ مرش ئې جليات نومېدو...قد
ئې درې گزه وو ..زره ئې اوه پنځوس كيلو وه ...د مسو خود ئې وو ،پښې ئې رسه له زنگنونو په
بېلو ميس تختو پټي وې ،تر شا ئې هم د مسو تخته ځړېدله( ...يعني ټول په مسو كي پټ وو او
ښايي د دې ټولو وزن لږ تر لږہ سل كيلو وو) ،د نېزې لرگى ئې د نساجانو (ټوكر اوبدونكو) د
لرگي په څېر سرت او پرېړ وو او د نېزې رس ئې اوه كيلو وزن درلود ...ډال به ئې بل چا وررسه
ووړ!!! جليات ميدان ته راووت او سيال ئې وغوښت...څوك حارض نه شو ...څلوېښت ورځي ئې
همدايس سيال غوښتو خو څوك ئې مقابلې ته نه راووت(...دلته بايبل د خپيل مخكنۍ خربي
خالف داؤد د پاچا له درباره بېرته شپنۍ ته بيايي او لييك) :د جنگ په دغو ورځو كي ييس خپل
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كرش زوى ته وويل :دا لس ډوډۍ ،لس كيلو غله او لس ټوټې پوڅه (پنري) در رسه واخله او سنگر
ته ئې يوسه او خپلو وروڼو ته ئې وركړہ... ،ده خپله رمه بل شپون ته وسپارله او روان شو...
جليات بيا سيال وغوښت...داؤد پوښتنه وكړہ ،دا څه وايي؟ ...كه ئې څوك ووژني پاچا به څه
جائزه وركوي؟ ورته وويل شو چي پاچا به خپله لور وركوي...وروڼو ئې دى وراټو چي ته دلته څه
كوې؟ رمه دې چا ته پرېښې؟...شائول د ده خربي واورېدې ...ده ورته وويل :هيڅ اندېښنه مه
كوه ،ستا دا غالم به والړ يش او له دې فلسطيني رسه به مقابله وكړي ...پاچا وويل :ته ځوان ئې
او جنگي تجربه نه لرې...خو ده ورته وويل :كله چي زه رمه پيايم او كوم يږ او زمرى كوم ورى
وتښتوي نو زه ورپيس ځم ،ترې خالصوم ئې او كه راباندي بريد وكړي نو له ستونې ئې نيسم او
وژنم ئې !!! ستا دې غالم هم زمريان وژلي او هم يږان ،دا مرشك فلسطينى به هم وژنم!! شائول
رايض شو ،خپل جنگي وسائل ،زره او خود ئې هم وركړ...خو چي څو گامه ئې واخيستل وئې
وويل :زه په دغو كي نه شم تىل ...له ځانه ئې لري كړل...خپل لرگى او مچلوغه ئې وررسه
واخيسته او مقابلې ته ورغى...جليات راوړاندي شو ...پرې وئې خندل ...داؤد ورمخيك شو ...ډبره
ئې په مچلوغي كي كېښوده ...د جليات تندى ئې په نښه كړ ...ډبره مخامخ د هغه په تندي
ولگېده او په زمكه رانسكور شو ...ورمنډي ئې كړې ،د هغه توره ئې راواخيسته او غاړہ ئې
ورپرې او رس ئې ترې بېل كړ ...فلسطينيانو چي خپل پهلوان له السه وركړ په تېښته شول  ...دلته
بايبل په جگړي كي د داؤد د برخي اخيستلو په اړہ د مخكنيو دوو خربو خالف درېيمه خربه كوي
او لييك :كله چي داؤد د جليات مقابلې ته وړاندي كېدو نو شائول د خپل فوځ له مرش ابنري نه
پوښتنه وكړہ :دا ځوان څوك دئ؟ هغه ورته وويل :ستا په رس قسم چي نه ئې پېژنم! شائول ورته
وويل :والړ شه پوښتنه وكړہ چي دا څوك دئ ،هغه والړ او داؤد ئې په دايس حال كي ورته
راوست چي د جليات رس ئې په الس كي وو ،شائول ترې وپوښتل :ځوانه ته څوك يې؟ هغه ورته
وويل :ستا د غالم ييس زوى!!
د بايبل ډېرى خربي دغيس يوه د بيل متناقيض دي ،لكه دلته چي گورئ يو ځل داؤد د يوه
وړوكي ماشوم شپون په توگه معرفي كوي چي پالر د دې لپاره سنگر ته لېږىل چي خپلو مرشانو
جنگياليو وروڼو ته ډوډۍ وروړي ،بيا ئې د پاچا سندر غاړى گڼي او بيا ئې د پاچا له لوري د
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جليات مقابلې ته لېږىل دايس جنگياىل ښيي چي پاچا خپل جنگي وسائل ،خود او زره هم ده ته
وركړي وو ،خو په پاى كي ئې دايس معرفي كوي چي نه پاچا پېژاندو او نه د ده د فوځ مرش!!
دې ته حريان يم چي د بايبل منونيك له دايس ښكرورو درواغو او تناقضاتو ډك كتاب څنگه د يوه
سپېڅيل كتاب په توگه مني؟!!
بايبل په دې پيس د شائول په دربار كي د داؤد عليه السالم په اړہ ډېري نوري ناپړتي خربي
لري ... ،لييك داؤد به هره ورځ ده ته ساز غږاوو ...دوه ځيل شائول د ده د وژلو لپاره د نېزې
گوزار پرې وكړ خو نېزه خطا والړہ ...شائول خپله لور ميكال په دې رشط وركړہ چي د سلو وژل
شوو فلسطينيانو غلفة (د نارينه تناسيل غړى) ورته راوړي ...شائول غوښتل چي په دې توگه دى
د فلسطينيانو په الس ووژل يش ...مجبور شو خپله لور وركړي ...خو بيا هم د ده د وژلو په فكر
كي وو ...ډېري نوري هڅي ئې وكړې خو ټولي ناكامې شوې ...داؤد ترې وتښتېدو ...سموئيل ته
ورغى ...شائول يوه ډله عسكر ورپيس ولېږل ...كله چي د سموئيل خوا ته ورغلل هغه ئې د
نبوت (جذبې او وجد په حالت كي وموند) ،دوى هم وررسه نڅا پيل كړہ ...شائول دوميه او
درېيم ه ډله ولېږله ...هغوى هم د لومړۍ ډلي په څېر جذبې واخيستل ...په پاى كي داؤد تښتي
او د جت پاچا اخيش خوا ته پناه وړي...او هلته ځان په لېونتوب وهي...دايس چي په دېوالونو
به ئې گارې ايستلې او خپله ږيره به ئې په الړو لړله...پاچا وويل :زموږ لېونيان لږ وو چي دا ئې
ه م راووست؟!! داؤد له دې ځايه وتښتېدو ...په يوه غره كي تم شو ...ډله ئې جوړہ كړہ ...له
فلسطينيانو رسه ئې څو نښتي درلودې ...خو شائول ورپسې وو ...يو ځل شائول د فلسطينيانو له
جگړي د راستنېدو په مهال له خپلو ساتونكو بېل شو او قضاى حاجت لپاره يوه سوري ته
ننوت ...د دې سوري په آخر كي داؤد له خپلو ملگرو رسه پټ وو ...شائول ئې په همدې حالت
كي وليد ...ملگرو ئې ورته وويل :دا ئې وخت دئ ،خپل غچ ترې واخله ...سوكه سوكه ورنږدې
شو ...د وژلو په ځاى ئې د څادر يوه څوكه ترې غوڅه كړہ او په دې كار هم پښيامنه شو او وئې
ويل :بد كار مي وكړ ،واى زما په حال كه مي خپل پاچا ته څه تاوان ورساوو...ځكه چي دى د
خداى له لوري غوره شوى!!! كله چي پاچا له غاره ووت ،داؤد ورپيس راووت او غږ ئې كړ :ولي
د خلكو خربو ته غوږ نيسې او زما د وژلو تكل كوې ،نن درته ثابته شوه چي زه بد نيت نه درته
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لرم ،دا دئ خداى زم ا په الس كي راكړې ،خو ما ونه وژلې ،دا ئې ستا د څادر پيڅه ... ،كله چي
داؤد خپيل خربي پاى ته ورسولې ،شائول غږ كړ :داؤده زويه! دا ته يې؟ او په ژړا شو ...ته تر ما
غوره يې...ته به د ارسائيليانو پاچا وې...لوړہ وكړہ چي كله پاچا شوې زما كورنۍ ته به تاوان نه
رسوې!! داؤد په خپله مخه والړ او شائول په خپله مخه!!
دې ته ورته ډېري نوري بېهوده خربي كوي ...د شائول او د يوې جادوگرې ښځي قصه رااخيل
چي شائول ترې وغوښتل :د سموئيل روح راته حارضه كړہ ...هغې راحارضه كړہ ...او ده ته ئې
وويل :ولي دي احضار كړم؟ هغه ورته وويل :د دې لپاره چي وضعيت مي ډېر خراب دئ،
فلسطينيانو حمله پيل كړې ،خداى پرېښى يم ،نه په خوب كي زما د دعاگانو ځواب راكوي او نه
د انبياوو په واسطه!!  ...هغه ورته وويل :چي خداى پرېښى يې نو له ما څه غواړې؟ دا ټول
مصيبتونه د دې لپاره درباندي راغلل چي تا د عامليقيانو د ټول قوم د وژلو په اړہ همغه څه ونه
كړل چي خداى درته وييل وو!! سبا به ته له خپلو زامنو رسه زما په څنگ كي وئ (يعني وبه مرئ
او زما خوا ته به راشئ!! ...فلسطينيان له يوې خوا او ارسائيليان له بيل خوا د جنگ لپاره راروان
ول...
بايبل د خپلو نورو تناقضاتو په څېر دلته هم لييك چي داؤد د اخيش په فوځ كي د جگړي
لپاره راروان وو ،دا همغه اخيش دئ چي بايبل څو سطره مخيك ليكيل وو :داؤد د ده په خوا كي
ځان په لېونتوب وهىل وو ،كه دا كار ئې نه وى كړى نو دى ئې حتامً وژلو او ترې وتښتېدو!! خو
وروسته ئې ليكيل چي اخيش يوه سيمه وركړہ ،ده به له هغه ځايه په فلسطينيانو بريدونه كول
خو اخيش ته به ئې ويل چي ما په ارسائيليانو بريد كړى او اخيش په دې دليل نه ترې خربيدو
چي داؤد به د سيمي يو كس هم ژوندى نه پرېښودو او دايس څوك به نه پاته كېدو چي اخيش د
ده له حملې خرب كړي) ،جگړہ ونښته ،لومړى د شائول زامن او ورپسې دى ووژل شو...او ټول
جنگيالي ئې هم د فلسطينيانو په الس قتل شول..
په دوهم سموئيل كي دا قصه دايس مخيك بيايي :داؤد خرب شو ،له ويره ئې خپيل جامې
څريي كړې ،ډېر ئې وژړل او هغه ورځ ئې روژہ ونيوله ...او بيا داؤد له خداى نه وپوښتل :آيا د
ارسائيليانو كوم ښار ته والړ شم؟ خداى ورته وويل :هو؛ بيا ئې وپوښتل :كوم ښار ته والړ شم؟
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خداى ورته وويل :حربون ته ،هلته والړ...هلته د يهودانو مرشانو دى پاچا كړ او پر رس ئې غوړي
ور توى كړل!!
ام
دا د داؤد عليه السالم د پاچا كېدو په اړہ د بايبل قصه وه ،په دې كي به څو خربو حت ً
ستاسو پام ځان ته جلب كړى وي:
د بايبل له نظره پيغمرب او نبي هغه دئ چي څو كارونه كوي :پاچا تدهين كوي او پر رس ئې
غوړي تويوي ،يوه ته ښېرا او بل ته دعاء كوي ،وړاندويني كوي ،پاچايانو ته وايي چي كوم جنگ
ته والړ يش او كوم ته نه ،په كوم قوم بريد وكړي او څنگه ئې نر ،ښځي او ماشومان ووژني ،په
وجد راځي ،جذبه ئې نييس ،دريا ،چنگ او ىن ته ناڅي ،كله كله د انبياوو لويه ډله د جذبې او
وجد په حالت كي په الري روان وي او نڅا كوي!! دايس لكه نن چي تاسو د چريس ملنگانو يوه
ډله گورئ چي د بري امام ،داتا گنج بخش او فالني بابا د عرس مراسمو ته روان وي ،د ځينو په
پښو كي گړنجي ،د ځينو په السونو كي بنگړي ،د ځينو په السونو كي اوږده اوږده سوټي ،رنگ
رنگ تراړي ترې راتاو ،د چرسو كركجن بوى او د سپېلنيو لوخړي ترې اوچتي ،په نڅا نڅا او په
دايس حال كي چي څڼې غورځوي ،مستي كوي او له گړنجو ډكي پښې په زور زور په زمكه وهي،
د بايبل انبياوو به هم همدايس كول ،دوى نه خلكو ته وعظ ،نصيحت او الرښوونه كوي او نه د
دوى د ژوند د تنظيم لپاره احكام او مقررات بيانوي ،يوازي د قربانۍ مربوط احكام ورښيي!! د
دې په مقابل كي قرآن هر پيغمرب او نبي د دايس شخصيت په توگه معرفي كوي چي د ژوند په
ټولو چارو كي د قوم مرش دئ ،د خلكو لپاره قدوه او الرښود دئ ،د مظلومانو ملگرى او د ظاملانو
دښمن دئ ،نه د پاچايانو پر رس غوړي تويوي او نه ماشومان د پاچايانو په توگه غوره كوي ،د
ښېرا په ځاى خلكو ته د هدايت دعاء كوي .په جنگونو كي د خپلو ملگرو قومندان ،په جومات
كي امام او په محكمه كي قايض وي ،د مصلح ،مجاهد ،داعي ،مبلغ ،ناصح او واعظ په توگه ئې
معرفي كوي.
د بايبل له نظره د خلكو پاچايان او مرشان د يوه كس لخوا غوره كېږي ،عام ولس د هغه په
انتخاب كي د څه ويلو حق نه لري .د دې كس لخوا كېدى يش يو ووړ ماشوم د پاچايۍ لپاره
غوره يش ،خلك به ئې مني او اعرتاض به نه كوي .او دا همغه څه دي چي ټول شيطاني مذاهب
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او الروركي جاهالنه اديان له بايبل رسه په كي رشيك دي او دا هغه څه دي چي پيغمربان عليهم
السالم د هغه په خالف مبارزې ته لېږل شوي.
بايبل وايي چي كله داؤد يورشليم ونيولو او د عهد صندوق ئې ورانتقالولو نو په ټول زور
ځواك رسه ئې نبوت وكړ (يعني د وجد په حالت كي ئې نڅا وكړہ) ،د ده مېرمني ميكا دې كار ته
په سپكه سرتگه وكتل او دا ئې د ده له حيثيت او شأنه لري وگاڼو ،اعرتاض ئې پرې وكړ او ورته
وئې ويل :نن دي د خلكو په وړاندي ځان سپك كړ ،هغه پرې غصه شو او د دغه اعرتاض په وجه
تر پايه بې اوالده پاته شوه!!
بايبل وايي چي جادوگران (چي د بايبل له نظره ښځي وي) كوىل يش د پيغمربانو روح حارض
كړي او له هغوى نه د راتلونكو پېښو په اړہ معلومات ترالسه كړي!! دا په دايس حال كي چي
بايبل تر دې د مخه ليكيل :جادوگران او د روح احضاروونيك بايد ووژل يش ...،خو دلته وايي چي
شائول د جادوگرې ښځي په واسطه د يوه نبي روح حارضه كړہ.
قرآن داؤد عليه السالم ته د يوه جليل القدره پيغمرب په سرتگه گوري خو بايبل ئې پاچا گڼي!!
قرآن وايي چي داؤد عليه السالم د طالوت د لښكر په هغي ډلي كي وو چي په آزمويني كي
بريالي شول ،د صرب خاوندان ول ،په آخرت ئې اميان درلود او په دې باور وو چي اللّٰه تعاىل ډېر
ځله د صابرانو واړہ ټولگي ته په لوى لښكر برى وركړى ،د طالوت تر قومندې الندي ئې په
جگړي كي برخه واخيسته ،د دښمن د فوځ ساالر د ده په الس ووژل شو او د همدغه زړہ ورې
اتلولۍ په وجه اللّٰ ه تعاىل ده ته د دغه ملك پاچايي او اقتدار وسپارو ،علم او حكمت ئې وركړ او
د پيغمربۍ مقام ته ئې ورساوو ،قرآن په دې رسه موږ ته دا درس راكوي چي همدا د اللّٰه تعاىل
سنت دئ او اللّٰه تعاىل په دې رايض كېږي چي د مؤمنانو قيادت د دغيس مجاهدو مرشانو په الس
كي وي.

داؤد او بتشبع
راشئ وگورئ چي بايبل تر دې عنوان الندي د داؤد عليه السالم په اړہ څه لييك ،هغه د يوه
دروند پيغمرب په توگه نه بليك (نعوذ باللّٰه) د يوه عياش پاچا په څېر انځوروي او لييك :يوه ورځ
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مازديگر داؤد په خپل قرص كي د بام رس ته وخوت چي آزاده هوا تنفس كړي ،قدم ئې واهو چي
ناڅاپه ئې سرتگي په يوې ښكلې ښځي ولگېدې چي ملبېده ،داؤد يو څوك ولېږو چي پوښتنه وكړي
دا ښځه څوك ده ،معلومه شوه چي نوم ئې بتشبع او د اوريا مېرمن ده ،نو داؤد څو كسان
ورولېږل او دا ښځه ئې د ده قرص ته راوسته او داؤد وررسه څمالست ...بتشبع وملبېده ...او كور
ته والړہ ...څه وخت وروسته پوه شوه چي حامله ده ،نو داؤد ته ئې د دې خربي اطالع وركړہ...
داؤد د ښځي مېړہ اوريا راوغوښت( ،دى د جنگ له ميدانه راستون شوى وو) ،داؤد د جنگ د
وضعيت په اړہ څه پوښتني ترې وكړې ...بيا ئې رخصت كړ او د ده له تلو وروسته ئې څه تحفې
هم كور ته ورولېږلې ...اوريا شپه د قرص په خوله كي له ساتونكو رسه تېره كړہ ...داؤد خرب شو
او دى ئې راوغوښت او ترې وئې پوښتل :ولي دي شپه په كور كي تېره نه كړہ؟  ...ده ورته وويل:
فوځ د عهد له صندوق رسه په بېديا كي دئ زه څنگه كور ته والړ شم او شپه له خپيل مېرمني
رسه تېره ك ړم!! داؤد ورته وويل :ډېر ښه! نن شپه دلته پاته شه او سبا بېرته د جنگ ميدان ته
والړ شه ،داؤد دى ماښامني ته راوبالو ،په رشابو ئې مست كړ ،خو رسه له دې كور ته د تلو په
ځاى هملته پاته شو ...سهار داؤد د يوآب په نامه خط وليكو او د اوريا په الس ئې ورولېږو...په
خط ك ي ئې ليكيل وو :كله چي جگړہ تنده يش اوريا لومړي خط ته ولېږہ او يوازي ئې پرېږده
چي ووژل يش!!! يوآب همدايس وكړل او اوريا ووژل شو!!  ...يوآب اطالع وركړہ او ده په ځواب
كي خرب ورولېږو چي ستا له كاره رايض يم!! بتشبع د ماتم ورځي تېري كړې ،بيا داؤد قرص ته
راوسته او په نكاح ئې كړہ...خداى په دې كار ناراضه شو او ناتان نبي ئې داؤد ته له دې پيغام
رسه ولېږو :په يوه ښار كي دوو كسانو ژوند كاوو ،يو فقري وو او بل غني ،شتمن ډېر څاروي
درلودل او نېستمن يوازي يوه سېرلۍ درلوده ...يوه ورځ د شتمن كور ته مېلمه راغى خو ده د
دې په ځاى چي خپل كوم څاروى ورته حالل كړي د فقري سېرلۍ ئې ورته حالله كړہ...داؤد وويل:
په خداى قسم چا چي دا كار كړى وي بايد ووژل يش!! په دې وخت كي ناتان نبي ورته وويل:
هغه شتمن ته يې!!  ...تا اوريا وواژو او د ده مېرمن دې ځان ته نكاح كړہ...نو زه به هم ستا په
مېرمنو همدايس حالت راومل ،د گاونډيو په الس كي به پرېوځي او هغوى به په رڼا ورځ وررسه
څميل ...داؤد اعرتاف وكړ ...ناتان ورته وويل :خداى هم ته وبخښلې او د دې گناه په سبب به تا
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نه هالكوي خو ستا دا زوى به ومري!! همدايس وشول...ماشوم مړ شو ،خو بتشبع بيا حامله شوه،
زوى ئې وزېږاوو او نوم ئې سليامن پرې كېښود...
د پيغمربانو عليهم السالم په اړہ د بايبل له دې تورونو او د هر يوه په ضد د دايس كركجني
ژبي له كارولو معلومېږي چي دا كار عمد ًا او په دې خاطر كوي چي د نورو پيغمربانو عليهم
السالم شخصيت داغجن كړي ،د خلكو پام او توجه له هغوى راوگرځوي او په دې ئې قانع كړي
چي يوازينى د منلو وړ شخصيت مسيح عليه السالم دئ!! له دې پرته د بايبل د دې عمدي
تورونو او الزاماتو لپاره بله معقوله توجيه نه شو موندىل .دا نن چي په مسلامنانو كي يوه ډله د
پيغمرب عليه السالم له نږدې يارانو او د ده په مباركو السونو روزل شوو صحابه وو يوازي عيل
ريض اللّٰ ه عنه او د ده درې څلور ملگري تأييدوي او د نورو په اړہ حتى د دې خربي له كولو ډډہ
نه كوي چي وايي :هغوى ټول له اسالمه واوښتل او منافق شول!! دوى هم د بايبل د ليكونيك په
بېامرۍ اخته شوي.
دلته د بايبل له ليكوال څو پوښتني لرو:
د داؤد عليه السالم له قرص نه د اوريا كور په څومره واټن كي وو؟ طبيعي ده چي د يوه
عادي عسكر كور بايد د پاچا له قرص نه ډېر لري وي ،كه دا كور نږدې وى نو داؤد عليه السالم به
حتامً پېژاندو او له نورو به ئې دا پوښتنه نه كوله چي دا څوك دئ؟ نو داؤد څنگه وتوانېدو چي
د خپل قرص له بامه د اوريا د كور په حامم كي د ده ښځه د ملبېدو په حال كي دايس وگوري چي
ښكال ئې هم ورته معلومه يش؟ د يوه انسان ښكال خو په سل گزه واټن كي هم نه يش
تشخيصېدى ،سل گزه خو به يوازي د قرص دېوالونه له دې بامه لري وو!!
د كوم پاچا چي عسكر دومره مذهبي جذبه لري چي د جنگ له ميدانه راغىل خو خپل كور
ته له تلو او له خپيل مېرمني رسه د شپې له تېرولو په دې خاطر ډډہ كوي چي د عهد صندوق د
جنگ په ميدان كي او د ده ملگري په سنگر كي د دښمن مقابله كوي!! نو د پاچا ديني او
مذهبي جذبه به څنگه او څومره لوړہ او قوي وي؟ په كار خو دا ده چي پاچا ئې لږ تر لږہ د
دغه عسكر په څېر وي!! موږ ته خو قرآن داؤد عليه السالم د يوه سرت عابد ،ذاكر ،مجاهد ،خداى
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پالونيك ،له اللّٰه تعاىل وېرېدونيك او د بصريت او كامل خاوند په توگه معرفي كوي او پيغمرب عليه
السالم ته فرمايي چي د دښمنانو د ناروا تبلغياتو په مقابل كي د داؤد عليه السالم په څېر صرب
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ٱلنا ِر * ص27 -17 :
په هغه څه صرب وكړہ چي دوى ئې وايي او زموږ بنده داؤد در په ياد كړہ چي د (پياوړو او
هرنمندو) السونو خاوند وو ،يقيناً چي هغه (خداى ته ډېر ډېر او بيا بيا) ورگرځېدونىك وو ،يقين ًا
چي موږ غرونه وررسه رام كړي وو چي سهار او ماښام به ئې تسبيح ويله او مرغان ورته راغونډ
كړى شوي ،ټول ورته راگرځېدونيك ،د ده پاچايي مو ورته مضبوطه كړہ ،حكمت او پرېكنده وينا
مو ورپه برخه كړہ او آيا د هغو شخړہ كوونكو خرب دررسېدىل چي له دېواله محراب (د عبادت
ځاى) ته واوښتل ،كله چي د داؤد محرض ته داخل شول ،دى ترې ووېرېدو ،وئې ويل :مه وېرېږہ!
مو ږ دوه مدعيان يو چي يوه پر بل تېرى كړى ،نو زموږ تر منځ په حقه رسه پرېكړہ وكړہ ،ظلم
مه كوه او د سمي الري الرښوونه راته وكړہ ،دا زما ورور دئ چي نه نوي مېږي لري او زما يوه
مې ږہ ده ،نو ما ته ئې وويل :دا هم ما ته وسپاره او په خربو كي ئې زور زياىت رارسه وكړ ،وئې
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ويل :يقيناً چي په خپلو مېږو رسبېره ستا د مېږي په غوښتلو رسه ئې ظلم درباندي كړى او يقيناً
چي ډېرى رشيكان يو پر بل تېرى كوي پرته له هغو چي اميان ئې راوړى او نېك عمله دي او دوى
څومره لږ دي او داؤد گامن وكړ چي موږ آزمويىل نو له خپل رب نه ئې بخښنه وغوښته ،په
سج ده پرېوت او خداى ته ئې مخه كړہ ،نو موږ دا ورته وبخښله او يقيناً چي ده ته زموږ تقرب
حاصل وو او غوره پايله ،اې داؤده! يقيناً چي ته مو په زميك كي خليفه گامرىل يې ،نو د خلكو
ترمنځ په حقه پرېكړہ كوه ،د هوى او هوس متابعت مه كوه چي د اللّٰه له الري به دي بې الري
كړي ،يقيناً هغه چي د اللّٰه له الري بې الري كېږي په دې سبب دوى ته سخت عذاب (ټاكل
شوى) دئ چي د حساب ورځ ئې هېره كړې او موږ آسامن او زمكه او څه چي په دوى كي دي
خوشې او بېهوده نه دي پيدا كړي ،دا هيس د هغو كسانو گامن دئ چي كافران شوي ،نو دغو
كافرانو ته د اور لويه كنده ده.
له دغو مباركو آيتونو څو اسايس خربي معلومېږي:
د داؤد عليه السالم په ضد ناروا او ظاملانه تبليغات شوي ،د بايبل تبليغات ئې يوه بېلگه ده،
خو ده صرب پرې كړى.
پيغمرب عليه السالم ته ويل شوي چي ته هم د دښمنانو د تبليغاتو پروا مه كوه او د خپل
ديني ورور داؤد عليه السالم په څېر صرب وكړہ.
داؤد عليه السالم د كامل خاوند وو ،د زغرو جوړولو په صنعت كي پر ټولو برالىس وو او د
دې ترڅنگ د اللّٰه تعاىل منقاد او مطيع بنده وو.
سبا او م اښام به د خداى په ذكر او د زبور په تالوت مشغول وو او په خوږ غږ كي ئې دومره
سرت اغېز وو چي غرونو او مارغانو وررسه زمزمه كاوو.
مضبوط حكومت ئې وو ،اللّٰه تعاىل ورته پوهه او حكمت وركړى وو او د پېچلو شخړو او
منازعاتو د عادالنه او حكيامنه حل و فصل استعداد ئې ورپه برخه كړى وو.
د دې عادالنه قضاوت يوه بېلگه ئې دا ده چي اللّٰه تعاىل دوه فرشتې د دوو مدعيانو په بڼه
كي ورولېږلې ،له دېواله هغه ځاى ته ورواوښتلې چي داؤد عليه السالم به په كي په تالوت او
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عبادت مرصوف وو ،دى ووېرېدو ،هغوى ورته وويل :مه وېرېږہ ،موږ د يوې شخړي د حل و
فصل لپاره درته راغيل يو ،يوه ئې وويل :دا نه نوي مېږي لري او زه يوه ،په زور رسه غواړي دا
هم را نه واخيل ،ته زموږ تر منځ عادالنه او سمه پرېكړہ وكړہ او موږ ته سمه الر وښيه ،هغه له
دې مخيك چي د دوهم كس دالئل واوري او بيا فيصله وكړي ،د مدعي د دعوى له مخي ئې
پرېكړہ وكړہ او وئې ويل :ده درباندي تريى كړى ،خو د دغي خربي له كولو رسه سم او متصل
متوجه شو چي غلطي ئې وكړہ ،د عادالنه قضاوت تقاضاء دا وه چي د مدعى عليه دالئل مي هم
اورېدلي وى او بيا مي قضاوت كړى وى ،له اللّٰه تعاىل ئې بخښنه وغوښته او په سجده پرېوت!!
قرآن په دې وينا رسه نه يوازي د داؤد عليه السالم سرت شخصيت موږ ته معرفي كوي او د بايبل
غلطه وينا ردوي ،بليك موږ ته د دې الرښوونه هم كوي چي عادل او له اللّٰه تعاىل وېرېدونىك
قايض بايد هغه وخت هم يوازي د مدعي د وينا له مخي پرېكړہ ونه كړي چي په سلو كي نه
نوي ځان په حقه گڼي او بل مالمت او پړ ثابتوي ،بايد په سړہ سينه د بل دالئل هم واوري او په
پاى كي قضاوت وكړي.
د قرآن له دې وينا معلومېږي چي د داؤد عليه السالم په اړہ په اصيل انجيل كي همدا مطلب
راغىل خو د بايبل ظامل او دروغجن ليكوال دايس ناروا او غلطه قصه ترې جوړہ كړې.
متأسفانه زموږ ځيني مفرسين هم د ارسائييل رواياتو تر اغېز الندي تليل او د قرآن د دغو
مباركو آيتونو په تفسري كي ئې د بايبل دا دروغجنه او بې بنسټه قصه رانقل كړې ،په دايس حال
كي چي دلته په قضاوت كي د (عدالت) موضوع څېړل كېږي ،فرشتې هم داؤد عليه السالم ته
وايي چي زموږ تر منځ سم او عادالنه قضاوت وكړہ او اللّٰه تعاىل هم ورته فرمايي چي د قضاوت
په دوران كي د خپل هوس متابعت مه كوه ،د خپلو احساساتو په حكم قضاوت مه كوه ،د مدعي
او مدعى عليه تر منځ عدالت مراعات كړہ ،د يوه خربه دي واورېده بل ته هم موقع وركړہ چي
خپله خربه وكړي ،دايس نه چي عدالت تر پښو الندي كړې ،په قضاوت كي عجله وكړې او د
شخړي د يوه لوري د وينا له مخي پرېكړہ وكړې ،دوى دا ټول رصاحتونه له پامه غورځولي او د
بايبل قصې ته ئې اعتبار وركړى!! دا مفرسين هغه دي چي بايبل ئې په دقت رسه نه دئ لوستىل
او دې ته ئې توجه نه ده كړې چي قرآن د بايبل تأييد او تصديق نه بليك ترديد او تصحيح كوي،
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بايبل هغه انجيل او تورات نه دئ چي قرآن ئې تصديق كوي!! بايبل په تورات او انجيل كي ژور
او نه بخښونىك تحريف كړى ،په بايبل كي د دې الهي كتابونو ډېره لږہ برخه هغه هم په كچه
الفاظو كي تر سرتگو كېږي ،قرآن راغىل چي د دې محرف كتاب ټولي دروغجني خربي بربنډي او
حقائق خلكو ته څرگند كړي ،په بايبل استناد او د قرآن د آيتونو په تفسري كي د هغه مطالب
رانقلول لويه اشتباه ده!!

د داؤد رسود
بايبل تر دې رس ليك الندي يو رسود داؤد عليه السالم ته منسوبوي چي ځيني برخي ئې دا
دي:
خداى زما حصار او پناه ځاى دئ
د ډال په څېر مي ساتي
ما ته پناه راكوي او په خپل قدرت رسه مي ژغوري
زما ژغورونيك له ظاملانو وژغورمل
بيا بيا به ئې مرستي ته رابلم او هغه به مي له دښمنانو ژغوري
اې خدايه! ته د عبادت وړ يې....
د داؤد په دې او ځينو نورو رسودونو كي چي بايبل هغه ته منسوب كړي او همدې ته د
داؤد مزامري (زبور) نوم وركوي ،دې ته ورته ښكلې جملې هم تر سرتگو كېږي او ډېري غلطي او
كركجني هم چي بېلگي ئې دا دي:
زما ناره د خداى غوږ ته ورسېده
هغه په خپيل سپېڅلې خوني كي زما غږ واورېدو!
نو دا مهال زمكه وخوځېده او په لړزېدو شوه!
د آسامن ستني ولړزېدې!
ځكه چي خداى غصه شوى وو!
بايبل د قرآن په رڼا كي
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له پزې ئې دود ختو!
د سوزوونيك اور ملبې ئې له خولې وتې!
آسامن ئې سورى كړ او راكوز شو!
تر پښو الندي ئې تيارې ورېځي وې!
په خپيل آسامني گاډۍ سور شو او د باد په څېر والوت!
په تيارو كي ئې ځان ونغښت!
له اوبو ډكو پرېړو ورېځو احاطه كړ! ....

داؤد جنگيالي شمېري
بايبل په دې ارتباط لييك :يو ځل بيا خداى ارسائيليانو ته په قهر شو ،د دوى د تنبيه لپاره ئې
داؤد دې ته وهڅاوو چي ارسائيل او يهودا وشمېري!! داؤد د جنگياليو د شمېرلو لپاره پالوى
وټاكو ...پالوي دا راپور وړاندي كړ :د ارسائيليانو د جنگياليو شمېر اته سوه زره او د يهودا پنځه
سوه زره دئ( ...،په بل ځاى كي دا شمېر دومره گڼي چي تر دې څو لكه فرق لري) ،داؤد په
خپل كار پښېامنه شو ،خداى ته ئې وويل... :لويه گناه مي وكړہ ،هيله كوم زما له حامقته راتېر
شې!! سبا مخيك له دې چي داؤد راويښ يش ،خداى جاد نبي ته وويل :داؤد ته ووايه :له دې
دريو يو غوره كړہ :درې كاله قحطي ،درې مياشتي له خپلو دښمنانو تېښته او ستا په ملك كي
درې ورځي وژونكې ناروغي!! داؤد بيامري غوره كړہ ،سبا خداى پر ارسائيليانو باندي د دريو
ورځو طاعون مسلط كړ چي اويا زره په كي ووژل شول ...خو كله چي د مرگ فرشته پالزمېني ته
راورسېده ،خداى په دې پرېكړي او دې كار متأسف شو او فرشتې ته ئې وويل :كافي ده ،نور
الس درتم كړہ!! داؤد فرشته ليدلې وه او خداى ته ئې وويل :زه مقرص او گناهگار يم ،ما او زما
كورنۍ ته سزا را ،دغو خل كو څه گناه كړې؟ بيا داؤد د قربانۍ ځاى جوړ كړ ،سوزېدونكې قرباني
ئې وړاندي كړہ او خداى د ده دعاء قبوله او مرض ئې دفع كړ!!
د بايبل له ليكونيك څو پوښتني لرو:
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د داؤد د اعرتاض ځواب وركړہ ،گناه ده كړې ولي بايد د ده په گناه عام ولس په طاعون اخته
او اويا زره ترې ووژل يش؟!!
د جنگياليو شمېرل ولي گناه گڼل شوې؟ او ولي ستا خداى پرې غصه شوى؟ كه دا گناه وي نو
ولي په دايس وړې گناه دومره سرته سزا وركوي؟ كوم عقل او عدل دې ته گناه ويىل يش او دا ئې
سزا منىل يش؟
دا اوس مسيحيان او د بايبل منونيك خپل فوځونه شمېري ،ولي خداى دايس سزا نه وركوي؟
بايبل څو ځيل د ارسائيليانو شمېر په گوته كړى ،طبيعي ده چي دا به له شمېرني وروسته وو
نه د تخمين له مخي ،ولي په هغه وخت كي ستا خداى د ارسائيليانو مخكنيو مرشانو ته دايس
سزا نه وركوله؟ بايبل لييك چي خداى موىس ته وويل :هر كله چي بني ارسائيل شمېرې نو د
شمېرلو په وخت كي دي هر بني ارسائييل د خپل ځان له لوري هديه وركړي ...تر څو د شمېرلو
پر مهال بال پرې نازله نه يش!! دا څنگه د داؤد شمېرنه گناه گڼي خو موىس عليه السالم په
شمېرلو مكلفوي؟! كه دا گناه دومره لويه وي ،نو په هر ځاى او مستوى او د هر چا لخوا چي وي
بايد جرم وگڼىل يش ،پالر بايد خپله كورنۍ ونه شمېري او افرس بايد خپل عسكر ونه شمېري...
په خپلو پرېكړو هغه څوك پښېامنه كېږي او تأسف كوي چي علم ئې محدود وي ،د خپلو
پرېكړو له پايلو خرب نه وي ،انتظار ئې يو څه او نتيجه بل څه راووځي ،نو ځكه پښېامنه او
متأسف يش ،آيا ته خپل خداى ته په همدې سرتگه گورې؟!!
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لومړي پاچايان
دا د بايبل د بل كتاب نوم دئ چي په دې مقدمه پيل شوى :داؤد ډېر زوړ شوى وو ...چي په
بړسنت به ئې هم پټ كړ نه تودېدو ...درباريانو ورته وويل :ستا عالج په دې كي دئ چي يوه
ښكلې پېغله دي پرستاري وكړي او په غېږ كي دي پرېوځي چي تود شې ...نو د ارسائيليانو په ټول
هېواد كي وگرځېدل او د ابيشك په نامه يوه ښكلې پېغله ئې غوره كړہ ،د ده قرص ته ئې راوستله
او په پرستارۍ ئې لگيا شوه ،خو ده وررسه نږدېكت ونه كړ!!
بايبل له دې وروسته د داؤد عليه السالم د ځاى ناستي په توگه د سليامن عليه السالم ټاكني
باندي بحث كوي او لييك چي ده خپل ورور ادونيا چي د سلطنت مدعي وو ووژلو ...او بيا د ده
لخوا د يوه سرت معبد د جوړېدو په اړہ ډېر تفصييل بحث كوي ،خو الفاظ ئې د مخكنيو بحثونو
تكرار او همغه دي چي موىس عليه السالم لخوا د معبد جوړولو په اړہ ئې كارولي ،دلته هم لييك
چي په دې معبد ښه ډېر رسه او سپين زر ،مس ،قيمتي ډبري او اعىل لرگي مرصف شول .بيا د ده
د لوى او مجلل قرص په اړہ معلومات وركوي او لييك چي سليامن د رسو زرو دوه سوه ډالونه
چي د هر يوه وزن څلوېښت كېلو وو او درې سوه ډالونه چي د هر يوه وزن دوه كيلو وو ،جوړ
كړي وو او دا ئې د قرص په لوى تاالر كي چي (د لبنان ځنگل) نومېدو ،اېښي وو ،د قرص ټول
لوښي د خالصو رسو زرو وو ،سليامن اوه سوه مېرمني او درې سوه وينځي درلودې ،دغو مېرمنو
ورو ورو سليامن له خدايه لري كړ او د دې په ځاى چي د عمر په پاى كي د خپل پالر په څېر د
خداى عبادت ته تر مخيك زيات توجه وكړي د بتانو عبادت ته ئې مخه كړہ!!! د يورشليم په غره
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ئې د موآب او مولك بتانو لپاره دوه معبدونه جوړ كړل!! مېرمني ئې اكرثاً مرشكانې وې او ده
هري يوې ته خپله خپله د بت خونه جوړہ كړہ!!! كه څه هم خداى دوه ځيل ده ته ځان وروښود
او دى ئې د بتانو له ملانځني منع كړ خو ده د خداى له امره رسغړونه وكړہ ،نو خداى په سليامن
غصه شو او ورته وئې ويل :له دې كبله چي زما له اوامرو دې رسغړاوى وكړ سلطنت درنه اخلم
او ستا ترالس الندي يوه كس ته ئې سپارم ،خو ستا د پالر داؤد په خاطر دا كار ستا په ژوند كي
نه بليك ستا د زوى په سلطنت كي كوم!!! سليامن څلوېښت كاله پاچايي وكړہ كله چي وفات شو
نو زوى ئې رحبعام پاچا شو!! بايبل له دې وروسته د گڼ شمېر پاچايانو او د هر يوه په وخت
كي د هغو نبيانو يادونه كوي چي وړاندويني به ئې كولې ...د دوى تر منځ جگړو او نښتو ته
گوته نييس ،ارقام او شمېرې وركوي او دا ټول دايس لكه چي څوك تاريخ لييك ،خو د فاتحانو په
گټه او د فاتحانو له ستاينو ډك او يا څوك د نكلونو او قصو دايس كتاب لييك چي غواړي د
لوستونيك تعجب او حريت راوپاروي!! په دې ټولو قصو كي به نه كومه گټوره خربه په نظر دريش
او نه كومه الرښوونه!! ښه به وي چي له دغو قصو يوه د بېلگي په توگه ستاسو مخي ته كېږدو
چي نوري پرې قياس كړئ:
د اخاب له مرگه وروسته د موآب خلكو بغاوت وكړ او ارسائيليانو ته د باج او جزيې له
وركولو ئې ډډہ وكړہ ،په دې ورځو كي اخزيا پاچا د قرص له پورتني پوړ نه الندي راپرېوىت او
سخت ټپي شوى وو ،ده د عقرون د خلكو بت بعل زبوب ته څوك ولېږو ترڅو وپوښتي چي دى
به روغ يش ك ه نه!! خو د خداى فرشتې ايليا نبي ته وويل :ځان د پاچا پالوي ته ورسوه او ورته
ووايه :آيا په ارسائيليانو كي خداى نشته چي د پاچا د روغېدو په اړہ پوښتنه ترې وكړئ؟ الړ شئ
خپل پاچا ته ووايئ :د دغه كار په سبب به روغ نه شې او وبه مرې!! پالوي دا خربه پاچا ته
ورسوله ...پاچا وپوښتل :د دې كس ظاهر او جامه څنگه وه؟ هغوى وويل :پوستين ئې اغوستى
وو او د څرمني مالبند ئې تړىل وو ،پاچا وويل :دا ايليا نبي دئ! نو يو رسدار ئې له پنځوسو
عسكرو رسه ولېږو چي هغه راولي ...دوى هغه د يوې غونډۍ پر رس ناست وموند او ورته وئې
ويل :اې د خداى نازوليه! پاچا امر كړى چي له موږ رسه يو ځاى والړ شې! هغه په ځواب كي
وويل :كه زه د خداى نازوىل بنده يم نو له آسامنه دي اور رايش او تا او ستا پنځوس عسكر دي
بايبل د قرآن په رڼا كي
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وسوزوي ،همدايس وشول ،له آسامنه اور نازل شو ،رسدار او عسكر ئې وسوزول ،پاچا بيا پنځوس
عسكر ولېږل ،هغوى هم د مخكنيو په برخليك اخته شول!! درېيم رسدار ئې ولېږو خو هغه ايليا
ته وويل :په ما او دغو عسكرو رحم وكړہ ،د مخكنيو په برخليك مو مه اخته كوه!! فرشته راغله
او ايليا ته ئې وويل :مه وېرېږہ ،وررسه والړ شه ...پاچا ته ورغى او د ده د مرگ خرب ئې وركړ او
هغه د ايليا له وړاندويني رسه سم مړ شو!!! او بيا آسامن ته د ايليا د ختلو خربه كوي او لييك:
اليشع له ايليا رسه يو ځاى د بيت ئيل په لوري وخوځېدو ،په الري كي د انبياوو له يوې ډلي رسه
مخامخ شو او هغوى اليشع ته وويل :آيا خرب يې چي نن به خداى ستا موال درنه اخيل ،هغه ورته
وويل :هو؛ خاموش اوسئ ،بيا د اريحا په لوري وخوځېدل ،هلته هم د انبياوو بيل ډلي اليشع ته
همدا خربه وكړہ او ده همغه ځواب وركړ ،بيا د اردن د سيند په لوري روان شول ،د رود په غاړہ
ودرېدل ،پنځوسو انبياوو له لري د دوى متاشا كوله ،په دې وخت كي ايليا خپل څادر ونغاښت او
اوبه ئې پرې ووهلې اوبه په منځ كي بېيل شوې او دوى دواړہ په وچه الر تېر شول ،د سيند آخوا
ته ايليا اليشع ته وويل :مخيك له دې چي آسامن ته والړ شم ،ووايه څه رانه غواړې؟ ده ورته
وويل :د خپل ځواك دوه برابره روحي ځواك درنه غواړم ،ده ورته وويل :ډېر گران ىش دي رانه
وغ وښت ،كه آسامن ته د تلو په وخت كي دي وليدم نو ستا متنا به تر رسه يش كه نه نو غوښتنه
به دي تررسه نه يش!! كله چي دوى دواړو هلته قدم واهو ناڅاپي د اور گاډۍ چي د اور آسونو
كشوله راڅرگنده شوه ،دوى دواړہ ئې رسه بېل كړل او ايليا په لوخړو كي آسامن ته وخوت...،
اليشع خپل څادر څريي كړ او د ده څادر ئې له ځان رسه واخيست ،بېرته راروان شو ،د سيند
غاړي ته راورسېدو ،په څادر ئې سيند وواهو ،الر ورته پرانيستى شوه!! بيا لييك چي اليشع دا او
هغه معجزه خلكو ته وښوده ،تروې اوبه ئې خوږې كړې ،څلوېښتو تنكيو زمليانو دى توهين كړ
ناڅاپي ل ه ځنگله يږ راووت او دوى ئې وخوړل ،په وچ نهر كي ئې اوبه وبهولې ،مړى ئې
راژوندى كړ ،د ارسائيليانو په الس د موآب د ماتي وړاندوينه ئې وكړہ او همدايس وشول ،د يوې
كونډي له يوې كوزې زيتون غوړيو ئې د ټول كيل كوزې له غوړيو ډكي كړې او د سوريې د فوځ
مرش نعامن ئې د جذ ام له مرضه روغ كړ ،دايس چي ورته وئې ويل :د اردن سيند په اوبو كي اوه
ځله غوټه شه مرض به دي ختم يش ،ده زړہ نا زړہ دا خربه ومنله؛ اومي غوټي رسه روغ شو!!!
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هغه غوښتل چي تحفه وركړي خو ده قبوله نه كړہ ...روان شو ،د اليشع خدمتگار جيحزي له
ځان رسه وويل :په خداى قسم چي پيس ځم او هديې ترې اخلم ...كله چي جيحزي ورنږدې شو
هغه ئې مخي ته راوړاندي شو او وئې پوښتل :څه شوي؟ ده ورته وويل :ستا له روانېدو وروسته
دوه ځوان انبياء راغلل او له اليشع ئې درې زره مثقاله سپين زر او دوې جوړې جامې وغوښتې،
نعامن ورته وويل :هيله كوم شپږ زره مثقاله دررسه واخلئ ،په كڅوړو كي ئې ورواچول ،كله چي
د اليشع خوا ته ورغى هغه ترې وپوښتل :جيحزي چېري تلىل وې؟ هغه وويل :چېري نه وم
تلىل!! اليشع وو يل :آيا گامن كوې كله چي نعامن له خپيل گاډۍ راكوز شو او ستا استقبال ته
راوړاندي شو زما روح پرې خربه نه شوه؟  ...د دې كار په سبب به د نعامن جذام پر تا رايش او
ستا نسل به تر ابده پرې مبتال وي!! جيحزي د ده لخوا ووت او پوستىك ئې د واوري په څېر له
جذامه سپين شوى وو!! يو ځل له يوه نبي نه امانتي ترب له الستي ووت او د سيند په اوبو كي
ولوېد ،له اليشع نه ئې مرسته وغوښته ،هغه ورغى ،يو لرگى ئې په هغه ځاى كي په اوبو كي
داخل كړ ،ترب له اوبو راووت او د اوبو په رس روان شو او هغه ئې راوايست!! دې ته ورته گڼ
شمېر نوري معجزې يادوي !!
په دې اړہ څو خربي د پام وړ دي:
دغه قصې د بايبل ماهيت څرگندوي او ښيي چي دا كتاب د اللّٰه تعاىل له كوم سپيڅيل كتاب
نه مأخوذ نه بليك د درباري وقايع ليكونكو د ليكنو مجموعه ده.
بايبل د ايليا او اليشع معجزې بيانوي خو دا نه وايي چي دوى په خپله د څنگه شخصيت
خاوندان وو او خلكو ته ئې څه ويل؟ پيغام ئې څه وو؟ د چا عبادت ته ئې رابلل او د چا له
عبادت نه ئې د ځان ساتلو توصيه ورته كوله؟ او د دغو معجزو له ښودلو ئې هدف څه وو؟
د دې په مقابل كي قرآن لومړى د ده د اصيل نوم په اړہ د بايبل اشتباه تصحيح كوي او هغه
د ايليا په ځاى د الياس په نامه يادوي ،پيغمرب ئې گڼي او د ده په شأن كي دايس فرمايي:
َ
ۡ َ َ َۡ ٓ ََ َ َُ َ ََۡ ُ َ َ ۡ ٗ َََُ َ
ون أَ ۡح َس َن ۡٱل َخلق َ
اس لَم َن ۡٱل ُم ۡر َسل َ
ِإَون إ ۡل َي َ
ين
ِين * إِذ قال ل ِقو ِمهِۦ أَل تتقون * أتدعون بعَل وتذر
ِِ
ِ
ِ
َ َ َ ُ ۡ َ َ َ َ َٓ ُ ُ ۡ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ُ َ
ون * إ ََل ع َب َاد ٱلله ۡٱل ُم ۡخلَص َ
ين
* ٱلله ربكم ورب ءابائِكم ٱٓأۡلرول ِين * فكذبوه فإِنهم لمحضر
ِ
ِ
ِ ِ
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َُ ۡ
ين * إنَا َك َذل َِك نَ ۡجزي ۡٱل ُم ۡحسن َ
ين * َس َل ٌم َعلَ َٰٓي إ ۡل يَاس َ
* َوتَ َر ۡكنَا َعلَ ۡيه فِي ٱٓأۡل ِخر َ
ين * إِنهۥ ِمن
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
َ ۡ ۡ
َ
ِع َبادِنا ٱل ُمؤ ِمنِين * الصفت132 -123 :
او يقيناً چي الياس د پيغمربانو له ډلي وو ،خپل قوم ته ئې وويل :آيا ځان (له گناهونو ،فساد او
ظلم نه) نه ساتئ؟ آيا د بعل عبادت كوئ او تر ټولو غوره خالق پرېږدئ؟ همغه ستاسو رب او
ستاسو د مخكنيو پلرونو رب!! نو دروغجن ئې وگاڼو نو خامخا به (زموږ په وړاندي) حارض كړى
يش ،د اللّٰه له مخلصو بندگانو پرته او په وروستنيو كي مو د ده په اړہ دا وينا پرېښوده چي په
الياسين دي سالمونه وي ،موږ همدايس نېكانو ته بدله وركوو ،يقين ًا چي دى زموږ له بااميانه
بندگانو وو.
قرآن په دغو موجزو الفاظو رسه د الياس عليه السالم د شخصيت مهم ابعاد او د ده د دعوت
او رسالت ټولي اسايس برخي بيانوي او فرمايي چي دى يو پيغمرب وو ،د اللّٰه تعاىل مخلص او
مؤمن بنده وو ،قوم ئې تقوى او پرهېزگارۍ ته رابلو ،د بتانو له عبادت نه ئې منع كول ،ورته
ويل ئې چي تر ټولو د غوره خالق عبادت وكړئ نه د هغه څه چي تاسو په خپل الس جوړ كړى،
هم ئې وجود ستاسو د الس محصول او هم ئې كرامتونه ستاسو د وهم زېږنده ،له پالر نيكه
درپاته بتان پرېږدئ ،د هغه اللّٰ ه عبادت وكړئ چي هم ئې تاسو پيدا كړي يئ او هم ئې ستاسو
پلرونه ،قوم د ده مخالفت ته مال تړلې ،دى ئې دروغجن گڼىل ،قرآن له هغو معجزو چي بايبل
ئې ايليا ته منسوبوي يوه هم نه يادوي ،په حقيقت كي دا معجزې د ده له وفاته وروسته بايبل
ليكونيك جوړي كړې او ده ته ئې منسوب كړې او دا معامله د اللّٰه تعاىل له ډېرو مخلصو بندگانو
رسه شوې ،په ژوند كي خلكو له دوى رسه دښمنۍ ته مال تړلې ،دوى ئې دروغجن او دعوت ئې
كاذب گڼىل ،خو همدغو كسانو چي په ژوند كي ئې د دوى مخالفت كولو ،له وفاته وروسته ئې
دوى ته كرامات او معجزې منسوب كړې او د دوى په قربونو ئې زيارتونه جوړ كړي.
قرآن فرمايي چي په زميك او آسامن كي له اللّٰه تعاىل پرته هيڅوك په غيب نه پوهېږي ،نه
فرشتې ،نه انبياء ،نه اولياء او نه پېريان ،څوك چي په غيب د پوهېدو ادعاء كوي دروغ وايي،
څوك چي له اللّٰه تعاىل پرته بل ته د غيب علم ثابتوي دروغجن دئ ،په غيب د پوهېدو ادعاء
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هغه ټگامر مذهبي مرشان كوي چي خلك غولوي او شكرانې ترالسه كوي ،اللّٰه تعاىل هيچا ته د
غيب علم نه دئ وركړى ،هيڅوك نه پوهېږي چي كله او چېري به مري ،نه د خپل مرگ له نېټې
او ځاى خرب دئ او نه د بل ،كوم مريدان چي د خپلو پريانو په اړہ تبليغات كوي او دوى ته علم
غيب ثابتوي يا جاهل او له دينه بې خربه دي او يا ټگامران او له جاهلو خلكو د خپل پري په نامه
د شكرانو د شكولو په لټه كي .له اللّٰه تعاىل پرته هيڅوك د مړي د راژوندي كولو توان نه لري ،په
پيغمربانو عليهم السالم كي يوازي عيىس عليه السالم ته دا معجزه وركړى شوې وه چي خلكو ته د
قيامت او بياژوندون د اثبات لپاره ئې له خټو د مارغه څېره جوړہ كړہ او د ده په پو رسه ژوندى
مارغه ترې جوړ شو!!
قرآن فرمايي چي د عامل د چارو په سمبالولو كي اللّٰه تعاىل رشيك نه لري ،دايس څوك ئې نه
دئ پيدا كړى چي د عامل ځيني چاري ئې هغه ته سپارلې وي ،ترڅو د خلكو غوښتنو ته ځواب
ووايي او حاجتونه ئې تررسه كړي ،اللّٰه تعاىل هم خالق دئ ،هم مالك دئ ،هم ټولواك دئ ،هم د
عامل چاري سمبالوي ،هم د مخلوق غوښتني پوره كوي او هم ئې حاجتونه تررسه كوي .كوم
مذهب او دين چي خپل مذهبي مرش ،پيغمرب ،امام ،پري او شيخ ته د غيب علم منسوبوي او د
دعاگانو د اجابت مرجع ئې گڼي ،جعيل مذهب او خرافي دين دئ.
په قرآن كي د ځينو پيغمربانو عليهم السالم معجزې ذكر شوې :لكه ابراهيم عليه السالم چي
د منرود په اور كي ونه سوزېدو ،د موىس عليه السالم عصا او يد بيضاء او عيىس عليه السالم چي
پيس د ده په دعاء روغېدو ،له خټي جوړ شوى مارغه د ده په پو رسه په ژوندي مارغه بدلېدو
او د راتلونيك ورځي د خوراك په اړہ ئې خلك خربوىل شو ،خو دا معجزې دايس نه وې چي د
نوموړو پيغمربانو عليهم السالم ذاتي كار وي او يا نور پيغمربان د دوى په ځانگړو معجزو كي
وررسه رشيك وي او دا كارونه د هر يوه په وس كي وي او دايس هم نه وې چي وخت ناوخت
ئې هر چا ته وښيي ،دا په خاص خاص وختونو كي او د ا ّٰلله تعاىل په إذن او امر رسه د يوه لوى
مصلحت لپاره ښودل شوې!! په قرآن كي زموږ پيغمرب عليه السالم ته هيڅ دايس معجزه نه ده
منسوب ،په خپله (قرآن) د ده معجزه گڼل شوې .او دا د مړو تر راژوندي كولو هم سرته او تلپاته
معجزه ده!!
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دا يوازي مسي حيان او يهودان نه دي چي خپل مذهبي مرشان ئې له مرگه وروسته آسامن ته
خېژولي ،تر دوى د مخه هم ډېرو جاهلو قومونو دا كار كړى او تر دوى وروسته هم ،ايليا
يوازينى ك س نه دئ چي د بايبل ليكوال د اور په گاډۍ كي آسامن ته لېږىل ،ډېرو نورو هم ورك
پريان ،شيخان او امامان آسامن ته لېږلي او د عرش په شاوخوا كي ئې كښېنولي ،ډېر نور تر
خاورو الندي باباگان او امامان په آسامن كي لټوي.
دا يوازي بايبل نه دئ چي مذهبي مقام مورويث گڼي او روحي مقام له يوه نه بل ته د انتقال
وړ متاع ،ټول جاهيل مذاهب په دې كي له بايبل رسه ملگري دي او د بايبل خربه كوي!! د خان
خاني او پاچايي نظامونو په څېر زوى د پالر ځاى ناستى وي ،له ايليا نه خپل شاگرد اليشع ته د
روحي مقام انتقال خو ال څه ناڅه توجيه كېدى يش ،دايس مذهب هم شته چي له پنځه كلن
ورك ماشوم نه ئې امام زمان جوړ كړى!! په خپل الس جوړ كړى بت اور ،ملر ،غويى ...،ئې د
خداى ځاى ناستى گرځوىل!!
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دوهم پاچايان
بايبل تر دې عنوان الندي د څو نورو پاچايانو شجرې او د دوى جنگونه بيانوي او په ضمن
كي ئې د اشعيا نبي يادونه كوي او لييك :په دې ورځو كي حزقيا پاچا بيامر وو ،اشعيا نبي عيادت
ته ورغى او د خداى له لوري ئې دا پيغام ورووړ :وصيت دي وكړہ ،عمر دي پاى ته رسېدىل او له
بيامرۍ نه روغېږي! حزقيا خپل مخ دېوال ته واړاوو او دا دعاء ئې وكړہ :خدايه! څومره ستا لپاره
وفادار او امين وم او څنگه مي هڅه كړې چي ستا د خوښي رسه سم عمل وكړم! ستوىن ئې
ونښت او ډېر ئې وژړل ،مخيك له دې چي اشعيا له قرصه ووځي خداى يو ځل بيا وررسه خربي
وكړې او وئې فرمايل :حزقيا ته ورستون شه او ورته ووايه :ستا خداى ،ستا د جد داؤد خداى ،ستا
دعاء واورېده ،ستا اوښيك ئې وليدې ،هغه به شفا دركړي ،درې ورځي وروسته به له بسرته
پاڅې ...او پنځلس كاله به ستا عمر دراوږد كړي!! بيا اشعيا نبي وويل :لږ انځر درواخلئ ،وئې
ټكوئ او د پاچا په دانو ئې كېږدئ ،همدايس ئې وكړل او هغه روغ شو!! خو حزقيا اشعيا ته
وويل :يوه نښه راته وښيه چي ډاډہ شم خداى روغتيا راكوي! هغه ورته وويل :دې ساعت ته
چي د سيوري له مخي وخت ټاكي وگوره ،آيا غواړې سيورى ئې لس درجې مخيك والړ يش كه
وروسته؟ (يعني ملر مخيك والړ يش كه وروسته) ،حزقيا ورته وويل :غوره به دا وي چي سيورى
وروسته رايش ،اشعيا له خدايه وغوښتل چي سيورى شا ته كړي او همدايس وشول!!
بايبل له دې د مخه د اليشع په اړہ ليكيل وو چي ملر او سپوږمۍ د ده لپاره ودرېدل او دا
كار نه تر دې د مخه شوى او نه به وروسته ويش ،خو خپله هغه خربه ئې هېره كړې او دلته ئې
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وييل چي ملر د اشعيا په امر لس ساعته شا ته والړ!!
د بايبل د دې خربي معنى دا ده چي د خداى پرېكړي د انسانانو په څېر بدلېږي رابدلېږي،
حتې پرېكنده او قاطع پرېكړي ئې هم ،پاچا ته ئې پيغام ولېږو چي مرې ،خو څو شېبې وروسته
ئې بل پيغام ولېږو او ورته وئې ويل :نه يوازي دا چي روغ به شې بليك پنځلس كاله نور هم ستا
عمر زياتوم!! او د ده د اندېښنې ختمولو لپاره ئې لس ساعته ملر شا ته بوت ،كه د مازديگر څلور
بجې وې نو د سهار شپږ بجې ئې كړې!!! نو حزقيا ډاډہ شو!!
د بايبل ليكوال په دې نه پوهېږي چي د اللّٰه تعاىل پرېكړي قاطع او نه بدلېدونكې دي او
سنن ئې تغيري نه منونيك ،نه اجل مخيك وروسته كېږي او نه ملر او سپوږمۍ!! بايبل خداى په
دايس انسان قياس كړى چي هره شېبه ئې افكار او عزائم بدلېږي ،په دې نه پوهېږي چي په
انسان كي دا عيب د كم علمۍ په وجه دئ ،دا شېبه يو كار ښه ورته معلوم يش او د هغې له
مخي پرېكړہ وكړي ،خو څو شېبې وروسته يا په خپيل غلطۍ پوه يش ،يا تر مخكنۍ پرېكړي
غوره په نظر وريش نو ځكه خپل تصميم بدل كړي او له مخكنۍ پرېكړي په شا يش ،دا يو نقص
دئ ،دا د علم د كم والي او د هوډ او عزم د سست والي نښه ده ،اللّٰه تعاىل له دې نقص او عيب
مرباء دئ ،هغه خداى خداى نه دئ چي علم ئې ناقص وي او پرېكړي ئې بدلېږي رابدلېږي ،قرآن
په دې اړہ فرمايي:
ۗ
ُ َ َ ُ ۡ
َ َۡ ً َ َ َ َٓ ُ ُ َُ َ َ ٌ َ َ َٓ َ َ ُ ََ َ ۡ َ
َ
قل َٓل أ ۡمل ِك ل ِنَف ِسي ض ّٗرا َوَل نفعا إَِل ما شاء ٱلله ل ِك ِل أم ٍة أجل ۚ إِذا جاء أجل ُه ۡم فَل ي َ ۡستــ ِخ ُرون
َ َ ٗ َ َۡ َ
ساعة َوَل ي َ ۡستق ِد ُمون * يونس49 :
ووايه :خپل ځان ته نه د رضر (دفع كولو) واك لرم او نه د گټي (رسولو واك) ،پرته له هغه څه
چي اللّٰه غوښتي ،د هر امت لپاره ثابته نېټه ټاكل شوې ،كله چي د دوى اجل راورسېږي نه يوه
شېبه وروسته كېږي او نه مخيك كېږي.
گورئ چي قرآن پيغمرب عليه السالم ته وايي :په خپله خوله خلكو ته ووايه چي د تاوان او
گټي پرېكړہ زما په واك كي نه ده ،نېټې نه شم بدلوىل ،د گټي او تاوان پرېكړہ اللّٰه تعاىل كوي او
د هر چا نه بدلېدونىك اجل هغه ټاكىل!!
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دا مطلب په قرآن كي څو ځله تكرار شوى او دا د دې لپاره چي د بايبل د ليكونيك په څېر د
هغو ټگامرانو مخه ونييس چي خلكو ته وايي :راشئ په يوه دم او دعاء رسه ستاسو تقدير بدلوىل
شو ،مرگ مو ځنډوىل شو ،عمر مو زياتوىل شو ،تاوانونه دفع كوىل شو ،مرادونو ته د رسېدلو الري
درته پرانيستىل شو!!
قرآن همدا راز فرمايي :الهي سنن ثابت او نه بدلېدونيك دي ،هيڅوك نه يش كوىل د اللّٰه
تعاىل هغه ثابت سنن بدل كړي چي په دې عامل كي ئې وضع كړي او هر څه د هغو مطابق تر
رسه كېږي:
َ
َ
َ
ُ ََ
ْ
َ
َۡ ٗ
ُۡ َ َ َ
َ َۡ
ين خلوا ِمن قبل ۖ َولن ت ِجد ل ُِسن ِة ٱللهِ تب ِديَل * اَلحزاب62 :
سنة ٱللهِ فِي ٱل ِذ
دا د اللّٰه هغه سنت دئ چي په مخكنيو كي تېر شوى او هيڅكله به د اللّٰه د سننو لپاره تغيري او
تبدييل ونه مومې.
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ۡ
َۡ ٗ
َ َ َ َ
َ ۡ ُ َ ُ َ
يَل ۖ َولَن تَج َد ل ُِسنت ٱلله تَحو ً
يَل *
ِينۚ فلن ت ِجد ل ِ ُسن ِت ٱللهِ تب ِد
 ...ف َهل يَنظ ُرون إَِل سنت ٱٓأۡلول
ِ
ِ ِ ِ
فاطر43 :
آيا دوى د مخكنيو له سنت پرته بل څه ته انتظار لري؟ په دايس حال كي چي هيڅكله به د اللّٰه
د سننو لپاره هيڅ تبدييل ونه مومې او هيڅكله به د اللّٰه د سننو لپاره هيڅ بدلون ونه مومې.
د بايبل ليكونىك په دې نه پوهېږي چي اللّٰه تعاىل د دې عامل نظم هومره دقيق جوړ كړى او
هر څه ئې په خپل خپل ځاى كي دايس مناسب پيدا كړي چي كه په دې نظم كي معمولي تبدييل
رايش هر څه ئې يو له بل رسه تصادم كوي ،د ملر لس ساعته په شا كېدل خو پرېږده كه لس
ثانيې په خپل ځاى ودرېږي دا عامل له منځه ځي!! قرآن په دې اړہ فرمايي:
َ ۡ ََ
ۡ
َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َٓ ُ ََ َ
َ َ
َ َ َ ُ َ ۡ ُ َ
ٱٓأۡلرض َومن فِيهِن ۚ بَل أت ۡي َن ُهم ب ِ ِذكرِ ِه ۡم ف ُه ۡم عن
َول ِو ٱت َب َع ٱلحق أه َواءه ۡم لف َسد ِت ٱلسموت و
ُۡ ُ َ
ۡ
ِذكرِ ِهم معرِضون * المؤمنون71 :
كه حق د دوى د هوس تابع يش ،نو آسامنونه او زمكه او هر هغه څه چي په دوى كي دي ،تباه
كېږي... ،
بايبل د قرآن په رڼا كي

415

يعني كه د عامل دا حقيقي نظام د انسان د هوس تابع كړى يش او ده ته د خپل هوس مطابق
د ترصف موقع وركړى يش ،د دې عامل هر څه له تباهۍ رسه مخامخ كېږي .د دې عامل نظم دايس
وگڼئ لكه په يوه ډېر سرت هوايئ ميدان كي چي هره شېبه گڼ شمېر جهازونه ترې الوزي او په
كي كښيني او دا ټول د يوه حساس كمپيوټر په واسطه اداره كېږي ،كه د دې كمپيوټر رس انجنري
خپل نازوىل ماشوم زوى د كمپيوټر خوني ته له ځان رسه بوځي او اجازه وركړي چي د كمپېوټر په
هري تڼۍ چي زړہ ئې غواړي گوته كېږدي ،د دې پايله به څه وي؟!! همدا راز كه د دې عامل په
نظم او اداره كي د انسان هوس دخالت وكړي ،د تودوخي كمواىل زياتواىل ،د ورځي او شپې
اوږدواىل او لنډ واىل ،د ملر او سپوږمۍ د راختو او لوېدو اوقات د ده د خوښي مطابق بدل رابدل
يش ،دا عامل تباه كېږي!!
دا وضاحت هم رضوري دئ چي دغو ارسائييل رواياتو پر مسلامنانو هم خپل اغېز كړى ،په
مسلامنانو كي هم دايس روايات خواره شوي چي ځيني ئې وايي :پيغمرب عليه السالم ته ملر
ودرېدو ،سليامن عليه السالم ته ملر په شا راغى ،عيل ريض اللّٰه عنه ته ملر ودرېدو او يو روايت
هم د ابوهريرة ريض اللّٰه عنه دئ چي وايي :پيغمرب عليه السالم وفرمايل :إن الشمس مل تحبس
لبرش إال ليوشع  ...ملر له يوشع نه پرته هيچا ته نه دئ ودرېدىل ...د دې رواياتو په اړہ څو خربو
ته پام په كار دئ:
ځيني محدثين د دې وروستي روايت اسناد صحيح گڼي ،خو نور ئې ضعيف او حتى
موضوعي گڼي.
دا روايت ټول هغه روايات ردوي چي د بل چا لپاره د ملر د ودرېدو خربه په كي راغلې،
يوازي يوشع ته د ملر د ودرېدو معنى دا ده چي دا نور روايات چي وايي د سليامن عليه السالم،
پيغمرب عليه السالم ،عيل ريض اللّٰ ه عنه ...لپاره ملر ودرېدىل حقيقت نه لري ،ډېره عجيبه ده چي
څوك دا حديث هم مني او نور روايات هم!! زه هغه چا ته حريان يم چي د قرآن دا رصيح او
واضح آيت د دغو ارسائييل رواياتو تر اغېز الندي غلط تفسريوي:
ََ
ۡ
َ
َ
ۡ
ُ ۡ ُ ََ َ
َۡ ۡ ُ ُ
َ َ ۡ
َ ََ َۡ
إِذ ُعرِض عل ۡيهِ بِٱلعشِ ِي ٱلصف َِنت ٱل ِج َياد * فقال إِن ِ ٓي أح َببت حب ٱلخ ۡيرِ عن ِذكرِ َربِي حتي
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ُ َ ََ َ
َۢ ُ
ۡ
ََ َ ۡ ۡ َ
اب * ُردوها عل َي ۖ ف َطف َِق َم ۡسحا بِٱلسو ِق َوٱٓأۡلعنَا ِق * ص33-31:
توارت بِٱلحِج ِ
كله چي مازديگر تېز ځغاستي ښه آسونه ور وړاندي كړى شول ،نو (سليامن عليه السالم) وويل :د
خپل رب د ذكر په سبب مي د آسونو مينه غوره كړې ،تر څو چي (د دوړو) په حجاب كي پټ
شول( ،وئې ويل) بېرته ئې راوگرځوئ ،نو (د دوى) په پښو او غاړو ئې الس راكاږو.
آيا ډېره عجيبه نه ده چي څوك په دې آيت كي (توارت بالحجاب) د ملر لوېدل گڼي او
ىل) د ملر بېرته راگرځول!! او (فَط ِف َق َمس َحا بِالسوقِ َو األَ ْع َناقِ ) د آسونو پښې او غاړي
( ُر ُّدو َها َع ا
قطع كول؟ په دايس حال كي چي دلته نه په خپله آيت كي او نه له هغه مخيك يا وروسته د
ملر هيڅ ذكر نه دئ شوى او هر عادي انسان هم پوهېږي چي دا د (صافنات الجياد) په اړہ دي،
همدا آسونه له سرتگو پټ شوي ،د دوى د بېرته راگرځولو امر ئې كړى او د دوى په غاړو او
چي د قرآن د دغه رصيح
پونډيو ئې الس راكش كړى ،آيا هغه روايت او تفسري د منلو وړ
آيت دايس غلط تفسري او تعبري په كي راغىل وي؟
او دا وروستى حديث يوازي له ابوهريرة ريض اللّٰه عنه نه روايت شوى.
په قرآن كي نه يوازي د دې لپاره هيڅ تأييد نه شو موندىل بليك له قرآن رسه ئې متعارض
مومو.
ام به ډېرو صحابه وو اورېدلې وه ،ډېرو نورو
كه پيغمرب عليه السالم دا خربه كړې وى نو حت ً
به هم وييل وو چي موږ له رسول اللّٰه صىل اللّٰه عليه و سلم دا خربه واورېده.
د ملر د ودرېدو په څېر يوه عجيبه او نادره خربه خو حتامً بايد ډېرو يوه بل ته كړې وى ،ولي
له ابوهريرة ريض اللّٰه عنه نه پرته بل چا دا خربه نه ده كړې؟
د دې روايت په اړہ غالب گامن دا دئ چي يا خو په پشپړہ توگه جعيل دئ او يا ابوهريرة
ريض اللّٰه عنه د پيغمرب عليه السالم دا خربه كړې چي إن الشمس مل تحبس لبرش :ملر د هيڅ انسان
لپاره نه دئ ودرول شوى ،وروسته ئې د اهل كتابو دا خربه كړې چي هغوى وايي يوازي د يوشع
لپاره ودرول شوى اورېدونيك دا گامن كړى چي دا هم د پيغمرب عليه السالم د قول ضميمه ده!!
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واللّٰه اعلم.
بايبل د اليشع د معجزاتو په لړ كي لييك :د سوريې پاچا له ارسائيليانو رسه په جگړو كي
ښكېل شو ...خپل فوځ ئې د بريد لپاره په يوې سيمي كي ځاى په ځاى كړ ،خو اليشع د
ارسائيليانو پاچا ترې خرب كړ چي ورنږدې نه يش ،همدايس څو ځيل نور ئې هم پاچا ته د سوريې
د لښكر د ځاى په اړہ اطالع وركړہ ...د سوريې پاچا غصه شو او خپل افرسان ئې راوغوښتل چي
پ ه تاسو كي حتامً دايس څوك شته چي له ما رسه خيانت كوي او زما له نقشې ارسائيليان
خربوي..يوه افرس ورته وويل :قربان! په موږ كي خائن نشته ،دا د اليشع نبي كار دئ چي حتى
ستا هغه خربي هم د ارسائيليانو پاچا ته رسوي چي ته ئې په خپل پالنگ كي كوې!! ...د سوريې
پاچا زيات شمېر فوځ له گاډيو او آسونو رسه ولېږو چي هغه ونييس ...د دوتان ښار ئې محارصه
كړ ...سهار د اليشع خدمتگار متوجه شو چي محارصه شوي ،په منډہ اليشع ته ورغى او ورته
وئې ويل :باداره! موږ محارصه شوي يو ،څه وكړو؟ هغه وويل :مه وېرېږہ ،زموږ فوځ تر دوى
زيات دئ ،اليشع دعاء وكړہ ،خدايه! د ده سرتگي پرانيزه چي وويني ،د اليشع د خدمتگار سرتگي
پرانيستل شوې او وئې ليدل چي د شاوخوا غرونه د اور له گاډيو او آسونو ډك دي ،كله چي د
سور يې لښكر د دوى خوا ته راروان شو اليشع دعاء وكړہ :خدايه! د دوى سرتگي ړندې كړې ،ټول
ړانده شول ،اليشع ورووت او وئې ويل :تاسو الر غلطه كړې ...په ما پيس راشئ تر څو مو هغه
ښار ته ورسوم چي ستاسو مطلوب سړى په كي اوسېږي(...نو دوى ئې سامرې ته چي د
فلسطينيانو پالزمېنه وه ورسول) ،هلته ئې دعاء وكړہ :خدايه د دوى سرتگي روغي كړې! او دوى
وليدل چي د ارسائيلو په پالزمېني كي دي ...پاچا غوښتل دوى ووژني خو اليشع پرې نه ښود او
له مېلمستيا وروسته ئې رخصت كړل ...او له دې وروسته سوريې په ارسائيليانو له حملې ډډہ
كوله!!!
د بايبل له منونكو پوښتنه كوو :آيا ستاسو عقل دا بې منطقه او دروغجنه قصه مني؟ آيا
كېدى يش يو لوى فوځ په ړندو سرتگو له سوريې نه د ارسائيليانو پالزمېني سامرې ته رسول شوى
وي؟ او په دې څو ورځني مزل كي هيڅوك دې ته نه وي متوجه شوى چي چېري ئې بيايي؟ او د
الري په اوږدو كي ئې د سوريې له كوم چا نه پوښتنه هم نه وي كړې چي موږ چېري روان يو؟
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او ارسائيليانو هم د دوى مخه نه وي نيولې چي دا د دښمن فوځ ولي زموږ د پالزمېني په لور
روان دئ؟
كه ومنو چي دا كار شوى او د سوريې د فوځ يوه مسلح ډله له اليشع رسه د ارسائيليانو
پالزمېني ته تللې ،نو د دې لپاره يوازي يوه توجيه كېدى يش او هغه دا چي اليشع د ارسائيليانو
او سوريې ترمنځ منځگړيتوب كړى ،له ده رسه د سوريې يو پالوى د ارسائيليانو پالزمېني ته تلىل،
د دوى تر منځ روغه جوړہ شوې او د جگړي حالت پاى ته رسېدىل .خو د بايبل ليكونيك له دې د
اليشع معجزه جوړہ كړې!! ما ته د بايبل له دې قصې نه د دوو افغاني ډلو د مرشانو قصه مخي
ته ودرېده ،له روسانو او پرچميانو رسه ئې د يوه ائتالفي حكومت د جوړولو په اړہ خربي رواني
وې ،د وروستي توافق لپاره بايد پنجشري ته ورغيل وى ،دواړو بېل بېل داخل ته سفر وكړ ،خو په
جهاد كي د برخي اخي ستو او د مجاهدينو د وضعيت د ليدو په نامه ،له توافق نه وروسته يو ئې
د روسانو د يوې پوستې خوا ته تېرېدو ،چا ورته وويل :استاده! دلته خو د روسانو پوسته ده،
دايس نه چي ډزي راباندي وكړي!! هغه ورته وويل :بې غمه اوسه ،روسان اوس بگېل شوي او له
ډزو لوېدلي!! له دې سف ره وروسته د دوى تر منځ اوربند ،يو په بل ډزي نه كول ،ملگرتيا او د
نورو په ضد گډ عمليات پيل شول او دا كټ مټ د بايبل د ليكونيك خربي ته ورته ده چي وايي:
د سوريې د فوځ لويه ډله د ارسائيلو پالزمېني ته روانه وه چا پرې ډزي نه كولې او مخه ئې نه
نيوله!! په ړندو سرتگ و د ارسائيل پالزمېني ته ورسېدل ،پاچا ورته مجلله مېلمستيا برابره كړہ ،په
عزت رسه ئې رخصت كړل او له دې وروسته سوريې په ارسائيليانو له حملې ډډہ كوله!! او دا
ټول د اليشع معجزه وه!!
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د لومړيو ورځو تاريخ
دا د بايبل د بل كتاب نوم دئ ،په مقدمه كي ئې لييك :دا كتاب هم د ارسائيليانو د تاريخي
كتابونو له جملې دئ ،په دې كي ځيني هغه مطالب راغيل چي د دوهم سموئيل په كتاب كي
هم راغيل ،خو دا كتاب د ارسائيليانو په ځاى د يهودا په قبيلې پوري اړوند پېښو ته اشاره كوي،
دا كتاب د مذهبي چارو او د معبد په اړہ بحث كوي ،خو د پاچايانو د تاريخ كتابونو د سيايس
پېښو او د دربارونو اړوند قضاياوو باندي بحث كړى ،دا كتاب احتامالً د عزرا په الس چي كاهن
او ليكوال وو ليكل شوى ،په  586مخيك له ميالده ،د يهودا خلك د هغه يرغل په نتيجه كي چي د
بابليانو لخوا د دوى پر سيمه وشو ،په اسارت ونيول شول او بابل ته انتقال شول ،څو لسيزي
وروسته كله چي ارسائيليان د كورش كبري په حكم خپل وطن ته ستانه شول ،عزرا په همدې
وخت كي دا كتاب وليكلو ،تر څو دوى له خپل تاريخ او د داؤد او سليامن د حكومتونو له
اهميته خرب كړي ،مذهبي مراسم او په معبد كي د خداى د عبادت قواعد ئې دوى ته وروښودل،
نه لومړي فصلونه ئې له آدم تر شائول پوري د لومړنيو انسانانو د نومونو فهرستونه دي ،له لسم
تر شلم فصله پوري د داؤد پاچا د ژوند په اړہ دي... ،
گامن كوم په دې كتاب باندي بحث كولو ته رضورت نه وي ،همدا مقدمه كافي ده چي پوه
ش و دا د شجرو كتاب دئ او د نومونو يو لوى فهرست ،د عزرا په الس ليكل شوى ،نه له انجيل
مأخوذ دئ او نه له تورات ،او اهميت ئې تر يوه تاريخي كتاب زيات نه دئ ،دا چي د بايبل
ليكونيك ولي دا كتاب د سپېڅلو كتابونو په ضمن كي نيوىل ،په ځواب ئې يوازي دئ ښه
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پوهېږي!! د شجرو په اړہ د دې كتاب دروغجني ادعاگاني له دې معلوموىل شئ چي د شائول د
مرگ په اړہ دلته يو څه او تر دې د مخه ئې بل څه ليكيل ،دلته وايي :چي شائول په جگړي كي
ژوبل شو ،خپل ساتونيك ته ئې وويل چي وئې وژني تر څو د دښمن په الس كي اسري نه يش...،
خو هغه ډډہ وكړہ ،نو په خپيل والړې توري ئې ځان واچاوو او مړ شو ،ساتونيك ئې هم په خپيل
توري ځان وواژو!! خو بايبل په دوهم سموئيل كي د دې وينا خالف دايس ليكيل دي :د شائول له
لښكره يوه كس ځان داؤد ته ورساوو ...داؤد د شائول د لښكر په اړہ ترې وپوښتل ،هغه وويل،
لښكر ماته وخوړله ،شائول او زوى ئې يوناتان ووژل شوو ،داؤد ترې وپوښتل :څنگه پوه شوې
چي شائول وژل شوى؟ هغه وويل :تصادفاً زه د جلبوع په غره كي وم ،شائول مي وليد چي په
خپيل نېزې ئې تكيه كړې ،د دښمن لښكرو محارصه كړى وو او شېبه په شېبه ورته رانږدې كېدل،
كله چي د شائول سرتگي راباندي ولگېدې ما ته ئې غږ كړ او پوښتنه ئې رانه وكړہ چي څوك يې؟
ما ورته وويل :يو عامليقي يم ،بيا ئې راته وويل :راشه ما ووژنه چي سخت ټپي شوى يم ،غواړم
ژر له دردونو بې غمه شم ،زه هم ورغلم او هغه مي وواژو!! داؤد ورته وويل :څنگه دي دا
جسارت وكړ چي د خداى غوره پاچا ووژنې ،نو يوه ځوان ته ئې امر وكړ چي دى ووژنه او هغه
وواژو!!
همدا راز بايبل مخيك ليكيل وو چي (يو ځل بيا خداى ارسائيليانو ته په قهر شو ،د دوى د
تنبيه لپاره ئې داؤد دې ته وهڅاوو چي ارسائيل او يهودا وشامري!! ) خو دلته لييك :شيطان
وغوښتل چي ارسائيليان په مصيبت اخته كړي ،نو داؤد ئې دوكه كړ او هغه ئې د ارسائيليانو
شمېرلو ته وهڅاوو!! او دا لومړى ځل دئ چي د بايبل له پيل تر دې كتاب پوري د (شيطان) نوم
اخيستل كېږي ،تر دې د مخه د بايبل په هيڅ ځاى كي د شيطان نوم نه دئ اخيستل شوى!!!
د دې كتاب نوري قصې هم دې ته ورته د مخكنيو كتابونو له قصو رسه ژور توپريونه لري! په
دې كتاب كي د داؤد له قوله خپل زوى سليامن ته دا خربه راغلې :ما غوښتل چي د خداى لپاره
كور په خپل الس جوړ كړم ،خو خداى راته وويل :تا ډېر جنگونه كړي او السونه دې د ډېرو
انسانانو په وينو رسه دي ،نو دا كار به نه كوې ،خو له ما رسه ئې وعده وكړہ چي تا ته به دايس
زوى دركړم چي نوم به ئې سليامن يعني صلح غوښتونىك وي ... ،هغه به زما لپاره كور جوړ كړي،
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دى به زما زوى او زه به د ده پالر وم ...او د ده زامن او نسل به تر ابده د ارسائيليانو د پاچايۍ
پر تخت كښېنوم...
د بايبل له ليكونيك پوښتنه كوم :آيا ستا د خداى دا ژمنه تر رسه شوې؟ آيا تر نن پوري د
ارسائيليانو ټول پاچايان د سليامن اوالده دي؟ كه دا ژمنه نه وي تررسه شوې او په ارسائيليانو كي
گڼ شمېر چارواكي او پاچايان له نورو قبيلو قدرت ته رسيدلي وي ،نو تا دروغ وييل كه ستا
خداى؟
د ارقامو په اړہ د تل په څېر دلته هم څرگند اختالف مخي ته راځي ،چي يوه بېلگه ئې دا
ده :يو ځاى لييك چي له شمېرني وروسته معلومه شوه چي د ارسائيليانو د جنگاليو شمېر اته لكه
او د يهودا د قبيلې پنځه لكه وو ،خو بل ځاى لييك :چي د ارسائيليانو شمېر يولس لكه او د يهودا
څلور لكه اويا زره وو!! يو ئې درې لكه زيات كړى او بل ئې دېرش زره راكم كړى او دې ته ئې
هم پام نه دئ كړى چي يو ځل ئې شمېرنه دايس جرم گڼىل چي په سبب ئې ارسائيليان په
طاعون اخته شول او په دريو ورځو كي اويا زره ترې مړہ شول ،خو په بل ځل كي هيڅ ونه
شول!!
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دوهم تاريخ
دا د بايبل دولسم كتاب دئ ،په رسيزه كي ئې لولو :دا د مخكني كتاب ادامه ده ،په اصل كي
دواړہ رسه يو وو او ليكونىك ئې هم همغه عزرا دئ ،په دې كتاب كي راغيل چي سليامن د
ارسائيليانو بې رقيبه پاچا وو ،د خداى كور ئې په اوو كلونو كي جوړ كړ ،د سبا ملكه د ده له
پوهي او حك مته خربه شوه او د ده مالقات ته راغله ... ،ډېر نور مرشان هم راغلل چي د ده له
حكمته برخمن يش ... ،دى د خپل پالر په څېر له خدايه نه وېرېدو ،مرشكي ښځي ئې په نكاح
كړې ،د خداى د اطاعت په ځاى ئې د دغو مېرمنو خربو ته غوږ نيولو ،د دوى په څېر مرشك او
بت ملانځونىك شو او خلك به ئې په زور په خپلو كارونو گامرل ،په پاى كي له څلوېښتو كلونو
حكومت نه وروسته پرته له دې چي توبه وكړي له دنيا والړ ،په دايس حال كي چي د نړۍ له
ډېرو شتمنو پاچايانو وو!! خو له مرگه وروسته ئې د سلطنت هغه شأن او شوكت هم له منځه
والړ!! ورپسې لييك :له لسم تر شپږ دېرشمه فصله پوري د يهودا د قبيلې تاريخ بيانوي ،په دې
برخي كي د مذهبي اصالحاتو او نظامي برياوو په اړہ بحث شوى ،كومو پاچايانو چي په دې
دوران كي ئې حكومت كړى ټول ئې له خدايه وېرېدونيك نه وو ،رشور او گناهگار وو ،پاچايانو
خلك د گناه او رشارت په لوري بېول او نېكو پاچايانو به د خداى او ښه ژوند په لوري هدايت
كول ...دا كتاب د يهودا د حكومت په سقوط ،بابل ته د يهودا د قبيلې تبعيد او د خداى د كور
په ورانېدو پاى ته ريس!!!
د بايبل له ليكونيك څو پوښتني لرو:
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تا خو څو پاڼي مخيك ليكيل وو چي سليامن د خداى له لوري د زوى په توگه غوره شوى وو
او خداى د خپل كور د جوړولو لپاره هم دى تر خپل پالر غوره او مناسب گڼىل وو ،خو اوس
څنگه ليكې چي دى د خپل پالر په څېر له خدايه نه وېرېدو ،مرشكي ښځي ئې په نكاح كړې ،د
خداى د اطاعت په ځاى ئې د دغو مېرمنو خربو ته غوږ نيولو ،د دوى په څېر مرشك او بت
ملانځونىك شو؟!! ستا كومه خربه رښتيا ده؟
تا خو ليكيل وو چي خداى له داؤد رسه ژمنه كړې وه چي د سليامن نسل به تر ابده د
ارسائيليانو پاچايان وي!! دلته ولي ليكې چي اقتدار د سليامن له خپل نسل نه خو پرېږده حتى د
ده له قبيلې ارسائيليانو هم يهودا ته انتقال شو؟!!
خداى څنگه په دې رايض شو چي د ده كور وران يش؟ د عهد صندوق په شته والي كي دا
كور څنگه او ولي وران شو؟!! تا خو په دې صندوق رسه سيندونه څريلي او حصارونه دې نسكور
كړي ،د خداى د كور د ورانېدو په وخت كي ئې ولي كرامات راڅرگند نه شول؟؟
ستا په خربي كي قبيح تناقض گورو ،له يوې خوا وايې چي سليامن د خداى له لوري غوره
شوى او له بيل خوا وايې چي دى د خپل پالر په څېر له خدايه نه وېرېدو ،مرشكي ښځي ئې په
نكاح كړې وې ،د خداى د اطاعت په ځاى ئې د دغو مېرمنو خربو ته غوږ نيولو ،د دوى په څېر
مرشك او بت ملانځونىك شو!! آيا دا ممكن ده چي د عليم او خبري اللّٰه له لوري غوره شوى كس
دايس وخېژي؟ ستا د خربي معنى خو يا دا ده چي ستا خداى په خپل انتخاب كي اشتباه كړې وه،
د سليامن په اړہ ئې چي څه وړاندويني كړې وې او څه انتظار ئې ترې درلود صحيح نه وو!! او يا
دا چي د سليامن په اړہ ستا ټولي خربي غلطي دي ،څوك چي يو كس د كوم كار لپاره غوره كوي
او هغه په خپل كار كي پاته راځي او د خپل مأموريت خالف عمل كوي ،نو په دې كي نه يوازي
همدا كس مالمت دئ بليك هغه څوك هم مالمت دئ چي دى ئې انتخاب كړى او په دې كار ئې
گامرىل ،د ده ناكامي د ده د غوره كوونيك د ضعيف تشخيص او بې خربۍ نښه ده ،موږ خو د
پيغمربانو عليهم السالم په اړہ دا باور لرو چي هغوى له گناه معصوم او خوندي دي ،دوى تر
ټولو غوره انسانان دي ،د رشد او كامل هغي اوچتي څوكي ته رسېدلي چي له دوى پرته بل څوك
هلته نه يش رسېدىل ،اللّٰه تعاىل هغوى ته په معنوي ،اخالقي او عميل لحاظ دايس ورو ورو وده
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وركړې او د كامل وروستي پوړ ته ئې رسولي چي د دوى د ژوند د لومړي او وروستي پړاو تر
منځ د زميك او آسامن په اندازه توپري وو ،عجيبه ده چي ته ئې په رس كي ښه گڼې او په پاى كي
خراب!! په رس كي د اللّٰه تعاىل له لوري غوره شوى نېك بنده او په پاى كي بې الري او د بت
بنده!!
راشئ وگورئ چي قرآن د سليامن عليه السالم په اړہ څه وايي؟ قرآن فرمايي:
ۡ
َ َ ُ ۡ َ ُ ََ َ
َ ََ َۡ
َ َ َۡ َ ُ َ
ۥد ُسلَ ۡي َم َن ۚ ن ۡع َم ۡٱل َع ۡب ُد إنَ ُه ٓۥ أَ َو ٌ
اب * إِذ ُع ِرض عل ۡيهِ بِٱلعشِ ِي ٱلصفِنت ٱل ِجياد * فقال
وهبنا ل ِداو
ِ
ِ
ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ۡ َۢ
ََ ََ َ ۡ ۡ َ
ٓ َ ۡ َۡ ُ ُ َ ۡ َ ۡ َ ِ ۡ
َ
اب * ردوها علي ۖ فطفِق مسحا
إِنِي أحببت حب ٱلخي ِر عن ذك ِر ربِي حتي توارت بِٱلحِج ِ
َ
َ
ۡ
َ
َ
ُ
ٱلسوق َوٱٓأۡل ۡعنَاق * َولَ َق ۡد َفتَنَا ُسلَ ۡي َم َن َوأَ ۡل َق ۡينَا َعلَي ُك ۡرسيهِۦ َج َس ٗدا ُثم أن َ َ
اب * قال َر ِب ٱغف ِۡر ل ِي
بِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
ُۡٗ َ َ َ َ َ ۢ َۡ ٓ ََ َ َ َۡ َ ُ َ َ َ َۡ َُ
َ َۡ
َ
ۡ
ۡ
َ
ٱلريح تج ِري بِأم ِرهِۦ
وهب ل ِي ملكا َل يۢنب ِغي ۡلِ ح ٖد ِمن بع ِدي ۖ إِنك أنت ٱلوهاب * فسخرنا له ِ
َ َ َ َ ُ َ َ َٓ َ َ َ
ََ َ
ۡ َ
َ َ
ين ُم َق َرن َ
اخر َ
ُ َ ًٓ َ ۡ ُ َ َ َ
ِين فِي ٱٓأۡلصفادِ * هذا
رخاء حيث أصاب * وٱلشي ِطين كل بنا ٖء و غو ٖ
اص * وء ِ
َ َ ُ َ َ ََُۡ َ ُ ۡ َ ََ
َ َ َُٓ َ ُۡۡ َۡ َۡ ۡ َۡ َ
اب  40ص40-30:
م
اب * ِإَون لهۥ ِعندنا لزلفي وحسن ٖ
عطاؤنا فٱمنن أو أم ِسك بِغي ِر حِس ٖ
او داؤد ته مو سليامن ورپه برخه كړ( ،د خداى) څومره غوره بنده!! يقيناً چي هغه (خپل رب
ته) ډېر ورگرځېدونىك وو ،كله چي ده ته (يو) مازديگرى ځغاستې ته چمتو ښه او گړندي آسونه
وړاندي كړى شول ،نو وئې ويل :د خپل رب د ذكر په سبب مي د آسونو مينه غوره كړې ،تر څو
چي (د دوړو) په حجاب كي پټ شول( ،وئې ويل) بېرته ئې راوگرځوئ ،نو (د دوى) په پښو او
غاړو ئې الس راكاږو .او يقيناً چي سليامن مو وآزمويو او د ده په كرسۍ مو يوه (هيس) جثه
واچوله ،بيا ئې انابت وكړ ،وئې ويل :اې زما ربه! ما ته بخښنه وكړہ ،دايس پاچايي راپه برخه كړہ
چي له ما وروسته له هيچا رسه نه ښايي ،بې شكه چي ته ډېر لوروونىك يې ،نو هغه باد مو ورته
مسخر كړ چي د ده په امر به آرام آرام هغه لوري ته خوځېدو چي ده غوښتو او هغه پېريان
چي ماڼۍ جوړوونيك او غوټه وهونيك وو او نور ئې تړلي په زنځريونو كي ،دا زموږ پېرزوينه ده،
نو احسان كوه يا الس رامتوه؛ له (كوم) حساب پرته ،او يقيناً چي ده لره زموږ خوا كي تقرب او
نږدېواىل دئ او غوره پايله.
گورئ چي قرآن عظيم الشأن سليامن عليه السالم دايس معرفي كوي:
بايبل د قرآن په رڼا كي
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هغه د اللّٰ ه تعاىل غوره او نېك بنده وو ،تل ئې خداى ته مخه وه ،مجاهد وو او د اللّٰه تعاىل
لپاره ئې له ښو او گړنديو آسونو رسه مينه وه ،د دوى د ځغاستي متاشا به ئې كوله ،بيا بيا به ئې
غوښتل چي د ده مخي ته تېر يش ،د دوى په پښو او غاړو به ئې الس راكاږو.
دايس زوى ئې په برخه او د ده ځاى ناستى شو چي هيس (تش كالبوت او له اوچتو انساني
ارزښتونو خالي) جسد وو ،د ده په سبب ئې هم خپل رب ته په وار وار رجوع كوله .او ښايي د
همدې لپاره ئې وييل چي ما ته دايس پاچايي راپه برخه كړہ چي له ما وروسته له هيچا رسه نه
ښايي!! په يوه آيت كي او يوه په بيل پيس د دې دواړو خربو ذكر همدا مطلب په گوته كوي.
بايبل هم د ده زوى همدايس نااهله گڼي.
بادونه ورته مسخر شوي وو ،ښايي مراد ئې دا وي چي د لومړي ځل لپاره بادي كښتۍ د ده
له لوري جوړي شوې.
پېريان ورته مسخر وو ،بنايئ كارونه ئې پرې كول او له سيندونو ئې مرجان او مرغلري پرې
راايستلې.
د اللّٰه تعاىل په خوا كي ئې لوړ مقام وو او د غوره پاييل خاوند.
همدا راز قرآن فرمايي:
ََ ُ َ
ۥد َو ُسلَ ۡي َم َن إ ۡذ يَ ۡح ُك َمان فِي ۡٱل َح ۡرثِ إ ۡذ َن َف َش ۡت فِيه َغنَ ُم ۡٱل َق ۡوِم َو ُكنَا ل ُح ۡكمه ۡم َشهد َ
ين *
وداو
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
َ َ َ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ َ َ ُ ًّ َ َ ۡ َ ُ ۡ ٗ َ ۡ ٗ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ُ َ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ُ َ
ففهمنها سليمن ۚ وكَل ءاتينا حكما و ِعلما ۚ وسخرنا مع داوۥد ٱل ِجبال يسبِحن وٱلطير ۚ وكنا
ۡ ُ
َُ
ۢ َۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ُ َ
َ َ
َفعل َ
ِين * َو َعلَ ۡم َن ُه َصنۡ َع َة لَ ُ
ِكرون * َول ُِسل ۡيم َن
س لك ۡم ل ِتُح ِصنَكم ِمن بأ ِسكم ۖ فهل أنتم ش
و
ب
ِ
ٖ
َۡ ٓ َ
ۡ َ َ ََۡ َ َ َُ ُ َ ۡ َ
َ َ َٗ َۡ
َ
ض ٱلتِي بركنا فِيها ۚ وكنا بِك ِل شي ٍء عل ِ ِمين *
ٱلريح ع ِ
اصفة تج ِري بِأمرِهِۦ إِلي ٱٓأۡلر ِ
ِ
اَلنبياء81 -78:
او داؤد او سليامن چي كله ئې د هغه كښت په اړہ پرېكړہ كوله چي د بل چا رمه په كي ننوته
(او هغه ئې تباه كړ) ،موږ ئې د پرېكړي شاهد وو ،نو سليامن مو پرې پوه كړ او دواړو ته مو
حكمت او علم ورپه برخه كړى وو ،داؤد ته مو غرونه دايس مسخر كړي وو چي تسبيح به ئې
ويله او مارغان ،او كوونيك ئې موږ وو ،او هغه ته مو د هغه پوښاك (زغري) جوړول ورزده كړل
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چي تاسو د جگړو (په مهال) ساتي ،نو آيا شكر كوونيك يئ؟ او سليامن ته مو باد مسخر كړ د ده
په امر به هغي سيمي ته خوځېدو چي بركت مو وركړى او موږ په هر څه پوه يو.
دلته هم گورئ چي د داؤد او سليامن عليهام السالم څو ځانگړتياوي بيان شوې:
د خلكو د شخړو د حل و فصل ښه بصريت او حكمت ئې په برخه شوى وو .په دې كي
سليامن عليه السالم تر خپل پالر هم مخيك وو .بېلگه ئې د هغي نزاع او شخړي حل و فصل ده
چي د يوه كس رمه د بل د انگورو تاكونو ته د شپې لخوا ننوتله ،ټول تاكونه ئې له پاڼو ،مېوو او
ځانگو رسه وخوړل ،د منازعې د حل لپاره داؤد عليه السالم ته راغلل ،هغه پرېكړہ وكړہ چي د
تاكونو د تاوان په مقابل كي دي د رمې د خاوند مېږي د باغ خاوند ته وركړى يش ،سليامن عليه
السالم دا پرېكړہ عادالنه ونه گڼل ه او خپل پالر ته ئې وويل :په كار ده د رمې خاوند په دې
مكلف يش چي په باغ كي كار وكړي او بېرته ئې خپل مخكني حالت ته ورسوي ،تر هغه دي د ده
رمه د باغ د خاوند په واك كي وي چي له شيدو او نورو محصوالتو ئې استفاده كوي ،بيا دي رمه
او باغ خپل خپل خاوند ته وسپارىل يش .داؤد عليه السالم د ده پرېكړہ غوره وگڼله او شخړہ په
دې توگه حل شوه.
له مسو د زغري جوړول د دوى لخوا پيل شوي.
د لومړي ځل لپاره بادي كشتۍ د سليامن عليه السالم لخوا جوړہ شوې.
له مين تر شام پوري د ده ملك غزېدىل وو ،د فلسطين او لبنان خوا ته د مديرتانې اوبه هم د
دوى په ملك پوري مربوطي وې او همدلته به د دوى بادي كشتۍ تلې راتلې.
همدا راز قرآن فرمايي چي د نظامي موخو او د خطونو وړو راوړو لپاره له مارغانو د
استفادې لړۍ د ده په دور كي پيل شوې .د سبا ملكې ته د ده ليك د هدهد په واسطه لېږل
شوى.
د بايبل د وينا خالف قرآن فرمايي چي سليامن عليه السالم يو مجاهد پيغمرب وو ،د سبا ملكه
ئې په دې وگواښله چي كه تسليم نه يش نو د دايس سرت فوځ مقابلې ته دي چمتو يش چي مخي
ته ئې نه يش تم كېدى.
بايبل د قرآن په رڼا كي
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قرآن نه يوازي د بايبل دا خربه بې بنسټه گڼي او د سليامن عليه السالم په اړہ ئې يو
دروغجن تور چي ده د ژوند په پاى كي د بتانو عبادت پيل كړ او مېرمني ئې هم مرشكي وې،
بليك فرمايي چي ده د سبا ملكه هم له رشك نه الس اخيستو او د يوازيني رب عبادت ته چمتو
كړہ:
َو َص َد َها َما َكانَت َت ۡع ُب ُد من ُدون ٱلله ۖ إ َن َها َكان َ ۡت من قَ ۡوٖم كَفر َ
ين * النمل43 :
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
او (د سبا ملكه ئې) له هغه څه راوگرځوله چي دې ئې له اللّٰه پرته عبادت كاوو ،هغه له يوه
كافر قوم وه.
حقيقت دا دئ چي سليامن عليه السالم يو موحد او مجاهد شخصيت وو ،د ده لوى او
مضبوط حكومت د ده او د ده د پالر د جهادونو نتيجه وه ،د دوى دواړو په اړہ د بايبل خربي
پوچي او بې بنسټه دي ،عياش خلك نه لوى لوى دولتونه جوړوىل يش او نه ئې ساتىل يش ،د چا
چي توره د رسو زرو شوه جنگ ئې بايلىل او د چا په معبد كي چي رسه زر وكارول شول خداى
ئې هېر كړى او دين ئې له السه وركړى.
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عزرا
د دې كتاب په مقدمه كي لولو ... :د دې كتاب ليكونىك په غالب گامن عزرا دئ ،دى كاهن
هم وو او كاتب هم ...دى له نورو يهودانو رسه بابل ته تبعيد شوى وو ...او كله چي كورش
يهودان له اسارته آزادوي ،دى هم له نورو رسه يو ځاى خپل ملك ته ستنېږي...او له څلورو
مياشتو خطرناك سفر نه وروسته يورشليم ته رسېږي...هلته د يهودانو مرشان ده ته اطالع وركوي
چ ي ځينو يهودانو له غري يهودي ښځو رسه واده كړى ،.په دې خربي سخت خفه شو او د خپل
قوم لپاره ئې په ژړا او اوښكو دعاء وكړہ...په پاى كي خلك په خپيل غلطۍ پوهېږي او ځان
اصالح كوي (غري يهودي مېرمني طالقوي!!) ..په دې اړہ د بايبل الفاظ دا دي ... :نو كاهن عزرا
پاڅېدو ا و دوى ته ئې وويل :تاسو گناه كړې ده چي غرييهودي مېرمني مو په نكاح كړې دي... ،
اوس د خپل خداى ،د خپلو نيكونو خداى په وړاندي اعرتاف وكړئ او د ده غوښتنه تررسه كړئ،
له دغو قومونو چي ستاسو شاوخوا كي دي لري شئ او له دغو پرديو ښځو بېل شئ!!
گورئ چي بايبل په خپله اعرتاف كوي چي دا كتاب عزرا ليكىل ،هغه په اسارت نيول شوى او
بابل ته انتقال شوى وو ،د ده يو غري مستند تاريخ په دايس حال كي د بايبل برخه گرځول شوى
چي مطالب ئې مخيك او وروسته تكرار شوي!! گورئ چي د بايبل خداى يهودانو ته د اللّٰه تعاىل
له نورو بندگانو د بېلېدو او د غرييهودي مېرمنو د طالق امر كوي!! آيا كېدى يش دا د هغه اللّٰه
تعاىل امر وي چي د ټولو انسانانو رب دئ؟! آيا كه كوم انسان دايس قانون وضع كړي چي د دوو
انسانانو تر منځ په دې خاطر د بېلتون حكم كوي چي يو د يوې قبيلې او بل د بيل قبيلې دئ ،دا
بايبل د قرآن په رڼا كي
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قانون به كوم عاقل او عادل انسان عادالنه او معقول وگڼي؟ هغه به كوم بې عقله انسان وي
چي دې ته په درنه سرتگه وگوري او هغه د اللّٰه تعاىل له لوري وگڼي؟!!

نحميا
دا د بايبل بل كتاب دئ ،نحميا نومي ليكىل ،دا د ده د خاطراتو كتاب دئ ،خو بايبل د
سپېڅلو كتابونو په ضمن كي نيوىل ،د ده ځينو خربو ته لږ ځري شئ:
(د شوش په سلطنتي قرص كي وم ،يو يهودي ورور مي ليدو ته راغى ،نوم ئې حناني وو ،د بېرته
ستنو شوو خلكو او د اورشليم د وضعي پوښتنه مي ترې وكړہ ،هغه راته وويل :دوى په ډېري
خوارۍ كي ژوند كوي...د ښار حصار ال همغيس وران دئ او دروازې ال نه دې جوړي شوې... ،
ډېر مي وژړل ،څو ورځي مي هيڅ ونه خوړل او خداى ته مي دعاء وكړہ...څلور مياشتي وروسته
كله چي مي د رشابو جام پاچا ته وركاوو ،له ما ئې وپوښتل :ولي دايس غمجن يې؟ ...تر دې
مهاله زه هيڅكله پاچا غمجن نه وم ليدىل!! له پوښتني ئې ووېرېدم ،ځواب مي وركړ :پاچا دې تر
ابده ژوندى وي!! چي زما هغه ښار وران وي چي نيكونه مي په كي ښخ دي او دروازې ئې
سوزېدلې ،نو زه به ولي غمجن نه وم ،پاچا وويل :غوښتنه دي څه ده؟ ومي ويل :كه د پاچا
خوښه وي او په ما ئې د لطف نظر وي نو ما دي خپل وطن ته ولېږي ترڅو د خپلو نيكونو ښار
آباد كړم!! پاچا موافقه وكړہ...
گورئ چي نحميا د شوش د هغه پاچا د رشابو ساقي دئ چي دوى ئې له خپل هېواده تبعيد
كړي وو ،له خپل يهودي وروره ئې د هېواد غمجن احوال واورېدو ،دومره خفه شو چي څو
ورځي ئې هيڅ ونه خوړل!! خو رسه له دې په هغو ورځو كي هم او تر څلورو مياشتو پوري پاچا
د ده په څېرې كي هيڅكله د غم نښي ونه ليدې ،خو څلور مياشتي وروسته ئې د ده په څېره
كي هغه مهال د خفگان نښي وليدلې چي د رشابو جام ئې وركاوو!! نه پوهېږو چي دا خربي په
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كوم منطق د منلو وړ گڼىل شو!!
دى له دې وروسته د اورشليم د حصار په جوړولو او په هغه كي د خپيل مهمي ونډې په اړہ
په ډېر تفصيل رسه بحث كوي ،له دې وروسته د هغو كسانو د نومونو يو اوږد فهرست وړاندي
كوي چي له تبعيده راستانه شوي وو ،د حصار په جوړولو كي ئې برخه اخيستې وه ،له عزرا رسه
ئې ژمن ليك امضا كړى وو او د هغو قبيلو نومونه چي په اورشليم كي ځاى په ځاى شوې او گڼ
شمېر نور نومونه...،
نه پوهېږم د بايبل ليكوال د خاطراتو په دې بې محتوى كتاب كي څه ليدلي چي هغه ئې د
سپېڅلو كتابونو په فهرست كي شامل او د بايبل برخه ئې گرځوىل.

اسرت
بايبل لييك چي اسرت د يوې يهودي يتيمې نوم دئ ،دا كتاب د دې په اړہ بحث كوي ،په
مقدمه كي ئې راغيل :د پارس پاچا خشايار په خپيل مېرمني په دې سبب غصه شوى وو چي په
يوې مېلمستيا كي ئې برخه نه وه اخيستې ...په دې سبب ئې هغه له ملكه والي خلع كړہ او په
ځاى ئې اسرت ځان ته په نكاح كړہ!! د اسرت تره مردخاى ورته وويل چي خپل يهودي واىل مه
څرگندوه ،د خشايار صدراعظم هامان نومېدو ،چي ډېر متكرب وو او له ټولو ئې د احرتام هيله
درلوده ،يو ځل مردخاى د ده درناوى ونه كړ ،نو دى ډېر غصه شو ،پاچا ته ئې د ټولو يهودانو د
وژلو مشوره وركړہ ،پاچا له دې خرب نه وو چي اسرت د ده ملكه هم يهودۍ ده ،د يهودانو د وژلو
امر ئې وكړ ،مردخاى اسرت ته د دې حكم په اړہ خرب وركړ ،هغې پاچا ته وويل :زه هم له هغو
خلكو يم چي تا ئې د وژلو امر كړى ،پاچا دومره غصه كېږي چي فوراً حكم كوي چي هامان بايد
په همغه دار وځړول يش چي د يهودانو لپاره ئې جوړ كړى وو!! او د ده په ځاى ئې مردخاى د
صدر اعظم په توگه وټاكو!! يهودان دغه ورځ د پوريم د جشن په نامه ملانځي!!
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له دې مقدمې قياس كوىل شئ چي دا څنگه كتاب دئ؟ د بوډۍ انا تر نكل هم خندوونىك
نكل ،بوډۍ انا چي د ژمې په اوږدو اوږدو شپو كي خپلو وړو وړو ملسيانو ته كوم نكل كوي نو د
ورځي ئې له ځان رسه جوړ كړي او دې ته ئې پام وي چي دايس نه كوم شوخ ملىس ئې ورته
ووايي :انا انا!! نه منو؛ نه منو ،دا كيسه دي له ځانه جوړہ كړې ،نن موږ ته رښتينې كيسه وكړہ!!
خو د بايبل ليكوال د دې پروا هم نه كوي ،خپلو لوستونكو او منونكو ته د هغو وړو وړو ملسيانو
په سرتگه هم نه گوري ،د دې پروا نه كوي چي د درواغو دايس مجموعه يو ماشوم هم نه مني!!
څنگه به پاچا خپله مېرمن په دې سبب طالقوي چي په يوې مېلمستيا كي ئې برخه نه وه
اخيستې او د دې په ځاى به دايس ښځه كوي چي نه ئې پالر ورته معلوم دئ او نه نسب او
قبيله!! څنگه به ئې صدراعظم د يوه كس د عدم احرتام په سبب د ټولو يهودانو د وژلو پرېكړہ
كوي او پاچا به هم وررسه موافقه كوي ،بيا به د قرص مخي ته دار جوړوي او په دې وخت كي به
اسرت ځان پاچا ته معرفي كوي او بيا به پاچا پر خپل همغه صدراعظم غصه كېږي او د ده د وژلو
او په دار ځړولو امر به كوي!! او په ځاى به ئې يهودي مردخاى صدراعظم كوي!! پوښتنه كوو:
هامان څنگه پوه شو چي د اسرت تره مردخاى يهودي دئ ،تا خو ليكيل چي اسرت خپل يهودي واىل
پټ ساتىل وو؟!! كه تا ليكيل وى چي پاچا د يهودانو مذهب قبول كړى وو ،د همدې لپاره ئې
يوه يهودي ښځه وكړہ ،د همدې لپاره ئې يو يهودي صدراعظم كړ او د همدې لپاره ئې يهودانو
ته اجازه وركړہ چي په دريو ورځو كي  75000خلك ووژني ،نو د بوډۍ انا كوم شوخ مليس به هم
له كومي پوښتني پرته ستا نكل منلو ،خو تا خپل نكل دايس جوړ كړى چي هيچا ته د منلو نه
برېښي!!
دايس معلومېږي چي د بايبل ليكونيك دا قصه د دې لپاره له ځانه جوړہ كړې چي د يهودانو
پېغيل د اسرت په څېر كارونو ته چمتو كړي او ورته ووايي چي يوه ښايسته يهودي پېغله كوىل يش
خپل قوم ته له دايس الرو دومره سرت سرت خدمتونه وكړي!!
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ايوب
د بايبل د دې كتاب په مقدمه كي لولو :د ايوب كتاب د رنځ او ستونزي او د هغې د عواملو
په اړہ بحث كوي ...،ايوب يو نېك ،پوه او شتمن سړى وو ،ناڅاپه له كړاوونو رسه مخامخ شو،
لس زامن ئې په يوه طوفان كي مړہ شول ،شتمني ئې له السه ووته او په سختي ناروغۍ اخته
شو ،درې دوستان ئې پوښتني ته ورغلل ... ،ايوب ته ئې وويل :د گناهونو په سبب له بدي
ورځي رسه مخامخ شوى يې!! ايوب ټينگار كوي چي دايس نه ده ،خو خلك د ده خربه نه مني...
پرېشانه دئ خو په دې باور دئ چي خپل خداى نه دئ هېر كړى ،كه څه هم د مصيبتونو په
علت او سبب نه پوهېږي ،باآلخره خداى د لوخړو له منځه ورباندي غږ كوي او ورته وايي :انسان
هيڅكله د خداى په عظمت نه يش پوهېدى!! د خداى د خربو له اورېدو وروسته ايوب وويل :تر
دې د مخه زما غوږونو ستا په اړہ نور څه اورېدلي وو ،خو نن زما سرتگي تا گوري!! نو ځكه له
ځانه بې زاره يم او ستا په وړاندي په خاورو او ايرو كي توبه كوم!! ايوب په دې پوه شو چي په
خداى باندي د ده باور بايد له هغو پېښو رسه ونه تړل يش چي دى وررسه مخامخ كېږي!! خداى
د ايوب شتمني دوه برابره بېرته وركوي او لس زامن وربخښي ...د ايوب له كتابه دا نتيجه ترالسه
كوو( :كوم څه چي موږ په خپل ژوند كي وررسه مخامخ كېږو ،دا د خداى له اقتداره بهر نه دي،
د شيطان قدرت او اختيار په هغي محدودې كي دئ چي خداى ئې اجازه وركړې)...
مخيك له دې چي د دې كتاب د موضوع په اړہ بحث ته داخل شم څو خربي رضوري گڼم :ما
په ټول بايبل كي يوازي دا كتاب دايس وموندو چي څه نا څه د الهي كتاب نښي او آثار په كي
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ترسرتگو كېږ ي ،كه څه هم د كتاب ليكونيك موضوعات رسه خلط كړي او د مطلب له سمي او
روغي افادې عاجز پاته شوى .رسه له دې چي د ايوب كتاب د بايبل د نورو كتابونو په څېر له بې
بنسټو او بې محتوى خربو ډك دئ خو له نورو ئې توپري په دې كي دئ چي دلته څه ناڅه د
انسان يوې اسايس پوښتني ته د ځواب وركولو هڅه شوې ،خو په ډېره ناقصه او كمزورې توگه!!
بايبل هڅه كړې د مصيبتونو په اړہ پنځه توجيهات وړاندي كړي او په پنځو كي ئې يوه غوره او
معقوله ثابته كړي!! د ايوب په څېره كي د مصيبتونو د الملونو په اړہ يوه انگېرنه انځوروي او د
ده د څلورو دوستانو په څېرو كي څلور نوري انگېرني متثيلوي .دا يوه له هغو اسايس مسائلو ده
چي هر دين او مذهب بايد ځواب ورته ولري او دا توضيح كړي چي د مصيبتونو اسباب څه دي؟
انسان ولي له مصيبتونو رسه مخامخ كېږي؟ څوك ئې وررسه مخامخ كوي؟ خداى كه شيطان؟ ولي
ئې مخامخ كوي؟ د ده د گناه په سبب ئې خداى له مصيبتونو رسه مخامخ كوي كه شيطان ئې د
خپيل دښمنۍ په سبب وررسه مخامخ كوي؟
بايبل لييك( :د عوص په سيمي كي يو كس اوسېدو چي نوم ئې ايوب وو ،له خداى
وېرېدونىك ،نېك او له گناهونو ځان ساتونىك وو ،اوه زامن او درې لوڼي ئې وې اوه زره مېږي،
درې زره اوښان ،پنځه سوه جوړې غوايي ،پنځه سوه خرې او ډېر نوكران ئې درلودل!!)
د بايبل دغو ارقامو ته هم ځري شئ :اوه زامن ،اوه زره مېږي ،درې لوڼي ،درې زره اوښان،
پنځه سوه جوړې غوايي او پنځه سوه خرې!! دا هامغه اوه دي چي بايبل ئې ډېر ډېر راوړي او
په هر ځاى كي ئې كاروي!! دې ته مو هم پام وي چي د بايبل ليكوال په مقدمه كي د ايوب
عليه السالم زامن لس تنه گڼي خو دا دئ څو سطره وروسته ئې اوه گڼي!!

د ايوب د اميان آزموينه
بايبل تر دې رسليك الندي يوه مهمه اعتقادي مسئله د پنځو څېرو د ويناوو په ترڅ كي
څېړي ،دا بحث په ټول بايبل كي ځانگړى او استثنايئ حيثيت لري ،د بحث موضوع او د څېړني
څرنگوالي دې عنوان ته د بايبل په ټولو نورو عنوانو غوره واىل وركړى ،په دې اړہ ئې بحث كړى
چي انسان ولي له كړاوونو او مصيبتونو رسه مخامخ كېږي ،څوك او څه ئې مخامخ كوي؟ او د
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مصيبتونو په وړاندي د چا غربگون مثبت او صحيح دئ او د چا ناسم او غلط؟ څوك د صرب او
قناعت الر غوره كوي او څوك د شكايت او اعرتاض الر؟ د پنځو كسانو په ويناوو كي ئې دې ته
پنځه ځوابونه وركړي ،خو متأسفانه په دې نه دئ توانېدىل چي دې پوښتني ته واضح او معقول
ځواب ووايي ،تاسو به وگورئ چي بېل بېل نظريات ئې رسه خلط كړي ،په دايس حال كي چي
غواړي يو كس د صابر او قانع په توگه معرفي كړي او د هغه په وينا او عمل كي صرب او قناعت
انځور كړي ،هغه ته ئې شكايت او اعرتاض هم منسوب كړى ،له دې بحث نه لوستونىك دا نتيجه
نه يش ترالسه كوىل چي د چا وينا سمه ده او د چا ناسمه؟ او په اللّٰه تعاىل د اميان او باور تقاضاء
څه ده؟
بايبل لييك  :يوه ورځ چي فرشتې د خداى په وړاندي حارضي شوې وې ،شيطان هم وررسه
وو ،خداى له شيطانه وپوښتل :چېري وې؟ شيطان ورته وويل :د زميك چارچاپېر گرځېدم ،خداى
وويل :آيا زما بنده ايوب دي وليد؟ د زميك پر رس د ده په څېر انسان نشته ،نېك ،له خدايه
وېرېدونىك ،له گناه نه ځان ساتونىك ،شيطان وويل :كه له خدايه وېري ده ته گټه نه رسوىل نو دا
كار ئې نه كاوو!! هرڅه دي وركړي ...شتمني ئې ترې واخله بيا وگوره چي په څرگنده به له تا
انكار كوي!! خداى شيطان ته وويل :الړ شه ،د شتمنيو په اړہ ئې چي څه غواړې هغه وكړہ خو
ده ته تاوان مه رسوه ،شيطان ووت ...يوه ورځ چي د ايوب زامن د ده د مرش زوى په كور كي
مېلامنه وو ،يو كس ايوب ته راغى او وئې ويل :موږ يُوه كوله ،خره څرېدل چي سابيانو ناڅاپي
بريد وكړ ،كارگران ئې ووژل او څاروي ئې له ځان رسه يووړل ،يوازي زه ژوندى پاته شوم ،د ده
خربي ال پاى ته نه وې رسېدلې چي بل قاصد راغى او وئې ويل :له آسامنه اور راپرېوت ،ټول
شپانه او رمې ئې وسوزول ،يوازي زه ژوندى پاته شوم ...د ده خربه ال نه وه ختمه شوې چي بل
كس راغى او وئې ويل :كلدانيانو پر موږ بريد وكړ ،ستا اوښان ئې يوړل او نوكران ئې ووژل،
يوازي زه ترې ژوندى پاته شوم ،په همدې كي بل كس راورسېدو او وئې ويل :ستا ټول زامن او
لوڼي د مرش زوى په كور كي مېلامنه وو ،چي ناڅاپي تنده سيلۍ راغله او كور ئې وران كړ ،ټول
تر چتونو الندي شول ،يوازي زه ترې ژوندى پاته شوم ،په دې وخت كي ايوب پاڅېدو ،له ډېره
ويره ئې خپيل جامې څريي كړې ،د رس وېښتان ئې وخرييل او د خداى په وړاندي په خاورو كي
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پرېوت او وئې ويل :د مور له رحمه لوڅ دنيا ته راغلم او لوڅ به ځم ،خداى راكړي وو او خداى
واخيستل ،د خداى نوم دې مبارك وي!! له دې ټولو رسه رسه ايوب گناه ونه كړہ او خداى ته ئې
نامناسبه خربه ونه كړہ!! بيا مالئيك د خداى په وړاندي حارضي شوې ،شيطان هم وررسه وو ،د
شيطان او خداى ترمنځ همغه مخكنۍ خربي تكرار شوې او دا ځل خداى ورته وويل :ځه د ده د
بدن په اړہ چي څه غواړې وررسه وئې كړہ خو وژنه ئې مه!! نو شيطان د خداى له حضوره ووت
او ايوب ئې په دردوونكو دانو اخته كړ ،ايوب په ايرو كي كښېناست او يو كودړى ئې راواخيست
او ځان ئې پرې گراوو ،مېرمني ئې ورته وويل :آيا رسه له دې چي خداى دا ټول مصيبتونه
درباندي راوستل بيا هم ورته وفادار يې ،په خداى لعنت ووايه او ومره!! ايوب ورته وويل :ته د
يوې بې عقلې ښځي په څېر خربي كوې ،آيا يوازي ښه شيان به له خدايه موږ ته رسېږي او بد
نه؟!! د دغو ټولو مصيبتونو رسه رسه ايوب د خداى په اړہ بده خربه ونه كړہ.
د بايبل په دې وينا كي څو خربي د پام وړ دي:
• شيطان دايس معرفي كوي چي كوىل يش د مالئكو په څنگ كي د اللّٰه تعاىل په حضور كي په
وار وار ودرېږي ،د خربو كولو مجال او د اللّٰه تعاىل د مخلصو بندگانو د ځورولو او په مصيبتونو د
دوى د اخته كولو اجازه ترالسه كړي!! دا خربي نه له الهي كتابونو رسه اړخ لگوي او نه د اللّٰه
تعاىل له شأن رسه ،له مقربو فرشتو رسه يو ځاى د اللّٰه تعاىل په حضور كي د شيطان په وار وار
حارضېدل او د اللّٰ ه تعاىل د يوه مخلص او صالح بنده د ځورولو اجازه ترالسه كول ،له ديني
ارشاداتو رسه متصادمه رأيه ده ،اللّٰه تعاىل له دې ډېر لوړ دئ چي شيطان په خپل حضور كي
ومني او هغه ته د مصيبتونو د نازلولو واك وركړي ،قرآن ،شيطان دايس معرفي كوي چي اللّٰه
تعاىل رټىل ،لعنت ئې پرې ويىل او آسامن ته د ختلو الر ئې پرې تړلې .همدا راز قرآن فرمايي چي
په آسامن او زميك كي اللّٰ ه تعاىل دايس څوك نه دئ پيدا كړى چي د گټي او تاوان رسولو واك ئې
هغه ته سپارىل وي ،شيطان خو پرېږده مقربو فرشتو او پيغمربانو عليهم السالم ته هم دا واك نه
دئ وركړى شوى .په الهي دين كي د رشك او توحيد ترمنځ توپري په دې كي دئ چي يو ئې اللّٰه
تعاىل ټولواك گڼي او بل ئې د اللّٰه تعاىل ترڅنگ نور ذوات د واك خاوندان او د اللّٰه تعاىل
رشيكان.
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له يوې خوا ايوب عليه السالم د يوه شاكر او صابر بنده په توگه معرفي كوي خو له بيل خوا
ئې د يوه شاكي ،ناراضه او د اللّٰه تعاىل په پرېكړو د اعرتاض لرونيك په توگه!! له يوې خوا ده ته
دا خربه منسوبوي چي مېرمني ته ئې وويل :آيا له خدايه به يوازي ښه شيان راريس او بد شيان
نه؟ خو له بيل خوا ئې دايس معرفي كوي چي په اللّٰه تعاىل باندي سخت اعرتاض لري چي ولي ئې
له كړاوونو رسه مخامخ كړى!! خو قرآن د ايوب عليه السالم په اړہ فرمايي:
ََُ َ ۡ َ َ َ َ ُٓ َ َ َ َ ُ ُ ََ َ َۡ َ ُ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َُ َ َ َ ۡ َ
ين * فٱستجبنَا لهۥ فكشفنَا ما بِهِۦ ِمن
وأيوب إِذ نادى ربهۥ أنِي مسنِي ٱلضر وأنت أرحم ٱلر ِح ِم
ۡ
ُضر ۖ َو َء َات ۡي َن ُه أَ ۡهلَ ُهۥ َوم ۡثلَ ُهم َم َع ُه ۡم َر ۡح َم ٗة م ۡن عندنَا َو ِذ ۡك َرى ل ِل َعبد َ
ين * اَلنبياء84 -83 :
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ٖ
او ايوب درياد كړہ چي كله ئې خپل رب ته دايس دعاء وكړہ :ما ته تكليفونه رارسېدلي او ته تر
هر رحم كوونيك ډېر مهربان يې! نو د ده دعاء مو قبوله كړہ او هغه كړاو مو ترې دفع كړ چي
پرې اخته شوى وو ،د ده كورنۍ مو وركړہ او له مثل رسه ئې ،زموږ له لوري د يوې پېرزويني په
توگه او عابدانو ته د يوه تذكار او يادوني په توگه.
گورئ چي دلته ايوب عليه السالم د اللّٰه تعاىل د واقعي بندگانو لپاره د يوې بېلگي په توگه
معرفي شوى خو بايبل له يوې خوا ده ته دا خربه منسوبوي چي وئې ويل :د مور له رحمه لوڅ
دنيا ته راغلم او لوڅ به ځم ،خداى راكړي وو او خداى واخيستل ،د خداى نوم دې مبارك وي!!
خو له بيل خوا لييك چي په دې وخت كي ايوب پاڅېدو ،له ډېره ويره ئې خپيل جامې څريي كړې،
د رس وېښتان ئې وخرييل او د خداى په وړاندي په خاورو كي ورغښت!!! يوه كس ته په يوه
وخت كي دا دواړہ خربي منسوبول رصيح تناقض دئ.
قرآن د ده په اړہ فرمايي چي هغه نېك انسان ،صربناك او اللّٰه تعاىل ته ډېر مخه كوونىك بنده
وو:
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
َ
َ
ٓ
ُ
ُ
ُ ۡ ۡ َ َ َ
ََ
ۡ
َ َ
َ ...وٱذ ُك ۡر َع ۡب َدن َا أي َ
اب * ۡٱركض ب ِ ِرجل ِك ۖ هذا
وب إِذ نادى َربه ٓۥ أنِي َمسن ِ َي ٱلش ۡي َط ُن بِنُص ٖب َوعذ
ٍ
ۡ َ ُۢ
ۡ
َ
ۡ ٗ َ ۡ
َ ۡ َُ َۡ َُ َۡ َ َ
ُْ
ُمغت َسل بَا ِرد َوش َراب * َو َوهبنَا له ٓۥ أهلهۥ َو ِمثل ُهم مع ُه ۡم َرح َمة ِمنا َو ِذك َرى ۡلِ ول ِي ٱٓأۡلل َب ِب *
ۡ َُۡۡ َُ ََ
ُۡ
َ َۡ ۡ َ َ ۡ َُ َ
ۡٗ َ ۡ
َوخذ ب ِ َي ِد َك ِضغثا فٱض ِرب بِهِۦ َوَل تحنَث ۗ إِنا َوجدنه صاب ِ ٗرا ۚ نِع َم ٱلعبد إِنه ٓۥ أواب * ص44 -41 :
د قرآن له وينا په رصاحت رسه معلومېږي چي د ايوب عليه السالم مېرمن صالح او با وفا مريمن
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وه او په سختو ورځو كي ئې ايوب عليه السالم يوازي نه دئ پرېښى.
خو بايبل وايي چي هغې ايوب عليه السالم ته وويل : :آيا رسه له دې چي خداى داټول
مصيبتونه درباندي راوستل بيا هم ورته وفادار يې ،په خداى لعنت ووايه او ومره!!
په يقين رسه ويىل شو چي په اصيل انجيل كي به د ايوب عليه السالم يادونه په همغه توگه
شوې وي چي په قرآن كي راغلې ،خو د بايبل كمزوري ليكوال له هغې دايس بې محتوى قصه
جوړہ كړې ،كه د بايبل ليكوال په دې قصې كي د قرآن اسلوب غوره كړى وى ،ايوب عليه السالم
ئې د صرب او قناعت بېلگه ،مېرمن ئې د وفادار دوست په توگه ،زامن او خپلوان ئې د بې وفا
خپلوانو او دوستانو په توگه او دا څلور كسان ئې دايس انځور كړي وى چي يو ئې د مصيبتونو او
كړاوونو په وخت كي په مصيبتونو اخته دوست مالمتوي او مصيبتونه د ده د اشتباهاتو او
گناهونو نتيجه گڼي ،بل ئې له كړاوونو وتلو لپاره د غلطو الرو چارو غوره كولو ته هڅوي او بل
ئې په خپ لو كړنالرو كي تجديد نظر ته تشويقوي ،د قصې په ترڅ كي ئې د شيطان ونډہ ښه
متثيل كړې وى او اللّٰ ه تعاىل ئې همغيس معرفي كړى وى چي له هغه رسه ښايي ،نو دا كتاب به د
بايبل تر ټولو غوره او مفيد كتاب وو ،خو متأسفانه هغه اشتباه كړې او قصه ئې په ناسم لوري
غزولې ده.
د بايبل د نظر په خالف قرآن شيطان دايس معرفي كوي چي كار ئې يوازي د انسان وسوسه
كول ،گناه او بد كار ته هڅول ،بد عزائم او غلط افكار ئې په سينه كي راپيدا كول دي ،نه پر
انسان څه تسلط لري او نه د تاوان او رضر رسولو توان.
د حوادثو ،مصيبتونو او پېښو په اړہ څلور نظريې وړاندي كېږي:
• يوه د بايبل دغه نظريه چي وايي :په انسان باندي چي كوم مصيبتونه راځي ،دا د شيطان كار
دئ ،خداى شيطان ته دا اجازه وركوي چي انسان له كړاوونو او مصيبتونو رسه مخامخ كړي.
• بله دا چي انسان د خپلو گناهونو په سبب له مصيبتونو رسه مخامخ كېږي ،هر په مصيبت
اخته انسان په حقيقت كي يو گناهگار انسان دئ!! دا ځكه چي مصيبتونه يوازي يو المل لري او
هغه د انسان گناه ده او بس.
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• درېيمه نظريه هغه ده چي وايي :ټولي پېښي تصادفي حوادث دي ،كه دا سرت سرت طوفانونه
دي ،كه سيالبونه ،كه زلزلې او وچ كالي او كه وړې وړې پېښي ،د يوه انسان له عادي بيامرۍ
نيولې تر هغو لويو لويو پېښو چي په ميلونونو خلك ترې متأثره يش ،دا ټول طبيعي اسباب او
عوامل لري ،د خلكو له كړو وړو او گناهونو رسه ئې هيڅ تعلق نشته ،هم گناهگار نييس او هم
بې گناه ،نه ئې د انسان بد عمل په راتلو كي څه ونډہ لري او نه ئې ښه عملونه په مخنيوي كي.
خو قرآن فرمايي چي د ښه او بد ،راحت او مصيبت ،نعمت او نقمت پرېكړہ د اللّٰه تعاىل له
لوري كېږي ،نه شيطان په دې كي څه ترصف او مداخله كوىل يش او نه په زميك او آسامن كي له
اللّٰه تعاىل پرته بل څوك .د هري پېښي پرېكړہ د اللّٰه له لوري كېږي ،هره حادثه د هغه په اراده
رامنځته كېږي ،اللّٰ ه نه په چا ظلم كوي او نه د عدالت خالف پرېكړہ ،له هر فرد او ټولني رسه
همغه څه كوي چي د عدالت له مخي ئې مستحق وي ،نه سرت سرت حوادث تصادفي پېښي دي او
نه واړہ واړہ مصيبتونه ،كله د انسان بد عملونه د دې مصيبتونو د راتلو المل وي او نېك عملونه
ئې د تم كيدو باعث او كله اللّٰ ه تعاىل غواړي د مصيبتونو په ترڅ كي انسان وروزي ،كامل ته ئې
ورسوي او هغه استعدادونه په كي راويښ او ځالنده كړي چي يوازي له كړاوونو رسه د مخامخ
كېدو په صورت كي په انسان كي وده كوي ،لكه هغه ماشوم چي د لومړي ځل لپاره په خپلو
پښو تگ زده كوي نو په وار وار لوېږي او لټېږي او په همدغو لوېدلو او لټېدلو كي د ده روزنه
كېږي ،ډېر څه ورښودل كېږي ،هډوكي ئې مضبوطېږي او په لوړو ژورو كي د تلو هرن زده كوي.
• قرآن فرمايي:
ُ
َ َ ۡ َ ُ
ََٓ ُ
ُۡ ْ َ َ
َوما أ َص َبكم ِمن م ِص َيب ٖة فب ِ َما ك َس َبت أيۡ ِديك ۡم َو َيعفوا عن كثِيرٖ * الشورى30 :
او په كوم مصيبت چي تاسو اخته كېږئ نو دا ستاسو د خپلو الس ته راوړنو په وجه دئ او له
ډېرو ئې (اللّٰه ) تېرېږي.
دا آيت په ډېر رصاحت او قاطعيت رسه وايي چي مصيبتونه ستاسو د كړو وړو په سبب
راځي او دا چي دا ستاسو د گناهونو يوازي د يوې برخي سزا ده ،كه اللّٰه عفو ونه كړي او له تاسو
رسه د فضل او عفوې په ځاى د عدل له مخي معامله وكړي نو تر دې به ئې سرت سرت مصيبتونه
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درباندي نازل كړي وو.
همدا راز فرمايي:
َ ۡ
ُ
ُ ُ َ
ۡ َۡ ُ
َ ۡ
َ
َما ٓ أَ َص َ
اب ِمن م ِص َيب ٍة إَِل بِإِذ ِن ٱللهِ ۗ َومن يُؤ ِم ۢن بِٱللهِ َيه ِد قل َبهۥ ۚ َوٱلله بِك ِل ش ۡي ٍء عل ِيم *
التغابن11 :
هيڅ مصيبت نه راځي مگر د اللّٰه په إذن رسه او څوك چي پر خداى اميان لري ،زړہ ئې ورهدايت
كړي او اللّٰه په هر څه ښه پوه دئ.
دا آيت هم په ډېر تأكيد او قاطعيت رسه وايي چي هيڅ مصيبت په خپل رس او تصادفي نه
راځې ،د اللّٰ ه په حكم او إذن راځي ،د اميان خاوندان ئې په وجه او حقيقت پوهېږي او په دې
اړہ ئې اللّٰه زړونه روښانه كوي او له شك او اعرتاض نه ئې خوندې ساتي.
مسلامنانو ته په دې اړہ دايس الرښوونه كوي:
ُ َ
َ
َ
َ
ُ
ۡ
ۡ
ََ
ُ َ ُ َۡ
ۡ َ ۡ َ ُ َ
ۡ َ
َ
ٓ َ َ ََ
قل لن يُ ِص َيبنَا إَِل ما كت َب ٱلله لنَا ه َو َمولىنَا ۚ َوعلي ٱللهِ فل َيت َوك ِل ٱل ُمؤ ِمنُون * قل هل ت َربصون
َ َ
َٓ َٓ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َۡ َ َ ۡ ُ َََ َ ُ ُ ۡ َ ُ َ ُ ُ ُ َ َ
ۡ
اب ِمن ِعن ِدهِۦٓ أ ۡو بِأيۡ ِدينَا ۖ
بِنا إَِل إِحدى ٱلحسنيي ِن ۖ ونحن نتربص بِكم أن ي ِصيبكم ٱلله بِعذ ٖ
ََ َُ ْ َ ََ ُ َُ ُ َ
فت َربص ٓوا إِنا معكم مت َربِصون * التوبة52 -51 :
ووايه :له هغه څه پرته چي اللّٰه راته ليكيل هيڅكله څه نه راريس  ،هغه مو موال دئ او مؤمنان
خو بايد پر اللّٰه توكل وكړي ،ورته ووايه :آيا موږ ته له دوو د يوې ښېگڼي پرته د بل څه انتظار
لرئ؟ او موږ خو ستاسو لپاره يا دې ته سرتگي په الره يو چي اللّٰه مو له خپل لوري په كوم عذاب
اخته كړي او يا زموږ په الس ،نو انتظار وكړئ چي موږ هم دررسه انتظار كوونيك يو.
دا مبارك آيتونه هم په پرېكنده ډول وايي چي هيڅكله كوم دايس مصيبت نه دررسېږي چي
اللّٰ ه تعاىل له مخيك نه وي درته ليكىل ،كه دا مرگ ژوبله وي ،په جگړي كي ماته وي ،يا كوم بل
مصيبت ،مؤمنان به په خداى توكل كوي ،د مصيبتونو په اړہ به هيڅكله دا شك نه كوي چي دا په
خپل رس او د اللّٰه تعاىل له عادالنه پرېكړي پرته نازل شوي .قرآن د يوې دايس ډلي يادونه كوي
چي ورته وويىل شو :السونه مو راتم كړئ ،ملونځ وكړئ او زكات وركړئ ،خو كله چي پر دوى جهاد
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فرض كړى شو نو ځيني ئې له له خلكو دايس وېرېدل لكه له اللّٰه او يا تر دې هم سخته وېره او
ويل ئې :اې زموږ ربه! ولي دي پر موږ جنگېدل فرض كړل؟ ولي دي تر يوې نږدې نېټې ونه
ځنډولو؟ اللّٰه تعاىل وفرمايل :دوى ته ووايه چي د دنيا متاع خو وړوىك ىش دئ او آخرت غوره
دئ ،د هغو لپاره چي تقوى ئې غوره كړہ ،او د بڅركي په اندازه به پر تاسو تېرى ونه يش ،چي
چېري وئ مرگ به مو بيا مومي ،كه څه هم په دنگو كلكو ماڼيو كي وئ ،او ورپسې د مصيبت په
اړہ فرمايي:
َ
ُ ۡ َ
َََُ
ۡ
ُ ُ ْ َ
َُ ْ ۡ ُ ۡ ۡ ُ َۡ ُ
أ ۡينَ َما تكونُوا يُد ِركك ُم ٱل َموت َولو كنتُ ۡم فِي بُ ُروج ٖ مشيدةِٖۗ ِإَون ت ِصب ُه ۡم ح َسنَة َيقولوا ه ِذهِۦ ِمن
َ
ُۡ ُ ۡ
ۡ
َ َٰٓ ُ َ ۡ َ ۡ
ُ ۡ َ َ ُ ُ ْ َ
ِعن ِد ٱللهِ ۖ ِإَون ت ِصب ُه ۡم سيِئة َيقولوا ه ِذهِۦ ِمن ِعن ِد َك ۚ قل كل ِمن ِعن ِد ٱللهِ ۖ ف َمالِ هؤ َٓل ِء ٱلقوِم
َ
َ َ ُ َ َۡ َ َ ٗ َٓ ََ َ ۡ َ
َ َ َ َۡ َ
َٓ ََ َ
َل يَكادون َيفق ُهون ح ِديثا * ما أصابَك ِمن ح َسنَ ٖة ف ِم َن ٱللهِ ۖ َوما أصابَك ِمن سيِئ ٖة ف ِمن نف ِسك ۚ
ََۡ َ َۡ َ َ
ُ ٗ ََ
َ ٗ
س َرسوَل ۚ َوكفي بِٱللهِ شهِيدا * النساء79 -78 :
وأرسلنك ل ِلنا ِ
چي هرځاى وئ مرگ به مو بيا مومي ،كه څه هم په دنگو كلكو ماڼيو كي وئ او چي كومه
ښېگڼه ئې په برخه يش نو وايي :دا خو د اللّٰه له لوري ده ،خو كه كړاو ئې په برخه يش نو وايي:
دا خو له تا څخه دئ ،ورته ووايه :ټول د اللّٰه له لوري دي ،په دې خلكو څه شوي چي په هيڅ
خربي نه پوهېږي .له ښېگڼي چي څه ستا په برخه يش نو د اللّٰه له لوري ده او چي كړاو او
ستونزه درورسېږي نو هغه پخپله ستا لخوا ده ،ته خو مو خلكو ته يو استازى لېږىل يې او اللّٰه د
شاهد په توگه كافي دئ.
گورئ چي قرآن مصيبتونه د اللّٰه تعاىل له لوري گڼي ،د گټي او تاوان پرېكړہ هغه ته
منسوبوي ،ښېگڼه د ده پېرزوينه او كړاو د انسان د عمل سزا بولي ،كله ئې د مرگ په څېر يو
فطري بهري گڼي چي پرېكړہ ئې اللّٰ ه تعاىل كوي او د انسان ښه يا بد عمل هيڅ اغېز پرې نه لري
او كله ئې د انسان د عملونو پايله او سزا.
بايبل له دې وروسته د هغو څلورو كسانو خربي رااخيل چي ايوب عليه السالم ته راغيل ،د
ده دردناكه وضعه ئې ليدلې ،د ده شكايتونه ئې اورېدلي او د ده د شكايتونو په اړہ ئې خپل
نظر وړاندي كړى ،لييك:
بايبل د قرآن په رڼا كي

441

درې دوستان ئې خوا ته راغلل ،اليفاز تيامني ،بلدد شوحي او سوفر نعامتي ...،د ده دردونو
ته په پام رسه ئې اوه ورځي (بيا هم اوه!!) له څه ويلو پرته د ده په خوا كي تېري كړې ...ايوب
په شكايت كولو پيل وكړ ،وئې ويل :په هغي ورځي هم لعنت چي زه په كي دنيا ته راغلم او په
هغي شپې هم چي زه د مور په رحم كي پيدا شوم ،كاش دا ورځ د تل لپاره هېره يش ،د خداى
له ياده هم ووځي!!  ...محو يش او نور نو د مياشتي په ورځو كي حساب نه يش!!  ...په دې
شپې لعنت ووايئ چي زما د زېږېدو سبب شوه او له دغو مصيبتونو رسه مخامخ شوم ،ولي په
دې ورځ مړ نه شوم؟!!  ...كاش مړ پيدا شوى وى...ځكه د مرگ په دنيا كي انسان آرامه وي او د
رشيرو خلكو له ځورونو خوندي ،زنداني د زندان د ساتونيك چيغي نه ځوروي ،غني او فقري يو
شاني وي ،غالم د ارباب له السه آزاد وي ... ،ولي بايد پر هغو خلكو د ژوند رڼا ولگېږي چي په
بدبختۍ كي ژوند كوي؟ ولي هغو خلكو ته مرگ نه راځي چي د مرگ په انتظار كي دي ،دايس
لكه څوك چي د گنج په لټه كي وي؟ ...
گورئ چي دلته ايوب عليه السالم دايس ښودل شوى :له خپل پيدايښته بې زار ،مرگ تر ژوند
غوره گڼي او متنا ئې كوي ،د هغو خلكو په پېدا كېدلو اعرتاض لري چي په بدمرغيو كي ژوند
كوي!! دا خربي نه له يوه پيغمرب رسه ښايي او نه له يوه صابر بنده رسه ،دا يوازي د يوه شاكي او
بې صربه بنده خربي كېدى يش.
بايبل د هغو شكايتونو په اړہ چي ايوب عليه السالم ته ئې منسوب كړي ،د ده د يوه دوست
غربگون دايس انځوروي :اليفاز تيامني وويل :ايوبه! اجازه راكوې چي څو خربي وكړم ،ځكه نور نو
چوپ نه شم پاته كېدى ،تا مخيك خلكو ته ويل :چي پر خداى توكل وكړئ ،كمزورو ته دي ډاډ
وركاوو او د دوى زړونه دي مضبوطول ،ستا په څېر نېك سړى بايد په دايس حالت كي خپل
اعتامد له السه ورنه كړي او نااميده نه يش ...لږ فكر وكړہ آيا تراوسه دي ليدلي چي كوم نېك او
بې گناه سړى هالك شوى وي؟ تجربې ښودلې :چي څه كرې هغه به رېبې!!  ...يوه شپه چي په
ژور خوب ويده وم ،ناڅاپه مي يو غږ تر غوږ شو او يو حقيقت راته څرگند شو ،د روح حضور
مي احساساوو خو نه مي ليدله ،وېري اخيستى وم ...په هغه وحشتناك سكوت كي مي دا زمزمه
واورېده :آيا خاوري ن انسان كوىل يش د خالق خداى په نظر كي بې گناه وي ،حتى د آسامن
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فرشتې هم د خداى له نظره پاكي نه دي!!! ....انسان بې موجبه او بې علته په بال او بدبختۍ نه
اخته كېږي ،د بدبختۍ چينه په خپله له انسانه راخوټېږي ،كه زه ستا په ځاى وى خپل مشكالت
به مي خداى ته وړاندي كړي وو ،ځكه خداى عجيب عجيب كارونه او خارق العاده معجزې
تررسه كوي ...هغه باران وروي ،فقريان او مظلومان ژغوري او ظاملان او بدكاران له بدو پايلو رسه
مخامخ كوي...هغه څوك نېكمرغه دئ چي خداى ئې تنبيه كړي ،د هغه په تنبيه مه غمجن كېږہ،
كه تا ټپي كړي نو د ټپونو عالج دي هم كوي او له هري بال دي ژغوري!!  ...حيوانات به رضر نه
يش دررسوىل ،له قحطي او جگړو به وېره نه لرې ،كور به دي خوندي وي او څه به دي نه غال
كېږي ،نسل به دي د وښو په څېر زيات يش ،برياىل به له دنيا والړ شې ...تجربې ما ته ثابته كړې
چي دا خربي حقيقت لري ،نو زما نصيحت واوره!!
كه لږ ځري شو نو د ايوب عليه السالم د دې دوست ډېري خربي به هغيس ومومو چي له
د يني ارشاداتو رسه سمون خوري ،خو څو اسايس اشتباهات په كي ليدل كېږي :د مصيبتونو
يوازينى المل د انسان گناه گڼي او گناه ته هومره عموميت وركوي چي فرشتې هم نه ترې
مستثنى كوي ،د ده د خربي معنى دا ده چي هر په مصيبت اخته انسان گناهگار دئ او دا خربه
حقيقت نه لري ،ډېر ښه خلك هم په مصيبتونو اخته شوي او ډېر بد خلك هم په دنيا كي د خپلو
گناهونو له سزا خوندي پاته شوي.
بايبل دې كس ته د ايوب عليه السالم ځواب دايس گڼي( :كه تاسو توانېدى شوى چي زما
غمونه وتلئ نو درته معلومه شوې به وه چي د ساحل تر شگو هم درانه دي ،د همدې لپاره مي
خربي توندي او ترخې دي ،قادر خداى زه په خپلو غشو ويشتىل او پر زميك غورځوىل يم ،د ده
زهرجن غيش زما په زړہ كي ننوتي ... ،حيوان هغه مهال چيغي وهي چي وږى وي ....كاش
خداى زما هيله تررسه كړي او ومرم!! كه پوهېدى چي دا كار كوي نو له دې ټولو دردونو رسه رسه
به خوښ وم ،ما هيڅكله د خداى له اوامرو رسغړاوى نه دئ كړى ،څنگه كوىل شم دا حالت
وزغمم ... ،انسان بايد د خپل عاجز دوست په اړہ مهربان وي ...زه ستاسو په دوستۍ باور نه
لرم ،ځكه تاسو د هغي ويالې په څېر يئ چي په دوبي كي اوبه په كي بهېږي او په ژمي كي وچه
وي ،كاروانيان د خپيل تندي د رفع كولو لپاره وريش خو اوبه په كي ونه مومي او له تندي
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ومري...زه هم له تاسو نااميده شوى يم ،تاسو زما د وضعي له ليدو وېرېږئ ،دې ته تيار نه يئ
چي زما مرسته وكړئ...آيا له تاسو مي غوښتي چي له دښمنانو مي وژغورئ؟ يوازي يو منطقي
ځواب درنه غواړم :ما ته ووايئ چي څه غلطي او گناه مي كړې؟ آيا په دې دليل مي مالمتوئ
چي له ډېري نااميدۍ مي بې ارادې چيغي وهلې دي؟ ما مه محكوموئ ځكه بې گناه يم!! ...زما
بدن له پرهارونو او چين جو ډك دئ ...،پرېږدئ چي خپل غمونه بيان كړم ،اې خدايه! آيا زه يو
وحيش ځناور يم چي په بند كي دي اچوىل يم؟! حتى هغه وخت هم چي په خپل پالنگ رس ږدم
چي په خوب رسه څو شېبې غمونه هېر كړم ،ته مي د توري شپې په هولناكي تيارې رسه
وېروې!!  ...زه له ژونده بې زاره يم ،په دغو څو ورځو كي چي زما له ژونده پاته دي ما خپيل
مخي ته پرېږده!! ...اې خدايه چي د بندگانو د عملونو شاهد يې! آيا زما گناه تا ته كوم تاوان
دررسوىل؟ ولي دي زه په خپلو غشو په نښه كړى يم؟ ...ولي زما گناه نه بخښې؟)...
دلته ايوب عليه السالم ته دايس خربي منسوب شوې چي د شكوې او شكايت انتهاء ورته
ويىل شو ،ځان بې گناه گڼي ،د اللّٰه تعاىل په پرېكړي او پر هغه مصيبت چي دى ئې پرې اخته
كړى سخت اعرتاض لري ،د مرگ متنا كوي ،له خپلو دوستانو دا ځواب غواړي چي اللّٰه تعاىل په
كومي گناه نيوىل؟!!
بلدد ځواب وركوي:
اې ايوبه! تر كله به دا خربي كوې؟ ستا خربي هيس بابوزي دي ،آيا قادر خداى عدالت تر
پښو الندي كوي؟ زامنو دي گناه وكړہ او خداى په حقه سزا وركړہ ،خداى ته دعاء وكړہ ،كه پاك
او ښه سړى يې نو خداى به ستا دعاء قبوله كړي ،بركت به ستا د كورنۍ په برخه كړي ،دومره څه
به دركړي چي ستا مخكنى ژوند به د هغه په پرتله هيڅ وي ،له سپين ږيرو وپوښته چي له خپلو
تجربو دي خرب كړي ،موږ هومره ژوند نه دئ كړى چي په هرڅه پوه شو ،د مخكنيو له پوهي او
حكمت څه زده كړہ ،هغوى به درته ووايي :څوك چي خداى هېر كړي نااميده يش ،بې خدايه
خلك دايس وي لكه څوك چي د غڼې ځالي ته پناه وړي ،كه تكيه پرې وكړي لوېږي او كه ځان
ترې راځوړند كړي نه ئې يش ساتىل ... ،پوه شه چي خداى خپل نېك بندگان يوازي نه پرېږدي او
بدكاران نه بريالي كوي)...
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د بلدد د ځواب اسايس ټيك دا دي :زامنو دي گناه كړې وه او خداى مناسبه او عادالنه سزا
وركړہ ،كه ته پاك يې نو خداى ته دعاء وكړہ خداى د پاكانو دعاء قبلوي ،له كړاوونو به دي
وژغوري...
ايوب ځواب وركړ:
په دې خربو پوهېږم .. ،خو ما ته ووايئ چي انسان څنگه كوىل يش د خداى له لوري ښه
وگڼل يش؟ كه وغواړي له هغه رسه بحث وكړي نه يش كوىل چي له زرهاوو پوښتنو ئې يوې ته
ځواب ووايي!! ځكه چي خداى پوه او ځواكمن دئ او هيڅوك ئې مقابله نه يش كوىل!! ناڅاپه
غرونه خوځوي او پ ه غصې رسه ئې رانسكوروي او د زميك ستني لړزوي ... ،عجيب كارونه كوي...
زما تر څنگ تېرېږي خو زه ئې نه وينم ،هر څه چي وغواړي له ځان رسه ئې وړي ،څوك پرې دا
اعرتاض نه يش كوىل چي دا څه كوې؟ ...زه څوك يم چي مجادله وررسه وكړم ...حتى كه هغه
مرستي ته راوبلم او رايش ،پوهېږم چي زما خربي نه اوري ،لوخړي به راولېږي ،ما به وځپي او
هيس به زما پرهارونه رازيات كړي ،څوك كوىل يش عادل خداى محكمې ته احضار كړي؟!! كه څه
هم زه بې گناه يم ،دا م ا ته اهميت نه لري ،خداى هم گناهگار له منځه وړي او هم بې گناه!!
كله چي يو بې گناه په كوم مصيبت اخته يش او وئې وژني ،خداى پرې خاندي!! خداى دنيا د
گناهگارانو الس ته وركړې!! هغه د قاضيانو سرتگي ړندې كړې دي تر څو عدالت ونه يش كړى!!
كه دا د خداى كار نه وي نو د چ ا كار دئ؟! غواړم ښاد اوسم او خپل غمونه هېر كړم خو نه شم
كوىل ،وېرېږم چي خداى به مي په بل غم اخته كړي ،ځكه پوهېږم چي ته ما بې گناه نه شمېرې،
نو كه په هر صورت كي زه گناهگار يم زما هڅي به څه گټه ولري؟!! ته د انسان په څېر نه يې
چي ځواب دركړم يا محكمې ته دررسه والړ شم ،كاش زموږ تر منځ كوم شفيع وى چي رسه پخال
كړي ئې وى ،هغه مهال به تا زما له تنبيه كولو الس اخيست او ما به له تا وېره نه درلوده!! اې
خدايه! ما مه محكوموه ،فقط راته ووايه چي ما څه كړي چي دايس چلند رارسه كوې؟! آيا ستا له
نظره دا سم كار دئ چي پر ما ظلم وكړې او هغه انسان سپك او ذليل كړې چي تا په خپله پيدا
كړى او بدكارانو ته خوښي او سوكالي ورپه برخه كړې؟!!  ...تا پيدا كړم ،تا ژوند راكړ ،تا سرت كړم،
تا وروزمل ...،خو له دې ټولو رسه رسه له اوله ستا په اړہ دې فكر كي وم چي كه زه گناه وكړم نو
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ته به مي نه بخښې او له منځه به مي وړې!! څومره بې وزىل انسان يم ،كه سم كار وكړم مهم نه
گڼل كېږي ،خو كه وړوكې گناه وكړم سماليس تنبيه كېږم ،كه وغواړم له زميك پاڅم نو د زمري په
څېر راباندي بريد كوې او خپل قدرت ښيې ... ،نو ولي دي زه پيدا كړم؟!! ...
دلته هم ډېري ناسمي او د ايوب له شأن نه ډېري لري خربي هغه ته منسوب شوې ،له
خدايه كامالً نااميده ښودل شوى ،غواړي محكمې ته ئې بوځي ،ځان بې گناه گڼي خو وايي چي
دا هيڅ اهميت نه لري ځكه خداى هم بې گناه وژني او هم گناهگار نو بې گناهي څه گټه
لري؟!! وايي خداى هغه وخت خاندي چي يو بې گناه انسان په مصيبت اخته كړي او وئې وژني،
خداى دنيا د گناهگارانو په الس كي وركړې ،په دې اعرتاض لري چي خداى ولي هغه انسان
سپكوي چي ده په خپله پيدا كړى ،ولي بدكارانو ته سوكالي ورپه برخه كوي؟ كه د بايبل ليكونيك
دا خربي بل چا ته منسوب كړې وى او ځواب ئې د ايوب لخوا وركړى وى ،نو د منلو وړ وو ،خو
دايس خربي يوه پيغمرب ته منسوبول چي الهي اديان ئې د كافرانو ناسمي انگېرني او غلطي خربي
گڼي او ځواب ئې وايي ،د بايبل د ليكوال مشوش ذهن په گوته كوي ،كه تاسو قرآن ته مراجعه
وكړئ نو وبه گورئ چي دايس ويناوي كافرانو ته منسوبوي او ځواب ئې وايي ،قرآن مرگ ته د سزا
په سرتگه نه گوري بليك يو فطري بهري ئې گڼي ،هم ښه انسان مري او هم بد ،قرآن فرمايي چي
اللّٰ ه تعاىل د زميك اقتدار صالحانو ته سپاري نه گناهگارانو ته ،كه چېري گناهگاران اقتدار ترالسه
كړي نو دا د اللّٰه تعاىل د مريض خالف حالت دئ ،دا حالت د انسانانو د خپلو غلطو ترصفاتو او
گناهونو نتيجه ده ،اللّٰه تعاىل انسان آزاد او د اختيار خاوند پيدا كړى ،ده له خپل اختيار غلطه
استفاده كړې او دا حالت ئې راپيدا كړى ،يوه د ظلم الر غوره كړې او بل ظلم ته تسليم شوى،
اللّٰه تعاىل نه په دې رايض كېږي چي څوك ظلم وكړي او نه په دې چي څوك ظلم ته تسليم يش
او د ظامل ملگرتيا وكړي .اللّٰه تعاىل په دې نه رايض كېږي چي څوك په مصيبتونو اخته يش،
برعكس له مصيبتونو د انسان ژغورل خوښوي او خپلو صالحو بندگانو ته امر كوي چي په
مصيبتونو د اخته انسانانو مرسته وكړي ،دوى ته فرمايي :وږي ،تږي او لوڅ ته خوراك ،څښاك او
جامه وركول دايس وگڼئ لكه چي ما ته مو راكړي وي ،د مظلوم ملگرتيا دايس وشمېرئ لكه چي
زما مرسته مو كړې وي ،قايض ته د عدالت كولو امر كوي ،د ده بې عدالتي د دې لپاره نه ده چي
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خداى غواړي همدايس ويش ،يوه مظلوم ته د ظامل قايض په الس سزا وركړي او په دې سزا
خوشحاله كېږي ،ظامل قايض د اللّٰه تعاىل د حكم او رضاء خالف عمل كړى ،له هغه اختياره ئې
غلطه استفاده كړې چي اللّٰ ه تعاىل هغه ته د نورو انسانانو په څېر وركړى ،كه له ظامل او مظلوم
نه دا اختيار سلب يش بيا خو انسان د تيږي او وني په څېر په يوه محكوم او مجبور مخلوق
بدلېږي!! څوك چي د انسان د بدو كارونو په وجه په هغه خداى اعرتاض كوي چي انسان ئې پيدا
كړى او هغه ته ئې اختيار او د ښه او بد له منځه د يوه د غوره كولو واك وركړى ،هغه د سطحي
نظر خاوند دئ ،د قضيې يوه اړخ ته ئې كتيل ،د انسان ښېگڼي ئې له پامه غورځولې ،دې ته ئې
پام نه دئ كړى چي دا د انسان د هغه اختيار نتيجه ده چي په سبب ئې انسان ته پر ټولو
مخلوقاتو رشف او غوره واىل ورپه برخه شوى ،د همدې اختيار په سبب هغه ترمالئكو هم غوره
گڼل شوى .چا چي يو ډېر حساس كمپيوټر جوړ كړى ،دايس چي بېلگه ئې نه موندل كېږي ،اتيا په
سلو كي خلك ترې د نېكو مقاصدو لپاره استفاده كوي او شل په سلو كي ئې د غلطو مقاصد لپاره
كاروي ،آيا سمه ده چي د كمپيوټر جوړوونىك مالمت كړو او د اعرتاض وړ ئې وگڼو؟!!
سوفر نعامتي ځواب وركوي:
آيا دغو بې معنى خربو ته بايد ځواب ونه وايو؟ آيا څوك كوىل يش په ډېرو خربو رسه ځان
تربئه كړي؟ آيا ته دا گامن كوې چي موږ ځواب نه شو دركوىل؟ كله چي ته پر خداى ملنډي وهې
موږ به خاموش پاته كېږو؟ ته ادعاء كوې چي خربي دي سمي دي او هيڅ گناه دي نه ده كړې،
خو كاش چي خداى خربي كوىل او وييل ئې وى چي ستا په اړہ ئې نظر څه دئ؟ كاش خداى
دايس څه وكړي چي ته خپل ځان هغيس وگورې چي يې ،دى په ټولو هغو كارونو پوه دئ چي تا
كړي ،په دې پوه شه چي خداى تر هغه څه لږ سزا دركړې چي ته ئې مستحق يې!! آيا ته د
خداى له ارادو خرب يې؟  ...ته په خپل عقل رسه د هغه په وړاندي څه كوىل شې؟ كله چي خداى
غواړي تا محا كمه كړي نو بايد مخالفت ونه كړې ،هغه پوهېږي چي څوك گناهگار دئ...نو خپل
زړہ پاك كړہ ،خداى ته السونه اوچت كړہ ،گناهونه له ځانه لري كړہ او له بدو كارونو الس
واخله ،ترڅو وتوانېږې چي خپل رس له رشمه رااوچت كړې او په جرأت او اطمئنان رسه
ودرېږې!! ...خو پوه شه چي د گناهگار لپاره له مرگه پرته د تېښتي بله الر نشته!!
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ايوب ځواب وركوي:
آيا دا گامن كوئ چي عقل كل يئ ،كه ومرئ نو حكمت به هم له تاسو رسه يو ځاى مري؟ زه
هم ستاسو په څېر د فكر او عقل خاوند يم ....هغه به څوك وي چي په دې خربو نه پوهېږي؟ زه
هغه يم چي يو وخت به مي دعاء كوله او خداى به قبلوله ،خو اوس د خپلو دوستانو د خندا يم،
هو يو رښتينى او صادق انسان د خندا وړ گرځېدىل!! خو هغه چي سوكاله ژوند لري ،بې وزلي
سپكوي ،ځورېدلي سپك گڼي ،غله ،خداى نه پېژندونيك ځواكمنان ،چي په خپل ځواك متيك دي
نه پر خداى ،خوندي دي او سوكاله ژوند لري!! ستاسو په دې خربو خو نه يوازي هر انسان بليك
حيوانات او مارغان ،زمكه او سيندونه هم پوهېږي!! كه له هر يوه پوښتنه وكړئ نو درته وبه
وايي چي دا هر څه خداى پيدا كړي او د هر ژوي ژوند د ده په واك كي دئ ،لكه څنگه چي زما
خوله د خوندور خوراك په خوند پوهېږي ،همدا راز كله چي حقيقت اورم زما غوږ ئې
تشخيصوي .تاسو وايئ چي مرشان او عمر خوړلي د حكمت او تجربې خاوند وي او په هر څه
پوهېږي ،خو حقيقي حكمت او قدرت له خداى رسه دئ يوازي هغه پوهېږي چي څه بايد وكړو.
د پوه مشاورانو پوهه ترې واخيل او احمق ترې جوړ كړي ،پاچايان غالمان كړي ،كاهنان ذليل
كړي ،ځواكمن رانسكور كړي ،له سپين ږيرو بصريت واخيل او له خوله ورو بالغت او فصاحت ،رڼا
په تياره بدله كړي ... ،كاش ما په خپله مخامخ له خداى رسه خربي كوىل شوى ،ځكه چي تاسو
حقيقت په درواغو پټوئ ،تاسو دروغجن طبيبان يئ ،كه مو حكمت درلودى نو دا خربي به مو نه
كولې!!
اوس زما دالئلو ته غوږ شئ :آيا دې ته اړ يئ چي د خداى په عوض خربي وكړئ او هغه څه
ده ته منسوب كړئ چي هغه نه دي وييل؟ غواړ ئ د ده په پلوي حق تحريف كړئ؟  ...آيا گامن
كوئ چي خداى هم د انسانانو په څېر غولوىل شئ؟ آيا له خدايه نه وېرېږئ؟ ستاسو ويناوي د
يوه توت په اندازه هم ارزښت نه لري ،ستاسو استدالل د زوړ دېوال په څېر سست دئ ...،زما
خربو ته ځري شئ :زما دعوى دا ده چي زه هيڅ تقصري نه لرم ،څوك كوىل يش په دې اړہ له ما رسه
بحث وكړي؟ كه تاسو ثابته كړہ چي زه گناهگار يم نو له ځانه به دفاع نه كوم ،پرېږدئ چي
ومرم!! ...خدايه! ما ته ووايه :څه خطاء مي كړې؟!! زما گناه راوښيه ،ولي له ما مخ اړوې؟ زه څه
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يم چي ما خپل دښمن گڼې؟ يوه پاڼه ،يو خس ،ما تورنوې او زما دځوانۍ حامقتونه زما مخي ته
ږدې ... ،اې خدايه! آيا له ضعيفو انسانانو رسه بايد دايس سخت چلند وكړې او له دوى وغواړې
حساب دركړي ،څنگه دا انتظار لرې چي له يوه ناولي يش نه پاك ىش راووځي؟ د ده عمر دي له
مخيك ټاكىل او دى نه يش كوىل بدل ئې كړي ،نو خپيل قهرجني سرتگي ترې واړوه او پرېږده چي
څو ورځي آرامه او سوكاله تېري كړي!! ...اى كاش زه دي تر هغه د مړو په څنگ كي پټ كړى
وى چي ته غصه يې او له هغه وروسته دي درپه ياد كړى وى!!  ...ته د انسان هييل شنډي كړې،
ناتوانه ئې كړې ،زوړ او عمر خوړىل ئې كړې او د مرگ كومي ته ئې ولېږې ،كه ئې زامن عزت او
رسلوړي ته وريس نه ترې خربېږي او كه له خوارۍ رسه مخامخ يش هم نه ترې خربېږي ،يوازي
غمونه د انسان په برخه شوي!!...
اليفاز تيامني ځواب وركوي:
اې ايوبه! موږ گامن كاوو چي ته يو هوښيار انسان يې ،خو احمقانه خربي دي له خولې
وځي...هيڅ هوښيار انسان په دايس پوچو خربو له ځانه دفاع نه كوي ،آيا له خدايه نه وېرېږې؟
ستا خربي ستا گناهونه څرگندوي ... ،په كار نه ده چي زه دي مالمت كړم ستا خربي په خپله تا
مالمتوي!! ...موږ د خداى له لوري په نرمۍ دررسه خربي كوو خو ته له غصې سور اوښتى يې... ،
ته د خداى په ضد خربي كوې!! ته ځان هومره پاك گڼې چي د زميك پر رس ستا سيال نه موندل
كېږي ،خو خداى حتى په فرشتو هم اعتامد نه لري ،د ده له نظره فرشتې هم پاكي نه دي ،انسان
خو لري پرېږده چي گناه د اوبو په څېر په رس اړوي! له ما واوره چي خربي مي د هوښيارو
مرشانو خربي دي :رشير سړى به په ټول عمر كي له كړاوونو رسه مخامخ وي ،هيبتناك غږونه به
ئې ترغوږ كېږي ،هغه وخت چي د امنيت گامن به كوي ناڅاپي به د يرغلگرو تر بريد الندي
رايش ،د وژل كېدو له وېري به په تياره كي له خپله كوره د وتلو جرأت نه يش كوىل ،د ډوډۍ
لپاره به دا او هغه دروازه ټكوي ،راتلونيك ته به ئې اميد نه وي ،مصيبتونه او بدمرغۍ به ئې تر
بريد الندي نييس ،دا ځكه چي دى له خداى رسه جنگېږي ...رشير انسان كه شتمن هم وي په
پاى كي به په ورانو او ويجاړو ښارونو او كورونو كي ژوند كوي او ټوله شتمني به ئې له منځه
ځي... ،
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ايوب ځواب وركوي:
ما دا خربي ډېري اورېدلې دي ،تاسو ټول مزاحم تسيل وركوونيك يئ ،آيا ستاسو دا بېهوده
خربي پاى لري؟ چا مجبور كړي يئ چي دا خربي وكړئ؟ كه ستاسو په ځاى وى نو د متسخر په
ځاى به مي دايس څه درته ويل چي مرسته مي دررسه كړې وى او ستاسو غمونه مي راكم كړي
وى  ...اې خدايه! زه دي په دايس كړاوونو كي اچوىل يم چي له پوستيك او هډوكو پرته څه نه دي
راپاته او زما دوستان زما دا حالت زما د گناهونو نتيجه گڼي ،خداى د دښمن په سرتگه راته گوري،
خلك ملنډي راباندي وهي ،خداى زه د گناهگارانو په الس كي وركړى يم ،دومره مي ژړلي چي
سرتگي مي رسې شوې ،خو زه خپيل اوښيك د خداى په وړاندي تويوم ،هغه ته زاري كوم چي د
يوه دوست په توگه زما خربي واوري ،هيڅوك ما بې گناه نه گڼي ،ځكه تا دا پوهه نه ده وركړې
چي زما مرسته وكړي ،صالح خلك زما په ليدلو حريان يش ،خو نېكان به په پاى كي په بدكارانو
بريالي يش،كه ومرم نو قرب به لكه خپل پالر او چينجي به لكه مور او خور ومومم ،زما هييل به
چېري وي؟ آيا څوك ئې موندىل يش؟!! نه ،زه او زما هييل به په قرب كي ښخ شو.
بلدد شوحي ځواب وركوي ... :آيا دا انتظار لرې چي زمكه ستا لپاره ولړزېږي او ډبري
راورغړي؟ د بدكار انسان څراغ مري ،په هر كور كي چي رشارت وي تياره به پرې حكومت كوي،
د رشير انسان قدمونه سستېږي ،په خپيل لومي كي ئې پښې ونښيل ،وېره قدم قدم ورپسې وي،
مصيبتونه خپل كومى ورته پرانيزي ،مهلك مرضونه پرې بريد كوي ،جرړي ئې وچي يش ،له منځه
والړ او له هر چا هېر يش ،دا مصيبتونه پر گناهگارانو راځي پر هغو چي خداى نه پېژني!!
ايوب ځواب وركوي :ولي ما نه پرېږدئ؟ ...كه ما خطاء كړې زما خطاء تاسو ته څه تاوان
د ررسوىل؟ تاسو ځان تر ما ښه گڼئ او زما دا وضعيت زما د گناهونو نتيجه بولئ ،حال دا چي زه
خداى په دې مصيبتونو اخته كړى يم ... ،زما خپلوان او دوستان ئې رانه لري كړل ،مېرمن مي رانه
تښتي ،وروڼه مي زما وجود نه يش زغمىل ،اې دوستانو په ما رحم وكړئ ،ولي تاسو هم د خداى
په څېر ما ځوروئ ... ،خو زه پوهېږم چي زما ژغورونىك ژوندى دئ ،په پاى كي به پرزمكه
ودرېږي ،كه مي بدن وروست هم يش خداى به وگورم ،زه به ئې په خپلو دغو سرتگو وگورم،
څومره ښايسته هيله!!...
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سوفر ځواب وركوي :تر دې زيات ستا خربي نه شم زغمىل ،مجبور يم ځواب دركړم ،ما په دې
خاطر رټې چي تا ته مي گناهگار وييل ،خو زه پوهېږم چي څنگه ځواب دركړم ،آيا په دې نه
پوهېږې چي له مخيك تراوسه تل د رشيرانو نېك مرغي لنډہ وي ،كه څه هم بدكار انسان رسلوړى
او شمله ئې آسامن ته وريس ،ډېر ژر د خوشايو په څېر لري وغورځوىل يش ... ،دايس چي خلك به
ورته حريان يش چي دا څه پرې وشول ... ،زامن به ئې فقريانو ته د سوال الس اوږدوي او په
زحمت رسه به د خپل پالر پورونه اداء كوي ،له زړښته مخيك به ومري ،له رشارت نه به خوند
اخيل ،خو په گېډہ كي به ئې گنده يش ،له كومي تېر كړى ثروت به بېرته استفراغ كړي ،نه به ئې
هڅ ي مثره لري او نه به ثروت خوښي ورپه برخه كړي ،دا ځكه چي په فقريانو ئې ظلم كړى او له
خپل كور او ژوند ئې محروم كړي ،كله چي د برياوو اوج او لوړو څوكو ته وريس بدمرغي به ئې
په برخه يش ،خداى به خپل غضب پرې نازل كړي... ،يو په بل پيس به د عذابونو غيش او توري
پرې را پرېوځي ،شتمني به ئې تباه يش ،آسامن به ئې گناهونه بربنډ كړي او زمكه به پرې شهادت
وركوي ،دا د بدكارانو هغه برخليك دئ چي خداى ورته ټاكىل!!
ايوب ځواب وركوي :ما ته غوږ شئ ... ،زه له خدايه شكايت لرم نه له انسان نه ،زما د بې
تابۍ وجه همدا ده ،ما ته وگورئ او له حريته گوته په غاښ كړئ ،واقعيت دا دئ چي بدكاران تر
زړښته ژوندي وي او بريالي يش ،زامن او مليس ئې سرت يش او په خوا كي ئې راغونډ وي ،كورونه
ئې له هر خطر خوندي وي او خداى ئې نه مجازات كوي ،رمې ئې ډېرېږي او زامن ئې خوشحاله
او ساز او رسود ته نڅېږي ،خپيل ورځي په راحت او سوكالۍ كي تېروي او آرام مري! په دايس
حال كي چي نه د خداى په لټه كي وو او نه د هغه د الري د پېژندو په لټه كي ،رشوران وايي:
قادر مطلق څوك دئ چي موږ ئې عبادت وكړو؟!! څه گټه لري چي د دعاء الس ورته اوچت
كړو؟ گناهگاران چي هر كار ته الس كوي موفق وي ،خو زما وررسه كار نشته ،تر اوسه څو ځيل
دايس شوي چي د بدكارانو څراغ ومري او په بدمرغۍ اخته يش؟!! او څو ځله دايس شوي چي
خداى سزا وركړې وي؟ ...تاسو وايئ چي خداى د رشيرانو زامن مجازات كوي! خو زه وايم چي
خداى بايد په خپله رشيران مجازات كړي ،پرېږده چي د رشارت خوند په خپله وڅيك او د خپلو
اعاملو سزا وگوري ،كله چي انسان ومري نو د خپيل كورنۍ كوم حالت احساسوىل يش؟ څوك كوىل
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يش خداى؛ دا سرت قايض مالمت كړي؟ هغه هم بډايان او ځواكمنان هالكوي او هم هغه چي په
فقر كي ژوند كوي او هيڅكله ئې په خپل ژوند كي د خوښيو خوند نه دئ څكىل ،دواړہ مري او
ترخاورو الندي كېږي او چينجي ئې خوري!! هيڅوك رشير خلك نه مالمتوي ،له مرگه وروسته هم
په درناوي رسه ښخ كړى يش ،پر قرب ئې ساتونيك وگامرل يش ،د ښخېدو په مراسمو كي ئې ډېر
خلك برخه واخيل ،تاسو څنگه كوىل شئ په خپلو پوچو او دروغجنو خربو ما ته تسيل راكړئ؟!!
اليفاز تيامني ځواب وركوي:
آيا له انسانه خداى ته كومه گټه رسېږي ...،كه ته عادل او صادق وې آيا گټه ئې خداى ته
رسېږي؟ آيا كه ته له خدايه وېرېدونىك وې خداى به تا مجازات كړي؟ هيڅكله نه؛ ستا مجازات د
هغو بې شمېره گناهونو په سبب دئ چي تا په خپل ژوند كي كړي ،تا به له خپل هغه پوروړي
خپيل ټولي جامې په گرو كي اخيستې وي چي محتاج وو ،تږي ته دي اوبه نه دي وركړې ،وږى
دي نه دئ موړ كړى ،كه څه هم شتمن وې او ډېر ثروت دي درلود ،كونډي دي تش الس له ځانه
لري شړلې او په يتيامنو دي رحم نه دئ كړى ،د همدې لپاره له دې كړاوونو او تيارې ورځ رسه
مخامخ شوى يې!! خداى له آسامن او ستورو هم لوړ دئ او ته وايې چي خداى څنگه كوىل يش د
تيارو پرېړو ورېځو له شا زما عملونه وگوري او قضاوت وكړي؟!! ورېځو احاطه كړى او موږ نه
يش ليدىل ،دى هملته د آسامن د گنبدو د پاسه خوځي!! آيا غواړې د هغو خلكو په الر والړ شې
چي مخكني گناهگاران پرې تليل ،چي تباه شول او په مرگ محكوم ،ځكه مطلق قادر خداى ته
ئې وييل وو :اې خدايه! له موږ لري شه ،ته زموږ لپاره څه كوىل شې؟ په دايس حال كي چي
خداى د دوى كورونه له بركتونو ډك كړي وو ،نېكان به د بدكارانو هالكت په خپلو سرتگو گوري
خوشحالې ږي به او خاندي به او وايي به :زموږ دښمنان له منځه والړل او په شتمنيو ئې اور گډ
شو ،اې ايوبه! د خداى له مخالفته الس واخله او روغه جوړہ وررسه وكړہ چي خپل لطف ستا په
برخه كړي ... ،كه د خداى په لوري بېرته ستون شې او ټولي بدي كړني پرېږدې ،ژوند به دي د
مخيك په څېر رغنده او ښېرازه يش ... ،ته به دعاء ورته كوې او هغه به ئې قبلوي ،هر كار ته چي
مال وتړې برياىل به وې... ،
ايوب ځواب وركوي:
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زه اوس هم له خدايه شكايت لرم ...نه پوهېږم خداى چېري ومومم چي د تخت خوا ته ئې
ودرېږم او خپل دالئل ورته ووايم او د ده ځوابونه واورم!! او په دې به پوه شوى وم چي له ما
څه غواړي ... ،خو زما لټون بې فائدې دئ ،نه ئې په رشق كي موندىل شم ،نه په غرب كي ،نه په
شامل او نه په جنوب كي ،په هر لوري چي ځم د ده نښه نه مومم ،كه څه هم زه پاك يم ،هيڅ
قصور نه لرم ،خو دى هيڅكله نه بدلېږي ،هيڅوك ئې له خپل هوډ نه يش اړوىل ،څه چي غواړي
هغه كوي ،نو څه چي ئې زما لپاره غوښتي هغه به راباندي راولي ،هغه د خپلو منصوبو مطابق
كار كوي ،كله چي زه د دغو خربو په اړہ فكر كوم نو ترې وېرېږم ،قادر خداى له ما جرأت سلب
كړى او په تيارو كي ئې پرېښى يم ...خداى ولي د قضاوت لپاره يوه نېټه نه ده ټاكلې ،تر كله به
خداى نه منونكو ته مهلت وركول كېږي ،د ظلم څپو محارصه كړي يو ،خداى نه منونيك زميك
غصبوي ،رمې غال كوي ،حتى د يتيامنو له خرو هم نه تېرېږي ،د كونډو هر څه ترې گرو كړي ،د
فقريانو حق تر پښو الندي كوي ،فقريان د دوى له وېري ځان پټوي ،د صحرايي خرو په څېر د
ځان او خپل اوالد مړولو لپاره په بېديا كي ژوند كوي او واښه او د رشيرانو د باغونو هغه انگور
خوري چي پر زمكه پرېوتي ،نه پوښاك لري او نه د رسپټولو سيورى ،په سړو شپو كي لوڅ څميل،
د كور نه درلودو په سبب غارونو ته پناه وړي او غرونو كي له بارانه لوند خيشت يش ،ظاملان
ماشوم يتيامن له خپلو مېندو تښتوي او د فقريانو بچيان په گرو ترې بيايي ،فقريان مجبور دي
لوڅ لپړ وگرځي او په لوڅ بدن د بدكارانو پېټي په شا يويس ،په ژرندو كي د دوى لپاره د زيتون
غوړي وبايس پرته له دې چي خوند ئې وڅيك او په دايس حال كي چي له تندي مري په انگورو
خېژي چي زبېښ ئې ترالسه او ظاملانو ته رشاب ترې جوړ كړي ،د مظلومانو او دردمندانو د مرگ
چيغي له ښاره اورېدل كېږي او مرسته غواړي خو خداى د دوى چيغي نه اوري !!،بد كاران د نور
او رڼا په ضد پاڅېدلي ... ،انسان وژونيك دي ،سهار وختي د دې لپاره پاڅېږي چي فقريان او
محتاجان ووژني او د شپې راتلو ته انتظار كوي چي غال او زنا وكړي ،وايي :په تياره كي به موږ
څوك نه گوري ،خپل مخونه پټ كړي تر څو ونه پېژندل يش ،د شپې تاالن كوي او د ورځي ځان
پټوي ... ،د شپې تياره دوى ته د ورځي د رڼا په څېر ده...خو دوى به ډېر ژر د زميك له مخه
ورك يش ،پر ملك ئې لعنت ويل شوى او زمكه ئې حاصل نه لري ،مرگ به ئې تر خپل كومي تېر
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كړي ... ،د گناهگارانو جرړي به غوڅې يش ... ،نو كه ظاملان هر څومره په ظاهر كي موفق او
بريالي وي ،خو په خپل ژوند كي هيڅ هيله او اميد نه لري ،د لږي مودې لپاره به بريالي يش خو
له لنډي شېبې وروسته به د نورو په څېر له منځه والړ يش ...آيا څوك كوىل يش ووايي چي
حقيقت له دې پرته بل څه دئ؟!!
دلته كه څه هم بايبل د ايوب عليه السالم په وينا كي د ده د ټولني د هغه مهال بد
وضعيت ،د بې وزلو او نېستمنو خلكو دردوونىك حالت ډېر ښكىل انځور كړى ،له مظلومانو رسه
د ظاملانو معامله ئې ډېره ښه او دقيقه توضيح كړې ،رسه له دې چي دوه سرتي نقيصې په كي
ترسرتگو كېږي :د حاكامنو د ظلم په اړہ څه نه دي ويل شوي او د دوى د ملگرو ټگامرو مذهبي
مرشانو په اړہ څه نه وايي ،خو لوى عيب ئې دا چي د دې خربو تر څنگ له يوې خوا ئې بيا هم
ايوب عليه السالم د شاكي او د اللّٰه تعاىل په پرېكړو د معرتض په توگه معرفي كړى ،د دې په
ځاى چي ظلم د ظاملانو كار او د اللّٰه تعاىل د رضاء خالف وگڼي د اللّٰه تعاىل كار ئې گڼي او له
بيل خوا ئې هغه خربي ايوب ته منسوب كړې چي له دې د مخه نورو كولې او ده وررسه
مخالفت كاوو!!
بلدد شوحي ځواب وركوي:
(خداى ځواكمن او هيبتناك دئ ،پاچايي ئې په آسامن كي مضبوطه ده ،څوك كوىل يش د ده
آسام ني لښكري وشمېري؟ ...څوك د ده په وړاندي پاك او سپېڅىل گڼل كېدى يش؟ حتى
سپوږمۍ او ستوري د ده په وړاندي پاك او نوراني نه دي ،انسان خو تر يوه چينجي زيات نه
دئ!!
ايوب ځواب وركوي:
 ...څنگه مو دايس عالي خربي فكر ته راغلې؟!! د مړو ارواح د خداى په وړاندي پړي كېږي او د
مړو په نړۍ كي هيڅ څه له ده پټ نه دي ،خداى آسامن پر خالي فضاء غوړوىل او زمكه ئې پر
نيستۍ ځوړنده كړې ،خداى خپل تخت پر ورېځو پټ كړى ...په هغه قادر او ژوندي خداى لوړہ
كوم چي زما حق ئې ترپښو الندي كړى او زما ژوند ئې راتريخ كړى ،ترڅو چي ژوندى وم ناسمه
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خربه ب ه له خولې ونه باسم او په ژبي به درواغ ونه وايم ،ستايس خربي به رښتيا ونه گڼم ،تر
هغي ورځي چي مرم په خپيل بې گناهۍ به لوړہ كوم  ...تاسو ولي د خداى په اړہ دا پوچي او
بې بنسټه خربي كوئ؟ دا دئ د گناهگارانو برخليك چي خداى ورته ټاكىل :كه گناهگار هر څومره
زامن ولري ،دوى به يا په جنگونو كي مري ،يا به له لوږي تلف كېږي ،څوك چي له جنگ او
لوږي روغ رمټ وځي نو په بيامريو او مصيبتونو رسه به مري او مېرمني به ئې هم پر دوى وير
نه كوي ،كه د شگو په اندازه ثروت جمع كړي او خپل صندوقونه له جامو ډك كړي خو په پاى
كي به نېكان د دوى جامې اغوندي او د دوى پيسې به په خپل منځ كي وېيش ... ،خلك به په دې
خوښي كوي چي پر دوى مصيبتونه نازل شوي ،خلك د زميك له زړہ نه د رسو او سپينو زرو
معادن رابايس ،غرونه سوري كوي ،كمرونه ماتوي چي قيمتي ډبري ترې راوبايس ....،خو نه
پوهېږي چي حكمت څنگه ترالسه كړي ،حكمت تر دغو ټولو قيمتي متاع ده ،خو هيڅوك نه
پوهېږي چي حكمت له كوم ځاى تر السه كړي ... ،يوازي خداى پوهېږي چي حكمت له كومه
ترالسه كېدى يش ... ،هغه خلكو ته وايي :په دې پوه شئ چي واقعي حكمت له خداى وېره ده
او حقيقي پوهه له رشارت لري واىل دئ!! اى كاش مخكنۍ ورځي بيا رايش ،هغه ورځي چي
خداى زما ساتونىك وو ،زما الرښوونه ئې كوله ،برياىل وم او د خداى ترسيوري الندي وم ،زامن مي
په خوا ك ي ،هر چا مي درناوى كاوو ...ځوانان به زما په ليدو رسه يوې خوا ته كېدل او مرشان به
زما لپاره ودرېدل ... ،هر چا زما خربو ته غوږ نيولو ،زما خربي به ئې وروستۍ خربي گڼلې ،خو
نن هغه كسان پر ما ملنډي وهي چي تر ما كرشان دي ،له ما كركه لري ،زما په مخ د الړو له
توكلو هم ډډہ نه كوي ... ،اې خدايه! تا ته استغاثه كوم خو ته مي چيغي نه اورې ،ستا په
وړاندي ودرېږم خو ما ته نظر نه كوې ،زما په اړہ بې رحمه شوى يې او په ټول توان رسه ما
ځوروې ... ،ما ښه كړي خو بده بدله ئې راكول كېږي ،ما خپيل سرتگي پردۍ ښځي ته د شهوت په
نظر نه دي ا ړولې ،درواغ مي نه دي وييل ،پرېږده چي خداى په خپله ما د عدل په تيل كي وتيل،
كه مي پښه كږہ اېښې وي نو سزا راكړي ،زما د گناه مطابق( ،خپل ټول نېك كارونه شمېري او
ځان له بدو او گناهونو تربئه كوي )...
بايبل ورپسې لييك :د ايوب دريو دوستانو نور ځواب ورنه كړ ،ځكه هغه په خپيل بې گناهۍ
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ټينگار كاوو ،نو د اليهو په نامه يوه كس چي تراوسه ئې څه نه وو وييل او د دوى خربو ته ئې
غوږ نيوىل وو ،په دې هم غصه وو چي ايوب ځان بې گناه گڼي او دا نه مني چي خداى د
عدالت له مخي ده ته سزا وركړې او په دې دريو كسانو هم غصه وو چي ايوب ته د كوم قانع
كوونيك ځواب له وركولو پرته هغه مالمتوي ،ده په دې خاطر تراوسه صرب كړى وو چي دا نور تر
ده مرشان ول خو چي وئې ليدل هغوى ځواب ورنه كړى شو غصه شو او وئې ويل :زه ځوان يم
او تاسو زاړہ ،وييل ئې دي چي مرشان تر كرشانو پوه وي ،خو حكمت په عمر پوري نه دئ تړىل،
هغه د خداى روح ده چي د انسان په برخه كېږي ... ،تاسو يو هم ونه توانېدئ چي د ايوب
ځواب وركړئ يا ثابته كړئ چي هغه گناهگار دئ .. ،ما ته دايس مه وايئ چي فقط خداى كوىل
يش انسان په خپيل گناه ملزم كړي (يوازي هغه د ده په گناه پوهېږي او مالمتوىل ئې يش) كه
ايوب له ما رسه مباحثه كړې وى نو ما به هيڅكله دايس ځواب نه وو وركړى!! ...ايوبه! زما خربه
واوره :تا وويل :زه بې تقصريه يم او هيڅ گناه نه لرم ،خداى هيس بهانې لټوي ... ،خو ايوبه ته
اشتباه كوې ،واوره...:د څه لپاره دا شكايت كوې چي خداى ولي د هغو كارونو په اړہ وضاحت نه
كوي چي تررسه كوي ئې؟!! خداى له مختلفو الرو له انسان رسه خربي كوي (او دا وضاحت ورته
كوي) ...،د خوبونو او رؤياوو له الري ئې خربوي ،تنبيه كوي ئې او له گناه او تكرب ئې منع كوي،
په درد او مرض رسه ئې تأديبوي ... ،له سختي ناروغۍ د قرب ژۍ ته ورسېږي ،خو كه د آسامن له
لوري كوم لېږل شوى استازى (فرشته) هلته حارض يش او د ده لپاره شفاعت وكړي او هغه څه
وروښيي چي سم دي ،نو هغه وخت خداى پرې رحم وكړي او وفرمايي :آزاد ئې كړئ ،مه پرېږدئ
چي ومري!! دا ځكه چي د ده لپاره مي فديه ترالسه كړہ!!  ...نو روغ ،قوي او ځواكمن يش ،كه
دعاء وكړي خداى ئې دعاء قبلوي ...،خلكو ته به ووايي :ما گناه وكړہ ،سم ونه چلېدم ،خو خداى
زما له تقصريه راتېر شو او وئې نه غوښتل چي ومرم!!  ...اې حكيامنو! ايوب وايي :ما گناه نه ده
كړې خو خداى مي گناهگار شمېري ... ،رسه له دې چي هيڅ تقصري نه لرم هغه سخت تنبيه كړى
يم ...وگورئ هغه څومره سپيك سپوري خربي كوي ،ځكه وايي :څه گټه لري چي څوك د خداى د
رايض كولو هڅه وكړي؟!! نو اې هوښيارانو! ما ته غوږ شئ :څنگه ممكنه ده چي قادر خداى به
ظلم او بدي كوي ،هغه هر چا ته د خپل عمل مطابق سزا وركوي ... ،خداى بې انصافي نه كوي،
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 ...كه خداى له ع دالت او انصاف نه متنفر وى نو آيا دا عامل ئې اداره كوىل شو؟ آيا غواړې دا سرت
قايض محكوم كړې؟ هغه پاچايان او ارشاف په بې انصافي او بدي متهموي ،هيڅكله د ځواكمنو
پلوي نه كوي او شتمن ته پر فقري ترجيح نه وركوي ،ځكه ټول ده پيدا كړي ،خداى د ټولو انسانانو
كارونه گوري ،هيڅ تياره نه يش كوىل بدكاران ترې پټ كړي ،نو خداى دې ته اړ نه دئ چي د
قضاوت لپاره صرب وكړي ،پرته له دې چي څېړني او تحقيق ته څه رضورت وي واكمنان ځپي او
نور د دوى پر ځاى كښېنوي ،ځكه خداى د دوى له عملونو خرب دئ ... ،دوى په مظلومانو دومره
ظلم كړى چي چيغي ئې تر خداى پوري رسېدلې ،هو! خداى د مظلومانو چيغي اوري ،نه پرېږدي
چي بدكاران پر خلكو حكومت وكړي ،اې ايوبه! آيا د خپلو گناهونو په اړہ دي د خداى په
وړاندي اعرتاف كړى؟ آيا له هغه رسه دي ژمنه كړې چي بيا به گناه نه كوې؟  ...ترڅو چي له
مخالفته الس وانه خلې دا انتظار نه شې كوىل چي خداى به همغيس دررسه كوي چي ته ئې
غواړې ،اوس تصميم ستا په الس كي دئ ...هر انسان پوهېږي چي ته د يوه احمق په څېر خربي
كوې!! د دې وړ يې چي د دغو كفري خربو په سبب په كلكه مجازات شې ،ځكه اوس دې د نورو
گناهونو په څنگ كي رسغړاوى ،كفر او اهانت هم ورزيات كړى ،آيا دا سمه ده چي وايې :بې
گناه يم او له بې گناهۍ مي هيڅ گټه نه ده ترالسه كړې؟!! زه ئې تا ته او ستا امثالو ته ځواب
دركوم :آسامن ته وگوره ،كه ته گناه وكړې نو خداى ته څه تاوان رسوىل شې ... ،او كه گناه ونه
كړې څه گټه وررسوىل شې؟!! د دواړو اغېز يوازي پر انسانانو پرېوځي ... ،اې ايوبه! ته وايې چي
خداى نه شې ليدىل ،انتظار وكړہ ،هغه به ستا دې دعوى ته ځواب دركړي ... ،وايې :خداى
گناهگاران نه مجازات كوي ،خو ستا دا خربي پوچي او باطيل دي ... ،هغه بدكاران بې مجازاته نه
پرېږدي او د مظلومانو پوښتنه كوي ،له نېكانو حاميت كوي او ابدي عزت وركوي ... ،كه دوى د
خپل تكرب او گناه په سبب له كړاوونو رسه مخامخ يش نو گناه ئې د دوى مخي ته نه ږدي،
مرسته وررسه كوي چي له گناه الس واخيل ...خو بدكاران له فساده الس نه اخيل ،نو په ځوانۍ
كي ومري ،خداى د كړاوونو او مصيبتونو په ژبه له انسان رسه خربي كوي او له ستونزو ئې بايس،
 ...خداى په خپلو ټولو كارونو كي د ستايني وړ دئ ،خلك د ده كارونه گوري خو له بشپړ درك
كولو ئې عاجز دي ،ځكه خداى هومره سرت دئ چي په بشپړہ توگه ئې پېژندل ممكن نه دئ ،آيا
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څوك كوىل يش په آسامن كي د ورېځو د خورېدو او د برېښنا او تالندي په حقيقت پوه يش؟ په
تالندي رسه د طوفان د راتلو خرب وركوي ... ،هغه ورېځي يا د خلكو د مجازات لپاره ،يا د زميك د
خړوبولو او يا د خپل رحمت د ښودلو لپاره رالېږي ،آيا ته پوهېږې چي له خداى رسه څنگه
مخامخ شو؟! څنگه وررسه خربي وكړو؟ په كوم جرأت له هغه رسه وغږېږو؟ لكه چي په يوې
تودې او بې ورېځه ورځ كي نه شو كوىل د ملر په لوري وگورو ،همدا راز نه شو كوىل د خداى
پرمتين جالل ته چي له آسامنه موږ ته راڅرگند يش نظر وكړو)... ،
د اليهو د وينا څو برخي د غور وړ دي:
• دى له يوې خوا د ايوب د دريو دوستانو خربي ناقيص گڼي او د ايوب د پوښتنو مناسب او
سم ځواب ئې نه شمېري ،خو له بيل خوا د ايوب وينا هم پوچه او بې بنسټه گڼي ،په حقيقت
كي د دواړو خواوو د اظهاراتو په اړہ دا قضاوت كول چي د مصيبتونو د الملونو په اړہ ئې
استدالل ضعيف دئ او څوك نه يش قانع كوىل ،صحيح قضاوت دئ او هر څوك به له دغو خربو
همدا انتباه اخيل چي اليهو اخيستې ،خو آيا د ده استدالل څه وزن او وقعت لري؟!! آيا دى كوىل
يش په دې استدالل رسه څوك قانع كړي؟!! د دې ځواب په خپله بايبل هم ويىل ،بايبل له دې
وروسته د خداى د وينا په نامه څه مطالب رااخيل چي په هغې كه د اليهو په شمول د ټولو
ځوابونه غلط گڼل شوي.
• اليهو هم مصيبت د گناه مناسبه او عادالنه سزا گڼي او وايي چي خداى له ځنډہ پرته سزا
ام
وركوي او د ايوب له دې وينا رسه مخالفت كوي چي خداى بايد د محاسبې او مجازات لپاره حت ً
يوه نېټه وټاكي ،د ايوب وينا د قيامت او مكافات او مجازات رضورت په گوته كوي ،خو د اليهو
وينا ئې ترديد كوي.
• اليهو د هغو دريو كسانو پر خربو د (شفاعت) او (فديې) خربه عالوه كوي او وايي :خداى له
مختلفو الرو له انسان رسه خربي كوي  ...د خوبونو او رؤياوو له الري ئې خربوي ،تنبيه كوي ئې
او له گناه او تكرب ئې منع كوي ،په درد او مرض رسه ئې تأديبوي ... ،له سختي ناروغۍ د قرب ژۍ
ته ورسېږي ،خو كه د آسامن له لوري كوم لېږل شوى استازى (فرشته ،دا د شارح خربه ده) هلته
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حارض يش او د ده لپاره (شفاعت) وكړي او هغه څه وروښيي چي سم دي ،نو هغه وخت خداى
پرې رحم وكړي او وفرمايي :آزاد ئې كړئ ،مه پرېږدئ چي ومري!! دا ځكه چي د ده لپاره مي
فديه ترالسه كړہ!!  ...نو روغ ،قوي او ځواكمن يش!!! يعني خداى انسان په خپيل گناه نيوىل،
عادالنه سزا ئ ې وركړې ،په مصيبت ئې اخته كړى ،خو كه په دې وخت كي د ده (شفاعت) ويش
او خداى كومه (فديه) ترالسه كړي ،نو له وژلو ئې الس واخيل!! او دا دايس وگڼئ لكه يو قايض
چي يو مجرم محاكمه كړي ،د ده سزا اعالن كړي ،زندان ته ئې ولېږي ،د اعدام پرېكړہ ئې
ورواوروي ،خو په دې منځ كي څوك واسطه يش ،سفارش وكړي ،رشوت وركړي ،نو هم ئې له
زندانه وبايس او هم ئې د اعدام پرېكړہ باطله كړي!! كه كوم قايض دا كار وكړي آيا حق نه لرو
ووايو چي دا ظامل او بې انصافه قايض دئ؟ آيا د بايبل منونيك د خپل هېواد دايس قايض ته په
كومه سرتگه گوري؟!! عادل ئې گڼي كه ظامل؟!! كه بايبل همدا كار خپل خداى ته منسوبوي نو د
بايبل او د بايبل د خداى په اړہ ستاسو قضاوت څه دئ؟ آيا اللّٰه تعاىل ته دايس څه منسوبول ډېره
بې باكي نه ده؟!
• بايبل له دغيس خربو د (شفاعت) او (فديې) بې بنسټه او د الهي عدالت خالف عقيده
راايستلې ده.
خو را شئ وگورو چي بايبل د اليهو او د دغو ټولو ويناوو په اړہ چي بايبل نوموړو كسانو ته
منسوب كړې د خپل خداى غربگون څنگه انځوروي؟!!
بايبل لييك :په دې وخت كي خداى د لوخړو له منځه ايوب ته ځواب وركړ :دا ته څوك يې
چي په خپلو پوچو او بې معنى خربو زما حكمت ردوې؟ نو اوس د يوه مېړني په څېر ودرېږہ او
زما پوښتنو ته ځواب راكړہ؛
كله چي مي د زميك بنسټ كېښودو ته چېري وې؟!! آيا پوهېږې چي د زميك اندازې څنگه
وټاكل شوې ... ،كله چي د سباوون د ستورو او د آسامن د فرشتو په خوښيو كي د زميك بنسټ
اېښودل كېدو ستني ئې پر څه باندي ودرول شوې؟ !! چا د سيند لپاره حدود وټاكل ،دا زه وم
چي سمندر ته مي ساحل او حدود وضع كړل او ورته ومي ويل چي له دې به تېرى نه كوې... ،
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آيا دا ته يې چي ملر ته د راختو امر كوې ،ورځي ته وايې چي زمكه رڼا كړہ ،تر څو د شپې د
رشارت ټغر ټول يش ،آيا ته د سباوون شفق ته سور رنگ وركوې چي د ورځي راتگ اعالن كړي او
بدكاران له رشارت او ظلم نه منع كړي؟!! آيا د دريابونو رسچينې دي كشف كړې؟ د سيند تل ته
رسېدىل يې؟ آيا د مړو د تيارې دنيا دروازې دي ليدلې؟ آيا پوهېږې چي د زميك پراخواىل څومره
دئ؟ كه پوهېږې ما ته ووايه ،آيا پوهېږې چي رڼا او تياره له كومه راځي؟ (دلته څو دايس خربي
كوي چي له مخكنيو رسه هيڅ اړخ نه لگوي ،لييك) البته ته په دې ټولو پوهېږې ځكه چي ته د
دنيا د پيدايښت په وخت كي موجود وې!! (يعني څه؟ ) آيا د واورو له مخزنه خرب يې؟ آيا
پوهېږې چي ږلۍ چېري جوړېږي او ذخريه كېږي؟ ما هغه د جنگ او بال د ورځو لپاره ذخريه
كړې ،آيا پوهېږې چي رڼا له كومه راځي او رشقي بادونه له كوم ځاى؟ چا ناوونه د سېالبونو لپاره
ژور كړي او د آسامن د برېښنا لورى ئې ټاكىل؟ څوك په وچو بېدياوو بارانونه وروي تر څو تازه
واښه راوټوكوي؟ آيا باران او پرخه پالر لري؟ څوك يخ رامنځ ته كوي او پرخه راپيدا كوي ،اوبه
كنگل كړي او د درياب مخ د ډبري په څېر كلك كړي؟ آيا كوىل شې چي د پېروني د ستورو
مجموعه رسه وتړې؟ او د جبار د منظومې تړاو وشلوې؟ آيا د فصلونو منظم تگ راتگ اداره كوىل
شې؟ او ضب اكرب له خپلو ستورو رسه په آسامن كي هدايت كوىل شې؟ (دلته د بايبل ليكوال
غواړي وښيي چي فصلونه په ضب اكرب پوري تړل شوي) ،آيا د آسامن له قوانينو خرب يې چي اغېز
ئې پر زميك څنگ ه دئ؟ آيا كوىل شې ورېځو ته غږ كړې چي وورېږئ؟ آيا د آسامن برېښنا ته ويىل
شې چي په دې استقامت وخوځېږہ؟ آيا هغه ستا امر مني؟ انسان ته فهم او شعور څوك وركوي؟
هغه څوك دئ چي په خپل حكمت رسه د آسامن ورېځي شامري او د آسامن د اوبو ژي پر زميك
تشوي او خاوره د خټو د لوټو په څېر گرځوي؟ دې ته ورته ډېري نوري دايس خربي كوي چي:
حيواناتو او مرغانو ته څوك روزي وركوي؟ د حيواناتو زېږېدا څنگه تر رسه كېږي؟ دا ولي ځيني
حيوانات وحيش دي چي انسان ته نه رام كېږي؟ ځيني مرغان الوىت يش او ځيني نه؟ د شرت مرغ
په اړہ د حقيقت خالف خربه كوي او وايي :هغه خپيل هگۍ پر زميك ږدي چي خاوره ئې تودې
وساتي ،دې ته ئې پام نه كوي چي ښايي څوك به ئې ترپښو الندي كړي يا به ئې وخوري ،د خپلو
چوچ ڼو په اړہ هومره بې اعتناء وي چي گواكي بچيان ئې نه دي ... ،دا ځكه چي ما ورته شعور
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او فهم نه دئ وركړى( ،حال دا چي شرت مرغ هم د نورو مارغانو په څېر پر خپلو هگيو كښېني او
د خپلو بچيانو پالنه او ساتنه كوي) ،خو چي خپل وزرونه پرانيزي او ځغاسته پيل كړي نو نه كوم
آس پيس رسېدى يش او نه كوم سور( ،دا هم د حقيقت خالف ده ،آس تر شرت مرغ تېز دئ ،د شرت
مرغ اعظمي رسعت نږدې شپېته كيلو مرته په ساعت كي دئ) ،آيا آس ته د ده ځواك تا وركړى؟
غاړہ ئې تا په څڼو پوښلې؟ آيا تا دا ځواك وركړى چي د ملخ په څېر ټوپ ووهي او په خپل
شڼهار رسه پ ه زړونو كي وېره اچوي؟ (د آس ټوپ قطعاً له ملخ رسه ورته نه دئ ،دا ډېره
كمزورې تشبيه ده) وگوره څنگه خپله پونده په زميك وهي او له خپل ځواك خوند اخيل ،چي كله
جگړي ته ځي نه وېرېږي ،د تورو څوكي او د غشو باران ئې نه يش په شا كوىل ،د جنگ له اعالن
رسه سم ميدان ته دانگي .. ،د جنگ بوى له لري احساسوي ،د جنگ له شور ماشور او د افرسانو
له چيغو خوند اخيل( ،دا ډېر ښكىل تعبري دئ خو كاش په خپل ځاى كي شوى وى ،قرآن د آسونو
په اړہ دې ته ورته خربي لري خو په ډېري ښكلې بڼي او په مناسب ځاى كي ،هلته چي د آس
وفاداري او د خپل سور په وړاندي د ده اطاعت د اللّٰه تعاىل په وړاندي د انسان له اطاعت رسه
پرتله كوي او فرمايي :وگورئ ،انسان د خپل رب په وړاندي څومره بې وفا او ناشكره دئ ،آس
يوازي د خوراك ،څښاك او د ده په غاړي د الس راښكلو په سبب خپل خاوند ته دومره مطيع
وي ،د ده د الس په يوې اشارې د جنگ ميدان ته دانگي ،نه د ايستلو تورو پروا كوي او نه د
غشو د باران ،خو انسان د هغو ټولو نعمتونو په مقابل كي له خپل پالونيك رب رسغړاوى او
ناشكري كوي چي پر ده ئې پېرزو كړي او دى ئې ښه پېژني!!!) آيا تا شاهين ته ورښودلي چي
څنگه والوزي او خپل وزر د جنوب په لوري پرانيزي؟ (د جنوب په لوري د وزر پرانيستل بې
معنى خربه ده) ،آيا عقاب ستا په امر د غرونو پر رس الوزي او په څوكو كي ئې ځاله جوړوي ...
له لوړو خپل ښكار تر نظر الندي نييس...آيا رسه له دې غواړې له ما رسه چي قادر مطلق خداى
يم مباحثه وكړې؟ ته چي پر ما انتقاد كوې آيا كوىل شې زما ځواب راكړې؟)
دلته څو ټكو ته اشاره كول رضوري برېښي:
• په دې ځواب كي اللّٰه تعاىل ته هغه خربي منسوب شوې دي چي د ده له شأن او عظمت نه
ډېري ټيټي دي ،لكه دا خربه چي د ايوب په څېر يوه وړوكي مخلوق ،په مصيبتونو اخته يوه
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عاجز بنده ته وايي :كه مېړىن يې نو اوس تم شه او زما د خربو ځواب راكړہ!!
• دا خربي له اصيل موضوع رسه هيڅ ربط نه لري ،نه ايوب له دغو خربو انكار كړى نه ئې
دوست انو ،ټول په دغو خربو باور لري او د خپلو ويناوو په ترڅ كي ئې دې ته ورته خربي كړې
دي ،اصل موضوع دا ده چي آيا هر مصيبت د گناه مناسبه او عادالنه سزا ده؟ آيا هر په مصيبت
اخته انسان ته د گناهگار په سرتگه كتىل شو؟ بايبل نه دئ توانېدىل چي دې پوښتنو ته ځواب
ووايي ،د خپل خداى په خربو كي ئې دا پوښتنه بې ځوابه پرېښې.
• د ايوب د پوښتنو ځواب بايد دايس وى :مصيبتونه د اللّٰه تعاىل له لوري دي ،همدا راز لكه
چي نعمتونه د ده له لوري دي ،خو مصيبتونه كله فطري پېښي وي لكه د هغه ماشوم پر له
پسې پر مخ لوېدل چي د لومړي ځل لپاره په خپلو پښو تگ زده كوي او يا هغه تنىك ځوان چي
باېسكل او په آس سورېدل زده كوي ،لكه كله چي شپه وي او كله ورځ ،كله يخني وي او كله
گرمي ،په گرمي كي خولې درنه بهېږي او په يخني كي دي ژامي رپي ،او كله د انسان د گناه په
سبب وي او دا يا په دې معنى چي گناهگار ته د گناه بشپړہ سزا او يا د گناه د يوې برخي سزا
وركول كېږي او يا دا كس د بل د ظلم او گناه ښكار شوى ،د ده بل همنوع انسان پرې ظلم كړى،
اللّٰ ه تعاىل انسان دايس پيدا كړى چي گناه هم كوىل يش ،د ده له احكامو رسغړاوى هم كوىل يش
او پر خپل همنوع انسان ظلم هم كوىل يش ،د آدم عليه السالم د دوو زامنو په هغي قصې كي
چي قابيل خپل بې گناه ورور هابيل وژني ،قابيل ظامل او قاتل دئ او هابيل مظلوم ،موږ ته همدا
حقيقت راښيي ،عجيبه ده چي بايبل د دې قصې له راوړلو رسه رسه په دې نه پوهېږي چي هر
مصيبت د گناه سزا نه ده او هر په مصيبت اخته انسان گناهگار نه دئ!!
بايبل د خداى د دغو پوښتنو په وړاندي د ايوب ځواب دايس گڼي:
زه تر دې ډېر ووړ يم چي ستا ځواب دركړم ،الس پر خوله ږدم او نور نو خربي نه كوم؟ (دا
هم مناسب ځواب نه دئ ،د ايوب ځواب بايد دا وى :اعرتاف كوم چي دا ټول كارونه زما رب
كوي ،په دې مي باور او اميان دى).
بايبل بيا لييك :دا وخت خداى بيا د دوړو له منځه پر ايوب غږ كړ :د مېړني په څېر ودرېږہ
462

بايبل د قرآن په رڼا كي

او زما پوښتنو ته ځواب راكړہ ،آيا ما په بې عدالتۍ تورنوې او ما محكوموې تر څو ثابته كړې چي
ته په حقه يې؟ آيا ته زما په څېر ځواكمن يې؟ آيا ستا غږ كوىل يش زما د غږ په څېر تالندي ته
ورته يش ،كه دايس وي نو له خپل شأن او جالل رسه پاڅه او متكربو او مغرورو انسانو ته وگوره
او په خپل غضبناك كتلو رسه ئې پر زميك رانسكور كړہ؟  ...كه دا كار دي وكوىل شو نو بيا منم
چي ته كوىل شې په خپل قوت رسه وژغورىل شې!!  ...بيا د بهيموت په نامه د يوه حيوان نوم
اخيل او په ځانگړتياوو كي ئې وايي :لكۍ ئې د نښرت د وني په څېر سيده والړہ وي ،هډوكي ئې
د مسو په څېر او پوښتۍ ئې د اوسپنو په څېر كليك ،عجيب مخلوق دئ ،يوازي زه ئې له پښو
غورځوىل شم ... ،او بيا د نهنگ يادونه كوي او وايي ... :هيڅوك ئې نه يش راموىل ،څوك په پوزي
كي پړى نه يش وراچوىل ،پوستىك ئې په نېزه نه يش سورى كوىل ،خوله ئې څوك نه يش پرانيستىل
(دا ټول كارونه كېدى يش او نن خو د غربي نړۍ تلويزيونونه نږدې هره ورځ د هغه د نيول
كېدو ،په خوله كي ئې د پړي اچولو او د ده د خولې پرانيستل ښيي) سرتگي ئې د ملر په څېر
ځلېږي ،له خولې ئې اور وځي!!! هغه دود چي د ده له پوزي وځي هغه بخار ته ورته وي چي
له خوټېدونيك دېگه پورته كېږي ،سا ئې په لرگيو اور گډوي ،سوزوونكې ملبې ئې له خولې
وځي!!!  ...زړہ ئې د ژرندي تر الندنۍ ډبري هم سخت دئ!!! چي پاڅي نو ځواكمن كسان ئې
له ليدو بې سده يش ،توره ،غىش او نېزه پرې اغېز نه كوي ،اوسپنه ورته د خس په څېر او مس
ورته د وروست لرگي په څېر دي ،غيش ئې تېښتي ته نه يش اړ كوىل ،د مچلوغي ډبري ورته دايس
برېښي لكه د پروړي ډكي ،هغو ډبرو ته خاندي چي د ده په لوري ويشتل كېږي!!! د بايبل له
منونكو پوښتنه كوم :آيا دايس نهنگ مو ليدىل؟ آيا ستاسو په دائرة املعارف كي د دايس حيوان
يادونه شوې؟! آيا د نړۍ كوم مست او ټوكي شاعر به هم دايس مبالغه وكړي؟؟ آيا هغه كتاب د
خداى كتاب گڼئ چي دايس خندوونكې او مسخره خربي په كي راغلې وي؟!! آيا دا خربي د هغه
چا نه دي چي نهنگ ئې په خپلو سرتگو نه دئ ليدىل ،په عوامي قصو كي ئې د هغه نوم
اورېدىل؟)
بايبل د دې ويناوو په ځواب كي د ايوب خربي دايس گڼي:
زه پوهېږم چي ته هر څه وغواړې هغه كوىل شې ،ته پوښتې :هغه څوك دئ چي په خپلو
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پوچو او بې معنى خربو زما د حكمت منكر يش؟ هغه كس زه يم ،زه نه پوهېدم چي څه وايم ،د
هغه څه په اړہ مي خربي كولې چي زما له عقله اوچتي وې!! تا له ما وغوښتل چي خربو ته دي
غوږ شم او ستا پوښتنو ته ځواب ووايم ،تر دې د مخه زما غوږونو ستا په اړہ څه اورېدلي وو
خو اوس زما سرتگي تا گوري ،نو له همدې كبله پر خاورو او ايرو توبه كوم!!
تاسو د بايبل هغه خربي وليدې چي ايوب او خپل خداى ته ئې منسوب كړې ،ما ته ووايئ:
آيا په دې خربو كي تاسو د ايوب ځواب وموندو؟ آيا ايوب دايس څه له خدايه واورېدل چي نه
پرې پوهېدو ،په خپله ئې نه وې كړې او يا ئې له خپلو دوستانو نه وې اورېدلې؟ هغه خربه كومه
وه چي ايوب پرې قانع شو او پوښتنه ئې ځواب شوه؟!! ما ته راوښيئ چي د ايوب د دې پوښتني
ځواب څه دئ چي وايي :زه گناهگار نه يم نو خداى ولي په مصيبتونو اخته كړى يم؟!! خداى ده
ته په كومي وينا رسه ځواب ويىل؟!! بايبل ورپسې لييك:
كله چي خداى خپيل خربي له ايوب رسه خاليص كړې ،نو اليفاز تيامني ته ئې وويل :له تا او
ستا له دوو ملگرو خفه يم ،ځكه زما په اړہ ستاسو خربي زما د بنده ايوب په څېر سمي نه وې،
نو اوس اوه سخوندران او اوه پسونه (هامغه د بايبل تلني اوه) دررسه بوځئ او زما د بنده ايوب
خوا ته ورشئ او د خپيل گناه لپاره ئې قرباني كړئ ،هغه به تاسو ته دعاء وكړي او زه به ستاسو
له مجازاته تېر شم!!  ...همدايس ئې وكړل ... ،او ايوب ته هم خپل ثروت او شتمني بېرته وركړى
شوه ،وروڼه ،خوېندي او مخكني دوستان ئې كور ته راغلل  ....او هديې ئې ورته راوړې ...بيا
ايوب يو سل څلوېښت كاله (يعني شل واره اوه) عمر وكړ او تر څلورم ُپشت ئې خپل اوالدونه
وليدل...
كه ايوب ته منسوب شوو ويناوو ته لږ ځري شو نو په آسانۍ راته جوتېږي چي د ده ټول
اظهارات د بايبل په هغي نظريې د شديد او مضبوط اعرتاض بڼه لري چي د مصيبتونو د الملونو
په اړہ ئې وړاندي كړې ،هغه وايي :زه گناهگار نه يم ،كه يم خداى او تاسو ئې ما ته راوښيئ،
هيڅوك دا نه يش ثابتوىل چي ما غلطي كړې ،نو ولي خداى په دغو مصيبونو اخته كړى يم؟!! د
ده د دوستانو ځوابونه په حقيقت كي د بايبل د مختلفو نورو كتابونو ځوابونه دي ،خو په دې نه
توانېږي چي ايوب قانع كړي او اعرتاضونو ته ئې قانع كوونىك ځواب ووايي ،هغوى فقط دا ورته
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ام گناهگار يې ،هيس ځان پاك گڼې ،يوازي خداى پاك دئ ،فرشتې هم د خداى له
وايي :ته حت ً
نظره پاكي نه دي ،انسان خو په خپل ځاى پرېږده چي له رسه گناهگار پيدا شوى ،مصيبتونه د
گناه نتيجه ده ،يوازي مجرمان له مصيبتونو رسه مخامخ كېږي ،ستا كړاوونه شهادت وركوي چي
گناهگار يې ،هغه څوك اعدام او په دار ځړول كېږي چي ملعون وي او خداى پرې لعنت ويىل
وي!!
خو د ايوب پوښتنه بې ځوابه پرېږدي ،نه ئې د دوستانو په ويناوو كي د ده ځواب ويىل او
نه خداى ته په منسوبه وينا كي!!
د بايبل له منونكو پوښتنه كوو :دا ستاسو خداى ولي د ايوب درې دوستان ورټل؟ دوى خو
ايوب ته همغه خربي كولې چي خداى هم ورته وكړې ،دوى هم پر خداى د ايوب نيوكو ته
ځواب وايو ،د خداى عظمت ئې ثابتولو ،ايوب ته ئې توصيه كوله چي توبه وكړي!! دوى ولي د
(فديې) په وركولو مكلف شول؟ ولي ئې د بخښني لپاره (شفيع) ته رضورت پيدا شو؟!! دا ولي
رسه له دې چي خداى د ايوب خربي هم د ده د دوستانو په څېر غلطي خربي وگڼلې او سخت
پرې غصه وو او په دايس سختو الفاظو ئې وگواښو خو په پاى كي ئې نه يوازي هغه په (فديې)
مكلف نه كړ بليك (شفيع) ئې ترې جوړ كړ؟! ولي ستا خداى د هغه څلورم كس د وينا په اړہ
هيڅ ونه ويل؟!! نه د فديې په وركولو مكلف شو او نه ئې خربه تأييد يا ترديد شوه؟ په دې معام
خو زموږ رس خالص نه شو ،باور وكړئ چي دا خو د سامسون تر معام هم پېچلې ده!!
قرآن د مصيبتونو څو الملونه او اسباب په گوته كوي:
• طبيعي او فطري بهري ئې گڼي ،دايس چي هر انسان په يوې او بيل بڼي كي وررسه مخامخ
كېږي او فرمايي:
َ
لَ َق ۡد َخلَ ۡقنَا ۡٱۡل َ
نس َن فِي ك َب ٍد * البلد4 :
ِ
بې شكه چي انسان مو پيدا كړى په سختۍ كي.
دا د بايبل او د هر هغه دين او مذهب د دې غلطي وينا لپاره قاطع دليل دئ چي وايي :هر
په مصيبت اخت ه انسان گناهگار دئ!! دلته هغو خلكو ته ځواب وركړى شوى چي د پيغمرب عليه
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السالم او د ده له دعوت رسه ئې مخالفت ته مالتړلې وه او هغه څه ئې ده ته ويل چي د ايوب
عليه السالم دوستانو ورته ويل ،خو دوى د دې وينا تر څنگ خپل ټول وسائل او امكانات د الهي
نهضت د مقابلې لپاره كارول او د پيغمرب عليه السالم ياران ئې ځورول او ويل به ئې :په دې
خربي څنگه باور وكړو چي محمدعليه السالم د خداى پيغمرب دئ ،د ټولو مالئكو مطاع جربئيل د
اللّٰ ه له لوري ده ته د الهي وحي قاصد دئ ،دا ادعاء كوي چي الر ئې حقه او اللّٰه ئې مل دئ!! په
دايس حال ك ي چي دى او ياران ئې له دغو سختو كړاوونو او ستونزو رسه مخامخ دي ،په هرگام
كي مصيبتونه او ابتالءات ورته منتظر ،تعذيب كېږي ،له ملك نه شړل كېږي او وژل كېږي!! دا
ولي د ده خداى د ده مرسته نه كوي؟ ولي مالئيك د ده مرستي ته نه راځي؟ ولي د ده مخالفين
د اللّٰه په عذا ب نه اخته كېږي؟ قرآن په دغه مبارك آيت كي ځواب وركوي چي :له كړاوونو او
ستونزو رسه مخامخېدل يو ثابت الهي سنت دئ ،خداى جل شأنه انسان دايس پيدا كړى چي
خامخا به د راز راز محنتونو او مشقتونو له كږلېچونو تېرېږي ،لوړي ژوري به گوري ،كړاوونه به
گالي ،له مصيبتونو رسه د چا د مخامخ كېدو معنى دا نه ده چي هغه د اللّٰه له تأييد محروم او
الره ئې ناسمه ده!! تاسو سخته اشتباه كړې چي دا انگېرنه مو د خپلو قضاوتونو لپاره مالك او
معيار گرځوىل ،مگر خرب نه ياست چي څنگه ستاسو جد ابراهيم عليه السالم د خداى خليل ،خپله
ناتوانه مېرمن ،هاجر ريض ا ّٰلله عنها او خپل وړوىك ماشوم زوى ،اسمعيل عليه السالم په دغي
سوزنده وادي كي هغه وخت يوازي پرېښودل چي نه په كي د څښاك اوبه وې ،نه ونه او بوټي،
نه سيورى ،نه حيوان او انسان ،وېرونكې وچه دره او سپېره ډاگ ،دواړہ ئې د اللّٰه تعاىل په حكم
دلته يوازي پرېښودل ،څومره سرته ابتالء ،هم پالر ته او هم مور او زوى ته!! څومره سختي
ورځي ورباندي راغلې؟ كه ابراهيم عليه السالم دا د كعبې معامر او زوى ئې اسمعيل ذبيح اللّٰه،
هغه دوه سرت شخصيتونه چي تاسو اې قريشو! اې ارسائيليانو ،ځان ورته منسوبوئ او په دې
انتساب فخر كوئ ،كه دوى له دايس ابتالءاتو رسه مخامخ شوي او تاسو دا نه واياست چي ولي
ستاسو جد له دايس سختو ورځو رسه مخامخ شوى نو د محمد عليه السالم په اړہ ولي دا خربه
كوئ؟ د پيغمربانو د ابتالءاتو قصې خو دا حقيقت ثابتوي چي دا يو ثابت الهي سنت دئ.
د هر انسان د ژوند بهري ته پام وكړئ ،كه پالر وي او كه زوى ،د هرچا ژوند له لوړو ژورو
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ډك وي ،كمزورى ،ضعيف او محتاج دنيا ته رايش ،بل ته په هرڅه كي اړ ،الس پښې وهي ،له يوه
اړخ بل ته نه يش اوښتى ،بل څوك بايد د ده مرسته وكړي ،خپله غذا په اوښكو ،ژړا او چيغو
ترالسه كوي ،چي له زميك د پورته كېدو يش نو هرگام په ډېر زحمت پورته كوي ،په هر قدم كي
پر مخ لوېږي ،له راز راز بيامريو رسه د دوامدارې مقابلې لړۍ ئې په مخ كي ،دردونه او رنځونه،
تر څو ځوان يش ،د ژوند بهري ئې نوى پړاو پيل كړي او ستونزي ئې نوې بڼه او پېچيل ابعاد ،له
يوې نزاع ال نه وي فارغ شوى چي په بيل رس يش ،يو مشكل ئې ال نه وي حل چي له بل رسه
مخامخ يش ،له يوې بيامرۍ روغ يش په بيل اخته ،دغه دئ د انسان د ژوند حقيقي انځور ،له
ستونزو رسه مخامخ كېدل ئې د ژوند طبيعي بهري ،د الهي سننو مطابق او د ژوند الزمه .خداى
جل شأنه انسان دايس نه دئ پيدا كړى چي تل به د گالنو د پاڼو پر بسرت څميل ،اللّٰه د گالنو
ترڅنگ اغزي پيدا كړي ،د خندا تر څنگ ژړا ،د خوشحالۍ ترڅنگ غم ،د سوكالۍ ترڅنگ
ستونزي .څوك ړوند ،گوډ او كوڼ پيدا يش ،دا نه د ده د جرم او گناه په سبب ده او نه د ده د
مور او پالر د گناه په سبب ،اللّٰه تعاىل له خاورو نبات هم پيدا كوي او حيوان او انسان هم،
هيڅوك دا نه يش ويىل چي اللّٰه تعاىل په نبات او حيوان ظلم كړى چي دوى ئې د انسان په څېر
نه دي پيدا كړي او دا هم نه يش ويىل چي د انسان په پيدا كولو رسه ئې د نورو په اړہ بې
عدالتي كړې ،ظلم او بې عدالتي دې ته وايي چي د چا حق تلف يش ،د زميك په رس هم د نبات
پيدايښت رضوري وو او هم د حيوان ،تر څو د انسان د پيدايښت لپاره رشائط برابر يش ،هر يو
په خپل خپل ځاى كي غوره او مفيد دئ ،كه ړوند او كوڼ نه وى څوك به د غوږونو او سرتگو په
اهميت نه پوهېدو ،كه بيامرۍ نه وى مرگ به هم نه وو او خلك به له ډېره زړښته ځورېدل،
څوك به د روغتيا او صحت په اهميت نه پوهېدو.
• قرآن كله مصيبتونه د گناه سزا گڼي ،خو په څنگ كي ئې وايي چي دا د ټولو گناهونو د يوې
برخي سزا ده ،له ډېرو ئې اللّٰه تعاىل انسان ته تېرېږي .بايبل يوازي دا برخه يادوي خو هغه هم
په ډېره ناقصه بڼه.
• قرآن د دې تر څنگ فرمايي چي په دنيا كي د مكافات او مجازات لړۍ نسبي ده ،ډېرو ته د
خپلو عملونو د يوې برخي بدله او سزا وركړى يش او ځينو ته يا لږ او يا هيڅ ،خو د بشپړ او
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مكمل مجازات او مكافات لپاره اللّٰه تعاىل د قيامت ورځ ټاكلې ،هلته به د هر نېك عمل لس
براب ره بدله او د هر بد عمل عادالنه سزا وركول كېږي او دا هغه خربه ده چي هر الهي دين او
هر پيغمرب خپل امت ته كړې او په همدې رسه ټولي هغه پوښتني ځواب كېږي چي بايبل ئې له
ځواب ويلو عاجز دئ او د ايوب عليه السالم په دې قصې كي ئې ځواب ونه شو ويىل ،كه بايبل د
دې په ځا ى چي ليكيل ئې دي :ايوب وويل :ولي خداى د محاكمې لپاره يوه نېټه نه ټاكي؟!!
دايس وييل وى :ايوب دا ځواب وركړ چي اللّٰه تعاىل د بشپړي محاكمې لپاره يوه ثابته نېټه ټاكلې،
په دنيا كي ئې هم د ځينو مجازاتو لپاره نېټه ټاكلې ،انسان ته مهلت وركوي ،له گناه رسه سم ئې
فوراً نه نييس ،د مهلت په پاى كي سزا وركوي ،ځكه فوري مجازات د اختيار او آزادۍ منافي دئ
او له انسان يو محكوم او مجبور مخلوق جوړوي ،د بشپړي او مكميل محاكمې لپاره ئې د قيامت
ورځ ټاكلې ،نو هم به ئې خربه سمه او هم ځواب قانع كوونىك وو.
• د مصيبتونو د الملونو په اړہ د بايبل ناقص او غلط تصور د دې باعث شوى چي ووايي :څوك
چي په دار شو هغه لعنتي دئ (خداى د خپل لعنت وړ گڼىل وو چي په دار كړى شو) او دا
څومره بې بنسټه او غلطه عقيده ده؟ آيا ټول اعدام شوي او په دار ځړول شوي ،مجرمان او د
اللّٰه تعاىل د لعنت وړ كسان دي؟ آيا دا قضاوت ډېر ظاملانه او د حقائقو او واقعيتونو خالف نه
دئ؟ آيا دا د ټولو رسكاري ماليانو فتوى نه ده؟ آيا تل د ظاملو واكمنانو په خدمت كي دين
پلورونكو ماليانو د مصلحينو او عدالت غوښتونكو په اړہ همدا خربه نه ده كړې؟ آيا موږ حق نه
لرو چي ووايو د بايبل ليكونيك دا خربه د روم د هغه امپراطور په گټه كړې ده چي د عيىس عليه
السالم د اعدام پرېكړہ ئې وكړہ؟!! عجيبه دا ده چي د همدغي غلطي انگېرني په څنگ كي دوى
دا هم وايي چي مسيح عليه السالم په صليب وځړوىل شو!! او بيا د دې لپاره توجيهات وړاندي
كوي چي ثابته كړي دى د لعنتيانو په ضمن كي نه راځي!!
د مصيبتونو په اړہ د اللّٰه تعاىل يو سنت دا هم دئ چي كله ئې مصيبت يوازي ظاملان نه
نييس بليك عام وي او د ظاملانو تر څنگ نور هم نييس ،قرآن فرمايي:
َ َ ُ ْ َۡٗ َ ُ َ َ َ َ َ َُ ْ ُ ۡ ََٓ ٗ َ َُۡ ْٓ َ َ َ َ ُ ۡ َ
اب * اَلنفال25 :
ق
وٱتقوا فِتنة َل ت ِصيبن ٱل ِذين ظلموا ِمنكم خاصة ۖ وٱعلموا أن ٱلله ش ِديد ٱل ِع ِ
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او له هغي فتنې او مصيبت ووېرېږئ چي يوازي ستاسو ظاملان نه نييس (بليك عام وي) او په دې
پوه شئ چي اللّٰه سخت عذاب وركوونىك دئ.
دا هغه مصيبتونه دي چي مختص د ظاملانو په رس نه راپرېوځي ،بليك عام وي او نور خلك
هم پرې اخته كې ږي ،خو بايد په دې پوه شو چي دا نور خلك څوك دي چي د ظاملانو ترڅنگ
دوى هم په دې الهي مصيبتونو اخته كېږي .دا يا هغه خلك دي چي د ظاملانو ملگرتيا ئې كړې ،د
دوى په څنگ كي ودرېدلي ،دوى ته تسليم شوي ،د دوى واكمني ئې منلې ،د عسكر ،پوليس،
مأمور او مستخدم په حيث ئې د دغو ظاملانو خدمت كړى ،ماليه ئې وركړې او يا پر ظلم رايض
شوي او د ظاملانو په مقابل كي ساكت پاته شوي .له عام مصيبت نه مقصد دا نه دئ چي
گناهگار او بې گناه دواړہ نييس ،دا ځكه چي قرآن د لوط عليه السالم د قوم د هالكت په اړہ په
ډېر رصاحت رسه فرمايي چي هلته له يوې مسلامني كورنۍ پرته بل دايس څوك نه وو چي د
ژغورلو مستحق وو او اللّٰ ه تعاىل همدغي يوې كورنۍ ته نجات وركړ او نور ټول ئې هالك كړل،
فرمايي:
َ
ِيها غ ۡي َر َب ۡيت م َن ۡٱل ُم ۡسلم َ
َف َما َو َج ۡدنَا ف َ
ين * الذاريات36 :
ٖ ِ
ِِ
نو موږ په هغه (كيل) كي د مسلامنانو له يوې كورنۍ پرته (بله) ونه موندله.
د مصيبتونو او پېښو په اړہ د قرآن ټول آيتونه په دې تأكيد لري چي دا تصادفي پېښي نه دي
او په خپل رس او د اللّٰ ه له حكم او ارادې پرته نه واقع كېږي ،قرآن دا يو كافرانه تصور او انگېرنه
گڼي چي څوك پېښي او حوادث يوازي طبيعي عواملو ته منسوب كړي او په هغه كي د اللّٰه
تعاىل ترصف نفي كړي.
قرآن ټول هغه مصيبتونه چي د فرعون د اقتدار په وخت كي په مرصيانو راغيل دا د فرعون
او فرعونيانو د كفر ،ظلم ،طغيان او فساد په وجه گڼي ،د نوح عليه السالم په قوم طوفان د دوى
د عملونو سزا بولي ،همدا راز نور ټول هغه عذابونه چي په بېلو بېلو قومونو راغيل .همدا راز د
االعراف د سورې  96آيت كي فرمايي:
َ
َ ُ ْ
َ
َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ۡ ْ ََ َ ۡ َ َ َۡ َ َ َ
َ َ َٓ َ ۡ
ض َولِكن كذبوا
ولو أن أهل ٱلقر َٰٓى ءامنوا وٱتقوا لفتحنا عليهِم برك ٖت ِمن ٱلسما ِء وٱٓأۡلر ِ
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َ ْ ۡ
َ
ََ َ َۡ
فأخذن ُهم ب ِ َما كانُوا يَك ِس ُبون * اَلعراف96 :
كه كليوالو اميان راوړى وى او تقوى ئې درلودى نو موږ به حتامً د آسامنونو او د زميك د بركاتو
(دروازې د دوى پر مخ) پرانيستې وې ،خو دوى دروغ وگڼلو ،نو په هغه څه مو ونيول چي دوى
كول.
ُ ََٗ َۡ ٗ َ َ ۡ َ ٗ ُۡ َٗ ۡ
ُۡ َٗ
َ
ُ ََ َ َ َ ۡ َُۡ
َوض َر َب ٱلله مثَل قر َية كانت ءا ِمنَة مط َم ِئنة يَأت َِيها ِرزق َها َر غدا ِمن ك ِل مكا ٖن فكف َرت بِأنع ِم ٱللهِ
َ ْ ۡ ُ َ
َََ ََ ُ َ َ ۡ ُ
َۡۡ
اس ٱلجو ِع َوٱلخو ِف ب ِ َما كانُوا يَصنَعون * النحل112 :
فأذقها ٱلله ل ِب
او اللّٰ ه د يوه دايس كيل مثال بيانوي چي خوندي او ډاډمن وو ،له هري سيمي تازه او پرېامنه
رزق ورته راتلو ،نو دوى د ا ّٰلله د نعمتونو كفران وكړ ،نو اللّٰه هم د لوږي او وېري د لباس خوند
وروڅاكو ،د هغه څه په سبب چي دوى كول.
ۡ ََُ َ َۡ َ
َََ
َ َۡ َۡ
َ َ ٌ ََ
َ
فكأيِن ِمن ق ۡر َي ٍة أهلك َن َها َو ِه َي ظال َِمة فه ِ َي خا ِو َية علي ُع ُروشِ َها َوبِئرٖ معطل ٖة َوقصرٖ مشِ ي ٍد *
الحج45 :
او څومره كيل چي ظاملان وو او تباه مو كړل ،نو دا ئې په خپلو چتونو راپريوتي او وزگار پاته
څاگان او ټينگي ماڼۍ.
ََ
َ ۡ
َ َ َ ُ َ
َُ ََ ُۡ
َ
َوكأيِن ِمن ق ۡر َي ٍة أ ۡمل ۡيت ل َها َو ِه َي ظال َِمة ثم أخذت َها ِإَول َي ٱل َم ِص ُير * الحج48 :
او څومره كيل چي فرصت مو وركړ رسه له دې چي ظامل ول ،بيا مو ونيول او بېرته گرځېدل خو
زما په لوري دي
په الندي مبارك آيت كي ا ّٰلله تعاىل د هغو مغرورو ځواكونو په اړہ چي خپل زور ځواك
مغرور كړي او په نورو ئې تريى كړى او ملكونه ئې ترې نيولي خو اللّٰه تعاىل هالك كړي ،دايس
فرمايي :
َ
َ
َۡ ُ ۡ ََ ُ ُۡ َ ۡ ٗ ََ ُ ْ
ۡ َ َ ۡ
َ َ ۡ َۡ َۡ َ ََُۡ
ِيص * ق36 :
وكم أهلكنا قبلهم ِمن قر ٍن هم أشد ِمنهم بطشا فنقبوا فِي ٱلبِل ِد هل ِمن مح ٍ
او تر دوى وړاندي مو څومره دايس نسلونه هالك كړل چي تر دوى ځواكمن او (د خلكو په نيولو
او تعذيبولو كي) شديد ول ،نو ښارونو ته (د اشغال لپاره) ننوتل ،خو آيا كوم پناه ځى ئې وو؟
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خلك دا واوري چي په فالني ملك كي زلزله وشوه ،طوفان راغى ،وچ كالي ده او وبا خوره
شوې او په زرگونو او لكونو خلك په كي مړہ شوي ،طبيعي ده چي عواطف ئې تحريك يش ،د
زړہ له تله خواخوږي وښيي او دا پوښتنه وررسه راوالړہ يش چي دا ولي او د څه لپاره او د كومي
گناه په وجه دومره خلك په يو ځاى مري؟ دلته به خامخا ډېر بې گناه خلك هم وو ،ولي اللّٰه
تعاىل د دومره بې گناه خلكو په مرگ رايض كېږي؟!! د دغو كسانو قضاوت يو اړخيز او پر عاطفې
والړ قضاوت وي ،د قضيې له ټولو ابعادو او اړخونو خرب نه وي ،په دې نه پوهېږي چي په هغه
ځاى كي څه تېرېدل ،د خلكو عملونه څنگه وو ،كه په قرآن كي د هغو ولسونو چي سرت سرت عام
عذابونه ورباندي راغيل ،يوازي د عذاب څرنگواىل راغىل وى او عواملو ته ئې او د خلكو گناهونو
ته گوته نه وى نيول شوې نو خلكو به همدا ويل چي دا دومره خلك ولي په يو ځاى او په يو
وخت وژل شوي ،د خلكو گناه څه وه؟!! خو اللّٰه تعاىل د دغو عذابونو الملونه هم په گوته كړي،
د همدې لپاره نن موږ قانع يو چي په عاد ،مثود ،د نوح او لوط عليهامالسالم په قومونو او په
فرعونيانو مسلط شوي عذابونه د اللّٰه تعاىل له لوري د عادالنه پرېكړي او د خلكو د عملونو په
وجه وو ،كه همدايس هره هغه سيمه وڅېړو چي دايس الهي عذابونه پرې مسلط شوي نو عوامل
به ئې هرومرو ترالسه كړو او په دې به پوه شو چي دا عذابونه نه خو د ړندو او پټو سرتگو
پرېكړو نتيجه ده او نه غريعادالنه ،كه دا پېښي په دقت رسه وڅېړئ نو حتامً به په ټولو كي هغه
عوامل بيامومئ چي د هغه په وجه مخكني قومونه په الهي عذابونو اخته شوي.
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مزامري
د دې كتاب په مقدمه كي لولو :د مزامري كتاب چي د زبور په نامه هم يادېږي ،د سپېڅيل
كتاب له خوندورو كتابونو دئ ،دا د هغو شعرونو او رسودونو مجموعه ده چي د ارسائيليانو
روحيه او تاريخي پېښي په كي بيان شوې ،ډېرى برخي ئې د داؤد په وخت كي او څه تر هغه
وروسته ليكل شوې!! دوه اويا رسودونه ئې داؤد ليكيل ،دوه ئې سليامن ،دولس ئې آساف ،نه ئې
د قورح كورنۍ او په پاى كي يو ئې موىس ليكىل...
دا جملې ښيي چي بايبل هم په دې اعرتاف كوي چي دا كتاب د اللّٰه تعاىل له لوري لېږل
شوى كتاب نه دئ ،په بېلو بېلو وختونو كي د بېالبېلو خلكو لخوا ليكل شوي رسودونه او اشعار
په كي راغونډ شوي ،نه ئې راغونډوونىك معلوم دئ او نه ئې راوي ،د بايبل له ليكونيك پوښتنه
كوو :په سپيڅيل كتاب كي خو بايد يوازي تورات او انجيل راغونډ شوي وى ،د انسانانو په الس
ليكل شوي كتابونه ،په ځانگړې توگه د دوى اشعار او رسودونه ولي په دې كتاب كي رااخيستل
شوي؟ ت ه خو د شجرو په راوړلو كي ډېر مهارت لرې او نياميي كتاب دي له شجرو ډك كړى ،دلته
ولي نه ليكې چي د اشعارو او رسودونو دا مجموعه چا راغونډہ كړې؟ څنگه درته ثابته شوې چي
دا اشعار د نوموړو شخصيتونو دي؟ ولي د راوي او سند يادونه نه كوې؟ هغه بې معنى شجرې
مهمي دي كه د راويانو او سند يادونه؟!! موږ خو خپل پيغمرب عليه السالم ته منسوب هغه
حديث هم نه منو چي له قرآن رسه مطابقت ونه لري او راويان ئې موثق نه وي ،ته څنگه له
خپلو منونكو غواړې هغه خربه ومني چي نه ئې راوي معلوم دئ او نه ئې سند؟! په دايس حال
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كي چي ستا نوموړي شخصيتونه زموږ تر گران پيغمرب عليه السالم ډېري پېړۍ مخيك تېر شوي!!
چي د كوم كتاب په نرث كي هومره مبالغې وي ،هغه هم په دايس نرث كي چي د خداى د كالم
نوم وركوي ،نو په اشعارو كي به ئې د مبالغې كچه څومره وي؟ كه تاسو د دغو رسودونو الفاظو
او محتوى ته ځري شئ نو وبه گورئ چي د ډېرو ښكلو او سمو خربو په څنگ كي ډېري ناسمي او
غلطي خربي هم په كي شته .زه د دې كتاب په اړہ بحث مفيد نه گڼم ،په مخكنيو بحثونو اكتفاء
كوم ،دلته اكرثاً مخكني مطالب د شعر په ژبه تكرار شوي ،هيس مخترص پرې څو خربي كوم؛ د
دې كتاب ېه رس كي دا جملې گورو:
هغه څوك ب ختور دئ چي له بدكارانو رسه مشوره نه كوي ،د گناهگارانو الر نه غوره كوي ،له
هغو رسه نه كښېني چي په خداى ملنډي وهي ،هغه څوك چي په شوق رسه د خداى د اوامرو
اطاعت كوي او شپه ورځ په هغوى كي فكر كوي ،هغه د دايس وني په څېر دئ چي د اوبو د نهر
په ژۍ كرل شوې ،په خپل وخت مېوه وركوي ،پاڼي ئې هيڅكله نه مړاوې كېږي ،د ده كارونه تل
خپل نتائج وركوي .خو بد كاران دايس نه دي ،د دوى هڅي هغي پروړي ته ورته وي چي د باد
په وړاندي خورې يش ،دوى به د خداى د عدالت په وړاندي محكوم يش او د خداى پالونكو ډلي
ته به الر ونه مومي ،نېكان د خداى له لوري ساتل كېږي او الرښوونه ئې كېږي خو بدكاران د
نابودۍ په لور خوځي.
دا ئې د سمو خربو بېلگي دي ،چي قرآن ئې تأييد كوي او تر دې ئې په ډېرو ښكلو او اغيزمنو
الفاظو رسه رااخيل ،هلته چي فرمايي:
َ
َ ۡ َ َ
ََُ َ َ ََ ُ ْ َ ۡ َۡ َ ُُۡ َََ ۡ َ ۡ
ۡ َ
ٱلر ُ
ه
ب
ت
اص ٖف َل َيق ِد ُرون ِمما
ِ
يح فِي يَوٖم ع ِ
مثل ٱل ِذين كفروا بِربِهِم ۖ أعملهم كرما ٍد ٱشتد ِ ِ
َ ْ ََ َ
َ َ ُ َ َ ُ ۡ ُ
ك َس ُبوا علي ش ۡي ٖء ۚ ذل ِك ه َو ٱلضلل ٱل َب ِعيد * ابراهيم18 :
د هغو خلكو عملونه چي كافران شوي ،هغو شگو ته ورته دي چي د سختي سيلۍ په ورځ تند
باند پرې ولگېږي ،د خپلو الس ته راوړنو په هيڅ څه نه يش براليس كېدىل ،دا هامغه ژور ضاللت
دئ.
او د مؤمنانو د نييك وينا او نېك عمل مثال دايس بيانوي:
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ُ ََٗ َ ٗ َ ٗ ََ َ َ َۡ ُ َ
َ ٓ
ُۡ
َ ُ
ََ َ َ َ َ
أل ۡم ت َر ك ۡيف ض َر َب ٱلله مثَل كل َِمة طيِ َبة كشج َرةٖ طيِ َب ٍة أصل َها ثابِت َوف ۡرع َها فِي ٱلس َما ِء * تؤت ِٓي
ۡ َ َ َ َۡ ُ ُ َۡ َ َ َََ
ََُُ َُ
َ َ
َََ َ
ََُ َ
ِلن
ل
ال
ث
م
س لعل ُه ۡم َيتذك ُرون * َومثل كل َِم ٍة خبِيث ٖة
ا
ٱٓأۡل
ه
لل
ٱ
ب
ر
ض
ي
و
ۗ
ا
ه
ب
ر
ن
ذ
إ
ب
ِيِۢن
ح
ل
أكلها ك
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َُ ُ ُ َ َ َ َُ ْ َۡۡ َ
َ
ََ
َ
َ
ۡ َ َ
َ ُۡ ۡ
ۡ
ََ ََ
ض ما ل َها ِمن قرا ٖر * يثبِت ٱلله ٱل ِذين ءامنوا ب ِٱلقولِ ٱلثاب ِ ِت
كشجر ٍة خبِيث ٍة ٱجتثت ِمن فو ِق ٱٓأۡلر ِ
ۡ َ َ ِ ُ ۡ َ َ ٱٓأۡل َ ِ َ ُ ُ ُ َ َ ۡ َ ُ ُ َ َ ٓ ُ
ين ۚ َو َيفعل ٱلله ما يَشاء * ابراهيم27 -24 :
فِي ٱلحيوة ٱلدنيا وفِي خِرة ۖ وي ِضل ٱلله ٱلظل ِ ِم
آيا نه گورې چي اللّٰ ه د سپېڅيل كلمې مثال څنگه بيانوي ،د هغي پاكي وني په څېر چي جرړي
ئې مضبوطي او څانگي ئې د آسامن (په غېږ) كي ،د خپل رب په حكم هر وخت خپله مېوه
وركوي ،اللّٰ ه خلكو ته دا مثالونه بيانوي چي پند واخيل ،او ناپاكه كلمه هغه پليت بوټي ته ورته
ده چي د زميك له رس ايستل شوى (جرړي ئې په زميك كي نه وي ښخي او څانگي ئې د زميك له
رسه نه وي لوړي شوې) هيڅ ټينگښت ئې نشته( ،نه ئې زمكه جرړي په خپيل سينې كي قبلوي
او نه ئې آسامن څانگي په خپيل غېږ كي نييس) ،اللّٰه مؤمنان په مضبوطې وينا رسه هم په دنيوي
ژوند كي او هم په آخرت كي مضبوطوي او ظاملان بې الري كوي او اللّٰه همغه څه كوي چي
غواړي ئې.
د مزامري څو كچه خربي هم وگورئ:
 ...اې پاچايانو! غوږ شئ ،اې پېشوايانو ځري شئ ،په وېري او درناوي رسه د خداى عبادت وكړئ،
مخيك له دې چي د ده زوى غصه يش او تاسو تباه كړي!! په پښو كي ئې ولوېږئ او هغه ښكل
كړئ ،ځكه كېدى يش د هغه غصه هره شېبه راوپاري ،هغه خلك بختور دي چي ده ته پناه
يويس!!!
د بايبل له ليكونيك پوښتنه كوو:
دا د خداى زوى څوك دئ؟ داؤد كه مسيح؟ دا شعر موىس ،داؤد يا سليامن د ځان په اړہ
ويىل كه د مسيح په اړہ؟
آيا د خداى عبادت د دې لپاره وكړو چي د خداى زوى غصه نه يش؟ يعني د سزا پرېكړہ د
زوى له لوري كېږي؟ خداى يوازي د عبادت لپاره دئ ،رسكښو انسانانو ته سزا د ده د زوى له
لوري وركول كېږي؟
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په انساني قاموس كي خو د زوى اصطالح د هغه چا لپاره كارول كېږي چي پالر او مور ولري،
له موره پيدا شوى وي او د پيدايښت ټاكلې نېټه ولري ،د دې زوى مور څوك ده؟ كله پيدا شوى؟
د ده له پيدايښته مخيك رسكښانو ته چا سزا وركوله؟
د هر انسان ،حيوان او مارغه زوى او بچى پالر ته ورته وي ،موږ ته ووايه :خداى د خپل كوم
زوى په څېر دئ؟ آيا د زميك او آسامنونو پيدا كوونىك خداى د خپل زوى په څېر ووړ دئ؟ ټول
هغه انساني عيبونه لري چي زامن ئې لري؟ نه وو ،پيدا شوى ،ووړ وو ،سرت شوى ،وږى شوى،
تږى شوى ،بيامر شوى ،مړ شوى؟ موږ خو اورېدلي چي د ده زامنو د خپل وزن دوه برابره پېټى
نه شو پورته كوىل ،څنگه ومنو چي دوى د هغه خداى زامن دي چي يو سل شل مليارده ستور
لييك اداره كوي ،د دې سرت او پراخ عامل دا بې شامره ستوري په خپل خپل ځاى كي ساتي!! آيا په
هغه عقل ژړا نه ده په كار چي دا ضعيف او كمزورى انسان د هغه ځواكمن او قدير خداى زوى
گڼي؟!! او هغه باعظمته خداى د دغه ناتوان او وړوكي انسان په څېر گڼي؟!!
د رسودونو په ضمن كي د بايبل دا خربه هم واورئ :باآلخره خداى د هغه چا په څېر چي له
خوبه راويښ يش او د ه غه پياوړي انسان په څېر چي د رشابو له څښلو مست شوى وي ،د
ارسائيليانو مرستي ته راوړاندي شو ،د خپل قوم دښمنانو ته ئې ماته وركړہ او د تل لپاره ئې سپك
او رسوا كړل ،هغه د يوسف زامن او د افرايم قبيله ورټله ،خو د يهودا قبيله او د صهيون غر ئې
غوره كړ ځكه چي له مخيك ئې خوښيدل !! او هلته ئې خپل سپېڅىل او تلپاته كور د نړۍ د
مضبوطو غرونو په څېر جوړ كړ!!
په دې كتاب كي به تاسو د بېالبېلو مناسبتونو په اړہ د دعاگانو يو اوږد فهرست ومومئ ،ما
ته دې اوږد فهرست د هغي مذهبي فرقې دعاگاني مخي ته ودرولې چي د هري ورځي لپاره ئې
يوه خاصه دعاء جوړہ كړې او گامن كوي چي كه په دغه ورځ په دغو الفاظو خداى ته دعاء
وكړي نو خداى ئې هرو مرو مني!!! احساس مي دا دئ چي دې فرقې خپيل دا دعاگاني له بايبل
نه نقل كړې او په معمولي ترصف رسه ئې اسالمي رنگ وركړى ،په دايس حال كي چي نه په قرآن
كي د دعاگانو د وختونو دايس فهرست شته او نه په احاديثو كي ،اللّٰه تعاىل د اخالص دعاء قبلوي،
هغه دعاء قبلوي چي د انسان له زړہ راوالړہ يش ،د اللّٰه تعاىل ښه پېژندا ،د ده په عظمت اعرتاف
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او د ده په وړاندي د انسان عجز او اړتيا ئې محرك وي ،كه په هري ژبي او په هرو الفاظو وي.

امثال
لكه څنگه چي د دې كتاب له نامه نه معلومېږي دا د متلونو مجموعه ده ،مواعظ او نصائح
د متلونو په ژبه وړاندي كوي ،په مقدمه كي ئې راغيل :د امثال د كتاب ډېرى برخي د سليامن ،د
نړۍ تر ټولو باحكمته انسان ،لخوا ليكل شوې ،د كتاب اصيل موضوع كوىل شو په خالصه توگه په
اوم ،اتم او نهم آيتونو كي ومومو چي وايي :د حكمت او پوهي د ترالسه كولو لپاره لومړى گام
له خداى وېره ده ،څوك چي حكمت او ادب خوار گڼي احمق دئ ،اې ځوانه! د پالر نصيحت
واوره او د مور له الرښوونو مخ مه اړوه ،ځكه د دوى خربي به د ملغلرو په څېر ستا تاج ښايسته
كړي ...د امثال كتاب ډېرى برخي د حكيامنو او پوهانو د كارونو په اړہ بحث كوي او د ناپوهانو
له كړو وړو رسه ئې مقايسه كوي ،لكه دا :ناپوه انسان دايس فكر كوي چي د ده هر كار سم دئ،
د چا نصيحت ته رضورت نه لري ،خو پوه انسان د نورو نصيحت ته غوږ نييس ،د امين او چغلگر
په اړہ وايي :چغلگر انسان چي هر چېري والړ يش د نورو ارسار افشاء كوي او امين انسان ارسار
په خپل زړہ كي ساتي ... ،دا كتاب دوه ډوله انسانان موږ ته معرفي كوي :هغه چي د خپل نفس
د ارضاء په لټه كي وي او هغه چي د خداى رضاء لټوي...
د دې كتاب په اړہ دومره ويىل شو چي د بايبل تر نورو كتابونو ئې گټوري برخي ډېري دي،
خو اهميت ئې ښايي دومره وي لكه د پښتو د متلونو يوه مجموعه!!
ښه به دا وي چي دلته د حكمت په اړہ د قرآن خربي هم واورو او وگورو چي د بايبل په
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ځواب كي قرآن څه ته د (حكمت) نوم وركړى او كوم كوم كارونه د حكمت كارونه گڼي ،قرآن
فرمايي:
ًَ َ َ َ ََُۡ َ َ ۡ ُ ٗ َ ۡ ُ ٗ
َُ ََ َ ۡ ُ ْ َ َ ُ
ََ
َ ََۡۡ َ
وما مخذوَل * َوقضي َربك أَل تع ُبد ٓوا إِ َٓل إِياه
َل تجعل م َع ٱللهِ إِلها ءاخر فتقعد مذم
َ ۡ َ َ ۡ ۡ َ ً َ ََُۡ َ َ َ ۡ َ َ َ ُ ُ ٓ َ َ ُ ََ َ ُ َ ٓ ُ َ َ ُ
ِكب َر أحده َما أ ۡو كَِله َما فَل تقل ل ُه َما أ ٖف َوَل تنۡ َه ۡره َما
وبِٱلول ِدي ِن إِحسنا ۚ إِما يبلغن ِعندك ٱل
َ ۡ ۡ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ َ ََ
َوقُل َل ُه َما قَ ۡو َٗل َكر ٗ
يما * وٱخفِض لهما جناح ٱلذ ِل ِمن ٱلرحم ِة وقل ر ِب ٱرحمهما كما ربيانِي
ِ
َ ُُ ۡ ََۡ
ُُ ُ ۡ َُ ُ ْ َ َ َ َُ َ َ َ َ َُ
ََ
َ
ٗ
ُ
َ ٗ
ات
وسكمۚ إِن تكونوا صلِحِين فإِنهۥ كان ل ِٓأۡلوبِين غفورا * وء ِ
ص ِغيرا * ربكم أعلم بِما فِي نف ِ
ََُ َ ۡ ۡ َ َ َ َ
َ ُ
َ َُۡ َ َ ْ ۡ َ
َۡ
َ ُۡۡ
ين كان ُ ٓوا إِخ َون
يل َوَل ت َبذ ِۡر تب ِذ ًيرا * إِن ٱلمب ِذ ِر
ذا ٱلقر َبي حقهۥ وٱل ِمسِكين و ۡٱبن ٱلسب ِ ِ
ََ َ َ
َ
ۡ ََٓ ۡ
َ َ َ َ َُ
َ ُۡ َ َ َ
ٱلش ۡي َط ُن ل َِربهِۦ َك ُف ٗ
ٱلش َي ِطي ِن ۖ وكان
ورا * ِإَوما تعرِضن عنۡ ُه ُم ٱبتِغاء َرح َم ٖة ِمن ربِك ت ۡر ُجوها فقل
ِ
ورا * َو ََل تَ ۡج َع ۡل يَ َد َك َم ۡغلُولَ ًة إلَي ُعنُق َك َو ََل َت ۡب ُس ۡط َها ُك َل ۡٱل َب ۡسط َفتَ ۡق ُع َد َملُ ٗ
َل ُه ۡم قَ ۡو َٗل َم ۡي ُس ٗ
وما
ِ
ِ
ِ
َ ُٓ ۡ
َ
َ ۢ
َُ َ َ
َ َ ََ َۡ ُ ُ
َۡ ُ ً
ٱلر ۡز َق ل َِمن يَشاء َو َيق ِد ُر ۚ إِنهۥ كان ب ِ ِع َبادِ ِهۦ خب ِ َيرا بَ ِص ٗيرا * َوَل
محسورا * إِن ربك يبسط ِ
ََ ََُۡ ْ
َۡ ُ ْ َ ََ ُ َ ۡ َ َۡ َۡ َ ُ
َ ََۡ َ َ ۡ ٗ َ
َ ُ
تقتُل ٓوا أ ۡولدك ۡم خش َية إِمل ٖق ۖ نح ُن ن ۡر ُزق ُه ۡم ِإَوياك ۡم ۚ إِن قتل ُه ۡم كان خِطا كب ِ ٗيرا * وَل تقربوا
َ َٰٓ َ ُ َ َ َ َ ٗ َ َ ٓ َ َ ٗ َ َ َ ۡ ُ ُ ْ َ ۡ َ َ َ َ
ُ َ َۡ
َ ُ َ
س ٱلتِي حر َم ٱلله إَِل بِٱلح ِق ۗ َومن قتِل
ٱلزني ۖ إِنهۥ كان فحِشة وساء سبِيَل * وَل تقتلوا ٱلنف
ِ
َ
َ
َ
ََ ََُۡ ْ َ َ
ۡ
ۡ
ۡ
ُ
َ
ۡ
ُ
َ
َ
َ
ۡ
َ
ُ
َ
َ ُ
َ
َم ۡظل ٗ
نص ٗ
ورا * وَل تقربوا مال
وما فقد جعلنَا ل َِول ِيِهِۦ سل َطنٗا فَل ي ُ ۡسرِف ِفي ٱلقت ِل ۖ إِنهۥ كان م
َ َ
َ َ ۡ َ ُ َ َ َُۡ َ َ ُ َ ُ ََُۡ ْ َۡ ۡ َ َۡ َۡ َ َ َ ۡ ُ ٗ ََُۡ ْ
ۡ
ٱل َيتِي ِم إَِل ب ِٱلتِي ِهي أحسن حتي يبلغ أشدهۥ ۚ وأوفوا بِٱلعه ِد ۖ إِن ٱلعهد كان مسوَل * وأوفوا
َ َ َ ۡ ََ ۡ َ ُ َۡ ٗ َ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ َ
ۡ َ
َۡۡ َ َ ُۡ ۡ َ ُ ْ ۡ ۡ َ
س لك
س ٱل ُم ۡست ِقي ِم ۚ ذل ِك خير وأحسن تأ ِويَل * وَل تقف ما لي
ٱلكيل إِذا كِلتم و ِزنوا بِٱل ِقسطا ِ
ۡ ُ َ َ ُ ُ ُ ْ َ َٰٓ َ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ٗ
ۡ ََ ً
َۡ َ
َ َۡ
ۡ َ َ ۡ
بِهِۦ ِعل ٌم ۚ إِن ٱلسم َع َوٱلبص َر َوٱلفؤاد كل أول ِئك كان عنه مسوَل * َوَل تم ِ
ش فِي ٱٓأۡلر ِ
ض مر ح ا ۖ
ََ َ َۡ َ ۡ َ َ َُۡ ۡ َ ُ ٗ
ُُ َ َ َ َ َ ُُ َ َ َۡ ٗ َ َ
ٱٓأۡلرض َولن تبل َغ ٱل ِج َبال طوَل * كل ذل ِك كان سيِئهۥ ِعند َربِك مك ُروها * ذل ِك
إِنك لن تخرِق
ًَ َ َ
َ ٓ َ ۡ َ َٰٓ َ ۡ َ َ ُ َ َ ۡ ۡ َ ِ َ َ َ ۡ َ ۡ َ
اخ َر َفتُلۡ َقي فِي َج َهنَ َم َملُوماٗ
َ
ِمما أوحي إِليك ربك ِمن ٱلحِكمة ۗ وَل تجعل مع ٱللهِ إِلها ء
َم ۡد ُح ً
ورا* اَلسراء39-22 :
د اللّٰ ه تر څنگ بل څوك معبود مه گرځوه كه نه نو سپېره گڼل شوى او يوازي پاته شوى به شې،
او ستا رب دا پرېكړہ كړې چي له ده پرته د بل چا عبادت مه كوه ،او له مور پالر رسه ښېگڼه
وكړہ ،كه د دوى يو يا دواړہ ستا په ژوند كي زړښت ته ورسېدو نو اف قدري هم مه ورته وايه،
مه ئې رټه او په غوره وينا ورته خربه كوه ،د پېرزويني له مخي د ټيټوالي وزر ورته پرانيزه او دا
دعاء كوه چي :اې زما ربه! دايس پېرزوينه پرې وكړہ لكه چي دوى په ماشومتوب كي وروزمل،
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ستاسو رب په هغه څه ښه پوه دئ چي ستاسو په زړونو كي دي ،كه دوى نېكان وي نو اللّٰه د
توبه كوونكو لپاره بخښونىك دئ ،او خپلوانو ته هم د هغوى (د خپلوۍ) حق وركړہ او مسكينانو
او مسافرانو ته هم ،او ارساف مه كوه ،يقيناً چي ارساف كوونيك د شيطانانو وروڼه دي او شيطان
د خپل رب په وړاندي ډېر ناشكره دئ ،او كه دي له دوى اعراض كاوو (له كومي غلطۍ ئې
تېرېدې) د خپل رب د يوې پېرزويني په لټه كي چي هيله ئې كوې ،نو دوى ته پسته خربه وكړہ،
مه دي السونه تر خپيل غاړي تړلي ساته (له وركړي الس مه رامتوه) او مه ئې په بشپړ پرانيستو
رسه پرانيزه ،دايس چي (سبا ته) ځان مالمتوې او حرست كوې ،يقيناً ستا رب چي چا ته وغواړي
رزق پراخوي ا و تنگوي ئې ،يقيناً چي هغه د خپلو بندگانو په حال ښه خرب او ښه ليدونىك دئ ،او
خپل زامن د لوږي له وېري مه وژنئ ،موږ دوى ته هم روزي وركوو او تاسو ته هم ،بې شكه چي
د دوى وژل لويه گناه او خطاء ده ،زنا ته مه نږدې كېږئ چي دا يوه بې حيايي او كركجن كار
دئ ،او هغه څوك مه وژنئ چي اللّٰه ئې وژل حرام كړي مگر په حقه رسه ،او څوك چي په
مظلوميت رسه ووژل شو نو موږ د ده خپلوانو ته (د قصاص) واك وركړى ،نو هغه دې په وژلو
كي تېرى نه كوي ،ځكه (د اللّٰه له لوري ئې) مرسته شوې ،او د يتيم مال ته مه نږدې كېږئ ،مگر
په هغه توگه چي ترټولو غوره وي ،تر څو خپل پوخوالي ته ورسېږي ،او په ژمنو وفا وكړئ ،دا
ځكه چي د ژمنو خامخا پوښتنه كېږي ،او كله چي څه پيامنه كوئ نو پيامنه بشپړہ كړئ او په
سمي تيل تلل وكړئ ،دا غوره دئ او د پاييل له مخي ډېر ښه ،او په هغه څه پيس مه ځه چي پرې
نه پوهېږې ،دا ځكه چي غوږ ،سرتگي او زړہ دايس دي چي د هر يوه پوښتنه كېږي (چي څنگه
دي كارولي) ،او په زميك كي په كرب او نخرو مه درومه ،ځكه ته خو نه زمكه سورۍ كوىل شې او
نه په خپل لوړوالي كي د غرونو څوكو ته رسېدى شې ،د دې هر يوه بدواىل ستا د رب په نزد كي
كركجن دئ ،دا د حكمت هغه برخي دي چي ستا رب درته وحي كړې ،نو له اللّٰه رسه بل معبود
مه گرځوه كه نه نو په دوزخ كي به مالمت شوى او رټل شوى وغورځوىل شې.
د حكمت په اړہ د بايبل انگېرنه دايس ده لكه هوا گزول ،لكه د باد په رس ماڼۍ جوړول ،لكه
له هغه چا د ښېگڼي او نېكۍ طمع درلودل چي نه ئې زړہ ورته چمتو دئ او نه ذهن ،له ښوره
زميك د ښېرازه فصل طمع ،څوك چي خداى نه پېژني له هغه دا انتظار درلودل چي له خداى
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ووېرېږي او له گناه ځان وساتي ،بې ځايه توقع ده ،بايبل د خداى په اړہ واضح تصور نه لري ،د
قيامت او حساب و كتاب ،مكافات او مجازات په اړہ واضح خربه نه كوي ،د بيا ژوندون د اثبات
لپاره هيڅ دليل نه وړاندي كوي ،برعكس وايي چي مسيح زموږ د گناهونو فديه وركړې ،نو د
بايبل منونيك ته دا خربه كول چي له خداى وېره د حكمت رسچينه ده ،يوه بابيزه خربه ده ،خو د
بايبل په مقابل كي د قرآن وينا نه يوازي دايس ده چي د انسان له عميل ژوند رسه ژور ارتباط
لري ،انسان ته الرښوونه كوي چي خپل ژوند او له نورو رسه خپيل اړييك څنگه تنظيم كړي ،چي
هم په دنيا كي له حرست او ندامت نه خوندي وي او هم په آخرت كي ،بليك لومړى خداى
ورمعرفي كوي ،دايس معرفي چي هم د انسان ژور محبت وررسه راپيدا يش او هم ژوره وېره،
مخي ته
رحمت ته ئې اميدوار او له مؤاخذې ئې په وېري كي ،د اثبات لپاره ئې مضبوط
ږدي ،بياژوندون او مكافات او مجازات ورته ثابتوي ... ،له دې وروسته ورته وايي چي څه به
كوي او له څه به ځان ساتي.
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جامعه (ټولنه)
د دې كتاب په رس ليك كي راغيل :كوىل شو دې كتاب ته يو فلسفي كتاب ووايو ،په عربي
نسخې كي ئې ليكل شوي چي ښايي له ميالد لس پېړۍ مخيك ليكل شوى وي او په انگريزي
نسخې كي ئې ليكل شوي چي ليكونىك ئې په قوي احتامل سليامن دئ ،يو پوه او فيلسوف انسان
چي د اميان او شك ،اميد او يأس ،خوند او ځور ،ژوند بامفهومه يا پوچ گڼلو تر منځ اللهانده دئ،
هغه پوهېږي چي خاورين انسان بايد حال ته شا كړي او د مستقبل په لوري مخيك والړ يش،
انسان د اميد تږى دئ خو له راتلونيك بې خربه ،نو دا ورته غوره ده چي له حارضي زمانې خوند
واخيل ،د كتاب ليكونىك په دې لټه كي شوى چي د ژوند مفهوم په لذت ،ثروت او حكمت كي
ومومي خو څه نتيجه ئې نه ده ترالسه كړې ،دا ټول ئې آزموييل خو هغه پوچ او بې ارزښته گڼي،
ځكه رش او بدي په هري هغي هڅي سيورى غوړوىل چي د ژوند په معنى د پوهېدو لپاره تررسه
كېږي ،خو تر ټولو بد ئې مرگ دئ چي د سيند د څپو په څېر د ژوند له ساحل رسه تصادم كوي
او شگلنه ماڼۍ ئې ورورانوي ،انسان د حيوان په څېر ،حكيم د احمق په څېر او عادل د رشير په
څېر مري!! په دې دنيا كي عدالت تل برياىل نه وي ،په بيل دنيا كي عدالت ته اميد درلودل هم
يو بېهوده كار دئ ،له مرگه وروسته ژوند ئې هم نه يش هيله من كوىل!! د ده وروستى نصيحت
دا دئ :انسان بايد له خدايه ووېرېږي او احكام ئې پر ځاى كړي ،دا ځكه چي د ده ټوله دنده
همدا ده!!
كه د دې كتاب مطالبو ته ځري شو او دا خربه په پام كي ولرو چي د كتاب په مقدمه كي هم
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ويل شوي چي (احتامالً) دا كتاب به د سليامن لخوا ليكل شوى وي ،نو په يقين رسه ويىل شو چي
دا كتاب له سليامن عليه السالم نه ډېر وروسته او هغه وخت ليكل شوى چي د يونان الحادي
فلسفه خپل اوج ته رسېدلې او كليسا ئې دې ته اړ كړې وه چي د دې فلسفې د بحثونو په اړہ
خپلو پلويانو ته څه په الس وركړي او دا تشه ډكه كړي چي د دوى سپېڅىل كتاب د فلسفي
بحثونو لپاره څه نه لري ،دا نه ده معلومه چي دا كتاب چا له خپيل خوا ليكىل او هغه ئې
سليامن عليه السالم ته منسوب كړى او د بايبل ليكونىك هم په دې اړہ څه نه وايي چي دا كتاب
كله د بايبل د سپېڅلو كتابونو په فهرست كي عالوه شوى ،خو په يقين رسه ويىل شو چي دا
كتاب په همدې مرحله كي ليكل شوى!! كه د مذهبي كتابونو په اړہ غور وكړو ډېر به دايس
ومومو چي يوه ټگامر ليكىل او يوه معروف او منيل مذهبي شخصيت ته ئې منسوب كړى،
پيغمرب عليه السالم ته په لكهاوو جعيل احاديث منسوب شول ،محدثين په ډېر زحمت او زيار
رسه وتوانېدل چي د لكهاوو جعيل ،ضعيف او له قرآن رسه متصادم رواياتو له منځ نه يوازي څو
زره راوبايس ،په سلو كي يو ئې ترې غوره كړى او په سلو كي نه نوي ئې لري اېښي!! اللّٰه تعاىل
دې دوى ته ډېر ډېر اجر وركړي ،كه د دوى دا مبارك زيار نه وى نو نږدې وه چي ارسائييل
روايات موږ ته هومره ستونزي راوالړي كړي چي مسيحيت ئې وررسه مخامخ كړ ،د عظيم الشأن
قرآن شته والي هم د دايس جعيل احاديثو د عام كېدو مخه نيوله ،مسيحيت دايس مطمئنه او
ډاډمنه مرجع نه درلوده او دې تيش ټگامرو مذهبي مرشانو ته دا موقع په الس وركړہ چي خپيل
غرضناكي خربي د اللّٰه تعاىل او د هغه پيغمربانو ته منسوب كړي!! د عيل ريض اللّٰه عنه له
شهادت نږدې څلور سوه كاله وروسته يو څوك راوالړ شو ،كتاب ئې وليكو ،ده ته ئې منسوب كړ
او ډېر دايس څه ئې په كي وليكل چي د ده له شأن ډېر ډېر لري او د قرآن او عقل خالف ،خو
هم دا كتاب د يوې مذهبي فرقې د رامنځ ته كېدو باعث شو ،دايس كتاب هم وليكل شو چي په
هغه كي له خره او چنگښي هم احاديث روايت شوي!! ښايي بې مناسبته به نه وي كه دې
مطلب ته اشاره وكړم چي يوه ورځ مي د ايران په ټلويزيون كي يو آخوند تر سرتگو شو چي وايي:
كله چي د آدم عليه السالم په كالبوت كي روح پو شوه او راژوندى شو نو لومړۍ خربه ئې دا وه:
يا عيل! كله چي نوح عليه السالم په كښتۍ كي سورېدو وئې ويل :يا عيل! كله چي ابراهيم عليه
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السالم اور ته لوېدو وئې ويل يا عيل!! او ...او ...او كله چي پيغمرب عليه السالم د معراج په شپه
له اوم ه آسامنه تېر او عرش ته نږدې ورسېدو يو غږ ئې واورېدو او وئې ويل :يا اللّٰه دا ته يې كه
دا عيل؟ له ه غي خوا ورته وويل شو :دا زه يم خو ما د زميك پر رس تر عيل غوره انسان پيدا نه
كړ چي د هغه په غږ له تا رسه خربي وكړم!!!! دا نن چي تاسو ايران ته والړ شئ نو وبه گورئ
چي څوك كومي خوني ته ننوځي نو وايي :يا عيل! چي له ځايه پاڅېږي وايي :يا عيل!! له عيل
ريض اللّٰه عن ه مرسته غواړي ،له هغه چا چي جومات ته په دايس حال كي روان وو چي يو قيس
القلب دښمن ورته په كمين كي ناست وو ،دى ترې خرب نه وو ،تر بريد الندي راغى ،په زهرجني
توري زخمي شو او په شهادت ورسېدو ،ملسيان ئې په كربال كي د يزيد د بې رحمه لښكر په الس
شهيدان شول ،نه هغوى ځان وژغورىل شو او نه عيل ريض اللّٰه عنه د دوى مرسته وكړى شوه!!
څوك چي په خپل ژوند كي د ځان مرسته ونه كړى يش له مرگ وروسته به څنگه د بل مرسته
وكړى يش!! په خداى قسم چي كه د عيل ريض اللّٰه عنه په وړاندي چا دا خربي كړې وى نو په
خپيل توري به ئې د هغه رس ترې غوڅاوو!! كه دايس كتاب ئې ليدىل وى نو تنور ته به ئې
غورځاوو ،ده ته منسوب دروغجني او جعيل خربي خو پرېږده د خپلو اصيل خربو په اړہ به ئې
ويل :دا زه څوك يم چي د قرآن په شته والي كي او د پيغمرب عليه السالم د احاديثو په
موجوديت كي زما اقوال راغونډوئ ،په هغه استدالل كوئ او هغه د خپل مذهب بنسټ گرځوئ،
ما له قرآن پرته او د پيغمرب عليه السالم له قول پرته بله خربه نه ده كړې!! ما له ابوبكر ،عمر او
عثامن ريض اللّٰه عنهم رسه صادقانه بيعت كړى ،تل مي په دوى پيس ملونځ كاوو او په صداقت
رسه مي د دوى اطاعت كړى!! ما هيڅكله نه دي وييل چي د مخكنيو خلفاوو په ټاكني خفه وم،
ما نه دي وييل چي (تقيه) مي كوله ،په ستوني كي مي هډوىك نښتى وو ،څه مي نه شو ويىل او
خپيل خربي مي په زړہ كي ساتلې ،ما منافقت نه دئ كړى ،ما ځان ته امارت نه دئ غوښتى ،زه د
عثامن ريض اللّٰه عنه په شهادت د خپل زوى تر شهادت زيات خفه شوى يم ،زه د مسلامنانو
وحدت غواړم ،څوك چي زما په نامه د مسلامنانو تر منځ د اختالف او تفرقې باعث كېږي ،هم
زما دښمن دئ او هم د اسالم دښمن ،زه د اللّٰه تعاىل په وړاندي له هغه چا خپل برائت اعالنوم
چي زما او زما د اوالد په قربونو قرصونه جوړوي ،له هغوى مرستي غواړي ،د دعاگانو د اجابت
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وسيله ئې گڼي ،له دې قربونو ئې د جاهلو خلكو د غولولو دام جوړ كړى ،امامت زما د اوالد
منصويص حق گڼي او په دې رسه په اسالمي امت كي اختالف راوالړوي!! خو ما ليدل چي د دغه
جاهل آخوند همدغو مسخره خربو ته ځينو جاهلو او غولېدلو اوښيك تويولې!! راشئ وگورو چي
بايبل د جامعې په كتاب كي سليامن عليه السالم ته كوم له رشك او كفر نه ډكي خربي منسوب
كړې دي ،لييك:
(دا د داؤد د زوى خربي دي چي په اورشليم كي ئې حكومت كاوو او په حكيم مشهور وو:
بېهوده دئ ،بېهوده دئ ،ژوند له رسه تر پايه بېهوده دئ!! انسان ته له خپل ټول هغه زيار او
زحمت نه چي تر آسامن الندي ئې بايس څه گټه وررسېږي؟ نسلونه يو په بل پيس راځي او ځي
خو دنيا همغيس پاته وي ،ملر خېژي او لوېږي او بيا په تلوار هغه ځاى ته ځان رسوي چي ترې
راخېژي ،سيلۍ د جنوب په لور خوځي او له هغه ځايه د شامل په لوري راواوړي او بيا خپل
لومړي ځاى ته ځان رسوي (دا دسيلۍ په اړہ ډېر ضعيف او د حقيقت خالف تعبري دى) ،د ويالو
اوبه په بحر كي توئېږي خو هيڅكله نه ډكېږي ،دا اوبه بېرته ويالو ته راوگرځي او بيا د بحر په
لوري وخوځېږي ،هر څه ستونزمن او ستومانه كوونيك دي ،دايس چي ژبه ئې له بيانولو عاجزه
ده ،نه سرتگي له ليدو مړېږي او نه غوږونه له اورېدو!! څه چي وو بيا به هم وي او څه چي
شوي بيا به هم ويش ،تر آسامن الندي دايس څه نشته چي ووايو :دا خو تازه او نوى دئ!!)
د بايبل دا وينا غلطه او بې بنسټه ده ،هره شېبه او هره ورځ نوي نوي شيان پيدا كېږي ،د
تكرار عقيده بې بنسټه ده ،موږ په دې عامل كي د (تكرار) په ځاى د (ابتكار) شاهد يو ،نه زړې
پېښي تكرارېږي او نه زاړہ شيان په خپيل زړې بڼي كي بيا راپيدا كېږي ،هره پېښه نوې وي او هر
توىك نوى ،د انسانانو له پيدايښته تر نن پوري دوه انسانان په يو رنگ نه دي پيدا شوي!! د عامل
له پيدايښته تر نن پوري دوه ورته ورځي نه دي راغلې ،قرآن دې حقيقت ته په دغو الفاظو
اشاره كړې:
ك اُل َي رومٍ ُه َو ِفي شَ رأنٖ  29هره ورځ (شېبه) اللّٰه تعاىل په يوه ځانگړي كار لگيا وي
د تكرار عقيده هغه څوك وړاندي كوىل يش چي قضاوت ئې سطحي وي او د پېښو ظاهري
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شباهتونو ته په پام رسه قضاوت كوي .نه تلىل دور بيا تكرارېږي او نه تللې پېښي.
دلته بايبل د گڼ شمېر شيانو نومونه اخيل او ټول بېهوده شمېري ،وايي حكمت بېهوده دئ،
دايس لكه په باد پيس منډي وهل ،د حكمت او حامقت ،او د پوهي او جهالت تر منځ په توپري د
پوهې دو هڅه هم خوشې او بېهوده ده ... ،عيش او عرشت ته مخه كول ،رشاب څښل ،ځان ته
بنگلې او باغونه جوړول ،غالمان او وينځي درلودل ،رمې او رسه او سپين زر راغونډول ..،هم
خوىش او بېهوده كار دئ ،د هر كار بدله يوازي هغه خوند دئ چي د كولو په وخت كي ئې
انسان ترې اخيل!! ما سرت سرت كارونه وكړل خو چي په پاى كي ورته ځري شوم ټول خويش او
بېهوده ول ...د احمق انسان او حكيم انسان ترمنځ هيڅ توپري نشته ،ځكه دواړہ په پاى كي
مري!! زه له هر څه بې زاره شوم  ،له خپلو ټولو هغو هڅو هم چي تر اوسه مي كړې ...دا ځكه
چي انسان د هغه څه لپاره زيار بايس چي بل ته ئې پرېږدي ...هر زيار بېهوده دئ كه د ښه كار
لپاره وي او كه د بد كار لپاره ،د هر څه لپاره يوه نېټه ټاكل شوې :د پيدايښت لپاره ،د مرگ
لپاره ،د كرلو او رېبلو لپاره ،د جوړولو او ورانولو لپاره ...نو د انسان د ټولو هڅو گټه څه ده؟
خداى تلىل دور او تلل ې پېښي تكراروي ..بيا مي فكر وكړ چي خداى انسان آزمويي تر څو
وروښيي چي تر حيواناتو غوره نه دئ!! (يوازي يو بې عقله انسان دا خربه كوىل يش چي انسان تر
حيواناتو غوره نه دئ!!) ...د حيوان او انسان ترمنځ توپري نشته ځكه دواړہ مري ..نو هر څه
بېهوده دي ،.مخيك تگ بېهوده دئ ،ثروت بېهوده دئ ...نو ښه دا ده چي وخوره ،وڅښه ،خوند
واخله او حارض غنيمت وگڼه ،خو دا هم بېهوده دئ...
كه دې خربو ته ځري شئ نو ستاسو قضاوت به هم دا وي چي دا ټولي خربي خوشې ،بې
بنسټه او بېهوده دي ،څنگه ممكنه ده چي د اللّٰه تعاىل يو جليل القدره پيغمرب دايس خوشې او
بې بنسټه خربي وكړي او هر څه ته د بېهوده ،بې مقصده ،بې گټي او باطل په سرتگه وگوري!!
څوك چي اللّٰ ه تعاىل پېژني او په دې ئې باور وي چي دا عامل او د هغه هر څه ده پيدا كړي ،په
دې ئې اميان وي چي خداى عليم او حكيم دئ ،دا اميان او باور اجازه نه وركوي چي د عامل په اړہ
دا غلطه انگېرنه ولري او هر څه ئې باطل وگڼي!! قرآن فرمايي:
َ َ َ َۡ َ َ َ َٓ َ ۡ َ َ َ َ َُۡ َ َ ٗ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ َ َ َ ْ
ين كف ُروا ِم َن
وما خلقنا ٱلسماء وٱٓأۡلرض وما بينهما ب ِطَل ۚ ذل ِك ظن ٱل ِذين كفروا ۚ فويل لِل ِذ
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َ
ٱلنا ِر * ص27 :
او آسامن او زمكه او څه چ ي په دوى كي دي ،دا مي خويش او بېهوده نه دي پيدا كړي ،دا خو
هيس د هغو كسانو (غلط) گامن دئ چي كافران شوي ،نو د كافرانو په حال چي اور (ئې په برخه
كېږي) افسوس دئ.
كه په ټول عامل كي يو عيب او نقص ترسرتگو يش او څوك په دې وتوانېږي چي په دې پراخ
عامل كي كومه تشه او خأل او كوم اضافي يا بېهوده ىش په گوته كړي او دا ثابته كړى يش چي
واقعي دا ىش بېهوده دئ نو له اللّٰه تعاىل د انكار لپاره همدا كافي ده!! خو بايبل سليامن عليه
السالم ته دايس اقوال منسوبوي چي د عامل هر څه خويش او بېهوده گڼي ،د دايس ناپړتو خربو د
كولو جسارت خو يوازي هغه څوك كوىل يش چي نه په ا ّٰلله تعاىل باور لري او نه دا عامل او په
هغه كي بدلونونه د يوه عليم او حكيم خداى د ترصف نتيجه گڼي!! چا چي د يونان هغه
فلسفي افكار وړاندي كړل چي عامل بېهوده او بې هدفه گڼي ،هغه ملحد او د اللّٰه تعاىل له شته
والي منكر وو .خو دا دئ د بايبل بې عقله ليكونىك همدا الحادي افكار يوه پيغمرب ته منسوبوي
او مذهبي رنگ وركوي!! د عامل په اړہ دغه انگېرنه چي بايبل ئې سليامن عليه السالم ته
منسوبوي يوازي د هغه چا انگېرنه كېدى يش چي يا خداى نه مني ،يا دا عامل د ده ملك او دى
ئې ټولواك نه گڼي ،يا په دې باور وي چي د عامل هر څه په خپل رس او له كومي خايص منصوبې
پرته د تصادف له مخي رامنځ ته شوي او ټولي پېښي ئې تصادفي دي!! او دا نه يوازي په اللّٰه
تعاىل باندي له اميان رسه سخت تصادم كوي بليك د حقيقت خالف او دروغجني خربي دي،
هيڅوك نه يش كوىل په دې پراخ عامل كي يو بېهوده ،بې مقصده او خويش ىش په گوته كړي!!
خداى منونىك انسان ټول موجودات د خپل رب د صفاتو او افعالو مظهر گڼي او په دې
عقيده وي چي هيڅ څه بېهوده او عبث نه دئ پيدا شوى ،په دې خور عامل كي نه څه خأل او
تشه شته ،نه څه كمواىل او زياتواىل ،نه دايس كوم څه پاته دئ چي كمواىل ىئ احساس يش او نه
دايس څه چي اضافي او غريرضوري وگڼىل يش ،هرڅه پوره او په خپله اندازه پيدا شوي .موحد ته
د دې عامل هر څه ښايسته او بشپړ برېښي او هيڅ عيب په كي نه گوري او كه ئې كوم عيب تر
بايبل د قرآن په رڼا كي

485

سرتگو يش نو دا يا د خپل لنډ او محدود فكر او نظر عيب گڼي او يا ئې د خپيل نامناسبي معاملې
او ناسمو كړو محصول عيب .تل د خداى ستاينه كوي ،په هر حالت او هر صورت كي ،د دې خور
عامل په غېږ كي هره ښكال ،كامل او جامل دئ د همدې ښكال ،كامل او جامل د خالق ستايني ته
هڅوي ،د هر بدلون او تحول تر شا حكمتونه او مصلحتونه گوري ،كه له كوم نعمت نه برخمن
يش هغه د خپل مهربان او منعم خداى وركړہ او عنايت گڼي او كه له كوم نقمت ،كړاو او
ستونزي رسه مخ يش هغه د خپلو كړو عادالنه بدله او جزاء بولي .د ملحد او كافر انسان عيب دا
دئ چي خپله غلطي او د ده له غلطو ترصفاتو راوالړي شوې ستونزي خداى ته راجع كوي ،د دې
په ځاى چي د ظلم او بې عدالتۍ په ليدو رسه ظامل محكوم كړي خداى محكوموي ،د دې په
ځاى چي ووايي اللّٰ ه تعاىل انسان ته د واك او اختيار په وركولو رسه خپله سرته پېرزوينه په انسان
كړې او په دې رسه ئې انسان ته پر ټولو مخلوقاتو رشف او فضيلت وركړى ،خو انسان له دې واك
او اختيار نه چي پر ټولو مخلوقاتو د ده د فضيلت نښه او امتياز دئ ،غلطه استفاده كوي،
برعكس خداى په هغه څه مالمتوي چي په كار ده د هغه په سبب ئې د اللّٰه تعاىل ستاينه او
مننه كوىل!!
د بايبل له ليكونيك پوښتنه كوم :ستا د بدن كوم غړى بېهوده او بې فائدې دئ ،سرتگي،
غوږونه ،خوله ،ژبه ،غاښونه ،الس ،پښه ،گوتي ،نوكان ...؟ نور خو پرېږده دا د سرتگو څو باڼوگان،
چي ښايي تا ته بې فائدې وېښتان معلوم يش ،پرې كړہ او بيا په هينداري كي خپل مخ ته وگوره
او قضاوت وكړہ ،وروځې دي بېهوده وگڼه او وئې خرېيه  ...كه ستا په وجود كي څو وېښتان هم
رضوري وي او هر يو ئې خاصه دنده لري او نشتواىل ئې هم ستا وجود او هم ستا ښايست ته
تاوان رسوي ،نو ته څنگه په ټول عامل د بېهوده حكم كوې؟ تا ته خو په كار وه چي سليامن عليه
السالم ته دي دايس وينا منسوب كړې وى چي دا عامل موږ ته په جگ غږ وايي :دا هر څه يوه
عليم او خبري ذات پيدا كړي ،دلته هر څه سم پيدا شوي ،دلته بېهوده ىش نشته ،هغه ذات چي
دا عامل ئې پيدا كړى ،د هغه ساتنه او پالنه كوي ،په هر څه او ټولو برخو كي ئې د رب (پالونيك)
په حيث ترصف كوي او د ربوبيت او پالني او روزني دا آثار او مظاهر هري خوا ته په هرگام كي
تر سرتگو كېږي ،بې شكه چي دا ذات د ټولو ستاينو وړ دئ ،له هر عيب منزه ،د ده په اړہ دا
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خربه كول چي بېهوده او عبث شيان ئې پيدا كړي لوى ظلم او سرت جهالت دئ ،دا عامل او په هغه
كي دا بې شمېره توكي موږ دغه حقيقت ته هدايت كوي او په دغه اعرتاف مو مجبوروي ،دا
هري خوا ته تر سرتگو كېدونكې ښكال او ښايست ،كامل او جامل ،نظم او دقت او دا چي گورئ
هر څه سم پيدا شوي ،هر څه د خاص مقصد لپاره پيدا شوي ،سمه پالنه او روزنه ئې كېږي ،هر
يو ئې په ډېر دقت او ظرافت رسه ،په ډېره غوره او ښايسته بڼه كي پيدا شوى ،هر يو ئې د يوه
مشخص هدف او ځانگړې غايې د تحقق لپاره په كار گامرل شوى ،چي په منظم او پرله پسې
توگه او په كامل انهامك رسه په خپل خاص كار او د خپل ځانگړي مأموريت په تررسه كولو كي
شپه ورځ لگيا دئ ،په خپله او په خپل وجود رسه ئې هم يوه تشه ډكه كړې او په هغه څه هم
چي د د ه په كار او هلو ځلو مرتب كېږي هم يوه تشه ډكوي او يوې اړتيا ته ځواب وايي .په ټول
خور وور عامل كي ،خوىش ،بې هدفه ،له اړتياوو زيات او له رضورت نه كم څه نه شئ موندىل،
هغه ذات چي دا بې انتهاء پراخ عامل ئې له ټولو دغو ښكالوو او ښېگړو او له دې ژور او دقيق
نظم رسه پيدا كړى ،د عامل پالنه او روزنه ئې په واك كي ده ،هره ذره ئې ساتي او پالي ،رشد
وركوي ،كامل ته ئې رسوي ،د كامل په لوري د خوځېدو توفيق وركوي او له مخيك ټاكلې نتيجې
ورباندي مرتب كوي ،بې له شكه چي دا ذات د ټولو ښېگړو واجد او د ټولو ستاينو وړ دئ .د دې
هستۍ هري خوا ته چي مخ واړوم ،گورم چي هر څه له هيڅ نه پيل يش ،ورو ورو سرت يش ،د
كامل په لوري وده وركړى يش ،د خپيل ارتقاء او كامل آخرى پوړي ته ورسوىل يش ،يو رضوري او
الزم كار ورباندي تررسه يش ،يو رضورت ورباندي رفع كړى يش ،يوه خأل ورباندي ډكه كړى يش،
بيا ئې زوال پيل يش ،په زړښت او مرگ محكوم يش او ځاى ئې بل نوي ،ځواكمن او وده
موندونيك توكي ته خالي كړى يش ،هرڅه ښه پيدا شوي او د واضح هدف او مقصد لپاره پيدا
شوي ،په پيدايښت كي ئې د "علم"" ،حكمت" او "قدرت" څرگند آثار گورو .د دې مظاهرو تر
شا ،ما ته د ربوبيت او پالني يو نامريئ او ناڅرگند الس په نظر راځي ،هامغه زما اللّٰه دئ او
هامغه د دې هستي اللّٰه دئ .زه نه يوازي په دې عامل كي د روزني او پالني يو نامريئ الس
احساسوم ،بليك گورم چي د هرڅه پيدايښت ،پالنه ،روزنه او ساتنه په ډېر دقت رسه تررسه
كېږي .د دې عامل په هر جزء او د هرجزء په حركت او خوځښت كي زه ښايست ،ښكال ،كامل او
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هدفمندي گورم .خوىش ،بې مقصده ،اضافي او غريرضوري ىش مي په نظر نه راځي .زما هري خوا
ته خواره شيان ،هر يو بېل بېل هم او ټول په گډہ هم ،د خاص مقصد لپاره په كار لگيا دي ،د
ټولو ترمنځ د نظم ،يووالي او ژور تنسيق شاهد يم .د دې عامل همدا ملموس او مشهود كيفيت،
زما په ژبه د دې الفاظو د جاري كېدو المل دئ چي :ټولي ستايني د عاملونو رب اللّٰه لره دي .موږ
د دې خور عامل په پراخي غېږ كي دايس ىش نه شو موندىل چي پيدايښت ئې بې مقصده او بې
هدفه وي ،دايس ىش نه شو په گوته كوىل چي ځاى ئې خالي وي ،د دې عامل هرڅه د ا ّٰلله په شته
والي شهادت وركوي ،په اللّٰه له اميان نه پرته نه د دې سرت او خور عامل عظمت او په ډېر دقت
رسه د هغه ساتنه او پالنه تعبريوىل شو او نه په دې عامل كي نظم ،ښايست او هدفمندي
تفسريوىل شو.
اللّٰه تعاىل همغه ذات دئ چي ته ئې په دې عامل كي د رحمت او پېرزويني څرگندي نښي او
واضح مظاهرگورې :ماشوم ال دنيا ته نه وي راغىل او د خپيل مور په گېډي كي وي خو د ده ټول
حياتي رضوريات ،د خوندورو شيدو په شكل كي د مور په تي كي ،مخيك له مخيك ورته تيار كړى
شوي وي او د مور ،پالر په زړہ كي ئې هومره مينه ورته ځاى په ځاى شوې وي چي د ده لپاره
هر كړاو زغمي!! هغه ماشوم ته د ده له احتياج نه د مخه ،څوك روزي برابروي؟ د ده د مور،
پالر په زړہ كي دا مينه چا اچولې؟ چا د ده څېره ،حركات او غږ دايس جوړ كړي چي نه يوازي د
مور پالر بليك د هر چا مينه ورباندي راځي او دا هغه څه دي چي دا ماشوم ورته تر هرڅه زيات
رضورت لري! دا څوك دئ چي د انسان ،حيوان او نبات هر رضورت ته ځواب وايي؟ د رڼا،
تودوخي ،اوبو او هوا انتظام ورته كوي؟ د څښاك اوبه ئې له استعامل وروسته ،يا د نهرونو له
الري د لويو لويو بحرونو په لور وخوځېږي ،تروې او تېزابي يش او يا په زمكه كي ننوځي او
انسان ته ئې هم له زميك راايستل گران يش او هم ئې له بحرونو بېرته راوړل محال يش ،خو
گورو چي د ملر د وړانگو په ذريعه د بحرونو همدا تروې او تېزابي اوبه تبخري او تصفيه يش ،دا
بخارات د بادونو په ذريعه د آسامن په لوري اوچت كړى يش ،هلته د سړې هوا په وجه په
ورېځو بدل يش ،مؤظف بادونه دا ورېځي په رس واخيل ،ناڅاپي ووېشىل يش ،هر يو ،خپله برخه،
په خپل خاص سمت ،خايص منطقې ته د رسولو لپاره وخوځوي ،په بېديا او د آواري په محتاجو
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او باران ته سرتگي په الره خلكو باندي باران ووروي او په غرونو باندي واوري .ترڅو د دنگو
دنگو غرونو په ژورو او پراخو ملنو كي ،د واوري كافي ذخريه ،د دوبي لپاره خوندي وساتي او بيا
د دوبي په سختي گرمۍ كي چي انسان ،حيوان او نبات اوبو ته سخت اړ وي ،همدا ذخريه شوې
واوره ورو ورو ويلې يش او په نهرونو ،كارېزونو او چينو كي د دوى د خړوبولو لپاره راوخوځېږي
او د هر يوه رضورت رفع كړي .بې شكه چي ټولي ستايني هغه رب لره دي چي په دې عامل كي
د ده د بې انتهاء رحمت او پېرزويني وسيع آثار او نښي هري خوا ته خورې گورو.
موږ په دې عامل كي د "رحمت" او " پېرزويني" څرگندي نښي گورو او د نښو تر شا د دايس
ذا ت نامريئ السونه احساسوو چي په پوره زړہ سوي او خواخوږۍ د هرڅه پالنه او روزنه كوي.
"انس ان" ال د زميك په رس قدم نه وي اېښى چي د مور په تي كي ده ته دايس شيدې برابري شوې
وي چي ټولو اړتياوو ته ئې ځواب وايي ،دا كار څوك كوي ،د چا په اراده د راتلونكو پېښو لپاره
تيا رى نيول شوى ،كوم مهربان ذات د انسان اړتياوي په پام كي نيولې او د ده له پيدايښت مخيك
ئ ې د مهرباني مور په تي كي ورته تياري كړې؟ چي كله انسان ،حيوان او نبات باران ته اړ يش دا
څوك دئ چي د هغه په اراده باران ورېږي ،چي كله رڼا او حرارت ته اړ يش دا څوك دئ چي ملر
راخېژوي چي د دوى مېشت ځاى روڼ او تود كړي ،چا په انسان او حيوان كي د هري بيامرۍ او
د هر مكروب د مقابلې استعداد اېښى؟!
موږ په دې عامل كي منظم او هدفمند بدلونونه گورو چي د خاصو ضوابطو او سننو مطابق
تر رسه كېږي ،د دې بدلونونو تر شا د يوه دايس ذات نامريئ السونه په خپل عقل او شعور رسه
ملس كوو چي په ډېر دقت او انتهايئ ظرافت رسه چاري سمبالوي ،د هر يش پيدايښت له هيڅ نه
پيل كړي ،له يوه حالت نه ئې بل ته واړوي ،ورو ورو وده وركړي ،كامل ته ئې ورسوي ،ځانگړى
له مخيك ټاكىل كار ورباندي تررسه كړي ،خايص اړتياوي ورباندي رفع كړي ،زړښت ته ئې ورسوي
او په پاى كي ئې په مرگ محكوم كړي.
د دې عامل له ښكال ،نظم او بامقصده بدلونونو هر باشعوره او بااحساسه انسان دې نتيجې ته
په آسانۍ ريس چي دا هر څه هرو مرو د هغه حكيم رب او عليم پالونيك د ترصف مظاهر دي
چي په ټولو غورو صفاتو متصف او د ټولو ستاينو مستحق دئ .موږ ته د پالسټيك يوه ټوټه ،د
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مات شوي چيني لوښي يوه برخه ،په سپين كاغذ څو كرښي په نظر رايش ،ورته ځري شو ،په هغه
كي د يوه رسام ،انجنري ،خطاط او ليكوال د الس اثر گورو او ډېر ژر دې نتيجې ته رسو چي په
دې كي دا رسم د هغه چا د الس نښه ده چي ښه رسام دئ ،د پالسټيك دا ټوټه درته وايي چي زه
يوه دايس كس جوړہ كړې يم چي د پالسټيك له خصوصياتو خرب او له هغه د راز راز شيانو په
جوړولو قادر دئ ،د چيني لوښي دا ټوټه هم خپل صانع درته معرفي كوي او ته په هغه كي د
چيني جوړوونيك د مهارت ،علم او هرن نښي گورې ،دا ليكنه هم تا د خپل ليكونيك په وړتياوو او
استعدادونو خربوي ،څنگه ممكن ده چي انسان دي د عامل دا بې شمېره ښايسته ،ښكيل او غوره
مخلوقات؛ انسانان ،رنگ رنگ ښكيل مرغان ،واړہ او سرت حيوانات ،گټور او مفيد نباتات ،ښايسته
گالن ،خوندوري مېوې ،زړہ راښكونكې منظرې او  ...گوري ،خو د هغه پالسټيك د ټوټې ،د مات
شوي چيني لوښي هغه برخي او پر سپين كاغذ د هغو څو كرښو په اندازه دي هم اهميت ورنه
كړي ،له خالق او صانع دي انكار وكړي او هغه دي بېهوده وگڼي؟ ښايي څوك په ژبه انكار وكړي
خو گرانه ده چي د چا زړہ او دماغ دي له دايس دروغجني ژبي رسه ملگرتيا وكړي .قرآن د هغه
چا وينا چي تل خپل رب يادوي د آسامنونو او زميك د پيدايښت په اړہ دايس بيانوي:
َۡ
َ َۡ
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ين ِمن أنصا ٖر * ربنَا إِننَا س ِمعنا منادِيا ينادِي ل ِِۡليم ِن أن ءا ِمنوا بِربِكم فامنا ۚ ربنا ف
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لنا ذنوبنا وكفِر عنا س ِيات ِنا وتوفنا مع ٱٓأۡلبرا ِر * ربنا وءات ِنا ما وعدتنا علي رسل ِك وَل تخزِنا يوم
ۡ
ََ َ ُۡ ُ ۡ َ َ
ٱل ِق َي َمة ِۖ إِنك َل تخل ِف ٱل ِميعاد * آل عمران194 -191 :
هغه چي اللّٰه په والړہ ،ناسته او په خپل اړخ مالسته باندي يادوي او د آسامنونو او زميك په
پيدا يښت كي فكر كوي( ،وايي ):اې زموږ ربه! دا دي خويش نه دي پيدا كړي ،پاكي تا لره ده،
موږ د اور له عذابه وساته .اې زموږ ربه! بې شكه څوك چي اور ته داخل كړې نو هغه دي رسوا
كړ او ظاملان خو هيڅ مرستندوى نه لري .اې زموږ ربه! يو بلونىك مو واورېدو چي د اميان په
لوري ئې دا بلنه وركوله چي په خپل رب اميان راوړئ ،نو اميان مو راووړ ،اې زموږ ربه! نو زموږ
گناهونه راته وبخښه او زموږ بدي او سيئات رانه ورېژوه او له نېكانو رسه مو وفات كړہ .اې
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زموږ ربه! هغه څه راپه برخه كړہ چي وعده دې د پيغمربانو په واسطه رارسه كړې ده او د
قيامت په ورځ مو مه رسوا كوه ،بې شكه چي ته له وعدې نه نه په شا كېږې.
په دې مباركو آيتونو كي څو مهمي الرښووني زموږ مخي ته اېښودل شوې:
څوك چي د سامل عقل خاوند وي ،د آسامنونو او زميك په پيدايښت كي او د شپې ورځي په
تلو راتلو كي د ډېرو حقائقو په لوري څرگندي نښي گوري .خو هغه د عقل خاوندان چي اللّٰه ئې
تل او په هر حالت كي په ياد وي ،له اللّٰه غافل زړہ په دغو حقائقو د پوهېدو وړتيا او اهليت نه
لري.
دوى نه يوازي په اللّٰه باور لري او تل ئې په ياد وي ،بليك د آسامنونو او زميك په پيدايښت
كي فكر كوي ،هم ئې پر اللّٰه باور له دغه فكر كولو راوالړ شوى او هم د اللّٰه ياد او ذكر ،د زميك
او آسامنونو هر څه اللّٰه ورپه يادوي ،دوى په هر څه كي د اللّٰه د قدرت نښي گوري.
د زميك او آسامنونو په پيدايښت كي د دوى د غور او تفكر حاصل او نتيجه دا وي چي :اللّٰه
هيڅ څه خويش او عبث نه دي پيدا كړي ،هر څه ئې حكيامنه پيدا كړي ،اللّٰه له دې عيب نه
منزه او لوړ گڼي چي څه ئې عبث او بې فائدې پيدا كړي وي .دا احساس او د غور او تفكري دا
نتيجه ،دوى په دې باور كولو ته اړ كوي چي اللّٰه تعاىل به له خپلو بندگانو رسه هرو مرو محاسبه
كوي او حتامً به تېري كوونكو ته سزا وركوي ،دا ځكه چي عدم محاسبه او د مجرم عدم مجازات
په دې معنى ده چي دا زمكه او آسامن خويش او عبث پيدا شوي .د همدې لپاره د عقلمنو
لومړۍ دعاء دا وي چي :موږ د اور له عذاب وساته .عقلمن په دې پوهېږي چي له اللّٰه انكار
كوونيك ظاملان د اللّٰه له عذاب هيڅوك او هيڅ څه نه يش ژغورىل.
عقلمن د هغه منادي نداء اوري چي دوى په اللّٰه باندي اميان راوړو ته بيل ،دا منادي څوك
دئ؟ دوى د كوم منادي غږ ته لبيك ويىل او په اللّٰه ئې اميان راوړى؟ پيغمرب ،كوم داعي ،خپل
عقل او ضمري ،كه كوم بل منادي؟! دا هر يو كېدى يش د دوى منادي وي خو د آيت له سياق او
سباق نه معلومېږي چي دا همغه منادي دئ چي د مضمون په رس كي ورته اشاره شوې :د
آسامنونو او زميك په پيدايښت او د شپې ورځي په تگ راتگ كي پرتې نښي ،دغه منادي دوى په
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خپل رب باندي اميان ته رابليل ،د دغه منادي دعوت ته ئې لبيك ويىل او په خپل رب ئې اميان
راوړى.
له اميان نه وروسته دوى له خپل رب نه پنځه اسايس غوښتني لري :زموږ گناهونه راوبخښه،
زموږ بد عادات او اخالق رااصالح كړہ ،دا توفيق راپه برخه كړہ چي مرگ مو د ابرارو او نېكانو
مرگ وي ،تا چي د پيغمربانو په الس كومي وعدې له موږ رسه كړې دي هغه تررسه كړہ او د
قيامت د ورځي له رسوايي او سپكاوي مو وساته!
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د سليامن غزلونه
د بايبل د دې كتاب په رسيزه كي لولو :دا د هغو عاشقانه شعرونو مجموعه ده چي د عاشق
او معشوق تر منځ د يوه بل په ستايني كي ويل شوي ...،باور كېږي چي دا كتاب سليامن ليكىل،
يهودان دا اشعار د خداى او دوى تر منځ د ميني او محبت انځور گڼي او مسيحيان ئې هغه
روحاني رابطه بولي چي د مسيح او كليساوو تر منځ شته!!
كه تاسو د دغو شعرونو منت ،محتوى او الفاظو ته په لږ دقت رسه ځري شئ نو حريان به شئ
چي له دايس گنده الفاظو ډك اشعار څنگه اللّٰه تعاىل ته منسوب شوي ،څنگه د يوه مذهبي
كتاب په پاڼو كي ليكل شوي او څنگه ئې د خداى او بنده او يا د مسيح او كليسا تر منځ د ميني
او محبت انځور گڼي؟!! د بايبل په دې كتاب كي د اخالق ،عفت او معنويت ټولي پولې نړول
شوې او ټول اخالقي حدود ترپښو الندي شوي ،هغه الفاظ په كي كارول شوي چي د جيمز باند
په څېر گنده او د اخالق ضد كتابونو كي كارول شوي ،هغه څه په كي ويل شوي چي د خرابات
په محفلونو او له چتې وتلو بدكارو زمليانو او په رشابو مستو ځوانانو او پېغلو په گډو مجلسونو
كي ويل كېږي ،عجيبه ده چي له دايس گنده كلامتو ډك كتاب ته څنگه د يوه سپېڅيل كتاب په
سرتگه كتل كېږي .خداى پال انسان خو پرېږده يو عادي رشيف انسان هم د هغه له اورېدو كركه
كوي ،خو دا يو عام مصيبت دئ ،اكرثاً دين او مذهب د دايس كړيو په الس كي ولوېږي چي نه ئې
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افكار او عقائد له واقعي دين نه خړوبه كېږي ،نه ئې اخالق هغه وي چي دين ئې غوښتنه كوي
او نه ئې سليقه او مزاج د دين په رنگ رنگ شوى ،كه په مسيحيانو او يهودانو كي دايس ډله
راپيدا شوه چي له دايس گنده الفاظو ډك كتاب ته د سپېڅيل كتاب په سرتگه گوري نو په
مسلامنانو كي هم د دايس ډلي په راپيدا كېدو حريت او تعجب نه دئ په كار چي د عمر خيام يا
حافظ عاشقانه اشعارو ته صوفيانه توجيه لټوي!! ځكه چي پيغمرب عليه السالم فرمايي:
عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول اللّٰه صىل اللّٰه عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم
شربا بشرب و ذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب التبعتموهم قلنا يا رسول ا ّٰلله آليهود
والنصارى ؟ قال فمن ؟ رواه مسلم
له ابو سعيد خدري ريض اللّٰه عنه روايت دئ چي رسول اللّٰه صىل اللّٰه عليه وسلم وفرمايل :د
هغو خلكو كړنالري به خپيل كړئ او لوېشت لوېشت او گام گام به د دوى په پل پل ږدئ چي تر
تاسو مخيك وو ،حتى كه د سمسارې سوړي ته ننوتيل وي ،تاسو به هم ننوځئ ،موږ وويل :يا
رسول اللّٰه!! يهود او نصارى ښيې؟ وئې فرمايل :نو څوك؟
كه هغوى دا كتاب سپېڅىل وگاڼو نو زموږ صوفيان هم مالمت نه دي چي د حافظ شريازي
كتاب ته د تصوف د كتاب په سرتگه گوري!!!
ما ته د بايبل دې كتاب هغه مناقشه او شخړہ راپه ياد كړہ چي د حافظ شريازي د كتاب په
اړہ په ايران كي پيل شوه ،خراباتي كړيو د حافظ كتاب د خپلو احساساتو ښكىل انځور گاڼو ،په
دايس بڼي كي ئې چاپ كړ چي د هر غزل په خوا كي ئې ښايسته پېغله ،له اوږدو كوڅيو ،رسو
شونډو ،تورو سرتگو رسه د ساقي په توگه د رشابو رصاحي او جام په الس ،د يوه مخمور مخي ته
والړہ ښوده او ترڅنگ ئې د موسيقي ډله له رباب ،چنگ او دريا رسه ،هر لوستونيك به د حافظ
له اشعارو يوازي هغه معنى اخيستله چي په دغو انځورونو كي ئې تر سرتگو كېده ،خو د دې په
مقابل كي د صوفيانو دايس ډله راوالړہ شوه چي هڅه ئې كوله حافظ ته برائت وركړي ،اشعار ئې
توجيه كړي ،رشاب ،ساقي ،بت ،بتخانه ،مى كده ،پريمغان ،مست ،مخمور ،دوه كلن رشاب،
څوارلس كلن محبوب ،سپيني او بربنډي لېچي ،توري زلفي ،چاك گرېوان او نور هغه الفاظ چي
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كتاب ئې ترې ډك دئ او دايس شعر په ندرت رسه تر سرتگو كېږي چي له دغو الفاظو تش وي... ،
دايس تعبري او توجيه كړي چي هم حافظ د خپيل ډلي غړى ثابت كړي او هم ئې اشعار د تصوف
په خدمت كي ،مرتىض مطهري د ايران معروف مذهبي مرش د خراباتي حلقو د گڼ شمېر كتابونو
په ځواب كي يوه وړہ رساله وليكله او دا هڅه ئې وكړہ چي له حافظ دفاع وكړي او هغه ته
برائت وركړي!! خو نه د هغو كتابونو په ځوابولو موفق شو او نه حافظ ته په برائت وركولو!!
د غزلونو كتاب خپل (يار) ته د (معشوقې) په دې وينا پيل شوى:
ما په خپلو شونډو ښكل كړہ ،ځكه ستا محبت تر رشابو هم ډېر خوندور دئ ،ته ښه بوى
لرې ،ستا نوم د خوندورو عطرونو ښايسته وږمې رايادوي او نجوني په تا ميني كېږي ... ،اې زما
محبوبه! ما ته ووايه چي نن خپله رمه چېري پيايې او غرمه ئې چېري تم كوې تر څو دي په پيدا
كولو كي ستا د ملگرو شپنو له منځه تېرېدو ته اړہ نه شم!
محبوب ځواب وركوي:
اې د نړۍ تر ټولو ښكلې!  ...كه ځاى درته معلوم نه وي نو د رمو په پلونو پيس هغه ځاى ته
خپل سېرلي د څرولو لپاره راوله چي د شپنو خيمې والړې دي ،اې زما محبوبې! ته د فرعون د
گاډۍ د اسپو په څېر ښكلې يې ،ستا اوبدلو كوڅيو ستا مخ ته ښايست وركړى او د مرغلرو د هار
په څېر ستا غاړي ته ښكال وركوي...
محبوبه ورته وايي:
زما بادار ،زما له ښكيل بوى نه مست ،په خپل پالنگ څمالست (!!!) ،زما محبوب چي زما په
غېږ كي پروت دئ د ښكيل عطر بوى لري ،د هغه ښايسته وحيش گل په څېر دئ چي په (عين
جدي) كي راټوكېږي...
محبوب ځواب وركوي:
ته څومره ښايسته يې ،ستا سرتگي د ښكلو كوترو په څېر دي!!
محبوبه ورته وايي:
...كيڼ الس ئې زما تر رس الندي ،په ښي الس رسه ئې په خپيل غېږ كي ټينگه نيولې يم ،اې د
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اورشليم پېغلو! تاسو ته د صحرا په هوسيو لوړہ دركوم چي زموږ مه مزاحم كېږئ،
همدا هوس پاروونكو له شهوت ډكو خربو ته تر هغه پوري دوام وركوي چي وايي:
محبوب وويل:
 ...ستا ورنونه دايس دي لكه هرنمندو مجسمه جوړوونكو چي له جواهراتو جوړ كړي وي ،ستا نو
(نوم) هغه جام ته ورته دئ چي له رشابو ډك وي ،ستا مال د غنمو د هغي گېډۍ په څېر ده چي
گالن ترې راتاو وي ،ستا تي د هوسۍ يوې جوړې بچيانو ته ورته دي ...ستا د زلفو كړۍ پاچايان
په خپلو لومو كي تړي ...ستا قد د خرما د وني په څېر او ستا سينې د هغې د وږو په څېر...
او محبوبه ورته وايي:
اې كاش ته مي ورور وى ،چي چېري مي ليدىل نو پرته له دې چي رسوا شم ته مي ښكلوىل،
ته مي د خپيل مور كورته راوستى وى او عشق دي را ښودىل وى ،هلته به مي خپل خوندور
رشاب او د خپلو انارونو رشبت تا ته دركړي وو چي څښيل دي وى... ،
بايبل دا گنده شعر ،دا د يوه بد اخالق او له معنويت د محروم شاعر د گنده جذباتو انځور،
سليامن عليه السالم ته منسوب كړى ،د عربي نسخې په مقدمه كي ئې ليكل شوي چي دا د
سليامن د هغي پاكي او صفا ميني ښودنه كوي چي د شموليث په نامه له يوې پېغيل رسه ئې
درلوده!!
پوښتنه كوو :كه پاكه او صفا مينه دا وي نو ناپاكه او گنده مينه څه ته وايي؟ موږ خو د دې
غزل په هيڅ بيت او هيڅ لفظ كي د صفا او پاكي ميني هيڅ نښه ونه ليده ،صفا او پاكه مينه
خو هغه ده چي مور ئې له خپل اوالد رسه لري ،هر څه ئې ورته ښايسته ښكاري ،له هر څه ئې
خوند اخيل ،خپل راحت د هغه د راحت لپاره قرباني كوي ،د ماشوم غږ ،ژړا ،خندا ،د شونډو،
سرتگو ،الس پښو حركات ئې په زړہ چونډۍ (سكونډاري) ورلگوي ،صفا مينه خو هغه ده چي
پالر ئې له خپل اوالد رسه لري ،نېك اوالد ئې له مور او پالر رسه لري ،هغه چي د خور او ورور تر
منځ وي ،هغه چي د پاك ملني مېړہ او وفاداري مېرمني تر منځ وي ،هغه مېړہ او مېرمن چي
غواړي تل يو ځاى وي ،د خپل اوالد لپاره د وفادارۍ ،پېرزويني ،قربانۍ او اخالص بېلگي وي.
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د چا چي مزاج او سليقه گنده يش نو گنده او بوى ناك شيان هم ورته ښكيل او ښايسته
ښكاري ،په اخالقي گندگيو لړلي ټگامر مذهبي مرشان دايس گنده اشعارو ته هم د سپېڅلو
اشعارو نوم وركوي!!
په يقين رسه ويىل شو چي د غربي نړۍ په اوسني بې مهاره اخالقي انحراف او انحطاط كي
د بايبل لويه ونډہ ده ،بايبل نه يوازي د غربي نړۍ عام ولس ته د بداخالقۍ په ډنډ كي د لوېدو
الر آواره كړہ ،بليك كليسا ئې هغه ځاى ته ورسوله چي ډېر ئې د فحش او بداخالقۍ د سپېڅيل
ځاى په نامه ياده كړي .ښايي د گريگوري هغه وينا د دې حقيقت د بيانولو لپاره كافي وي چي د
ليونز په هغي غونډي كي ئې برخه والو مهمو پادريانو ته وويل :تاسو د نړۍ د اخالقي تباهۍ
باعث يئ!!
تر دې د مخه تاسو ته د بايبل د اخالقي الرښوونو معيار په هغو څرگندونو كي څرگند شو
چي د پيغمربانو عليهم السالم په اړہ ئې كړې ،يو ئې په زنا ،بل په درواغو ،دوكې ،قتل ،رشك،
...تورن كړي او دا دئ دلته ئې يوه سرت پيغمرب عليه السالم ته دايس گنده شعر منسوب كړى!!
راشئ وگورو چي قرآن د شعر او شاعرانو په اړہ څومره په زړہ پوري او دقيقه وينا لري:
هلته چي فرمايي:
َ
َ
ۡ
َ
َ
َ
ۡ
ُ ُ َ َ َ َُ َ
ُ َ َ ُ َ
َ ُ َ َُٓ ََ ُ ُ ُ َ ُ َ َ ۡ ََ ُ ۡ
يمون * َوأن ُه ۡم َيقولون ما َل َيفعلون*
وٱلشعراء يتبِعهم ٱلغاوۥن * ألم تر أنهم فِي ك ِل وادٖ يه ِ
الشعراء 226-224 :
او دا شاعران خو (هغه دي چي) الر وركي ئې متابعت كوي ،آيا نه گورې چي په هر ناو كي
اللهانده وي او دوى هغه څه وايي چي نه ئې كوي.
قرآن په دې الرښووني كي موږ ته بد شعر او خراب شاعر رامعرفي كوي او دا ئې ځانگړتياوي
گڼي:
• الر وركي او بدكاران به دى او د ده شعر خوښوي ،د ده شعر به د دوى په محفلونو كي
زمزمه كېږي ،دى به د هغوى ملگرى ومومې او هغوى به د ده مالتړي.
• د ده د اشعارو له مخي به په دې پوه نه شې چي د ده هدف څه دئ؟ خپل مخاطب څه ته
بايبل د قرآن په رڼا كي

497

رابيل؟ بس هغه چوتيك ته ورته دئ چي كله په يوې څانگي كښېني او كله په بيل ،اللهانده ،كله
په يوې درې رس يش او كله په بل ناو ،د ده په شعرونو كي به واضح او سپېڅىل پيغام ونه مومې،
بس غواړي خپل مخاطب رايض كړي ،له هغه څه ترالسه كړي ،كه نور هيڅ نه وي نو يو شاباش
خو ئې په برخه يش!!
• هيس د بې مقصده ويناوو او خوشو خربو گوډى وي ،په رگونو كي ئې د عمل كولو جوهر نه
وي ،د خربو د ميدان اتل وي خو د عمل د ميدان مال ماىت او شل ،هغه څه وايي چي نه ئې د
كولو اراده لري او نه ئې همت!
خو قرآن له دې ډلي هغه شاعر مستثنى كوي چي ځانگړتياوي ئې دا وي:
• د اميان خاوند وي ،شعر ئې له اميان نه راخوټېدىل او د اميان په خدمت كي ،د اميان نښي به د
ده د هر شعر په هري مرصع كي وگورې.
• د عمل د مېدان مېړىن دئ ،عمل ئې نېك وي ،تر دې د مخه چي شاعر وي يو صالح انسان
دئ ،دايس نه دئ چي په عمل پاڼي كي ئې له شعره پرته بل څه نشته ،د ژوند ټوله پانگه ئې
يوازي څو اشعار دي ،ټول عمر ،وختونه او استعدادونه ئې د دغي پانگې په ترالسه كولو كي
ضايع كړي ،بليك هغه يوازي د فراغت څه وختونه د شعر ليكلو او ويلو ته مختص كړي.
• تل ئې اللّٰه تعاىل په ياد وي ،ژبه ئې د اللّٰه په ياد ملده ،زړہ ئې د اللّٰه په ياد دربېږي ،شعر ئې
له ذاكر زړہ راخوټېدىل ،په خپلو اشعارو كي خداى ډېر يادوي ،كه څوك ستايي نو هغه خداى
دئ ،كه له چا رسه د ميني اظهار كوي هغه خداى دئ ،كه له چا طمع يا وېره لري نو هغه يوازي
خداى دئ ،خداى پالي ،خداى ملانځي ،له خدايه مرسته غواړي ،د اللّٰه په لوري بلنه وركوي.
• مبارز او مجاهد شاعر دئ ،له مظلومانو دفاع كوي ،له ظاملانو د غچ اخيستلو لپاره مال تړي
او په خپلو انقالبي او ظامل ځپونكو اشعارو رسه د ظاملانو پر رس كلك كلك مرگوني گوزارونه كوي،.
د ظاملانو په ضد پاڅون ته بلنه وركوي ،د مظلومانو دردونه منعكس كوي.
َ َ
ََ ْ
ۡ َ ُ ْ َ َۡ
ََ ْ َ َ
َ َ ْ َ ُ ْ َ َ
إَِل ٱل ِذي َن ءامنُوا َوع ِملوا ٱلصل ِح ِت َوذك ُروا ٱلله كث ِ ٗيرا َوٱنتص ُروا ِم ۢن َبع ِد ما ظل ُِموا ۗ َوس َيعل ُم
َ َ َ َ ْ َ َ ََ
َ َ
ين ظل ُم ٓوا أي ُمنقل ٖب يَنقل ُِبون * الشعراء227 :
ٱل ِذ
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په استثناء د هغو چي اميان ئې راوړى ،نېك عملونه ئې كړي ،اللّٰه ئې ډېر ياد كړى او وروسته له
هغه چي ظلم پرې شوى غچ ئې اخيستى ،ظاملان به ډېر ژر پوه يش چي په كومي كندي كي به
نسكور كړى يش!!
ډېره عجيبه ده چي څوك په قرآن د اميان دعوى هم كوي او د حافظ او عمر خيام په څېر
اشعارو ته د صوفيانه او سپېڅلو اشعارو په سرتگه هم گوري!! د حافظ ټول كليات د اقبال په دې
څلورو مرصعو نه ارزي چي وايي:
•
جهاں اگ ر چ ه دگرگون هے ،ق م بإذن ا لل ّٰ ه
وهى زمين وهى گردون هے ،قم بإذن الله
كيا نواى انالحق كو آتشين جسنى
تريى رگوں ميں وهى خون هے ،قم بإذن الله
• د شعر په ژبه ئې ترجمه دايس ده:
كه جهان درته بدل برېښي زمليه! قم بإذن الله
نه آسامن دئ بدل شوى نه هم زمكه! قم بإذن الله
چا چي نعره د انا الحق كړہ رشرناكه پرون
ستا په رگ رگ كي ده دا وينه! قم بإذن الله
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اشعيا
بايبل دا كتاب دايس معرفي كوي :د عهد جديد په كتاب كي چي له دغه كتاب نه څومره
يادونه شوې او مطالب ترې رانقل شوي د عهد قديم تر ټولو نورو كتابونو زيات دي... ،اشعيا تر
مسيح اوه سوه (همغه د بايبل اوه سوه) كاله مخيك اوسېدو ،تر هر نبي ئې د مسيح راتلو ته
زيات ه توجه درلوده ... ،ښايي تر ټولو مهم فصل ئې دري پنځوسم فصل وي چي په هغه كي د
مسيح د زحامتو يادونه شوې!!
كه تاسو بايبل ته په دقت رسه ځري شئ نو دا حقيقت به درته جوت يش چي د بايبل په
مخكنيو كتابونو كي د مسيح ُم ْن َتظَر په اړہ هيڅ نه دي ويل شوي ،د دې بحث لړۍ له دغه كتابه
پيل شوې ،په يهودانو كي د (انتظار) عقيده هغه وخت راپيدا شوه چي دوى د ذلت او اسارت په
ډېر دردناك حالت كي ژوند كاوو ،هېواد ئې د پالزمېني په شمول د دښمنانو په الس كي پرېوىت
وو ،دوى له خپل كور كيل شړل شوي وو ،ځيني ئې په اسارت ونيول شول او ځيني ئې تبعيد
شول ،د غالمۍ او خوارۍ په دې بد حالت كي او د دې حالت د فطري غوښتني په توگه ،په دوى
كي يوه ناجي او ژغورونيك ته د (انتظار) عقيده راوالړہ شوه ،په ظلم ځپلو او جهل وهلو قومونو
كي د دايس يوې عقېدې راپيدا كېدل او يوه دايس چا ته انتظار كول چي رايش ،د يوې گوتي په
خوځولو رسه او د سرتگو په رپ كي ،د دوى حالت بدل كړي ،له ذلت او سپكاوي ئې وژغوري او
د عزت لوړو څوكو ته ئې ورسوي ،يوه فطري طمع او انتظار دئ ،د انتظار عقيده د دې په ځاى
چي مذهبي بنسټ ولري ،ذهني بنسټ لري ،د دې په ځاى چي بې وزلو قومونو دا عقيده له
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خپلو مذهبي كتا بونو اخيستې وي ،برعكس همدا د مظلوميت او بې وزلۍ حالت د هغو كتابونو
د رامنځ ته كېدو سبب شوى چي د (انتظار) عقيده ئې وړاندي كړې!! هيڅ الهي كتاب چا ته نه
وايي چي د يوه ناجي راتلو ته انتظار وكړہ ،برعكس ورته وايي :ستا نجات په دې كي دئ چي په
اللّٰه اميان راوړې ،له اللّٰه پرته بل ته رس ټيټ نه كړې ،له اللّٰه پرته نه له بل نه طمع ولرې او نه
وېره ،ظلم ته تسليم نه شې ،د ظاملانو په ضد جهاد ته مال وتړې ،د مظلومانو ملگرتيا وكړې ،قرآن
پيغمربان عليهم السالم دايس معرفي كوي چي هر يوه ئې له ځان نه د مخكني پيغمرب تصديق
كړى او ت ر ځان نه د وروستني تأييد ،خو دا تأييد هيڅكله د انتظار په معنى نه دئ ،قرآن په خپل
دې بيان رسه د پيغمربانو عليهم السالم يوه مهمه ځانگړتيا او له نورو مرشانو د دوى يو اسايس
توپري په گوته كوي ،نور زعامء او مرشان دايس وي چي مخكني محكوموي او په خپل څنگ كي د
بل قيادت او زعامت د راوالړېدو ټول امكانات له منځه وړي ،د چا په اړہ چي گامن وكړي د دوى
ځاى به ونييس او د دوى قيادت به له گواښ رسه مخامخ كړي ،د هغوى د وركولو او وژلو لپاره
له هيڅ جنايت دريغ نه كوي ،هغوى هر د استعداد خاوند ځان ته رقيب او حريف گڼي او د
ختمولو هڅه ئ ې كوي ،خو پيغمربانو او د دوى له الري د دوى امتونو ته ويل شوي چي تاسو به
د هر هغه چا مال تړ كوئ چي له تاسو وروسته راځي او په هغه الر درومي چي تاسو پرې روان
يئ ،قرآن په دې اړہ فرمايي:
َ
َ ٓ َ َ ُ
ۡ َََ ُ َ
َ
َُ
ۡ ُ َ َ َٓ ُ ُ
ِإَوذ أخذ ٱلله ِميث َق ٱلنب ِ ِي َن ل َما ءات ۡيتُكم ِمن كِت ٖب َوحِك َم ٖة ثم جاءك ۡم َرسول مصدِق ل َِما
ََ ُ َ ۡ َ
َ ُ ْ َۡ َ َ َ
ۡ
ََ ُ َُ َ َ ََۡ ُ َ َ ُۡ ََ َ ُ
معك ۡم لتُؤ ِمنُن بِهِۦ َولتنص ُرنهۥ ۚ قال ءأق َر ۡرت ۡم َوأخذت ۡم علي ذل ِك ۡم إِص ِري قال ٓوا أق َر ۡرنا ۚ قال
َ َ
َ ۡ ُ ْ ََ۠ َ َ ُ
ٱلشهد َ
فٱش َهدوا َوأنا معكم ِمن
ين * آل عمران81 :
ِِ
او كله چي اللّٰ ه د پيغمربانو ژمنه واخيسته چي دا دئ تاسو ته مي كتاب او حكمت دركړ ،نو كه
ام به
بيا تاسو ته دايس كوم پيغمرب راغى چي تاسو ته د دركړى شوي كتاب تصديقوونىك وي نو حت ً
اميان پرې راوړئ او مرسته به ئې كوئ ،وئې فرمايل :آيا په دې اقرار كوئ او پر دې باندي زما دا
پېټى (پر اوږو) اخلئ؟ وئې ويل :اقرار كوو ،وئې فرمايل :نو شاهد اوسئ چي زه هم له شاهدانو
يم.
گورئ چي اللّٰه تعاىل له پيغمربانو دا ژمنه اخيستې ده چي يو به د بل مالتړ او مرسته كوي،
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په دې ژمني كي د دوى امتيان هم شامل دي ،دوى به هم د خپلو پيغمربانو پر پله گام ږدي او د
هر مؤمن او د كتاب تصديقوونيك ملگرتيا او مالتړ به كوي .څوك چي دا كار ونه كړي په حقيقت
كي ئې له اللّٰه رسه كړې ژمنه ماته كړې او د پيغمربانو له الري منحرف شوى .دا د انتظار د
عقيدې درس نه وركوي ،بليك د عدم تعصب درس وركوي ،د هر حق پال د مال تړ او تأييد درس
وركوي!!
ام دې ته ورته خربه شوې خو يهودانو او مسيحيانو له دې يوه
په تورات او انجيل كي حت ً
ناجي ته د انتظار عقيده راايستلې!!
په مسلامنانو كي هم يوه فرقه راپيدا شوه او له مسيحيانو او يهودانو ئې د انتظار عقيده
كاپي كړہ او له يوه ورك شوي ماشوم نه ئې (منتظَر امام) جوړ كړ ،دايس چي نن په خپلو دعاء
گانو كي وايي :عجل اللّٰه فرجه الرشيف :اللّٰه دي د ده راخالصېدل رانږدې كړي!! يعني دا چي دا
منتظر امام چېري په زولنو تړل شوى ،خداى ته سوال كوي چي راخويش ئې كړي او رايش د دوى
آرمانونه تر رسه كړي!!
د اشعيا د كتاب څو برخي د پام وړ دي:
• د ارسائيليانو وضعيت دايس انځوروي چي د انتظار عقيده ئې طبيعي زېږنده وي.
• د خداى په اړہ وايي چي ارسائيليانو ته ئې وويل :چا تاسو ته وييل چي ما ته د راتلو په وخت
كي د قربانۍ پسونه له ځان رسه راوړئ ،نور دا باطيل هديې ما ته مه راوړئ ،ستاسو له مذهبي
مراسمو بې زاره يم ...
يقيناً چي د حقيقي الهي دين له نظره دا خربي رښتيا دي ،هر الهي دين د دايس قربانيو او
مراسمو په اړہ همدا پرېكړہ كوي.
د اشعيا د كتاب دې خربو ته ځري شئ:
•  .. .اې ارسائيليانو! آيا په كافي اندازه مجازات نه شوئ؟ له رس تر پښو ټپي ټپي يئ ،روغ ځاى
مو په بدن كي نه دئ پاته ،زخمونه مو ناسور شوي ،هېواد مو وران شوى ،ښارونه مو سوزېدلي،
پردي هر څه ستاسو په مخ كي غارت كوي ،اورشليم دايس دئ لكه په پټيو كي ويجاړہ خونه... ،
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بې دفاع او يوازي پاته دئ ،كه قادر خداى زموږ چيغي نه وى اورېدلې نو زموږ دا لږ پاته شمېر
به هم نه وو پاته ...دا الفاظ په ډېر وضاحت رسه ښيي چي د انتظار عقيده په دغيس حالت كي
زېږېدلې!! د همدې لپاره ده چي د اشعيا كتاب په دې پيس لييك ... :په راتلونكو ورځو كي به
خل ك هغه غره ته ځي چي د خداى كور پرې جوړ شوى او وايي به :راشئ د خداى هغه غره ته
والړ شو چي د ارسائيليانو د خداى كور پرې جوړ شوى ،د خداى اوامر واورو او اطاعت ئې وكړو،
خداى به د قومونو تر منځ جگړي پاى ته ورسوي ،دوى به له خپلو تورو َيوې او له خپلو نېزو
ارې جوړي كړي...
يهودانو له خپلو ماليانو دې ته ورته خربي اورېدلې او دا ئې د يوه ناجي د راتلو په اړہ
وړاندويني گڼلې ،خو كله چي عيىس عليه السالم مبعوث شو نو تر هر چا زيات دوى د هغه
مخالفت ته مال وتړله او د دې مخالفت اسايس وجوهات دا وو:
• د (موعود مسيح) په اړہ چي دوى له خپلو ټگامرو مذهبي مرشانو څه اورېدلي وو ،په ده كي
ئې هغه ونه موندل ،دوى ته ويل شوي وو چي ناجي مسيح به د يوې گوتي په خوځولو رسه
غرونه له ځايه خوځوي ،د فرشتو لښكري به وررسه وي ،د ارسائيليانو ټول آرمانونه به تررسه كړي،
د دوى ټول دښمنان به مجازات كړي ،د ټولي نړۍ پاچايي به دوى ته وسپاري ...خو د عيىس
عليه السالم له راتلو وروسته دا هييل تررسه نه شوې ،دى ئې د هغه موعود مسيح په څېر ونه
موندو چي مذهبي مرشانو ئې د راتلو زېرى وركاوو!! په ده كي ئې هغه نښي ونه موندلې چي
مذهبي مرشانو په درواغو پيغمربانو ته منسوبولې.
• دوى گامن كاوو چي موعود مسيح به د دوى د اوسنيو مذهبي مرشانو په څېر وي ،خو عيىس
عليه السالم ئې دايس وموندو چي تر هر چا د مخه د ارسائيليانو په مذهبي مرشانو سخت
گوزارونه كوي ،دوى ټگامر او مذهب ئې غلط او محرف گڼي ،د ده هره وينا د هغوى د ويناوو
خالف ،د ده هر عمل د دوى د كړو وړو خالف ،د ټگامرو مذهبي مرشانو ډېر حالل ئې حرام او
ډېر حرام ئې حالل كړل ،د ده د دعوت په هينداري كي دغو مذهبي مرشانو ته خپله څېره ډېره
كركجنه معلومېده ،په دې پوهېدل چي كه خلك د عيىس عليه السالم دعوت قبول كړي نو د دوى
دكانونه تړل كېږي ،نور نو نه يش كوىل د دين په نامه خلك وغولوي او د خداى په نامه خلك
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وشكوي او شكرانې ترالسه كړي...
د قرآن له ويناوو معلومېږي چي له ټولو پيغمربانو عليهم السالم رسه همدا معامله شوې ،چا
چي تر ټولو زيات د دوى مخالفت ته مال تړلې ،هغه دين پلورونيك ټگامر مذهبي مرشان وو چي
تر ټولو مخيك ئې بايد په هغوى اميان راوړى وى ،خو دوى له دين نه دكان جوړ كړى وو او له
مذهب نه دام!! پيغمربانو حقيقي دين ته بليل ،له اللّٰه تعاىل وېري ته ،حق او عدالت ته ،له
حرامو ځان ساتلو ته ،صداقت او رښتيا ته او دا هغه څه وو چي دوى ئې منلو ته تيار نه وو،
دوى د هر نوي پيغمرب مقابله په دې رسه كوله چي خلكو ته به ئې ويل :په ده كي هغه
ځانگړتياوي نشته چي په مخكنيو پيغمربانو كي وې ،عوامو له دوى د مخكنيو پيغمربانو په اړہ
هغه څه اورېدلي وو او هغه څه ئې هغوى ته منسوب كړي او په هغو الفاظو ئې ستاييل وو
چي يوازي له اللّٰه تعاىل رسه ښايي ،دوى پيغمربان د خدايۍ او الوهيت مقام ته رسولي ،عوامو د
دوى د غلطو تبليغاتو تر اغېز الندي له پيغمربانو د هغه څه انتظار كاوو چي په وس كي ئې نه
وو ،قرآن دا حالت څومره ښكىل او دقيق انځوروي ،هلته چي فرمايي:
َ
َ َُ َ ََ ََ
َ َ ُ ْ َ ُۡ َ ََ ََ َ ۡ ُ َ ََ َ ۡ َ ُ ً
ۢنبوعا * أ ۡو تكون لك جنة ِمن ن ِخي ٖل َو ِعنَ ٖب
ضي
وقالوا لن نؤ ِمن لك حتي تفجر لنا ِمن ٱٓأۡلر ِ
َٰٓ
ۡ
ۡ
َ
ََ َۡ
َ َ
ً َ
َ ُ َ َ َٓ َ َ ۡ َ ََ
َ َ
ۡ
فتُفج َِرٱٓأۡلن َه َر خِلل َها تف ِج ًيرا * أ ۡو ت ۡس ِقط ٱلس َماء ك َما َزعمت عل ۡينَا كِ َسفا أ ۡو تأت َِي بِٱللهِ َوٱل َمل ِئك ِة
ۡ َ َ َ
َ
َ ََ ُ َ ََ
َ ٓ َ ُۡ
َ ُ َ ََ
قبِي ًَل * أ ۡو يَكون لك َب ۡيت ِمن ُزخ ُر ٍف أ ۡو ت ۡرقي فِي ٱلس َما ِء َولن نؤ ِم َن ل ُِرق ِِيك حتي تنَ ِزل عل ۡينَا
َ ٗ َ ۡ َ ُُ ُۡ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ ٗ َ ُ ٗ َ َ َ َ َ َ َ َ ۡ ْ ۡ َ َٓ ُ
اس أن يُؤ ِمنُ ٓوا إِذ جاءه ُم
كِتبا نقرؤهۥ ۗ قل سبحان ربِي هل كنت إَِل بشرا رسوَل * وما منع ٱلن
ۡ َ َ َ َُ َْ َ َ ُ َ َُ ٗ
ٱل ُهد َٰٓى إِ َٓل أن قال ٓوا أ َبعث ٱلله بَش ٗرا رسوَل * اَلسراء94 -90 :
او وئې ويل :تر هغه به هيڅكله درباندي باور ونه كړو چي له زميك يوه چينه راته جاري نه
كړې ،يا د كجورو او انگورو دايس باغ دي وي چي هري خوا ته ويالې په كي وبهوې او يا لكه
څنگه چي گامن كوې د آسامن يوه ټوټه پر موږ راپرې باسې ،يا خداى او فرشتې مخامخ راولې ،يا
د رسو سپينو زرو كور ولرې ،يا آسامن ته لوړ والړ شې او پورته تگ دي هم تر هغه نه منو چي
دايس كتاب دررسه راوړې چي موږ ئې ولولو ،ورته ووايه :پاكي زما رب لره ده  ،آيا زه له يوه
دايس انسان پرته بل څه يم چي د پيغمرب په توگه لېږل شوى؟ او خلكو ته د هدايت له راتلو
وروسته يوازي دې خربي دوى له اميان راوړو منع كړل چي ويل ئې :آيا خداى يو انسان د پيغمرب
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په توگه رالېږىل؟!!
گورئ چي (خلك) دغي خربي له اميان راوړلو منع كړي چي پيغمرب ئې د نورو انسانانو په
څېر يو انسان موندىل ،دايس چي حريتناك او خارق العاده كارونه نه يش كوىل ،د ده په خوا كي نه
څوك خداى په څرگنده گوري او نه د فرشتو لښكري ،آسامن ته نه يش ختىل ،له زميك چينې نه
يش راخوټوىل ،رسه او سپين زر ئې په الس كي نشته ،د باغونو او بنگلو خاوند نه دئ!!
د يهودانو مذهبي مرشانو د خپلو پيغمربانو په اړہ خلكو ته همدا وييل وو چي دوى دغه ټول
كارونه كوىل شول ،نو ځكه ئې د عيىس عليه السالم په څېر په هغه پيغمرب هم اميان رانه ووړ
چي معجزې ئې تر ټولو پيغمربانو زياتي وې!!
كه واقعاً د ارسائيليانو په كتابونو كي د موعود مسيح په اړہ وړاندويني شوې وى ،نو دوى
ولي په عيىس عليه السالم د اميان راوړلو په ځاى د ده د وژلو لپاره مال وتړله؟ ولي مسيحيانو دا
وړاندويني د عيىس عليه السالم په اړہ وگڼلې او يهودانو وررسه توافق ونه كړ او اوس هم د بل
چا په انتظار كي دي؟!!
با يبل د اشعيا د يوې مراقبې يادونه كوي او د ده له خولې لييك( :وامي ورېدل چي خداى
وايي :څوك ولېږم چي زما پيغام زما قوم ته ورسوي؟ ما وويل :خدايه! زه حارض يم چي والړ شم،
ما ولېږہ!! وئې فرمايل :والړ شه او زما دا پيغام وركړہ :هر څومره چي زيات واورئ همدومره به
لږ پ وه شئ!! هر څومر چي زيات ووينئ لږ به ئې درك كړئ!! بيا ئې وفرمايل :د دې قوم زړہ
سخت كړہ ،غوږونه ئې درانه كړہ او سرتگي ئې وروتړہ ،دايس نه چي وويني ،واوري او پوه يش او
زما په لور راوگرځي او شفا ئې په برخه يش)!!
زه له هر خداى پال انسان پوښتنه كوم :آيا په دې ټولو خربو كي تاسو ته د اللّٰه تعاىل او د
هغه د يوه پيغمرب كومه وينا په نظر درځي؟!! آيا دا د اللّٰه تعاىل له شأن رسه ښايي چي ووايي:
زه خپل قوم ته يو پيغام لرم ،هغه به څوك وي چي دا پيغام ورسوي!! او بيا دايس پيغام :هر
څومره چي زيات واورئ همدومره به لږ پوه شئ!! هر څومره چي زيات ووينئ لږ به ئې درك
كړئ!! يعنې څه؟! د دې وينا كومه برخه پيغام ته ورته ده؟ خداى به څنگه يوه انسان ته وايي
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چي د دې قوم زړہ سخت كړہ ،غوږونه ئې درانه كړہ او سرتگي ئې وروتړہ ،دايس نه چي وويني،
واوري او پوه يش او زما په لور راوگرځي او شفا ئې په برخه يش!! آيا دا پيغام دئ كه پيغام
وړونيك ته دايس دنده وركول چي د ده په وس پوره نه ده؟
بيا لييك  :ما وويل :خدايه! تر كله به دا حالت روان وي؟ ځواب ئې راكړ :تر هغه چي ښارونه
ئې وران يش ،څوك په كي پاته نه يش او ټول هېواد ئې وران يش او زه دوى ټول نورو ملكونو ته
ولېږم او د دوى هېواد تش پاته يش ،په دې وخت كي كه څه هم لسمه برخه ئې پاته وي دا به
هم له منځه والړ يش ،خو له دې رسه رسه د ارسائيل قوم د چنار او څېړۍ د وني په څېر دئ چي
غوڅ يش نو سټه ئې بيا راشنه يش!!
كه څه هم دا بيان له ډېرو تناقضاتو ډك دئ ،يو ځاى وايي ټول ښارونه به وران او هيڅوك
به په كي پاته نه يش ،بيا وايي كه لسمه برخه هم پاته يش ،بيا وايي دا به هم له منځه والړ يش،
بيا وايي چي سټه به ئې پاته يش او هغه به راشنه يش!! د يوه عادي انسان په كالم كي هم
دومره تناقضات نه وي ،د اللّٰه تعاىل په كالم كي به څنگه دومره ضد او نقيض خربي راځي؟!! خو
يوه خربه ترې معلومېږي او هغه دا چي ارسائيليان په دې وخت كي په ډېر بد او دردناك حالت
كي وو او يوه ناجي ته د انتظار عقيده دغه حالت په دوى كي راوالړہ كړې!!
د بايبل الندي وينا دا حقيقت ښه په گوته كوي:
(اشعيا وويل) :خو دا تياره به چي د خداى قوم په تنگسې كي دئ تر ډېرو پاته نه يش،
خداى د زبولون او نفتاليانو د قومونو سيمه له ذلت رسه مخامخ كړې وه خو په راتلونيك كي به
دا سيمه له مديرتانې نيولې د اردن تر آخوا حتى تر جليل پوري چي اوس پردي په كي اوسېږي،
دې ټولي سيمي ته به درناوى ورپه برخه يش ،هغه قوم چي په تياره كي خوځېدل ،سرته رڼا به
وگوري ،په هغو به رڼا وځلېږي چي په تيارو كي ئې ژوند كاوو!!  ...خداى به ئې د غالمۍ جغ
مات كړي...ټولي هغه وسلې او جنگي جامې به وسوزي چي په وينو رسې دي ...ځكه زموږ لپاره
يو زوى دنيا ته راغىل ... ،هغه به پر موږ حكومت كوي...نوم به ئې (عجيب)( ،مشري)( ،قدير
خداى)( ،تلپاىت پالر) او (د خوښۍ رسود) وي ،هغه به د داؤد پر تخت كښېني او د ده پر هېواد
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به د تل لپاره پاچايي كوي!! ...د ده د سلطنت پراخېدا به پاى نه لري ...قادر او متعال خداى
همدا اراده كړې ...په هغه وخت كي به لېوه او ورى يو ځاى اويس ،پړانگ او سېرىل به يو ځاى
رسه څميل ،سخوندر به له زمري رسه يو ځاى درومي او يو ماشوم به ئې هري خوا ته چي زړہ
ئې غواړي بيايي!! غويى به د يږ خوا ته څري ،د يږ بچى به له سخوندر رسه يو ځاى څميل او
زمرى به د غوايي په څېر واښه خوري!! ىت خور ماشوم به له مارانو رسه پرته له وېري او خطر
لوبي كوي!!! له تي نيول شوى ماشوم به د افعي ځالي ته الس ننبايس خو هيڅ تاوان به نه
وررسېږي ... ،په دې ورځ به د داؤد د كورنۍ دا نوى راوالړ شوى پاچا د ټولو قومونو لپاره د
نجات بريغ وي ،خلك به د ده خوا ته راځي او د ده هېواد به له جالل او عظمت ډك وي ،په دې
وخت كي به خداى بيا خپل الس رااوږد كړي او د خپل قوم پاته شوني به له مرص ،سودان....
راغونډ كړي ،ارسائيليان به متحد يش ...په فلسطينيانو به بريد وكړي ...ادوم او موآب به ونييس،
عمون به ځان ته تابع كړي!!! خداى به د مرص خليج وچ كړي ،فرات به په اوو نهرونو ووېيش...
الر به په بابل كي د خپل قوم پاته شونو ته پرانيزي چي خپل هېواد ته راستانه يش!!!  ...په دې
پيس گن شمېر وړاندويني كوي ،له تبعيد نه د ارسائيليانو راستنېدا ،د بابل د پاچايي نسكورېدا ،د
فلسطين ،موآب ،دمشق ،حبشه ،بابل ،ادوم د سقوط وړاندويني كوي ،د مرص ،سعودي اورشليم،
فنيقيه ،د ورانېدو او ضعيفېدو خرب وركوي ...او په پاى كي لييك چي ټوله زمكه به ورانه يش...
خداى به په دې ورځ هغه ځواكونه هم مجازات كړي چي په آسامنونو كي دي او هغه هم چي
پر زميك حكومت كوي ،نه به سپوږمۍ رڼا لري او نه ملر ،دا ځكه چي متعال او قادر خداى به
حكومت كوي ،د صهيون په غره به كښېني ،په اورشليم كي به حكومت كوي او د نړۍ واكمنان
او مرشان به د ده عظمت وگوري!! په دې ورځ به خداى په اورشليم كي ،د صهيون د غره پر رس
ټولو قومونو ته لويه مېلمستيا برابره كړي ،پر دسرتخان به رنگارنگ خوندور خوراكونه او خوندور
زاړہ رشاب پراته وي ،هغه توره ورېځ به ختمه كړي چي پر خلكو ئې خپل وزر خور كړى وو او
مرگ به له منځه يويس...د خداى الس به د صهيون غر خوندي وساتي خو د موآب قوم به د ده
ترپښو الندي يش ... ،د موآب كالگاني او دنگ دنگ دېوالونه به ئې نسكور او له خاورو رسه برابر
كړي...
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دلته څو خربي د پام وړ دي:
• ارسائيليانو ته ويل شوي چي د يوه ځواكمن پاچا راتلو ته انتظار وكړئ ،دا پاچا به د يهودانو
ټول دښمنان ورته وځپي او ملكونه به ئې ترې ونييس .نه يوازي فلسطينيان به مجازات كړي بليك
د موآب قوم چي دوى ئې د ځان حريف او رقيب گڼي ،هم كلك مجازات او د دوى كالگاني به
نسكوري كړي.
• د بايبل ليكوال د قيامت د ورځي الهي محاسبه ،حساب و كتاب ،مكافات او مجازات او د
جنت او دوزخ هغه خربي چي ټولو پيغمربانو عليهم السالم خپلو امتونو ته كړې او هر الهي دين
ورباندي ټينگار كوي ،تحريف كړې او هغه ئې په ډېر كركجن او غلط رنگ كي په اورشليم كي ،د
صهيون د غره پر رس د خداى د مېلمستيا په توگه وړاندي كړې!!
• بايبل دا وضاحت نه كوي چي له خداى نه ئې مراد څوك دئ ،د زميك او آسامنونو پيدا كوونىك
خداى ،كه هغه خداى چي د مسيح په بڼي كي به راڅرگند يش ،خو له وينا ئې هر عادي
لوستونىك دا انتباه اخيل چي مراد ئې موعود مسيح دئ.
• بايبل د ارسائيليانو دا ناجي يو پيغمرب نه بليك يو پاچا گڼي او لييك :په دې ورځ به د داؤد د
كورنۍ دا نوى راوالړ شوى پاچا د ټولو قومونو لپاره د نجات بريغ وي ،خلك به د ده خوا ته راځي
او د ده هېواد به له جالل او عظمت ډك وي او د ده په پاچايۍ كي د سولې او امنيت دا انځور
وړاندي كوي :په هغه وخت كي به لېوه او ورى يو ځاى اويس ،پړانگ او سېرىل به يو ځاى رسه
څميل ،سخوندر به له زمري رسه يو ځاى درومي او يو ماشوم به ئې هري خوا ته چي زړہ ئې
وغواړي بيايي!! غويى ب ه د يږ خوا ته څري ،د يږ بچى به له سخوندر رسه يو ځاى څميل او زمرى
به د غوايي په څېر واښه خوري!! ىت خور ماشوم به له مارانو رسه پرته له وېري او خطر لوبي
كوي!!! له تي نيول شوى ماشوم به د افعي ځالي ته الس ننبايس خو هيڅ تاوان به نه وررسېږي،
...
• دوى ته خپلو مذهبي مرشانو د (ناجي مسيح) په اړہ دايس دروغجني او له مبالغو ډكي
وړاندويني كولې ،ځكه ئې عيىس عليه السالم د منتظر ناجي په توگه قبول نه كړ او اميان ئې پرې
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رانه ووړ.
• د بايبل له مخكنيو ويناوو هم معلومېږي او له دې وروسته چي څه وايي له هغوى هم چي
دا وړاندويني د قيامت په اړہ نه دي ،ځكه په دې پيس (د ستايني رسود) تر رس ليك الندي لييك:
په دې ورځ به د يهودا په سيمي كي دا رسود ويل كېږي :زموږ ښار قوي او محكم دئ ،خداى ئې
په ژغورونيك حصار زموږ ساتنه كوي ... ،خداى مغرور كسان سپك او ذليل كړل او د دوى
مضبوط ښارونه ئې له خاورو رسه برابر كړل ،څوك چي تر ظلم الندي وو نن په لوړ رس د دوى
په ورانو ښارونو كي گرځي او تر پښو ئې الندي كوي...
كه تاسو د دې كتاب وروستيو برخو ته لږ ځري شئ نو دا حقيقت به درته جوت يش چي دا
كتاب تر هغو تاريخي پېښو ډېر وروسته ليكل شوى چي د كتاب په رس كي د وړاندوينو په توگه
راغلې ،د مثال په توگه د كتاب په رس كي وړاندوينه شوې چي د يهودانو ښارونه به د دښمن په
الس كي پرېوځي ،خو د كتاب په وروستيو برخو كي لييك چي د آشوريانو پاچا سنجاريب د
يهودانو پر سيمو بريد وكړ او ټول ښارونه ئې ونيول .خو دا كتاب ئې په دايس ځاى كي نيمگړى
پرېښى چي اورشليم د آشوريانو لخوا محارصه دئ او په دې گواښل كېږي چي تسليم يش ... ،له
دې مخيك نه ځي او دا نه وايي چي څه وشول ...زما انتباه دا ده چي د كتاب پاته برخه عمد ًا
حذف شوې ...د دې لپاره چي د وړاندوينو اهميت ئې له منځه ووړ!!
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ارميا
دا كتاب د اشعيا د كتاب د تتمې حيثيت لري ،د بابليانو په الس د اورشليم د سقوط خربه
كوي او لييك چي د يهودانو د پاچا صدقيا د پاچايۍ د نهم كال د نهمي مياشتي په نهمه كي
نبوكدنرص (بخت نرص) د بابل پاچا پر اورشليم بريد وكړ ...حصار ئې مات كړ  ...ښار ته ننوتل...
صدقيا له خپلو ل ښكرو رسه اردن ته وتښتېدو ...خو بابليانو تعقيب كړل ..د اريحا په دشتي كي
ئې ونيولو او بنوكدنرص ته ئې وروستل ... ،هغه امر وكړ چي د ده زامن او درباريان د ده په
وړاندي ووژني ...بيا ئې د ده سرتگي ترې وايستلې او په زنځريونو كي ئې تړىل بابل ته ولېږو. ..
بابليانو ښار او شاهي ماڼۍ وسوزول او حصار ئې وران كړ ...ډېر ئې ووژل ...پاته ئې بابل ته د
اسريانو په توگه ولېږدول ...ارميا لييك چي زه په دې وخت كي په زندان كي وم ...د بابل پاچا د
خپل فوځ مرش ته امر كړى وو چي ما پيدا كړي او په پوره درناوي رسه زما مواظبت وكړي ...نو د
عسكرو يو ټولگى راغى او زه ئې جدليا ته وسپارمل او په دې توگه زه د خپل قوم له پاته شونو
رسه يو ځاى شوم!!! جدليا د بابليانو لخوا د مصفه حاكم وټاكل شو...
له دې بحث نه معلومېږي چي ارميا او جدليا په هغي ډلي كي ول چي د ارسائيليانو د
حكومت مخالفت ئې كاوو او بابليانو د دوى مرسته او مال تړ كاوو ،د همدې لپاره بابليانو د
اورشليم له نيولو وروسته جدليا د مصفه حاكم وټاكو او ارميا ئې له زندانه وايست.
له دې وروسته بايبل د ارميا ډېري هغه وړاندويني رانقلوي چي گواكي ده ته د خداى له
لوري ويل شوې ،دا وړاندويني د اشعيا د كتاب وړاندوينو ته ورته دي ،د مرص ،په مرص باندي د
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نبوكدنرص د بريد ،د فلسطينيانو ،موآب ،عمونيانو ،ادوميانو ،دمشق ،قيدار ،حاصور ،عيالم او بابل
د مستقبل او برخليك په اړہ د ده وړاندويني رانقلوي ،په يقين رسه ويىل شو چي دا وړاندويني
نه بليك له پېښو ډېر وروسته ليكل شوي مطالب دي.
د اورشليم د سقوط په اړہ د دې كتاب دوې متناقيض خربي تاسو ته د كتاب څرنگواىل او د
وړاندوينو ماهيت ښه واضح كوىل يش :په اورشليم د بريد په اړہ دوه تاريخونه وركوي :مخيك ئې
ليكيل چي د يهودانو د پاچا صدقيا د پاچايۍ (د نهم كال د نهمي مياشتي په نهمه) كي
نبوكدنرص د بابل پاچا پر اورشليم بريد وكړ ...حصار ئې مات كړ  ...ښار ته ننوتل ...صدقيا له
خپلو لښكرو رسه اردن ته وتښتېدو  ...خو څو صفحې وروسته لييك :د صدقيا د پاچايۍ د نهم
كال د لسمي مياشتي په لسمي (مخيك د نهمي مياشتي نهمه او دلته د لسمي مياشتي لسمه!!) د
بابل پاچا نبوكد نرص په اورشليم بريد وكړ ،دوه كاله ئې ښار محارصه كړ ...خلك له لوږي تنگ
شول ،د حصار په يوې برخي كي ئې سورى جوړ كړ او فوځيان ترې ووتل او د اردن په لوري
وتښتېدل!!!
همدا راز له دې وروسته بايبل ارميا ته منسوب يو بل كتاب رااخيل چي د ده لخوا ليكل
شوې مرثيه ئې گڼي ،په دې كي هغه دردناك حاالت انځور شوي چي ارسائيليان وررسه مخامخ ول
او ده په خپلو سرتگو ليدلي ،په رس كي ئې د اورشليم هغه دردوونىك وضعيت انځوروي چي د
بابليانو په الس له ورانېدو وروسته ترسرتگو كېدو!!!
پوښتنه دا ده چي بايبل به څنگه ثابته كړي چي د ارميا هغه مخكنى كتاب چي د اورشليم د
سقوط وړاندوينه په كي شوې ،د دې كتاب په څېر نه دئ او له دغو پېښو وروسته نه دئ ليكل
شوى؟
د دې كتاب څو جملې چي اورشليم ته په خطاب كي ويل شوې ،ډېري په زړہ پوري دي او
ډېر حقائق په گوته كوي:
اې اورشليمه! ستا غم د چا له غم رسه مقايسه كوىل شم؟ څه ووايم او څنگه تا ته تسيل
دركړم؟ ستا پرهار د سيند په څېر ژور دئ ،څوك شفا دركوىل يش؟ انبياوو دې په درواغو نبوت
بايبل د قرآن په رڼا كي

511

كاوو (وړاندويني ئې كولې) او ستا گناهونه ئې نه درښودل ،د دروغجنو پيغامونو په دركولو رسه
ئې ته وغولولې او ستا د اسارت باعث شول!!! اوس چي څوك ستا لخوا تېرېږي وايي :آيا دا همغه
ښار دئ چي د نړۍ تر ټولو ښكىل او محبوب ښار گڼل كېدو؟!!
دا جملې د بايبل د انبياوو د وړاندوينو حقيقت په گوته كوي!! موږ د ارميا دغه خربه د
بايبل د ټولو هغو ويناوو په اړہ يو قاطع او دقيق قضاوت گڼو چي انبياوو او پيغمربانو ته ئې
منسوب كړې او وايو :انبياوو دي په درواغو نبوت كاوو ،ستا اصيل غلطي ئې نه ده درپه گوته
كړې ،دوى ته دي دروغجن پيغامونه منسوب كړي ،په خپله هم غولېدىل يې او يهودان او
مسيحيان دي هم غولولي!!!

حزقيال نبي
بايبل د دې كتاب په مقدمه كي لييك :حزقيال د ارسائيليانو يو نبي وو چي د يهودا له خلكو
رسه ئې يو ځاى په بابل كي د تبعيد ژوند تېراوو ،دى په دې كتاب كي وړاندوينه كوي چي
يهودان به ډېر ژر خپل وطن ته ستانه يش او اورشليم به بيا ودان كړي ،دا وړاندوينه پنځوس
كاله وروسته د عزرا او نحميا په وخت كي تررسه شوه .... ،د كتاب په پاى كي راغيل چي خداى
حزقيال ته په خوب كي وويل چي ارسائيل او يهودا به بيا رسه متحد يش او د داؤد له نسله به يو
پاچا پر دوى حكومت كوي!!  ...ورپسې د حزقيال يو خوب دايس رااخيل :په يوه خوب كي مي يو
طوفان وليدو چي له شامله زما په لور راروان دئ ،په مخه كي ئې د اور لوخړي خوځېدې ،د نور
يوه كړۍ ترې راتاو وه او په منځ كي ئې د ځالنده فلز په څېر يو ىش ځلېدو ،بيا د لوخړو له
منځه څلور عجيب موجودات چي انسان ته ورته ول راڅرگند شول ،خو هر يوه څلور مخونه او
دوه جوړي وزرونه درلودل ،پښې ئې هم د انسان پښو ته ورته وې ،خو گوتي ئې د سخوندر نوك
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ته ورته وې او د ځالنده فلز په څېر ځلېدلې ،د هر وزر الندي مي انسان ته ورته السونه ليدل ،د
وزرونو پاى ئې رسه وصل وو ،مخامخ به ئې تگ كاوو پرته له دې چي راوگرځي!! هر يوه څلور
مخونه درلودل :مخكنى ئې د انسان د مخ په څېر ،ښى ئې د زمري په څېر ،كيڼ ئې د غوايي په
څېر او شاتنى ئې د عقاب په څېر!! هر يوه دوه جوړي وزرونه درلودل ،چي يوه جوړہ ئې
پرانيستلې وه او د بل موجود د وزرونو څوكو ته به رسېدل او بيل جوړې د دوى بدن پوښلىوو،
كوم ځاى ته چي به د دوى روح تله په همغه لوري به تلل ،له دې پرته چي بل لوري ته كاږہ
يش!! د دغو موجوداتو په منځ كي د بلو سكروټو په څېر شيان خوځېدل ،چي له منځه ئې برېښنا
راوته ،دا ژوندي موجودات هم د برق په څېر تېز تېز مخيك شا ته خوځېدل ... ،څلور څرخونه
مي وليدل ،تر هر يوه الندي يو څرخ ،د زبرجدو په څېر ځلېدل او يو بل ته ورته ول ،د هر څرخ
منځ كي بل څرخ وو ،د همدې لپاره په دې توانېدل چي په هر لوري وخوځېږي ،پرته له دې چي
راوڅرخي ،څرخونو دايس پرې درلودې چي له سرتگو ډكي وې ... ،كله چي به دغه موجودات
خوځېدل نو څرخونه به هم وررسه خوځېدل ،چي له زميك به پورته كېدل نو څرخونه به وررسه
پورته كېدل او چي ودرېدل به نو څرخونه به هم ودرېدل ،دا ځكه چي د دغو څلورو موجوداتو
روح په څرخونو كي هم وه ،نو دا موجودات او څرخونه د خپيل روح تر حكم الندي ول ... ،د
هر يوه د رس له پاسه صفحې ته ورته څه خور وو چي د شيشې په څېر به ځلېدو او انسان به
ئې وېراوو ،د دغي صفحې الندي د دوى وزرونه دايس پرانيستي وو چي د يوه وزر به د بل وزر
ته رسېدو ... ،كله چي به الوتل نو غږ به ئې دايس وو لكه د ساحل د څپو غږ ،يا د خداى غږ يا د
يوه لوى لښكر چيغي ،كله چي به ودرېدل نو وزرونه به ئې راټيټ كړل ،له هر ودرېدو رسه به د
صفحې له رس نه يو غږ اورېدل كېدو ،د صفحې په رس د يوه ښكيل پاچايۍ تخت په څېر يو ىش
تر سرتگو كېدو ،دايس لكه چي له شنو ياقوتو جوړ شوى وي او د دې تخت له پاسه دايس ذات
ناست وو چي انسان ته ورته وو ،له مال پورته دايس برېښېدو لكه په اور كي سور شوى فلز او له
مال الندي لكه د اور ځالندي ملبې ،شاوخوا ئې نور راتاو وو او په دې نور كي د بوډۍ د ټال
(قوس قزح) ټول رنگونه تر سرتگو كېدل ،د خداى پرمتين حضور دايس ما ته راڅرگند شو ،كله چي
ما دا صحنه وليده ،په سجده پرېوتم ،په دې وخت كي مي يو غږ واورېدو چي ما ته ئې وويل:
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اې خاورين انسانه! پاڅه چي خربي دررسه وكړم ،كله چي ئې له ما رسه خربي كولې د خداى روح
په ما كي وچلېده او زه ئې پاڅومل ،هغه غږ مي واورېدو چي راته ويل ئې :اې خاورين انسانه! زه
تا د ارسائيل قوم ته لېږم ،هغه ياغي قوم چي زما په ضد ئې پاڅون كړى ...تا ورلېږم چي زما كالم
ورواوروې...كه څه هم د وى ډېر سخت زړي او سخت رسي دي ...نو تا به هم سخت رسى كړم...
د املاس او ډبري په څېر د دوى په وړاندي ودرېږہ ...نو له ياغيانو مه وېرېږہ!! بيا خداى زه له
زميك پورته كړم ،زه ئې لوړ كړم او تل ابيب ته ئې د تبعيد شوو يهودانو خوا ته ورسومل ... ،هلته
مي اوه ورځي (د بايبل اوه ورځي) تېري شوې...
دلته څو خربي د پام وړ دي:
• دا په اصل كي خوب نه دئ ،بليك د خداى ،عرش او فرشتو په اړہ د بايبل عقيده ده چي د
خوب بڼه ئې وركړې او دا ښايي د دې لپاره چي له يوې خوا عوام د ويښې تر خربو د خوب په
خربو ژر باور كوي او له بيل خوا كه څوك اعرتاض كوي نو بايبل په آسانۍ ځواب وركړي او ورته
ووايي :دا خو د حزقيال رؤيا او خوب دئ!! نه بحث ته رضورت لري او نه ځواب ويلو ته!!
• دلته بايبل د تل په څېر خداى له انسان رسه تشبيه كړى ،له انسان رسه ئې توپري يوازي په دې
كي دئ چي (له مال پورته دايس برېښېدو لكه په اور كي سور شوى فلز او له مال الندي لكه د اور
ځالندي ملبې ،شاوخوا ئې نور راتاو وو ،)...عرش ئې د پاچايانو ښكيل تخت ته ورته ،د عرش َح َملَه
ئې دايس څلور فرشتې چي هر يو ئې څلور رسونه او څلور وزرونه لري ،يو رس ئې انسان ته ،بل
ئې زمري ته ،بل ئې غوايي ته او بل ئې عقاب ته ورته دئ!!!
• يو پيغمرب خو پرېږده هيڅ مؤمن انسان به د اللّٰه تعاىل په اړہ نه دايس خوب وگوري او نه به
په خپل ذهن كي دايس غلط او ناقص انځور جوړ كړي!!
• ما ته د بايبل دا وينا دايس برېښي لكه چي د انسان د رس په يوه وېښته باندي ناست يو
ويروس بل ته ووايي :خداى زموږ په څېر دئ ،همدايس گرد مرد ،نه رس لري نه پښې ،ځان ته ئې
كتيل او موږ ئې د خپل ځان په څېر جوړ كړي يو ،تر موږ ښايسته او ښكىل مخلوق به چېري وي
چي خداى به هغه د ځان په څېر جوړ كړى وي؟! آيا خداى به د دغه لوى او بې عقله ځناور
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(انسان) په څېر وي چي موږ ئې د وېښته په رس ناست يو ،يوې خوا بيل خوا ته ځغلو او هغه
پرې خربېږي هم نه؟!! سرتگي ئې دومره كمزورې دي چي موږ نه ويني ،غوږونه ئې دومره درانه
دي چي زموږ غږ نه اوري!! دا به د ډايناسور په څېر له منځه ځي!! بې شكه چي خداى به زموږ
په څېر وي او تخت به ئې هم زموږ د پاچا تخت ته ورته ،چي وزر لرونيك بكرتيا به ئې له يوه
ځايه بل ځاى ته په خپلو اوږو وړي!!! له موږ نه د خداى توپري يوازي په دې كي دئ چي هغه
خداى دئ او موږ ويروس ،د هغه بدن ځلېږي او زموږ نه ځلېږي!!!
• د كوم احمق انسان عقل به په دې قانع يش چي سرت خداى ،د دې سرت عامل خالق ،ټولواك،
ساتونىك او پالونىك رب ،د وړوكي انسان په څېر دئ ،د پاچايانو په څېر تخت باندي ناست دئ،
دا تخت ئې څلور ،څلور رسې فرشتې په اوږو وړي؟!!!
• د بايبل ليكونيك اورېدلي چي خداى اورېدونىك او ليدونىك دئ ،هر څه ويني او هر څه
گوري ،خپلو پيغمربانو ته ئې وحي لېږلې ،دوى ته ئې الرښووني كړې ،خپل احكام ئې ورته بيان
كړي  ...،د تورات او انجيل له دغو اظهاراتو ئې دا انتباه اخيستې چي خداى حتامً د انسان په څېر
دئ ،همدايس دوه سرتگي ،دوه غوږونه ،دوه السونه او دوه پښې لري ،نو ځكه ئې مخيك هم
وييل چي خداى انسان د ځان په څېر پيدا كړ او دلته د حزقيال په رؤيا كي هم خداى انسان ته
ورته گڼي!! ده اورېدلي چي خداى د عرش خاوند دئ ،نو ځكه ئې دلته د خداى عرش د زميك د
پاچايانو له تخت رسه تشبيه كړى!! هغه په دې نه پوهېږي چي په اصيل تورات او انجيل كي د
اللّٰه تعاىل د عرش يادونه د دې مطلب د افادې او بيانولو لپاره شوې چي اللّٰه تعاىل د عامل ټولواك
دئ او هر څه د ده په حكم تر رسه كېږي!! ده د تورات او انجيل دا خربه اورېدلې چي اللّٰه تعاىل
فرمايي :كه تاسو اميان او تقوى ولرئ زه به مو يوازي نه پرېږدم ،له تاسو رسه به وم او ستاسو
مرسته او مالتړ به كوم ،هغه له دې وينا دا نظريه راايستلې چي خداى له ارسائيليانو رسه دئ ،په
دوى كي اوسېږي ،چي چېري دوى ځي خداى وررسه ځي ،نو كله چي دوى په بېديا كي په خيمو
كي اوسېدل خداى ته ئې هم د ځان په څېر خو ډېره ښكلې او قيمتي خيمه او په خيمې كي
خاص ځاى د قدس االقداس په نامه جوړ كړ او كله چي په فلسطين كي ځاى په ځاى شول نو
مجلل كور ئې  ،د پرېامنه رسو او سپينو زرو په كارولو رسه ورته جوړ كړ ،له دې وروسته خداى
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له آسامن نه راكوز شو او پرېكړہ ئې وكړہ چي د تل لپاره به په دغه كور كي د ارسائيليانو خوا ته
اوسېږي!!! په مجازي توگه كارول شوي الفاظ ئې په اصيل معنى ونيول او د الهي كتابونو آيتونه
ئې غلط تعبري او تفسري كنړل!!
• د تورات او انجيل په شمول په ټولو الهي كتابونو كي د ا ّٰلله تعاىل د صفاتو او د عرش په څېر
د دايس شيانو په اړہ هم بحث شوى چي د انسان له نظره پټ دي او انسان په خپل قاموس كي
د هغه لپ اره نوم نه لري ،دا ځكه چي انسان په خپل قاموس كي يوازي د هغو شيانو لپاره نوم
لري چي دى ئې پېژني او په خپلو سرتگو ئې گوري او د غيبي شيانو لپاره نومونه نه لري ،كه
څوك وغواړي د انسان په ژبه دا غيبي شيان معرفي كړي نو له دې پرته بله الر نه لري چي د
تشبيه له فن نه كار واخيل او د انسان د قاموس موجود الفاظ وكاروي ،په الهي كتابونو كي دغه
تشبيه او مجاز كارول شوي او په دې رسه انسان ته د عامل غيب په اړہ نسبي پوهه وركړى شوې،
كم عقلو او غريض خلكو دغه تشبيه او په هغه كي كارول شوي الفاظ په اصيل معنى اخيستي!!
دايس لكه چي د بايبل ليكونيك د اللّٰه تعاىل له عرش نه د پاچا ښكىل تخت جوړ كړى ،خپل خداى
ئې د يوه پاچا په څېر ورباندي كښېنوىل او له فرشتو ئې څلور رسې موجودات جوړ كړي ،چي دا
تخت پر اوږو وړي او خداى له يوه ځاى بل ځاى ته لېږدوي!! د بايبل ليكونيك هڅه كړې چي په
دې بيان رسه د مسيحيانو او يهودانو دې پوښتني ته ځواب ووايي چي خداى څنگه له يوه ځاى
بل ځاى ته ځان رسوي!! دا دئ هغه پياوړې فرشتې ئې له يوه ځاى بل ځاى ته رسوي چي هم د
انسان هوښيارتيا لري ،هم د عقاب وزرونه ،هم د غوايي زور ،هم د زمري مضبوطي پښې او هم
خدايي روح!! له انسان رسه د اللّٰه تعاىل په اړہ يوه پوښتنه دا ده چي خداى چېري دئ؟ څه
كوي؟ له دې عامل رسه ئې تعلق څنگه دئ؟ كه څوك وغواړي چي دغه پوښتنه ځواب كړي او په
دې ئې پوه كړي چي اللّٰه تعاىل دا عامل اداره كوي ،ساتنه او حفاظت ئې كوي ،دلته هر څه د ده
په حكم تر رسه كېږي ...د دغه مطلب د افادې تر ټولو غوره او يوازينۍ طريقه دا ده چي هغه
ته وويىل يش :خداى د دې عامل ټولواك ،پاچا او حاكم دئ ،لكه څنگه چي د يوه چا د پاچا كېدو
په اړہ وايي :د پاچايۍ په تخت كښېناستو ،يعني د دې ملك او هېواد ټولواك او پاچا شو او له
دې وروسته به ټول كارونه د ده په امر تررسه كېږي ،په الهي كتابونو كي دغه استعاره (پر عرش
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استوى) د دغه مطلب د افادې لپاره كارول شوې ،چي اللّٰه تعاىل د دې عامل ټولواك دئ ،امور ئې د
ده په واك كي دي او د دې عامل د پاچايي پر عرش ئې استوى كړې!! عرش او پر عرش استوى
هغه الفاظ دي چي انسان ئې د يوه پاچا د واكمنۍ او قدرت ته د رسېدو لپاره كاروي ،په كومو
آيتونو كي چي د اللّٰ ه تعاىل لپاره دايس الفاظ راځي ،دا متشابه آيتونه دي چي په هغه كي د
تشبيه فن كارول شوى ،د ا ّٰلله تعاىل عرش چي د انسان له درك او فهمه اوچت ،فوق مشهود او
غائب مفهوم دئ او انسان په خپل قاموس كي بل ځانگړى او خاص لفظ او نوم ورته نه لري ،په
د ايس لفظ معرفي شوى چي په اصل كي د يوه مشهود او ملموس يش لپاره وضع شوى ،د تشبيه
له الري د انسان ذهن او فهم ته نږدې كړى شوى ،په دا ډول آيتونو كي راغيل الفاظ په متبادره
او متداوله معنى نه شو اخيستى ،دايس نه چي د اللّٰه تعاىل له عرش نه هغه تصور او انگېرنه
ولرو چي د زميك پر رس د كوم تخت او عرش په اړہ ئې لرو!! اللّٰه تعاىل د مخلوق په څېر مكان
ته اړ او محتاج نه دئ ،د عامل هيڅ څه په ذات او افعالو كي اللّٰه تعاىل ته ورته نه دئ ،نه ئې
عرش د زميك د كوم عرش او تخت په څېر دئ او نه په عرش استوى ئې دايس لكه په كوم تخت د
كوم مخلوق ناسته!! كله چي د عرش او په عرش باندي د اللّٰه تعاىل د استوى خربه كوو بايد دا
مطلب مو په پام كي وي چي نه د عامل كوم څه اللّٰه تعاىل ته ورته دي او نه اللّٰه تعاىل په كوم څه
كي له مخلوق رسه شباهت لري .پام كوه چي د فرشتو په ذريعه د اللّٰه تعاىل د عرش حمل كېدا
دايس ونه گڼې لكه چي په دنيا كي څوك كوم تخت پر اوږو وړي ،كه دايس تصور دي په ذهن
كي راوالړ شو ،اشتباه دي كړې او اللّٰه تعاىل دي له خپل مخلوق رسه تشبيه كړى .دا هغه غلطي
ده چي د بايبل ليكونيك او منونكو وكړہ!!
پيغمرب عليه السالم دا مطلب د يوه حديث په ترڅ كي څومره ښايسته او دقيق انځور كړى
هلته چي فرمايي:
َ َُ َُ َ
إن الله أذن لي ان احدثكم عن ملك قد مرقت رجَله اَلرض السابعة السفلي و العرش علي
منكبه و هو يقول سبحانك انت أين كنت و أين تكون .مسند ابو يعلي
يقيناً چي اللّٰ ه (جل جالله) اجازه راكړہ چي له دايس يوې فرشتې مو خرب كړم چي پښې ئې له
اومي ښكتنۍ زميك تېري شوې او عرش ئې پر اوږو دئ او هغه وايي :پاكي تا لره ده اې ربه! چي
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چېري وې او چېري يې!!
گورئ چي هغه باعظمته فرشته چي قامت ئې له اوو آسامنونو او زميك تېر شوى او د عرش
حامل ده د اللّٰ ه تعاىل د ذات له دركه عاجزه او په عرش ئې د استوى له څرنگوالي بې خربه ده!!
او په دې اړہ خپل كامل عجز په دې الفاظو بيانوي :پاكي تا لره ده چي هر ځاى وې!!
كه د عرش په اړہ د پيغمرب عليه السالم دا وينا د بايبل له وينا رسه مقايسه كړو همدا كافي
ده چي ووايو :د اللّٰ ه تعاىل او د هغه د عرش په اړہ د بايبل وينا د هغه چا وينا ده چي خداى نه
پېژني او د هغه له عظمته خرب نه دئ او د زميك پر رس له يوه پاچا رسه ئې ورته گڼىل!!
متأسفانه په مسلامنانو كي هم يوه دايس كم عقله ډله راپيدا شوه چي د اللّٰه تعاىل ،عرش ،د
عرش حمله او پر عرش د اللّٰه تعاىل د استوى په اړہ بايبل ته ورته انگېرنه لري ،هغوى هم وايي
چي خداى انسان د ځان په څېر پيدا كړ ،دوه سرتگي ،دوه غوږونه ،دوه السونه ،هر الس ئې پنځه
گوتي ،دوه پښې ،پنډۍ ،ردا او پرتوگ لري!!! خو وايي :خداى دوه سرتگي لري بالتشبيه ،دوه
(ښى او كيڼ) السونه لري بال تشبيه ،هر الس ئې پنځه گوتي لري بال تشبيه ،دوه پښې او پنډۍ
لري بال تشبيه ،پر عرش ناست دئ بالتشبيه ،د قيامت په ورځ به خپيل پنډۍ لوڅې كړي
بالتشبيه ....يعني ُم َتشّٰبهاً َو َغ َري ُم َتشّٰ ِبهٍ!! هم رسه ورته او هم نه ورته!! دوى هم له اللّٰه تعاىل
كټ مټ يو انسان جوړوي ،د اللّٰ ه تعاىل عرش همغيس گڼي لكه د كوم پاچا تخت او پر عرش د
اللّٰ ه تعاىل استوى همغيس لكه پر تخت د يوه پاچا ناسته ،له دې څرگندي او قبيح تشبيه وروسته
د بالتشبيه او بالتكييف لفظ راوړل هيڅ گټه او معنى نه لري ،خو دوى دا لفظ د يوه مجبوريت
په سبب عالوه كوي او هغه دا چي په قرآن كي راغيل:
َ ُ َ
ٱلس َم َوت َو ۡ
ض َج َع َل لَ ُكم م ۡن أَ ُنفس ُك ۡم أَ ۡز َو ٗجا َوم َن ٱٓأۡلنۡ َعم أَ ۡز َو ٗجا يَ ۡذ َر ُؤ ُك ۡم فِيهِ ۚ لَ ۡي َ
ٱٓأۡلر ِۚ
س
فاطِ ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ۡ َ ۡ َُ َ َ ُ ۡ
َ
ُ
ك ِمثلِهِۦ شيء ۖ وهو ٱلس ِميع ٱلب ِصير * الشورى11 :
اللّٰه تعاىل ته ورته ىش نشته او هغه اوريدونىك پوه ذات دى
ََ َۡ ْ
َۡ َ َ َ َۡ َ َ ََۡ َ
فَل تض ِر ُبوا ل ِلهِ ٱٓأۡلمثال ۚ إِن ٱلله َيعل ُم َوأنتُ ۡم َل تعل ُمون * النحل74 :
اللّٰه تعاىل ته مثالونه مه بيانوئ ،يقيناً چي اللّٰه پوهېږي او تاسو نه پوهېږئ.
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دا آيتونه په ډېر قاطعيت رسه وايي چي په ټول عامل كي ا ّٰلله تعاىل ته ورته ىش نشته ،نه كوم
څه په خپل ذات كي اللّٰ ه تعاىل ته ورته دئ ،نه په صفاتو او افعالو كي ،نه انسان په ذات،
او نه اللّٰه تعاىل انسان يا كوم بل مخلوق ته،
صورت ،افعالو او صفاتو كي اللّٰه تعاىل ته ورته
اللّٰ ه تعاىل اوري خو د دې اورېدو معنى دا نه ده چي خداى زموږ په څېر دوه غوږونه لري او په
خو د اللّٰه تعاىل علم د انسان د علم په
دغو غوږونو رسه زموږ خربي اوري ،اللّٰه تعاىل عليم
څېر نه دئ چي د زده كړي او تعليم او تعلم له الري ئې ترالسه كوي ،اللّٰه تعاىل بصري دئ ،هر
څه ويني ،هيڅ حجاب د ده د ليدو مانع كېدى نه يش ،په مخلوقاتو كي هم ليدونيك شته ،خو
اللّٰ ه تعاىل په دې صفت كي هم هيڅ مخلوق ته ورته نه دئ ،كه انسان او ځيني حيوانات دايس
دي چي دوې سرتگي لري نو دايس هم شته چي يوه سرتگه يا ډېري سرتگي لري او دايس هم شته
چي د خپل بدن په ټول پوستيك رسه هره خوا ليدىل يش!! خو بصري او ليدونىك خداى په خپل دغه
صفت كي له هيڅ مخلوق رسه ورته نه دئ ...
• په قرآن كي د اللّٰ ه تعاىل په اړہ د الس او سرتگي ذكر شوى ،هم د مفرد ،هم د تثنيه او هم د
جمع په صيغه ،خو دا په دايس ځاى كي نه چي گواكي د اللّٰه تعاىل د ذات څرنگواىل بيانوي ،بليك
په هغه ځاى كي چي اللّٰه تعاىل ته يا دايس يو فعيل صفت منسوبوي چي انسان ئې په خپلو
جوارحو تررسه كوي ،او يا د اللّٰه تعاىل فعيل صفت په هغي استعارې رسه بيانوي چي انسانان ئې
د همدې لپاره كاروي ،د مثال په توگه وايي چي د ټول عامل واگي د اللّٰه تعاىل په الس كي دي،
تاسو پوهېږئ چي د عامل واگي په خپل واك كي درلودل ،د الس په نامه كوم غړى ،عضو او جارحه
نه ايجابوي ،نه عامل (د آس په څېر) واگي لري او نه واك دايس ىش دئ چي په الس كي نيول
كېږي ،له دې بيان نه به ډېر ناپوه انسان دا انتباه اخيل چي خداى يو الس لري او دا واگي ئې په
الس كي دي ،د هر عاقل انسان انتباه به يوازي دا وي چي اللّٰه تعاىل مالك امللك دئ ،همدا راز
چېري چي په قرآن كي د استوى عىل العرش ذكر راغىل ،ورپسې متصل ويل شوي چي د چارو
واگي د اللّٰه تعاىل په واك كي دي ،يدبر االمر ،يغيش الليل النهار ،له الخلق و االمر او دې ته ورته
مطالب راغيل او دا ښيي چي په استوى عىل العرش رسه قرآن موږ ته دا الرښوونه كوي چي اللّٰه
بايبل د قرآن په رڼا كي

519

تعاىل د دې عامل ټولواك دئ ،ډېر بې عقله انسان به له دې هغه انتباه اخيل چي د بايبل ليكونيك
اخيستې او خپل خد اى ئې د يوه دايس تخت په رس كښېنوىل چي څلور رسې فرشتې ئې حمل
كوي!! د قرآن له نظره څوك چي له عرش نه د پاچايانو د تخت په څېر تخت جوړوي او له
استوى نه په تخت كښېناستل ،د ده په زړہ كي كوږواىل دئ ،مؤمن انسان به وايي :استوى عىل
العرش يوه استعاره ده چي انسانان ئې د چا د پاچايي لپاره كاروي ،اللّٰه تعاىل موږ ته په دغو
الفاظو رسه ښيي چي دى د عامل ټولواك دئ او ټوىل واگي ئې د ده په واك كي دي ،نه ئې عرش
كوم تخت ته ورته ىش دئ او نه ئې استوى د انسان استوى ته ورته كوم فعل!! د عرش او استوى
په تأويل له اللّٰه تعاىل پرته هيڅوك نه پوهېږي.
په يقين او پوره ډاډ رسه ويىل شو چي په اصيل تورات او انجيل كي به د قرآن په څېر د اللّٰه
تعاىل د ذات د څرنگوالي په اړہ هيڅ نه وي ويل شوي ،دا ځكه چي له يوې خوا په ټول قرآن كي
د اللّٰ ه تعاىل د ذات د څرنگوالي په اړہ هيڅ بحث نه دئ شوى ،پيغمرب عليه السالم موږ د اللّٰه
تعاىل د ذات په اړہ له بحث او فكر كولو منع كړي يو او له بيل خوا په دې پوهېږو چي د انسان
عقل او فكر محدود دئ ،له يوه خاص حد نه آخوا نه يش تىل ،آخوا ته د الوت لپاره وزرونه نه
ل ري ،همدايس لكه چي د ده غوږونه د معينو څپو غږونه اوري او له معين فريكانس لوړ او ټيټ
غږ نه يش اورېدى ،لكه څنگه چي معين شيان په معيني فاصلې كي ويني او له هغه آخوا د ده
سرتگي د ليدو توان نه لري ،همدا راز د ده د عقل وزرونه هم تر يوه ځانگړي پړاو الوت كوىل
يش ،له هغي لييك آخوا تېرېدل ورته ممكن نه دئ.
صحابه وو د اللّٰه تعاىل د ذات په اړہ له فكر كولو او څه ويلو ډډہ كوله ،د سلف صالح منهج
همدايس وو ،معتربو مفرسينو د قرطبي په شمول له دې رسه مخالفت كړى چي څوك اللّٰه تعاىل
ته د انسان په څېر او شمېر غړي او جوارح منسوب كړي ،دا بحث ډېر وروسته يوې بدعتي ډلي
د مسلامنانو منځ ته راواچاوو ،دوى په همغي بيامرۍ اخته دي چي مسيحيان پرې اخته شول ،د
استعارې او مجاز په توگه راغيل الفاظ ئې په حقيقي معنى ونيول او اللّٰه تعاىل ئې له مخلوق
رسه تشبيه كړ!!
تاسو د بايبل دغي ادعاء ته هم لږ ځري شئ چي حزقيال ته د خداى وينا دايس گڼي :اې
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خاورين انسانه! يوه خښته درواخله ،خپيل مخي ته ئې كېږده ،د فلسطين نقشه پرې جوړہ كړہ،
شاوخوا ئې برجونه ،مورچيل ،منجنيق او د دښمن اډې انځور كړہ ،چي وښيي ښار تر محارصې
الندي دئ ،يوه اوسپنيزه تېغنه درواخله او د ځان او انځور تر منځ ئې ودروه چي وښيي دښمن
به دا ښار په فوالدي هوډ رسه محارصه كړي ،بيا درې سوه نوي ورځي په چپ اړخ پرېوځه ،زه د
ارسائيليانو گناه پر تا باندي ږدم ،په دې مودې كي به د دوى د گناه په سبب ډېر وځورېږې ،د
ارسائيليانو د هر كال مجازات لپاره به ته يوه ورځ پر اړخ پروت وې ،بيا په بل اړخ واوړہ،
څلوېښت ورځي په ښي اړخ پرېوځه ،د يهودانو د گناه لپاره به وځورېږې ،د يهود د هر كال
مجازات لپاره به يوه ورځ په اړخ پروت وې!! ....په دې درې سوه نوي ورځو كي به ستا خوراك
هغه ډوډۍ وي چي د غنمو اوربشو ،باقيل ،نسك او ږدنو (ارزن) له اوړو جوړہ شوې ....او په
هغه اور پخه شوې وي چي د انسان وچ فضله مواد به په كي سوزوې ،دا كار به د خلكو په
وړاندي كوې!!  ...همدايس به ارسائيليان د تبعيد په وخت كي گنده او حرامه ډوډۍ خوري!! ...
ما وويل :خدايه زه به څنگه دا كار كوم؟ زه په خپل ټول عمر كي نه يم پليت شوى ،له
ماشومتوب تراوسه مي هيڅكله حرامه غوښه نه ده خوړلې ...خداى وويل :ډېر ښه ،كوىل شې د
انسان په ځاى د حيواناتو له خوشايو استفاده وكړې!!!
دا ئې د بايبل خداى ،دا ئې د هغه پرېكړہ او دا ئې د سزا وركولو كيفيت!! د ارسائيليانو سزا
حزقيال ته وركوي ،د هر كال په مقابل كي يوه ورځ په اړخ پرېوتا ،د حرام خوراك په مقابل كي د
انسان په خوشايو پخه شوې ډوډۍ او چي حزقيال اعرتاض وكړ نو فوراً له خپيل پرېكړي په شا شو
او ورته وئې ويل :ډېر ښه ،كوىل شې د انسان په ځاى د حيواناتو له خوشايو استفاده وكړې!!!
د بايبل منونكو ته وايم :تاسو او خداى مو ،ما ته ووايئ :كه دا خربه په كوم كاغذ وليكئ او
يوه دايس متعصب يهودي يا مسيحي ته ئې وركړئ چي بايبل ئې نه وي لوستىل او ورته ووايئ
چي دا خربي د مسلامنانو په يوه مذهبي كتاب كي ليكل شوي ،هغه به د دغو خربو په لوستلو
رسه څه عكس العمل ښيي؟ څه قضاوت به كوي؟ او له دې پاڼي رسه به څه كوي؟ آيا دا به پرې
نه كړي؟ تر پښو به ئې الندي نه كړي؟ اور ته به ئې وانه چوي؟ معلومه ده چي غربگون به ئې
څه وي!! خو وروسته ورو په غوږ كي ورته ووايئ چي دا په سپيڅيل بايبل كي راغيل!!
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د دې كتاب يوه بله برخه هم په زړہ پوري ده او ډېر حقائق په گوته كوي ،هلته چي لييك:
اې خاورين انسانه! دا څه متل دئ چي ارسائيليان ئې وايي :عمر مو پاى ته ورسېدو خو
وړاندويني رښتينې نه شوې!!! دوى ته ووايه ... :له دې وروسته به په ارسائيليانو كي هيڅ
دروغجنه وړاندوينه نه وي!! ...دا ځكه چي زه خداى يم ،چي څه وايم له ځنډہ پرته به ئې رس
ته رسوم...ورپسې لييك .. :اې خاورين انسانه! زما كالم د ارسائيليانو د دروغجنو انبياوو په اړہ
اعالم كړہ ،هغه انبياء چي خپل افكار زما د پيغام په نامه بيانوي!! افسوس په هغو ناپوه انبياوو
چي خپل خياالت زما د كالم په ځاى بيانوي ،په دايس حال كي چي زما لخوا هيڅ كالم په دوى نه
دئ نازل شوى!!!
د بايبل دا وينا له يوې خوا د ټولو هغو دروغجنو وړاندوينو ماهيت بيانوي چي بايبل ترې
ډك دئ او ښيي چي دا د اللّٰ ه تعاىل له لوري نه بليك د ټگامرو مذهبي مرشانو لخوا جوړي شوې
وې ،ځكه چي د اللّٰ ه تعاىل له لوري وړاندويني رښتينې وي ،هيڅ ځنډ په كي نه راځي ،خو د
بايبل يوه وړاندوينه هم رښتيا نه ده ختلې او په خپل وخت نه ده تررسه شوې ،يوازي د هغو
پېښو په اړہ ئې وړاندويني رښتيا ختلې چي له پېښي وروسته ئې د هغې په اړہ وړاندوينه!!!
كړې ،لومړى پېښه واقع شوې ،چا په خپلو سرتگو ليدلې ،بيا د بايبل ليكونيك د دغي پېښي په اړہ
د يوه مجهول راوي په حواله له پېښي نه مخيك تېر شوي كوم شخصيت ته يوه جعيل وړاندوينه
منسوب كړې!!
له بيل خوا ښيي چي په دوى كي ډېر د نبوت كذاب او دروغجن مدعيان راوالړ شوي ،هغه د
نبوت مدعيان چي خپل خياالت به ئې اللّٰه تعاىل ته منسوبول ،خپل كالم به ئې د اللّٰه تعاىل كالم
گڼلو!! قرآن د بايبل د دغي خربي تصديق كوي او فرمايي:
َ
ۡ َ َۡ ُ
ُ ُ َ
ۡ َ
ۡ َ
ََ ٗ ۡ َ َۡ َ
َ ُ
ِإَون ِمنۡ ُه ۡم لفرِيقا يَل ُوۥن أل ِسنَت ُهم بِٱلِكت ِب ل ِتح َس ُبوه ِم َن ٱلِكت ِب َوما ه َو ِم َن ٱلِكت ِب َو َيقولون
َۡ
ُ ُ َ ََ
ُ َۡ َ
َ ُ ۡ
ُ ۡ
ه َو ِمن ِعن ِد ٱللهِ َوما ه َو ِمن ِعن ِد ٱللهِ َو َيقولون علي ٱللهِ ٱلك ِذ َب َوه ۡم َيعل ُمون *
آل عمران78 -77 :
او له دوى يوه ډله دايس ده چي په خپيل ليكني او كتاب خپيل ژبي دايس اړوي چي ته هغه د
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اللّٰه د كتاب يوه برخه وبولې ،په دايس حال كي چي هغه د اللّٰه د كتاب برخه نه ده ،دوى وايي:
دا خربي ټولي د اللّٰه له لوري دي په دايس حال كي چي د اللّٰه لخوا نه دي ،په اللّٰه پوري دروغ
تړي رسه له دې چي ښه پوهېږي.
گورئ چي دا مكاره او ټگامره ډله خپلي ليكني او خپيل خربي د اللّٰه تعاىل كتاب ته
منس وبوي ،خپل غلط او مغرضانه تفسري او تعبري ته الهي تعبري وايي ،دوى دا غلطي قصداً او په
لوى الس كوي ،ښه پوهېږي چي دا خربي نه د اللّٰه تعاىل په كتاب كي شته او نه د الهي كتاب
معنى هغه ده چي دوى ئې وايي .په دې آيت پيس له راغلو نورو آيتونو دا په ډاگه معلومېږي
چي پ ه دې رنځ اخته كسان يا هغه خلك دي چي له دين ناوړہ گټه پورته كول ورته په مرياث
رسېدلي ،يا هغه واكمنان دي چي له دين نه د خپل زعامت او واكمنۍ د اثبات لپاره وسيله
جوړوي او دين د خلكو د غالمۍ آله گرځوي او يا هغه كسان دي چي غواړي پيغمربانو عليهم
السالم او ديني مرشانو ته د انتساب له الري امتيازات الس ته راوړي ،همدا كسان دي چي ځيني
شخصيتونه د الوهيت تر مقامه پورته كوي ،د اللّٰه رشيكان ئې جوړوي ،د علم غيب خاوند او د
عامل په امورو كي د ترصف حق ورته ثابتوي ،له دوى مرسته او پردوى توسل الزمي گڼي او ادعاء
كوي چي يوازي د دوى له الري د اللّٰه تعاىل دربار ته الر موندل ممكن دي!! دوى دا ادعاگاني له
دغو درنو شخصيتونو رسه د محبت او هغوى ته د درناوي له امله نه كوي ،بليك له دې ئې هدف
خپيل گټي وي ،غواړي په همدې رسه خپل مقام اوچت كړي ،ځكه دوى ځان د دغو شخصيتونو د
مادي او معنوي مقام وارث گڼي ،هر كرامت چي د هغوى لپاره ثابت كړي گټه ئې دوى ته
راگرځي ،له همدې نه د امتيازاتو د السته راوړلو وسيله جوړوي ،قرآنكريم په دې اړہ فرمايي:
َ َ َ َ َ َ ُ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ْ ٗ
ُ
س كونُوا ِع َبادا لِي ِمن دو ِن
ما كان ل ِبش ٍر أن يؤت ِيه ٱلله ٱلِكتب وٱلحكم وٱلنبوة ثم يقول ل ِلنا ِ
َ َ َۡ ُ َ ُ ۡ َ
ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ ُ ۡ ُ َ ُ َ ۡ َ َ َ َ ُ ُ ۡ َۡ ُ ُ َ
َ
ٱللهِ َولِكن كونوا ربن ِ ِين بِما كنتم تعل ِمون ٱلِكتب وبِما كنتم تدرسون * وَل يأمركم أن
َ َ ُ ْ ۡ َ َٰٓ َ َ َ
َ ۡ ُ ُۡ ۡ َۡ ۡ َ ُ
َ
َ
تت ِخذوا ٱل َمل ِئكة َوٱلنب ِ ِي َن أ ۡر َبابًا ۗ أيَأ ُم ُركم بِٱلكفرِ َبعد إِذ أنتُم م ۡسل ُِمون * آل عمران80-79 :
هيڅ انسان ته نه ښايي چي اللّٰه تعاىل ورته كتاب ،حكم او نبوت وركړي او بيا هغه "له دې الهي
پېرزويني وروسته" خلكو ته ووايي :له اللّٰه تعاىل عالوه زما بندگان شئ! بليك "د دې برعكس
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هغه ته دا ښايي چي" ووايي :د دې لپاره بايد خداى پالونيك شئ چي تاسو خو نورو ته دا كتاب
ورزده كوئ او په خپله ئې لولئ .او هغه تاسو ته دا امر نه كوي چي مالئيك او پيغمربان خپل
اربابان ونيسئ  ،آيا تايس ته به د كفر امر وكړي ،وروسته له هغه چي (د دوى په دعوت رسه) په
اسالم مرشف شوي ياست؟!
يعني تاسو ډېري خربي پيغمربانو ته منسوبوئ ،د خپل رشك ،فساد ،گناه او خيانت د توجيه
لپاره دايس روايات راپيدا كوئ چي پيغمربانو ته مو منسوب كړي ،خو د اللّٰه يو پيغمرب به څنگه
خلكو ته وايي چي اللّٰه پرېږدئ زما عبادت وكړئ ،ما په خدايۍ ونيسئ ،ما ته دعاء وكړئ ،له ما د
خپلو حاجتونو د تررسه كېدو طمع وكړئ ،ما د رضر او گټي رسولو واكمن وگڼئ ،د پيغمرب خربه
خو له دې پرته بل څه نه يش كېدى چي خداى پالونيك شئ .تاسو اې د اهل كتابو مذهبي
مرشانو! څنگه په دې خربه نه پوهېږئ چي د اللّٰه پيغمربان هيڅكله دايس خربي نه كوي ،تاسو
خو د اللّٰه د كتاب د تعليم او تدريس دعوى كوئ او د اللّٰه د كتاب بنيادي او اسايس خربه خو دا
ده چي يوازي د يوه خداى عبادت وكړئ .څنگه به ستاسو دا خربه د منلو وي چي د اللّٰه كوم
پيغمرب خلكو ته وييل چي مالئيك او يا پيغمربان په ربوبيت كي رشيك كړئ ،تاسو خو د پيغمرب په
الس هدايت شوئ ،څنگه به هغه تاسو ته د كافر كېدو بلنه دركړې وي ،تاسو چي خپل پيغمرب ته
څه منسوبوئ دا خو د كفر طرف ته بلنه ده.
د قرآن له دې او ډېرو نورو آيتونو معلومېږي چي پيغمربانو ته منسوب جعيل روايات د اللّٰه
له كتاب نه د مخالفت سرته وجه ده ،ټگامر مذهبي مرشان په دې نه توانېدل چي مخامخ د اللّٰه
كتاب تحريف كړي ،په جعيل رواياتو د استناد او استدالل له الري توانېدلي چي د اللّٰه كتاب
تحريف كړي .كه تاسو دا اوس اوس په اسالمي امت كي د اختالف او انحراف عوامل ولټوئ نو
جعيل ،موضوعي او ضعيف روايات به د سرت او اسايس عامل په څېر مخي ته دريش.
د بايبل دې وينا ته هم لږ غوږ شئ :اې ارسائيليانو! ستاسو انبياء هغه گيدړي دي چي ورانو
ويجاړو كنډوالو كي اوسېږي ،هيڅ گټه ئې تاسو ته نه ده رسولې ،هغوى هيڅكله د ښار د حصار
ويجاړي نه دي رغولې ،تر څو هغه ورځ د دښمن په وړاندي ودرېږئ چي خداى مقرره كړې!!
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خوبونه ئې با طل او وړاندويني ئې دروغجني دي ،وايي چي پيغام ئې زما له لوري دئ په دايس
حال كي چي ما دوى نه دي لېږلي!! ما هيڅكله له دوى رسه خربي نه دي كړې!!! د دغو جعيل
خوبونو او درواغو په سبب زه ستاسو په ضد يم او تاسو به مجارات كړم ،دغو رشيرو كسانو زما
قوم وغولولو ،دوى ته ئې وويل :هر څه سم دي ،خو دايس نه وه ،زما قوم سست دېوال جوړوي
او دا دروغجن پيغمربان دوى تشويقوي او په گچ رسه دا سست دېوال سپينوي ... ،زه به دا دېوال
نسكور كړم او دوى به ترې الندي كړم ،اې خاورين انسانه! هغو ښځو ته هم زما پيغام واوروه
چي خپل افكار زما د پيغا م په توگه وړاندي كوي ،واى په تاسو چي زما قوم دوكه كوئ ،پر مټ
ئې د جادو او طلسم تعويذونه تړئ او د كوډو تراړي پرې خرڅوئ ...تر څو خپل جېبونه ډك
كړئ ،مړ كېدونيك ته په دروغو وايئ چي ژوندى به پاته شې او ژوندى پاته كېدونيك ته وايئ چي
مړ به شې ،خلك غولوئ او هغوى په تاسو باور كوي!! زه ستاسو د سحر او جادو په ضد يم ،خلك
به ستاسو له رش ژغورم!!!
هر څوك چي بايبل په دقت رسه مطالعه كړي نو د بايبل د كوډگرو ښځو او د بايبل د انبياوو
د وړاندوينو او ويناوو په اړہ به همدا انتباه لري ،دوى د گيډړو په څېر ورانو ويجاړو ځايونو كي
اوسېږي ،دروغجني وړاندويني كوي ،د خلكو لپاره د خري خربه ،الرښوونه او واضح پيغام نه لري،
د خلكو له ژوند رسه ئې هيڅ كار نه وي ،هيڅ ويجاړ حصار د دوى په الس نه رغول كېږي ،د
پاچايانو د رس دعاء كوي ،د خلكو د غولولو لپاره د پاچايانو رس په زيتون غوړوي او دا د خداى
له لوري د ده د انتخاب نښه گڼي .زه حريان يم چي د بايبل منونيك ولي د دايس خربو په رڼا كي
د خپلو دروغجنو انبياوو په اړہ همدا قضاوت نه لري!!!
دلت ه د بايبل يوه بله وينا هم دايس ده چي د هغه بې شمېره مخكنۍ خربي ردوي ،لييك :اې
خاورين انسانه! كله چي د دې سيمي خلك له ما مخ واړوي ،گناه ته مخه كړي او د دې په سبب
زه روزي پرې بنده كړم او دايس قحطي ورباندي راومل چي انسان او حيوان له منځه يويس ،نو
هغه وخت كه د دوى په منځ كي نوح ،دانيال او ايوب هم وي ،د دوى تقوى او صالح عمل به
يوازي د دوى د ژغورني سبب يش نه د نورو!! او كه د وحيش ځناورو تر بريد الندي ئې راومل....،
يا ئې له جنگ رسه مخامخ كړم او د دښمن فوځ ته دا موقع وركړم چي هر څه له منځه يويس...
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يا وبا پرې مسلطه كړم ...په خپل ذات لوړہ كوم چي دوى (دا درې پيغمربان عليهم السالم) به
خپل اوالد هم ونه يش ژغورىل ،يوازي په خپله به ژغورل كېږي!!...
• بيا لييك :اې خاورين انسانه! ولي ارسائيليان دا متل تېروي چي( :تريو انگور پلرونو وخوړ او
غاښونه ئې د زامنو پڅ شول) ،په خپل حيات لوړہ كوم چي له دې وروسته به په ارسائيل كي دا
متل نه تېرېږي ... ،زما قانون د قضاوت په اړہ دايس دئ :څوك چي گناه وكړي يوازي دى به مري
 ...نېك انسان به ژوندى پاته كېږي او بد زوى به ئې مري!!! او د بدكار انسان نېك زوى به
ژوندى پاته كېږي!!!
كه تاسو په بايبل كي غور وكړئ نو دا څو مخكنۍ خربي به په ټول بايبل يو سخت گوزار
وگڼئ ،د بايبل په سلهاوو مخكنۍ خربي به د دې خالف ومومئ ،بايبل له دې مخيك په وار وار
وييل چي خداى نېك او بد انسان ته تر څو څو پُشته بدله او سزا وركوي ،د يوه كس د گناه په
سبب د ده كورنۍ او قوم مجازات كوي ،خو دلته وايي چي خداى له هر چا رسه د ده د خپلو
كړو وړو له مخي معامله كوي ،نه نېك پالر د بد اوالد په گناه نيول كېږي او نه بد اوالد د نېك
پالر په سبب ژغورل كېږي او دا هغه څه دي چي قرآن ئې په ډېر تأكيد رسه او په مكرره توگه
وايي.
د بايبل د نورو كتابونو په څ ېر د دې كتاب په وروستيو برخو كي ډېري وړاندويني شوې او د
خداى د كور يوه تفصييل نقشه په كي راغلې ،چي په هغې كي د قربانۍ ځاى او څرنگواىل ئې ،د
حصار اوږدواىل ،دروازې او نومونه ئې ...ذكر شوي ،له نورو رسه ئې توپري په دې كي دئ چي دا
نقشه حزقيال ته د خوب او رؤيا په ترڅ كي وركړل شوې ،هر څوك په لږ دقت رسه په دې
پوهېدى يش چي په خوب كي دومره ارقام ،تاريخي پېښي ،تفصييل نقشه هيڅوك نه يش حفظ
كوىل ،دا له مخكنيو كتابونو نقل شوې نقشه او ارقام دي چي د خوب نوم وركړى شوى!! خپل آراء
او افكار د خوب او رؤيا په توگه وړاندي كول دايس وگڼئ لكه څوك چي يو خيالي ناول لييك ،د
بايبل دغو كتابونو ته د دايس ناولونو په سرتگه وگورئ چي مذهبي شخصيتونو ليكيل او يا د هغو
صوفيانو تصوفي خياالتو په توگه چي ادعاء كوي د مراقبې له الري ئې ترالسه كړي ،د بايبل د دې
ناولونو لړۍ د ارميا له كتابه پيل شوې او ورو ورو ئې شمېر زيات شوى.
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رسه له ټولو هغو اسايس نواقصو او اشتباهاتو چي د حزقيال په كتاب كي ترسرتگو كېږي ،هغه
نواقص چي د بايبل د ليكونيك خوښېږي او د همدې په وجه ئې دا كتاب د سپېڅلو كتابونو په
ضمن كي نيوىل ،خو ما دا كتاب دايس وموندلو چي د بايبل د مخكنيو كتابونو په سلو كي نږدې د
اويا غلطو او بې بنسټو خربو ترديد كوي او په ځينو برخو كي د قرآن له ويناوو رسه اړخ لگوي.

دانيال
دا كتاب هم د خوبونو ناول دئ ،په مقدمه كي ئې لولو ... :شپږ لومړي فصلونه ئې د دانيال
ژوند او هغو خوبونو ته ځانگړي شوي چي ده تعبري كړي ،دوهمه نياميي د ده خپلو خوبونو ته
مختص شوې ....دانيال د هغو يهودي اسريانو په ډله كي وو چي بابل ته انتقال شوي وو او هلته
د پا چا په دربار كي د خدمت لپاره غوره شوي وو ،دلته ئې د هغه وخت ټول علوم او حكمت
زده كړل او د خوبونو د تعبري فهم ئې په برخه شو ...نبوكد نرص (نوخد نرص او بخت نرص هم
ورته ويل شوي) د بابل پاچا خوب وليد چي ډېر ئې پرېشانه كړ ...نجوميان ،فال ليدونيك،
جادوگران او رماالن ئې راوغوښتل او ورته وئې ويل :راته ووايئ :ما څه خوب ليدىل او تعبري ئې
څه دئ؟ كه دا كار ونه كړئ د ټولو د وژلو امر صادروم ...هغوى ورته وويل :دا كار له خداى نه
پرته بل څوك نه يش كوىل ...پاچا د ټولو د وژلو امر وكړ ،دانيال هم د دغو وژل كېدونكو خلكو
په ډله كي وو ...دى اريا د جالدانو رئيس ته ورغى چي پاچا ولي زموږ د وژلو امر كړى؟ هغه پوه
كړ ...دانيال د پاچا حضور ته ورغى او مهلت ئې ترې وغوښت ،بيا كور ته والړ او له خپلو ملگرو
رسه ئې خربه رشيكه كړہ او ورته وئې ويل چي راشئ د آسامنونو له خداى وغواړو چي پر موږ
رحم وكړي او دا خوب او تعبري ئې موږ ته راوښيي ،همغه شپه دغه راز دانيال ته څرگند شو ...نو
دانيال د جالدانو رئيس ته ورغى او ورته وئې ويل :حكيامن مه وژنه ،ما پاچا ته وروله چي خوب
او تعبري ئې ورته ووايم ...هغه دانيال له ځان رسه روان كړ او په تلوار رسه پاچا ته ورغى او ورته
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وئې ويل :ما يو يهودي اسري موندىل چي كوىل يش ستا خوب تعبري كړي ،پاچا دانيال ته وويل :آيا
ته كوىل شې چي راته ووايې :څه خوب مي ليدىل او تعبري ئې څه دئ؟ هغه ځواب وركړ :هيڅ
منجم ،حكيم او  ...نه يش كوىل د پاچا دا غوښتنه تررسه كړي ،خو په آسامن كي دايس خداى شته
چي په رازونو پوهېږي ،هغه پاچا ته خرب وركړى چي په مستقبل كي به څه ويش ،پاچا چي كوم
خوب ليدىل دايس دئ ... :تا په خوب كي يوه سرته مجسمه وليدله چي ډېره ځالنده او
وېروونكې وه ،د دې مجسمې رس د خالصو رسو زرو ،سينه او مړوندونه ئې د سپينو زرو ،نس او
ورنونه ئې د م سو ،پونډۍ ئې د اوسپني ،پښې ئې دايس چي يوه برخه ئې د اوسپني او بله ئې له
خټي ،په همغه حال كي چي ته ورته ځري وې ،ودي ليدل چي يوه ډبره د كوم انسان د الس له
مداخلې پرت ه له غره راورغړېده او د مجسمې په اوسپنيزي او خټيني پښو ولگېده او هغه ئې
ټوټې ټوټې كړې ... ،مج سمه ورژېده او سيلۍ د هغي دوړي د پروړي په څېر خورې كړې ،دايس
چي هيڅ نښه ئې پاته نه شوه ،خو هغه ډبره چي مجسمه ئې ټوټې توتې كړہ ،لوى غر ترې جوړ
شو .خوب دا وو او تعبري ئې دا دئ :اې پاچا! ته د پاچايانو پاچا يې ،ځكه د آسامنونو خداى تا ته
سلطنت ،قدرت ،ځواك او جالل دربخښىل ،هغه تا ته د نړۍ پر ټولو خلكو ،حيواناتو او مارغانو
واكمني دركړې ،د هغي مجسمې د رسو زرو رس ته يې ،كله چي ستا پاچايي پاى ته ورسېږي
دايس سلطنت به رايش چي ستا تر سلطنت به كمزورى وي ،بيا به درېيم سلطنت رايش چي دا به
د مجسمې د درېيمي برخي تعبري وي او په ټولي نړۍ به حكومت وكړي ،بيا به څلورم سلطنت
رايش چي د اوسپني په څېر به مضبوط وي او هر څه به وځپي ،خو لكه تا چي په خوب كي
ليدلي چي يوه برخه ئې د اوسپني او بله ئې د خټي ده ،دا سلطنت به ووېشل يش ،يوه برخه به
ئې د اوسپني په څېر مضبوطه او بله ئې د خټي په څېر كمزورې وي ،د اوسپني او خټي گډواىل
ښيي چي سلطنتي كورنۍ به هڅه كوي چي د وصلت له الري رسه متحد يش خو  ...دوى به
متحد نه يش ،لكه څنگه چي اوسپنه او خټه رسه متحد كېدى نه يش ،د دغو پاچايانو د واكمنۍ
په دوران كي به د آسامنونو خداى دايس يوه پاچايي جوړہ كړي چي هيڅكله به له منځه نه ځي
او هيڅوك به پرې برالىس نه يش ،بليك ټول سلطنتونه به مغلوب كړي او په خپله به تر ابده پاته
وي!! دا د هغي ډبري تعبري دئ چي د انسان له مداخلې پرته له غره راورغړېده او اوسپنه ،مس،
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خټه ،سپين زر او رسه زر ئې وځپل ،په دې رسه خداى پاچا له هغه څه خرب كړ چي له دې
وروسته به رايش ،د خوب تعبري همدا دئ!!!
راشئ د دې خوب او تعبري خوا ته لږ ودرېږو او څو برخو ته ئې لږ ځري شو:
• بايبل له دې مخيك د فرعون په اړہ همدا خربه كړې وه چي نجوميان ،فال ليدونيك او
جادوگران ئې سهار وختي خپل دربار ته راغونډ كړل چي د ده د تېري شپې خوب ورته تعبري
كړي ،دلته ئې د نبوكدنرص په اړہ هامغه خربه تكرار كړې!!
• آيا په تاريخ كي به دايس ليوىن پاچا هم تېر شوى وي چي له نجوميانو هم خپل خوب پوښتي
او هم ئ ې تعبري ،او كله چي هغوى ورته وايي :ته خپل خوب راته ووايه چي بيا ئې موږ تعبري
كړو ،دا كار خو ن ه موږ كوىل شو او نه بل څوك چي د خوب له اورېدو پرته هغه تعبري كړي!!
پاچا غصه كېږي او جالد ته امر كوي چي وئې وژني؟!! آيا دا خربه به د بايبل له ليكونيك پرته بل
څوك په خوله راوړي؟
• همدا راز بايبل مخيك دايس ښيي چي دانيال هره شېبه كوىل شو د پاچا حضور ته وريش ،د
ج الدانو د رئيس له مرستي پرته پاچا ته ورغى او مهلت ئې ترې وغوښت او هغه مهلت وركړ ،خو
وروسته لييك چي اريا له ځان رسه د پاچا حضور ته وروست!! او پاچا دانيال ته وويل :آيا ته
كوىل شې چي راته ووايې :څه خوب مي ليدىل او تعبري ئې څه دئ؟ چي د يوه كتاب په يوې
صفحې كي د ايس تناقضات وي د هغه خوب به څوك د اعتبار وړ وگڼي؟!! كوم بې عقله انسان
به د ده دا خربه ومني چي دانيال هم پاچا ته د ده خوب بيان كړى او هم ئې تعبري؟!
• د دانيال د وينا دې له مبالغو ډكو خربو ته هم ځري شئ :ته د پاچايانو پاچا يې!! ځكه د
آسامنونو خداى تا ته سلطنت ،قدرت ،ځواك او جالل دربخښىل!! هغه تا ته د نړۍ پر ټولو خلكو،
حيواناتو او مارغانو واكمني دركړې!! په دايس حال كي چي نه هغه د پاچايانو پاچا وو ،نه ئې د
نړۍ په ټولو خلكو ،حيواناتو او مرغانو حكومت كاوو!! او نه اسري دانيال د اور ملانځونيك پاچا په
وړاندي د آسامن د خداى نوم اخيستى شو!! دا پاچا خو همغه دئ چي په ارسائيليانو ئې د دوى
له خداى رسه د دښمنۍ په سبب بريد وكړ ،د دوى د خداى كور ئې وران او د دې كور ټول
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سپېڅيل شيان ئې تاالن كړل ،دانيال ئې له نورو رسه يو ځاى د اسريانو په توگه بابل ته راوستل!!
• پوښتنه كوو :دانيال د دې خوب له كومي برخي دا انتباه او تعبري واخيست چي څلور
سلطنتونه به يو په بل پيس رايش؟ په خوب كي خو دايس كومه صحنه نه تر سرتگو كېږي چي يو
ىش خپل ځاى بل ته پرېږدي ،نوى ىش رايش او د زوړ يش ځاى ونييس ،دانيال به په كوم دليل د
يوې مجسمې څلور برخي د څلورو سلطنتونو په معنى تعبريوي؟ كه احيان ًا دا څلور سلطنتونه
تعبري كړي د مجسمې الندنۍ برخه خو بايد د زوړ سلطنت په معنى تعبري كړي او د مجسمې رس
هغه سلطنت چي د نورو د پاسه جوړ شوى!! آيا دا پاچا دومره بې عقله وو چي دايس كمزورى
تعبري ئې قبول كړ؟
• ما ته ووايئ :كه تاسو د يوه هرنمند په الس دايس جوړہ شوې رمزي مجسمه وگورئ چي
پورتنۍ مجسمې ته ورته وي ،څه انتباه به ترې اخلئ؟ رس ،سينه ،ورنونه او پښې به ئې څنگه
تعبريوئ؟ آيا له دې پرته بله انتباه به ولرئ چي دې هرنمند په دې مجسمې رسه هغه ټولنه
انځور كړې چي په څلورو طبقو وېشل شوې :پاچا او كورنۍ ئې ،شتمنه طبقه ،فوځ او عام ولس
چي يا كارگران دي يا بزگران ،شتمنۍ د دوو لومړنيو په الس كي ده ،دوى او فوځ ئې د ولس په
اوږو سپاره دي ،مخصوصاً كه تاسو په هغي زمانې كي اوسېدئ چي د فوځيانو خود او زره به له
مسو جوړي شوې وې ،په دې مجسمې باندي د يوې ډبري رارغړېدل به يقيناً دايس تعبريوئ چي
يو مضبوط ځواك به له غرنيو سيمو راكوز يش او دا نظام به دړي وړي كړي او هغه به په يوه
ډېر ځواكمن او مضبوط قدرت بدل يش ،ډېر ناپوه او كم عقله انسان به هم له دايس يوه خوب
او منظرې نه هغه انتباه او تعبري ونه لري چي بايبل دانيال ته منسوب كړى.
• يوه بل تناقض ته هم پام وكړئ :وايي :كله چي پاچا دا تعبري واورېدو ،د دانيال په وړاندي ئې
د هغه د تعظيم او درناوي لپاره ركوع وكړہ ،د قربانۍ او د عطرناكو بوټو د دودولو امر ئې وكړ
او دانيال ته ئې وويل :په رښتيا چي ستاسو خداى د خدايانو خداى ،د پاچايانو خداى او د ارسارو
څرگندونىك خداى دئ ... ،او دانيال ئې د ټول بابل واكمن وټاكو!! او د ده درې ملگري ئې هم په
مهمو دندو وگامرل ،خو ورپسې لييك :نبوكدنرص د بابل د دورا په دشتي كي د رسو زرو يوه
دايس مجسمه جوړہ كړہ چي لوړواىل ئې دېرش گزه او سور ئې درې گزه وو ...ټول لوړ رتبه
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حكام او عام خلك ئې راغونډ كړل ...اعالن ئې وكړ چي كله مو د موسيقي غږ واورېدو ټول به د
مجسمې په وړاندي سجده كوئ ،چا چي رسغړاوى وكړ له ځنډہ پرته به په اور كي واچول يش!!!
د دې معنى دا ده چي نبوكدنرص د دانيال په خداى اميان نه وو راوړى او هغه ته ئې دا خربه
نه وه كړې چي په رښتيا ستاسو خداى د خدايانو خداى ،د پاچايانو خداى او د ارسارو څرگندونىك
خداى دئ!!
دا خو ال څه كوئ له دې وروسته لييك ... :پاچا ته اطالع وركړى شوه چي د دانيال دريو
ملگرو سجده ونه كړہ ،هغوى ئې راوغوښتل ...اعرتاف ئې وكړ او له سجدې كولو ئې انكار وكړ...
الس پښې تړلي ئې اور ته واچول ...ناڅاپه ئې پام شو چي په اور كي د دريو په ځاى څلور كسان
روغ رمټ چكر وهي ...څلورم ئې خدايانو ته ورته وموندو ...نو اور ته ورنږدې شو ...هغه درې
كسان ئې په نامه ياد كړل او ورته وئې ويل :له اوره راووځئ!!  ...نو امر ئې وكړ چي له دې
وروسته كه چا د دوى د خداى په ضد څه وويل دى به وژل كېږي او كور به ئې ورانېږي!!
يعني د دانيال د تعبري په اورېدو رسه ئې اميان راووړ ،خو بيا بېرته مرشك شو او درسو زرو
مجسمه ئې جوړہ كړہ ،د دانيال ملگري ئې په اور كي واچول ،د اور په ملبو كي ئې د دوى تر
څنگ خداى ته ورته څلورم كس وليد چي له دوى رسه يو ځاى د اور په ملبو كي چكر وهي ،نو
بيا ئې اميان راووړ او دا ځل دايس كلك يهودي شو چي وئې ويل :كه له دې وروسته چا د دوى د
خداى په ضد څه وويل دى به وژل كېږي او كور به ئې ورانېږي!!! او دا هغه خربه ده چي نه ئې
عقل مني او نه له بايبل نه پرته بل چا كړې ،په خپله بايبل څو سطره وروسته بيا لييك چي پاچا
خپل بتان ملانځل!!!
• د بايبل له منونكو پوښتنه كوو :د دانيال تعبري به كله رښتيا كېږي؟ او هغه درېيم سلطنت
چي په ټولي نړۍ به حكومت كوي ولي تراوسه جوړ نه شو؟ په دې نږدې درې زرو كلونو كي خو
درې نه بليك په لسهاوو سلطنتونه راغلل ،هغه سلطنت چېري دئ چي په ټولي نړۍ به حكومت
كوي؟!! د بايبل په حاشيه كي ليكل شوي چي له دوهم سلطنت نه مراد د ماد او فارس سلطنت،
له درېيم نه د يونان سلطنت او له څلورم نه احتامالً د روم سلطنت دئ!! تاسو ووايئ :په دې
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سلطنتونو كي كوم يوه په ټولۍ نړۍ حكومت وكړ؟!! دانيال خو وييل وو :د دغو پاچايانو د
واكمنۍ په دوران كي به د آسامنونو خداى دايس يوه پاچايي جوړہ كړي چي هيڅكله به له
منځه نه ځي او هيڅوك به پرې برالىس نه يش ،بليك ټول سلطنتونه به مغلوب كړي او په خپله به
تر ابده پاته وي!! د هغو پاچايانو په دوران كي دا تر ابده پاته كېدونكې پاچايي ولي جوړہ نه
شوه؟!! په كوم كتاب كي چي دومره دروغجني ،له مبالغو ډكي ،ضد او نقيض خربي وي آيا هغه
ته د يوه سپېڅيل كتاب په سرتگه كتل سفاهت نه دئ؟!!
بايبل مخيك وويل چي پاچا له نجوميانو وغوښتل چي هم د ده خوب ورته ووايي او هم ئې
تعبري ،خو څو سطره وروسته د پاچا له خولې او د ده د دوهم خوب تر نامه الندي لييك چي ما
خوب وليدو ،نجوميانو ته مي تېر كړ ،هغوى تعبري نه كړى شو ،دانيال ته مي خپل خوب تېر كړ
او هغه راته تعبري كړ!! پوښتنه كوو :دا ځل خو په كار وه چي پاچا له دانيال پرته له بل چا
پوښتنه نه كوىل ،خپل خوب ئې هم هغه ته نه وى تېر كړى ،د مخيك په څېر ئې يوازي دا ورته
وييل وى :خوب مي ليدىل ،تعبري ئې څه دئ؟!! او دانيال هم خوب ورته بيان كړى وى او هم ئې
تعبري!! آيا د يوه تكړہ ،مجرب او پوه معرب په شته والي كي څوك بل معرب او منجم ته خپل خوب
تېروي؟
بايبل له دې وروسته د پاچا د مليس يو خوب رااخيل ،د ده د نيكه خوب ته ورته ،خو په دې
كي د مجسمې په ځاى يوه ونه گوري ...حكيامن او منجامن ئې نه يش تعبريوىل ،دانيال ئې ورته
تعبري كړي ،ورپسې د ده د مليس د سلطنت په دوران كي د يوه محفل قصه وړاندي كوي او لييك
چي په دې شاهي محفل كي خلك د رشابو په څښلو لگيا وو چي ناڅاپي يو الس راڅرگند شو او
په دېوال باندي ئې دا درې الفاظ وليكل :منا ،منا ،ثقيل ،فرسين .منجامن ونه توانېدل چي دا خط
ولولي او معنى ئې ووايي ،دانيال خط ولوست او دايس ئې وژباړو :منا يعني شمېرل شوي ،ثقيل
يعني تلل شوي او فرسين يعني تقسيم شوي او معنى ئې دا ده چي ستا د سلطنت ورځي لنډي
دي او څو شمېرل شوې ورځي ئې پاته دي ،خداى په خپيل تيل كي تلىل يې او سپك ختىل يې،
ستا ملك به ووېشل يش او ماديانو او فارسيانو ته به وركړى يش!!  ...نو پاچا دانيال د هېواد د
درېيم لوړ پوړي شخصيت په توگه وټاكو او په همدغه شپه ،د بابل پاچا ووژل شو او داريوش
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قدرت ته ورسېدو!! دانيال په لوړ دولتي مقام پاته شو ...څه وخت وروسته په دايس كوهي كي
وغورځول شو چي زمريان په كي اوسېدل ...خو دى روغ رمټ پاته شو ...پاچا له پاسه پرې غږ
كړ ،ده ځواب وركړ چي روغ يم او له كوهي ئې راوايست او هغه خلك ئې له خپلو كورنيو رسه
په دې كوهي كي وغورځول چي د ده په وژلو ئې ټينگار كړى وو ...او له داريوش نه وروسته د
كورش په حكومت كي هم برياىل وو...
د دې ادعاء معنى دا ده چي دانيال ،د نبوكدنرص ،د ده د مليس بلشرص ،داريوش او كورش په
سلطنت كي د وزارت او صدارت په څېر په لوړو مقامونو پاته شوى ،هر پاچا راغىل ،مخكنى ئې
له منځه وړى خو دانيال ئې په خپل مخكني مقام پرېښى او حتى ترفيع ئې وركړې!!! كاش بايبل
دا هم وييل وى چي د دغو څلورو سلطنتونو د اقتدار موده څو كاله وه او د دانيال عمر څو كاله
او ولي هر پاچا مخكنى پاچا له خپلو ټولو اعيانو او اعوانو رسه له منځه وړل او دانيال ته ئې په
كږہ سرتگه هم نه كتل؟!! دا هم د سامسون تر معام زياته پېچلې ده ،ځواب ئې يوازي د بايبل
ليكونىك ويىل يش!!
بايبل له دې وروسته د دانيال څو خوبونه رااخيل چي د محتوى او ماهيت له مخي مخكنيو
خوبونو ته ورته دي ،په لومړي كي د څلورو سلطنتونو راتگ او زوال او د يوه ابدي او تل پاته
سلطنت ادعاء كوي ،خو د څلورو سلطنتونو په ځاى بې شمېره سلطنتونه راغلل والړل او د هغه
تلپاته سلطنت په اړہ د دانيال خوب رښتيا نه شو ،بل خوب ئې هم دې ته ورته دئ ،چي يو ئې
هم رښتيا نه شو ...د يوې رؤيا په اړہ دې ناپړتو خربو ته ئې هم غوږ شئ :د دجلې خوا ته والړ
وم ،كله چي مي پورته وكتل يو سړى مي وليدو چي كتاني جامې ئې اغوستې وې او د رسو زرو
مالبند ئې تړىل وو ،بدن ئې ځلېدو ،مخ ئې روښانه وو ،سرتگي ئې د اور د ملبو په څېر وې .... ،غږ
ئې دايس وو لكه د ډېرو خلكو يو ځايي چيغي ،د رود په غاړہ نور خلك هم والړ وو خو يوازي
ما دا د وېښي خوب وليد ،خو رسه له دې زما ملگري دايس ووېرېدل چي ټول وتښتېدل (پرته له
دې چي څه ئې ليدلي وي) ،دې سړي ما ته وويل ... :اې دانياله! مه وېرېږہ ،ستا دعاء منل شوې،
 ...همغه ورځ زه مأمور شوم چي تا ته راشم خو په فارس گامرل شوې فرشتې يو ويشت ورځي
(درې واره اوه) زما مقابله وكړہ او زما د راتلو مانع شوه!!! په پاى كي ميكائيل زما مرستي ته
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راوړاندي شو او زه وتوانېدم چي تا ته ځان راورسوم او درته ووايم چي ستا په قوم به څه
راځي!!! ....كله چي له تا والړ شم نو د هغي فرشتې په ضد به جگړہ كوم چي په فارس حكومت
كوي ،بيا به له هغي فرشتې رسه جنگېږم چي پر يونان حكومت كوي ،په دې مودې كي به
ميكائيل چي د ارسائيليانو حامي دئ زما مرسته كوي!!
ښايي د هر عاقل لوستونيك لپاره دا څو جملې كافي وي او د دې خوبونو ماهيت ورته څرگند
كړي ،د بايبل د ادعاء معنى دا ده چي د نړۍ بېيل بېيل برخي د مختلفو فرشتو په واك كي دي،
هره يوه ئې د يوه خاص قوم او قبيلې حامي ده ،په خپلو منځونو كي ئې جگړي وي ،هغه
برالسې يش چي كومه زوروره او خداى ته مقربه فرشته ئې مال تړ وكړي ،ميكائيل د ارسائيليانو
حامي دئ ،كومه فرشته چي خداى دانيال ته لېږلې وه ،يو ويشت ورځي ئې د بابليانو حامي
فرشتې مخنيوى وكړ او په دې ونه توانېده چي د خداى پيغام په خپل وخت دانيال ته ورسوي ،د
ميكائيل په مرسته وتوانېده چي مقاومت وځپي ،خنډ له الري لري كړي او ځان دانيال ته
ورسوي!!! د بايبل كم عقله ليكونىك په دې نه پوهېږي چي كه د نړۍ په يوه وړوكي هېواد كي د
پاچا او د ده د واليانو ،وزيرانو او درباريانو ترمنځ دغه حالت وي چي دى ئې د خپل خداى د
پاچايۍ او د فرشتو ترمنځ د رقابت او جگړو په اړہ وړاندي كوي نو دا هېواد څو ورځي هم دوام
نه يش كوىل.
قرآن د فرشتو په اړہ فرمايي:
َٰٓ
َ
ُ ۡ َ ُ ََ ََ ٌَ َ
ُ َُ
َ َٰٓ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ ۡ ُ َ
اس َوٱلحِج َارة عل ۡي َها مل ِئكة غَِلظ
ين ءامنُوا ق ٓوا أنف َسك ۡم َوأهل ِيك ۡم ن ٗارا َوقودها ٱلن
يأيها ٱل ِذ
َ َ َۡ ُ َ َ َٓ ََ َ ُ ۡ َ َۡ َ ُ َ َ ُۡ َ ُ َ
شِ داد َل يعصون ٱلله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون * التحريم6 :
اې مؤمنانو! ځان او خپله كورنۍ له هغه اوره وساتئ چي سوند به ئې خلك او ډبري (له ډبرو
جوړ شوي بتان) وي ،دايس فرشتې پرې گامرل شوې چي سختي (سخت زړې) او شديدي (كلك
نيونكې) دي او په هغه څه كي رسغړاوى نه كوي چي اللّٰه ئې پرې گامري او همغه څه كوي چي
پرې گامرل كېږي.
َ ُ َ
َ َ ۡ َ َٰٓ َ ُ ُ َ َ ۡ َ
َ َ
ََ
َ
ۡ
َ
ض ِمن دآب ٖة َوٱل َمل ِئكة َوه ۡم َل ي َ ۡستكب ِ ُرون * يَخافون
ول ِلهِِۤ ُۤدُجۡسَي ما فِي ٱلسم َو ِت وما فِي ٱٓأۡلر ِ
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َ
َُۡ َ َ ۡ َ
َۡ
َرب ُهم ِمن فوقِه ِ ۡم َو َيفعلون ما يُؤ َم ُرون۩ * النحل 50 -49
او اللّٰه ته هم د آسامنونو او زميك هر څه سجده كوي ،كه دا كوم خوځېدونىك وي او يا فرښتې،
په دايس حال كي چي دوى تكرب نه كوي ،له ځانه بر خپل رب وېرېږي او همغه څه كوي چي
پرې گامرل كېږي.
دا خرافي عقيده له يهودانو مسلامنانو ته هم را انتقال شوه ،په مسلامنانو كي هم ځيني په
دې گنده ويروس اخته شول ،له اللّٰ ه تعاىل ئې دايس واكمن جوړ كړ چي د خپل ملك د اداره كولو
لپاره دې ته اړ دئ چي هغه په بېالبېلو برخو ووېيش او د هري برخي اداره يوه نائب ته وسپاري،
بايبل د اللّٰه تعاىل ملك په فرشتو وېشىل ،هره فرشته د يوه قوم حامي او زموږ صوفيانو په
نقيبانو ،ابدالو ،اقطابو ،سلطان او غوث وېشىل ،ټول عامل د غوث په واك كي او تر هغه الندي دا
نور هر يو په يوې يوې برخي حكومت كوي ،دوى چي چا ته وغواړي اقتدار سپاري ،د دوى تر
منځ هم كله كله د فرشتو جگړو ته ورته جگړي رامنځ ته يش ،هغه برالىس يش چي د غوث مالتړ
ترالسه كړي!! يوه له عبدالقادر جيالني؛ غوث االعظم دستگري جوړ كړى او بل له امام زمان  ،دا
بې عقالن په دې نه پوهېږي چي دايس وېش د كمزورۍ نښه ده ،هر څومره چي يو واكمن
كمزورى وي نائبان ،وزيران او واليان به ئې ډېر وي ،انسان د كمزورۍ او ضعف په وجه دې ته
اړ كېږي چي د نورو په مرسته خپل كارونه تررسه كړي او خپل وظائف له نورو رسه ووېيش ،ا ّٰلله
تعاىل له دې عيب ډېر لوړ دئ ،هغه صمد دئ ،په هيڅ څه كي بل ته اړ نه دئ ،هغه له رشيك
نه مستغني دئ ،هغه ذات به څنگه رشيك نييس چي شأن ئې دا وي:
َ ََ َ َ َ ُ ُ َُ ُ َ ُ ُ
َ ُ َ َ
َ ۡ
ض ِإَوذا قض َٰٓي أ ۡم ٗرا فإِن َما َيقول لهۥ كن ف َيكون * البقرة117 :
ب ِد
يع ٱلسم َو ِت وٱٓأۡلر ِ
(اللّٰ ه) د آسامنونو او زميك د پيدايښت پيل كوونىك دئ او چي كله د كوم كار پرېكړہ وكړي نو
فقط ورته وايي :وشه ،نو هغه ويش.
دلته قرآن د بايبل د هغ ي كفري عقيدې په رد كي فرمايي :د چا په واك كي چي د زميك او
آسامنونو هر څه وي او هر څه ده ته منقاد او تابع وي ،زمكه او آسامنونه ئې پيدا كړي وي او
چي د هر كار اراده وكړي نو په محض امر رسه ئې تررسه كېږي ،هغه به ولي ځان ته رشيك ،ځاى
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ناستى او زوى غوره كوي ،د څه لپاره به د خپل ملك د ځينو چارو واك بل ته سپاري؟ دا كار خو
هغه څوك كوي چي ټولو چارو ته په خپله او يوازي او د بل له مرستي پرته نه يش رسېدى .په
دې ژور او دقيق ځواب رسه نه يوازي د ټگامرو مذهبي مرشانو ادعاء رد شوې ،بليك د هر هغه
باور او عقيدې جرړي ايستل شوې چي وايي :اللّٰه تعاىل دايس خاص نازولي بندگان لري چي
هغوى ته ئې خاص خاص اختيارات سپارلي او د عامو بندگانو عبادت او دعاء د دغو نازولو له
الري او د دوى په سپارښتنه او وساطت قبلوي!!
تل مرشك او الر وركي مذهبي مرشان خلكو ته وايي :اللّٰه خاص نازولي بندگان لري ،هغوى
ته ئې خاص خاص اختيارات سپارلي ،د عامو بندگانو عبادت او دعاء د دغو نازولو له الري او د
دوى په سپارښتنه او وساطت قبلوي ،كه څوك غواړي اللّٰه ته ورسېږي ،حاجتونه ئې تررسه او
دعاگاني ئې قبولي يش ،بايد د دغو نازولو الس او ملن ونييس ،دا خربه دغه ټگامر مذهبي مرشان
په دې خاطر نه كوي چي د اولياوو د مقام درناوى وكړي او خلك پرې قانع كړي ،برعكس هدف
ئې دا وي چي له دې الري ځانته په عوامو كي خاص مقام ترالسه كړي ،دوى ځانونه د دغو
شخصيتونو وارثان گڼي او په دې رسه په عوامو كي دا باور راپيدا كوي چي اوس د هغوى مقام
دوى ته راانت قال شوى ،كه څوك غواړي دعاگاني ئې قبولي او حاجتونه ئې تررسه يش بايد دوى ته
رجوع وكړي ،د دوى ملن ونييس او د شكرانو په وركولو رسه د دوى رضاء حاصله كړي ،د دوى په
رضاء كي د اللّٰه رضاء نغښتې ده .د هر انحرافي مذهب بې الري او ټگامر مذهبي مرشان
همدايس يش ،همدايس د پيغمرب اوالده د اللّٰه ځاى ناستي او ځانونه د هغوى ځاى ناستي وگڼي
او له دې الري له مذهب نه دكان او د عوامو د غولولو دام جوړ كړي.
دانيال له دې وروسته د مخكنيو وړاندوينو په څېر د مرص او سوريې په اړہ وړاندويني كوي
او په پاى كي لييك :دغه آسامني استازي راته وويل ... :په دې وخت كي به ميكائيل ستا د قوم
مرستي ته راپاڅي ،دايس سخت حالت به رايش چي د برش په تاريخ كي ئې بېلگه نه ده ليدل
شوې ،خو ستا د قوم هر هغه څوك به وژغورل يش چي نوم ئې له خداى رسه ثبت شوى!! ټول
مړي به راژوندي يش ،ځيني د تلپاته ژوند لپاره او ځيني د تلپاته رشم او سپكاوي لپاره!! خو ته
اې دانياله! دا وړاندوينه له ځان رسه وساته او چا ته ئې مه وايه ،مهر پرې ووهه ،تر هغه چي
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آخري زمانه راورسېږي!!  ...په دې وخت كي متوجه شوم چي يو سړى د رود يوې غاړي ته او بل
ئې بيل غاړي ته والړ دئ ،يوه له هغه آسامني استازي وپوښتل :څومره وخت به ونييس چي دا
عجيبي پېښي پاى ته ورسېږي؟ هغه په ځواب كي السونه د آسامن په لوري لوړ كړل او په تل
پاته خداى ئې لوړہ وكړہ او وئې ويل :دا وضعيت به تر درې نيمو كلونو دوام وكړي ،كله چي د
خداى پر قوم ظلمونه ختم يش دا پېښي به هم پاى ته ورسېږي ... ،زه ئې په مطلب پوه نه شوم،
ورته ومي ويل :باداره! د دې پېښو په پاى كي به څه ويش؟ هغه ځواب راكړ :دانياله! ته خپل كار
ته دوام وركړہ ،دوه سوه نوي ورځي به تېري يش!! هغه څوك بختور دئ چي تر هغه صرب وكړي
چي يو زر درې سوه پنځه دېرش ورځنۍ دوره پاى ته ورسېږي!!
د بايبل له منونكو پوښتنه كوم :دا تاريخونه خو تېر شول ،نه قيامت راغى ،نه خلك بېرته
راژوندي شول او نه هغه تلپاته او ابدي پاچايي جوړہ شوه!! چا دروغ وييل؟ بايبل ،دانيال ،كه
هغي فرشتې چي بايبل ئې آسامني استازي گڼي؟!!
د بايبل له دغو خربو معلومېږي چي (دانيال) يو جعيل نوم دئ ،او په ده پوري تړل شوې
خربي جعيل ،له ځانه جوړي شوې خربي او له رسه تر پايه غلطي او بې بنسټه دي ،خو عجيبه ده
چي دانيال ته منسوب دغه قصې ،خوبونه او تعبريونه ئې په مسلامنانو كي خورې شوې ،دانيال د
يوه معروف معرب په نامه پېژني او حتى ځينو مفرسينو په خپلو تفسريونو كي د ده خربي نقل
كړي ،دا په دايس حال كي چي عمر ريض اللّٰه عنه يو كس د دې لپاره سخت تنبيه كړ چي دانيال
ته دغه منسوب خربي ئې تبليغ كړې وې او ورته وئې ويل چي زه پيغمرب عليه السالم د اهل
كتابو د آثارو له لوستلو په كلكه منع كړى وم.
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هوشع
دا د بايبل بل كتاب دئ چي دايس پيل شوى :لومړى پيغام چي خداى هوشع ته وركړ دا وو:
والړ شه او يوه فاحشه ښځه په نكاح كړہ چي له نورو سړو تا ته زامن وزېږوي!! ...نو هوشع
گومر په نكاح كړہ ... ،زوى ئې وزېږاوو ،خداى ورته وويل :نوم ئې يزرعيل كېږده ،ځكه چي زه
غواړم ارسائيليان د يزرعيل په درې كي مجازات كړم ... ،انتقام ترې اخلم ...خپلواكي ئې پاى ته
رسوم!!!  ...ال ډېره موده نه وه تېره شوې چي گومر بيا حامله شوه ،لور ئې وزېږوله ،خداى
هوشع ته وويل :لوروحامه (يعني نور رحمت بس دى) ئې ونوموه ،دا ځكه چي نور پر
ارسائيليانو رحم نه كوم او نه ئې بخښم ،خو د يهودا پر خلكو به رحمت كوم او زه به ئې په
خپله او د دوى له فوځ او وسلې پرته له دښمنانو ژغورم!!! گومر بيا حامله شوه ،زوى ئې
وزېږاوو ،خداى د لوعمي (زما قوم نه دئ) نوم ورته غوره كړ ،ځكه ارسائيليان زما قوم نه دي او
زه ئې خداى نه يم ،خو له دې رسه رسه به د ارسائيليانو شمېر زيات يش او دايس وخت به
راورسېږي چي خداى به ورته ووايي :تاسو د ژوندي خداى زامن ياست!! ارسائيل او يهودا به
متحد يش ،يو مرش به لري ،له تبعيد نه به بېرته راستانه يش!!
پوښتنه كوو :اللّٰه تعاىل ولي هوشع ته وويل چي يوه فاحشه ښځه ځان ته په نكاح كړہ؟ آيا د
دې لپاره چي ډېر اوالد وزېږوي؟ آيا د مېړونو زياتواىل د اوالد د زياتوالي سبب كېږي؟ اللّٰه تعاىل
خو په تورات ،زبور ،انجيل ،قرآن او په ټولو كتابونو كي زنا حرام كړې ،ټولو پيغمربانو عليهم
السالم زنا حرام كړې ،اللّٰه تعاىل د انسان ،حيوان او مارغه په فطرت او خټي كي دا احساس اېښى
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چي له خپيل مېرمني رسه د بل له نږدېكت نه كركه لري او نه ئې زغمي ،انسان خو پرېږده دا بې
شمېره حيوانات او مارغان گورو چي دوه دوه رسه جوړہ كېږي ،ځان ته بېله كورنۍ او ځاله
جوړوي ،په خپلو كي ئې مينه وي ،يو له بله دفاع كوي ،مېړہ په خپيل مېرمني غريت كوي ،بل
نږدې نه ورپرېږدي ،چرگ پر خپلو مېرمنو هومره غريت كوي چي پرې زخمي زخمي يش ،دا
فطري احساس د ژوو د بقاء لپاره رضوري دئ ،د همدې لپاره اللّٰه تعاىل د دوى په خټي او
فطرت كي اې ښى ،د بايبل خداى دلته ولي د دامئي الهي سنت او د هغه فطرت خالف امر كوي
چي اللّٰ ه تعاىل په خپله په بې شمېره ژوو كي اېښى؟!! (محدود شمېر ئې ترې مستثنى دي ،چي
دا يا هغه ژوي دي چي انسان اهيل كړي او د دوى طبيعي ژوند ئې وربدل كړى او يا هغه چي د
دوى جنيس غريزه په ټول كال كي يو ځل فعاله كېږي).
• كه د بايبل دا خربي رښتيا وي چي خداى وويل :زه غواړم ارسائيليان د يزرعيل په درې كي
مجازات كړم ... ،انتقام ترې اخلم ...خپلواكي ئې پاى ته رسوم!!! نور پر ارسائيليانو رحم نه كوم او
نه ئې بخښم ،ارسائيليان زما قوم نه دئ او زه ئې خداى نه يم ،نو د خداى پرېكړہ خو نه
بدلېدونكې وي ،بيا دايس پرېكړي چي د هوشع په اوالد ئې د خپيل هري پرېكړي نوم كېښود!!
خو بايبل په دې پيس متصل لييك چي خداى خپيل خربي بېرته واخيستې او له خپلو قاطع پرېكړو
په شا شو او وئې ويل :له دې رسه رسه به د ارسائيليانو شمېر زيات يش او دايس وخت به
راورسېږي چي خداى به ورته ووايي :تاسو د ژوندي خداى زامن ياست!! او بيا به يزرعيل ته
ووايي :د خپيل خور او ورور نومونه دې بدل كړہ!! د ورو نوم دې عمي (زما قوم يې) او د خور
نوم دې روحامه (رحم كړى شوى) كېږده!!
له دغو خربو د دې كتاب د نورو خربو ماهيت درك كوىل شئ.
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يوئيل
د دې كتاب په مقدمه كي راغيل :يوئيل دا كتاب د يهودانو لپاره وليكو ،هغه وړاندوينه كوي
چي خداى به د ارسائيليانو د تنبيه لپاره د ملخانو په بڼي كي لوى مصيبت راولېږي ،ځكه چي
دوى خداى ته وفادار نه وو  ...او د كتاب تر ټولو مهمه برخه دا گڼي چي په كي راغيل :خپله
روح به په ټولو خلكو توى كړم ،ستا لوڼي او زامن به نبوت كوي ،ستاسو زاړہ به خوبونه او
ستاسو ځوانان به رؤياگاني گوري .كتاب د ملخانو د راتلو په وړاندويني رسه پيل كېږي ،د ملخانو
د لښكر ،بريد او د هغي تباهۍ په اړہ چي دوى ئې ترشا پرېږدي ،تفصييل بحث كوي ،ولس
توبې ته رابيل او ډاډ وركوي چي د توبې په نتيجه كي به بال او مصيبت رد يش او خداى به
ستاسو په هر څه كي بركت واچوي ،خو بيا پرته له دې چي ووايي دا مصيبت راغى كه نه ،د
خداى د قضاوت د ورځي په اړہ بحث كوي او وايي :د خداى د لويي او هولناكي ورځي په
رارسېدو رسه به ملر تك تور او سپوږمۍ تكه رسه يش ،خو هر څوك چي د خداى په ياد وي وبه
ژغورل يش ،لكه څنگه چي خداى وعده كړې په اورشليم كي به ځيني روغ پاته يش ،دا ځكه چي
خداى ځيني له مخيك غوره كړي چي پاته يش.
يعني د ده له نظره قيامت هغي ورځي ته ويل كېږي چي نور خلك به ټول له منځه والړ
يش ،يوازي ځيني ارسائيليان به په اورشليم كي روغ رمټ پاته يش او دا ځكه چي خداى يوازي
دوى د پاته كېدو لپاره غوره كړي!!! ټول خلك به د الهي قضاوت په درې كي راغونډ كړى يش،
محاكمه به يش او پر ارسائيليانو د ظلم كولو په سبب به مجازات يش او ارسائيليانو ته به خداى
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ووايي :له دې وروسته به پردي فوځونه اورشليم ته داخل نه يش ،له غرونو به تازه رشاب رابهېږي
او له لوړو شيدې ،د يهودا وچ نهرونه به ډك يش ،د خداى له كوره به يوه چينه راوخوټېږي او د
شكيم دره به خړوبه كړي ،مرص او ادوم به د هغو ظلمونو په سبب له منځه والړ يش چي د
يهودا له هېواد رسه ئې كړي او بې گناه خلك ئې وژلي!! خو يهودا او اورشليم به تر ابده تلپاته
وي ،زه به د خپل قوم د وينو انتقام واخلم او د هغه چا گناه به ونه بخښم چي په دوى ئې ظلم
كړى ،زه به په اورشليم كي له خپل قوم رسه يو ځاى مېشت شم!!
• دا ئې د قيامت ،مكافات ،مجازات ،جنت او دوزخ په اړہ د بايبل عقيده!! او دا په دايس حال
كي چي بايبل په ټولو مخكنيو كتابونو كي د قيامت ،الهي محاسبې ،مكافات ،مجازات ،دوزخ او
جنت په اړہ دومره څه هم نه دي وييل ،دا لومړى ځل دئ چي په گونگو او لنډو الفاظو رسه په
دې اړہ د څه ويلو جسارت كوي!!
قرآن د قيامت ،بيا ژوندون او الهي محاسبې په اړہ هومره ژور او مفصل بحث كوي چي د
انسان هيڅ پوښتنه بې ځوابه نه پرېږدي او ټول شكوك او شبهات ئې له منځه وړي او دا د دې
لپاره چي خلكو ته د دې خربي منل تر بيل هري خربي گران وو چي انسان به له مرگه وروسته بيا
به گوري ،په
راژوندى كېږي ،د اللّٰه تعاىل په وړاندي به ودرېږي او د خپلو عملونو سزا او
قرآن كي د قيامت ورځ په گڼ شمېر نومونو ياده شوې چي هر نوم د دې ورځي يو اړخ
انځوروي ،لكه يوم القيامة ،يوم اآلخرة ،يوم البعث ،يوم الدين ،يوم الحساب ،الساعة ،الطامة،
الصاخة ،القارعة ... ،كه هغه آيتونه وشمېرو چي قيامت او په دې ورځي پوري اړوند مسائل په
كي څېړل شوي نو دومره به ئې ومومو چي د ټول قرآن نږدې لسمه برخه جوړوي ،په دې آيتونو
كي نه يوازي د دې ورځي كيفيت او څرنگواىل څېړل شوى بليك د اثبات لپاره ئې ډېر مضبوط او
ويل شوي ،په يقين رسه ويىل شو چي په اصيل تورات او انجيل كي به هم د
قانع كوونيك
قرآن په څېر په دې اړہ تفصييل بحث شوى وي خو يهودي ماليانو دا برخي عمداً او دايس حذف
كړې چي اوس د دوى په سپېڅيل كتاب كي په دې اړہ اجاملي اشارې هم نه تر سرتگو كېږي!!
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عاموس
د دې كتاب په مقدمه كي راغيل :عاموس ،د دې كتاب ليكونىك شپون وو ... ،خداى وروبالو
او يو رسالت ئې وركړ ...هغه په وعظ او وړاندوينو پيل وكړ...خلكو ته ئې ويل :ستاسو په دې
قربانيو او مذهبي جشنونو خداى الزيات غصه كېږي ،د دې په ځاى له مسكينانو رسه مرسته
وكړئ...
د ارسائيليانو د مذهبي مراسمو او قربانيو په اړہ به د هر خداى پال او ديندار انسان قضاوت
همدا وي چي عاموس درلودو ،موږ هم تر دې د مخه د دې مراسمو په اړہ همدا د عاموس خربه
كړې ده ،په دې مراسمو زموږ اعرتاض همدا وو چي د ارسائيليانو قربانۍ د مسكينانو په ځاى
ټگامرو مذهبي مرشانو ته وركول كېدې.
بايبل لييك... :خداى عاموس ته د ارسائيليانو د مستقبل په اړہ دا رؤيا وروښوده... :خداى د
صهيون له غره نه د زمري په څېر وغرېدو ،د كرم د غره ښېرازه او سمسور څرځايونه وچ يش او
شپانه وير كوي ..او خداى د ارسائيليانو د گاونډيو په اړہ فرمايي :زه به سوريه مجازات كړم ،د
سوريې د خلكو له گنا ه نه تېرېږم ،زما په قوم ئې تېرى وكړ ...د غزې د خلكو ظلمونه هم نه
هېروم ،دوى زما قوم تبعيد كړ ...د صور اوسېدونكو ته هم عفو نه كوم ،سزا وركوم...په
ارسائيليانو ئې بريد وكړ...د ادوم خلكو هم په وار وار گناه وكړہ...زه نه ترې تېرېږم ...دوى په وار
وار په خپلو ارسائييل وروڼو تېرى كړى ...عمون او موآب هم همدايس وكړل ...سزا وركوم ...يهودا
بتان وملانځل ...ارسائيل هم گناهونه وكړل ...سزا وركوم ...او بيا د دې سزا وركولو دالئل په گوته
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كوي ...او د دوى د پرېشانه او دردونيك وضعيت په اړہ يوه مرثيه وړاندي كوي او توبې ته ئې
رابيل  ...بيا وايي چي خداى ما ته په رؤيا كي د هغو ملخانو سيلونه راوښودل چي د ارسائيليانو
لپاره ئې تيار كړي وو خو ما خداى ته زاري وكړہ او هغه ومنله او دا ملخان ئې ونه لېږل ،بيا ئې
اور راوښود ...ما زاري ورته وكړہ ،خداى ومنله او د اور له لېږلو تېر شو ... ،خو په پاى كي ئې د
ارسائيليانو د مجازات دايس پرېكنده فيصله وكړہ او عاموس ته ئې وويل :نور نو دا پرېكړہ نه
بدلېږي ... ،د خداى كور به رانسكور او چت به ئې پر خلكو راپرېوځي ،هيڅوك به ترې ژوندى
ونه وځي ،څوك چي په تېښتي برياىل يش په الر كي به ووژل يش ...خو خداى به ارسائيليان د
نورو قومونو په واسطه تصفيه كړي ،بدكاران به ترې لري كړي ...بيا به د داؤد سلطنت بېرته
احياء كړي ..،بيا به سوكالي او پرېامني وي!! ارسائيليان به په هغي سيمي كي مېشت كړم چي ما
وركړې او دوى به بيا له منځه نه ځي!!
كه دې مذهبي ناول ته ځري شئ او له مخكنيو رسه ئې مقايسه كړئ نو په آسانۍ به درته
جوته يش چي د محتوى له پلوه له مخكنيو رسه خاص توپري نه لري ،په دې ټولو كي يوه اسايس
خربه رشيكه ده او هغه دا چي يوازي له ارسائيليانو او د دوى له گاونډيو بحث كوي ،نوره نړۍ
او قومونه ئې هېر كړي ،په ټولو كي په دې خربي تأكيد شوى چي د ارسائيليانو بد او سخت
حالت به پاى ته ورسېږي ،خداى به ئې له گناهونو تېر يش ،د داؤد سلطنت به بيا احياء كړي او
خداى به د ارسائيليانو له دښمنانو خامخا انتقام واخيل ،د خداى دا پرېكړہ بدلېدونكې نه ده،
فلسطينيان ،مرصيان ،د سوريې خلك او د خداى د نازولي قوم نور داخيل دښمنان به وځپي او
ارسائيليانو ته به تلپاته پاچايي ورپه برخه كړي!!

بايبل د قرآن په رڼا كي

543

عوبديا
د دې كتاب په رسيزه كي راغيل :دا د عهد قديم د كتاب تر ټولو ووړ كتاب دئ ،ليكونىك ئې
عوبديا دئ خو د ده په اړہ ډېر لږ معلومات ترالسه شوي ،د دې كتاب يوويشت آيتونه د ادوم د
قوم په اړہ خربي كوي ،د ادوم قوم د عيسو له نسله دئ ... ،د ارسائيليانو او ادوميانو تر منځ به
اكرثاً نښتي كېدې او كله كله به ادوميانو له ارسائيليانو رسه په جگړو كي له فلسطينانو مرسته
غوښته ،د عوبديا كتاب وايي چي خداى به د ادوم قوم له منځه يويس ،ځكه چي دوى د نورو
قومونو په مرسته غواړي د خداى قوم له منځه يويس ،نو خداى د عوبديا له الري د ادوم قوم ته
وويل :كه د عقاب په څېر د آسامن لوړو ته والړ شې او خپله ځاله په ستورو كي جوړہ كړې ،تا
به له هغه ځايه زميك ته راكوز كړم....
د دې كتاب په اړہ بايد ووايو چي په بايبل كي د ادوم د قوم او د دوى د جد عيسو په اړہ
چي څه ويل شوي ،كه دا د رؤيا او خوب په بڼي كي دي او كه د وړاندوينو په بڼي كي ،ټول له
قومي تعصب نه نشأت كوي ،په كوم خوب ،رؤيا او وړاندويني كي چي تاسو د ادوميانو په ضد
څه واورئ نو پوه شئ چي دا خوب ،رؤيا او وړاندوينه دروغجنه او جعيل ده او له قومي تعصب
نه راوالړہ شوې ،عيسو د يعقوب عليه السالم مرش ورور دئ او ادوميان د ارسائيليانو تربورونه
دي ،دوى ټول عمر له دغو تربورونو رسه په نښتو كي تېر كړى ،ځان د خداى زامن گڼي او
ادوميان د خداى د نازولو زامنو دښمنان!! دايس دښمنان چي خداى ئې له گناه هيڅكله نه
تېرېږي او عفو ورته نه كوي ،په دايس حال كي چي دواړہ د يوه پالر اسحاق عليه السالم زامن
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دي او د بايبل په وينا اسحاق عليه السالم غوښتل چي عيسو ئې ځاى ناستى وي ،خو يعقوب په
چل رسه خپل پالر دوكه كړ او په دايس حال كي ئې له پالره بركت ترالسه كړ چي هغه د عيسو
گامن پرې كاوو!! خو دا دئ گورئ چي د ارسائيليانو انبيا د دوى په ضد وړاندويني كوي ،كاهنان
ئې خوبونه گوري ،شاعران ئې شعرونه وايي ،شجره ليكونيك ئې دا هڅه كوي چي له عيسو
مرشواىل په يو نس ډوډۍ يعقوب ته ترالسه كړي ...،او ليكواالن ئې قيامت دايس انځور كړي چي
ادوميان به د نورو قومونو په څېر له منځه ځي او په ټولي نړۍ به يوازي د ارسائيليانو تلپاته
پاچايي قامئېږي!!!
همدا راز كله چي تاسو د بايبل په كوم كتاب كي د فلسطين ،مرص ،سوريې ،بابل او د
ارسائيليانو د نورو گاونډيو په اړہ كومه وړاندوينه ،رؤيا او خوب گورئ ،دايس چي په قومي او
نژادي بنسټ د يوه د نابودۍ او وركي خرب وركوي او د بل د بريا زېرى ،نو پوه شئ چي دا
حقيقت نه لري ،جعيل دي او منشأ ئې قومي تعصب دئ ،اللّٰه تعاىل هيڅكله يوه قوم ته پر بل
ترجيح نه وركوي ،ټول قومونه ورته برابر دي ،ټول د يوه پالر زامن دي ،خداى ته هغه انسان
نږدې دئ چي اميان لري او عمل ئې صالح دئ ،كوم خوب چي وايي :ارسائيليان تر ادوميانو ښه
دي ،خداى يهودان تر نورو قومونو خوښوي ،دا رحامني نه بليك شيطاني خوبونه دي!! دا د اولياء
الرحامن رؤياگاني نه بليك د اولياء الشيطان رؤياگاني دي.
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يونس
د د ې كتاب په مقدمه كي راغيل :يونس نبي د خداى له لوري په دې وگامرل شو چي د آشور
پالزمېني نينوا ته والړ يش... ،او خلك خداى ته راوبيل ،خو يونس له دې ډډہ كوي ،دا ځكه چي د
هغه ځاى اوسېدونيك د ارسائيليانو دښمنان وو او د يونس هيله دا وه چي خداى دوى مجازات
كړي!!! نو ځكه يونس نينوا ته د تلو په ځاى ترشيش ته روان شو ... ،خو د دې سفر په دوران كي
خداى دايس څه وكړل چي دى نينوا ته په تلو مجبور شو!! د نينوا خلكو د خداى د كالم په
اورېدو رسه توبه وكړہ او خداى ته ئې رجوع وكړہ ،يونس له دې كار خفه شو او خداى ته ئې
شكايت وكړ ،خو خد اى ده ته وويل :بايد هغو خلكو ته ارزښت وركړې چي ما پيدا كړي ،ځكه
خداى په خلكو كي توپري نه كوي!!!
دغه مقدمه كافي ده چي د دې كتاب په ماهيت پوه شو او ووايو چي له ځانه جوړ شوى
جعيل كتاب دئ ،څنگه ممكن ده چي اللّٰه تعاىل يو څوك د پيغمرب په توگه غوره كړي او يوه قوم
ته ئې په تلو مأمور كړي ،دى انكار وكړي او په بل لوري روان يش؟! د بايبل د وينا معنى دا ده
چي د ده خداى په خپل انتخاب كي كمزورى دئ ،نه پوهېږي څوك د رسالت لپاره غوره كړي!!
په دايس چا الس ږدي چي د ده خربه نه مني او د رسالت وړتيا او اهليت په كي نشته!! د بايبل
له منونكو پوښتنه كوم :تاسو نن او د موىس او عيىس عليهام السالم له بعثت نه څو زره كاله
وروسته د تورات او انجيل له احكامو په دې خاطر رسغړاوى نه كوئ چي دا احكام د خداى له
لوري گڼئ ،نو هغه پيغمرب به څنگه د خداى له حكم نه رسغړاوى كوي چي خداى په خپله غوره
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كړى او وحي ئې ورته كړې؟!!
بايبل لييك :خداى يونس ته دا پيغام ولېږو :د نينوا لوى ښار ته والړ شه او اوسېدونكو ته ئې
ووايه چي خداى دايس فرمايي :زه ستاسو له رشارتونو غافل نه يم ،ډېر ژر به مو هالك كړم!!
كه پر اللّٰه تعاىل د اميان په رڼا كي دې خربو ته ځېر شو نو پوهېږو چي دا نه الهي پيغام
كېدى يش او نه د يوه پيغمرب رسالت ،دايس پيغامونه يوازي هغه څوك لېږي چي له يوه قوم رسه
د جنگ اراده لري ،دايس پيغامونه د هيټلر او موسوليني په څېر جالدانو ته منسوبول صحيح دي
خو اللّٰه تعاىل ته ئې انتساب لوى ظلم او سرت جسارت دئ ،اللّٰه تعاىل د خپل رحمت او پېرزويني
په سبب او د خلكو د هدايت لپاره پيغمربان لېږي ،د عذاب پرېكړہ هغه وخت كوي چي د خلكو
د هدايت ټولي هڅي ناكامې يش ،ولس خپل پيغمرب ته د رد ځواب وركړي ،امتام حجت ويش ،نه
د زړہ سواندو پيغمربانو عليهم السالم مسلسل دعوت څه نتيجه وركړي او نه ئې معجزې ،په دې
وخت كي خلك په الهي عذاب گواښل هم معقول كار دئ او هم عادالنه ،خو له دې د مخه
گواښل له مهربان رب رسه نه ښايي!! قرآن فرمايي:
ُ
ُ ٗ ُۡ ْ ََ
َ َ َ َُ ۡ َ ُۡ
ََ َۡ َ
َ
َ َُ ۡ
َوما كان َربك ُمهل ِك ٱلق َرى حتي َيبعث ف ِٓي أ ِم َها َرسوَل َيتلوا عل ۡيه ِ ۡم ء َايتِنَا ۚ َوما كنا ُمهل ِِكي
ُۡ
َ َُۡ َ
َ
ٱلق َر َٰٓى إَِل َوأهل َها ظل ُِمون * القصص59 :
او ستا رب تر هغه د كليو هالكوونىك نه دئ چي په مركزي برخي كي ئې يو پيغمرب ونه لېږي،
چي زما آيتونه پرې ولولي او موږ د كليو هالكونيك نه يو مگر دا چي اوسېدونيك ئې ظاملان وي.
َۡ َ
َ َ
َ َ َ ُ َ
َ َ َ ُ َ
ُ
َوما كان ٱلله ل ُِيعذ َِب ُه ۡم َوأنت فِيه ِ ۡم ۚ َوما كان ٱلله ُمعذ َِب ُه ۡم َوه ۡم ي َ ۡستغف ُِرون * اَلنفال33 :
او اللّٰ ه دايس نه دئ چي دوى تعذيب كړي په دايس حال كي چي ته (اې پيغمربه!) ال په دوى كي
يې او اللّٰه ئې په دايس حال كي تعذيبوونىك نه دئ چي دوى د بخښني غوښتونيك وي.
اللّٰه تعاىل دا ځواب هغه چا ته وركړى چي په خپله خوله د عذاب نازلېدل غواړي او وايي:
ولي په موږ باندي له آسامنه ډبري نه ورېږي؟ اللّٰ ه تعاىل فرمايي :زما سنت دا دئ چي د پيغمرب
په شته والي كي او تر هغه چي په خلكو كي د توبې او استغفار امكان وي زه خپل عذاب نه
نازلوم!!
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تاسو گورئ چي يهودان حتى دا نه خوښوي چي د دوى خداى نورو قومونو ته پيغمربان
ولېږي ،يونس عليه السالم دايس معرفي كوي چي بل قوم ته ئې د هدايت په ځاى د هالكت
تلوسه درلوده ،د خپل خداى له امره ئې په دې خاطر رسغړاوى وكړ چي غوښتل ئې بابل وران
يش او په اوسېدونكو ئې د خداى عذاب نازل يش ،د خداى دا خربه ئې هم ونه منله چي زه د
ټولو انسانانو خداى يم ،په دوى كي توپري نه كوم ،زما بندگانو ته ارزښت وركړہ!!
بايبل ورپسې لييك :يونس چي نه ئې غوښتل نينوا ته والړ يش ،فيصله ئې وكړہ چي له خداى
ترشيش ته وتښتي!! ...په كشتۍ كي سور شو ...طوفان راغى ،نږدې وه كشتۍ غرقه يش ...د دې
لپاره پچه واچول شوه چي معلومه يش چا خداى غصه كړى ...پچه د يونس په نامه وختله ،يونس
ئې سيند ته وغورځاوو ...ماهي له كومي تېر كړ ،درې ورځي د ماهي په نس كي پاته شو ،يونس
اوږده دعاء وكړہ ،خداى ماهي ته امر وكړ چي يونس په ساحل كي وغورځوه او ماهي همدايس
وكړل!! خداى بيا يونس ته وويل :نينوا ته والړ شه او هغوى ته ووايه چي بد برخليك درته منتظر
دئ!! يونس اطاعت وكړ ،نينوا ته والړ ،چي لوى ښار وو ،له يوه رس تر بل رس ئې رسېدل درې
ورځي مزل غوښت ،موعظه ئې پيل كړہ ،وئې ويل چي له څلوېښتو ورځو وروسته به ښار وران
يش!! پاچا او ټول خلك ووېرېدل ،توبه ئې وكړہ ...خداى هم پر دوى رحم وكړ او هغه بال ئې
دفع كړہ!! خو يونس په دې كار سخت ناراضه او غصه شو!!  ...خداى ته ئې وويل :ما ووژنه! تر
دې ژوند مرگ راته غوره دئ!! خداى ورته وويل :آيا دا سم كار دئ چي ته د دې خلكو په
ژغورني غصه شوى يې؟ يونس له ښاره ووت چي وگوري څه پرې راځي ،ناست وو چي ناڅاپي
خداى يو بوټى راشين كړ ،په ده ئې خپيل پاڼي وغوړولې ،له سيوري ئې خوښ شو ،خو سبا دا
بوټى وچ شو ،يونس په دې كار ډېر خفه شو...خداى ورته وويل :آيا د دې بوټي په وچيدو خفه
شوې؟ ده ځواب وركړ :هو! ...خداى ورته وويل :ته د هغه بوټي لپاره خفه كېږي چي په يوه شپه
كي راپيدا شو او په بله شپه كي له منځه والړ ،رسه له دې چي تا ئې په راپيدا كېدو كي هيڅ
زحمت نه وو ايستىل ،نو آيا زما زړہ دي د نينوا لپاره ونه سوزېږي چي په هغه كي يوسل شل
زره بې گناه ماشومان او ډېر حيوانات اوسېږي؟!!
په دې اړہ څو خربو ته پام وكړي:
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• د بايبل له ليكونيك پوښتنه كوم :دلته چي تا خداى ته كومه وينا منسوب كړې ،يونس ته ئې
ځواب وركړى او هغه ته ئې وييل :ته د هغه بوټي لپاره خفه كېږي چي په يوه شپه كي راپيدا شو
او په بله شپه كي له منځه والړ ،رسه له دې چي تا ئې په راپيدا كېدو كي هيڅ زحمت نه وو
ايستىل ،نو آيا زما زړہ دې د نينوا لپاره ونه سوزېږي چي په هغه كي يوسل شل زره بې گناه
ماشومان او ډېر حيوانات اوسېږي؟!! دا ولي دلته خداى د يونس غوښتنه نه مني ،د بابل خلكو
ته د سزا په وركولو كي تلوار نه كوي ،د دوى توبه ئې قبوله كړہ او عذاب ئې تم كړ؟ رسه له دې
چي دوى ارسائيليان نه دي او ستا په وينا د خداى زامن نه دي!! دا وينا ستا د ټولو مخكنيو
ويناوو خالف ده او په ټولو تېرو كتابونو كي دا لومړى او يوازينى وار دئ چي ته خپل خداى ته
دا صفت منسوبوې  ،تر دې د مخه خو تا خپل خداى دايس انځور كړى چي د عذابونو له نازلولو
خوند اخيل ،له ارسائيليانو پرته د نورو قومونو په وژلو ،شړلو او د دوى د كورونو په ورانولو
خوشحاله كېږي ،هغه پاچايان ئې نه دي بخښيل چي پر نورو قومونو ئې رحم كړى او د دوى د
اسريانو په وژلو كي ئې لټي كړې؟!! د اللّٰه تعاىل په اړہ ستا دا وينا سمه ده كه مخكنۍ؟ دا ولي
دلته خداى د يوه مهربان ذات په توگه معرفي كوې او نبي د يوه سخت زړي انسان په توگه ،خو
تر دې د مخه دي خداى سخت زړى او غضبناك معرفي كاوو او نبي زړہ سواند؟ فقط يوه وجه
په نظر راځي او هغه دا چي نبي بايد دايس انځور يش چي د خپل قوم په اړہ تعصب لري ،كه
خداى د ارسائيليانو په ضد د عذاب پرېكړہ وكړي نو نبي ئې بايد مخنيوى وكړي او كه د
ارسائيليانو د دښمنانو په اړہ د كومي پېرزويني پرېكړہ كوي نو نبي بايد دايس شديد اعرتاض
وكړي چي خداى ته ووايي :د دې حالت تر ليدو خو دا راته غوره ده چي زه مړ شم!!
• كه د بايبل دا كتاب د پيغمرب عليه السالم له بعثت نه وروسته ليكل شوى وي نو په يقين رسه
ويىل شو چي دا قصه ئې له قرآن نه اخستې او په هغې كي ئې كركجن ترصف او تحريف كړى او
كه تر دې د مخه ليكل شوى وي نو قرآن د هغې تصحيح كوي او حقيقت ئې په گوته كوي .د
بايبل د تدوين او په اوسنۍ بڼي كي د هغه د خپرولو واضح او يقيني تاريخ نه دئ معلوم،
محققين وايي چي احتامالً له شپږمي تر لسمي ميالدي پېړۍ كي دا كار شوى.
• قرآن فرمايي چي يونس عليه السالم په دايس سيمي كي مبعوث شوى وو چي د اوسېدونكو
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شمېر ئې سل زره يا څه زيات وو .دا يوازينى مورد دئ چي قرآن د يوه قوم د شمېر خربه كوي او
هغه هم په دې توگه چي سل زره او يا څه ترې زيات او دا د دې لپاره چي قرآن د تاريخ او
احصائيې كتاب نه دئ ،قانون او الرښود دئ او ښايي دا هم د دې لپاره وي چي د بايبل د ادعاء
پ وچ واىل په گوته كړي ،د بايبل خربه له مبالغې ډكه ده ،دومره ښار چي اوږدواىل يا سور ئې د
دريو ورځو مزل په اندازه وي ،يعني نږدې پنځوس كيلومرته ،دا بايد د اوسني بغداد ،تهران او
حتى د كراچۍ په اندازه پراخ وي او نفوس به ئې هم نږدې لس مليونه او د ماشومانو شمېر به
ئې يو سل شل زره نه بليك نږدې څلور مليونه وو ،په دايس ښار كي به د يوه مسافر خربه څنگه
په يوه ورځ كي د ټولو ښاريانو حتى د پاچا غوږ ته رسېږي؟ هلته خو نه راډيو وه او نه
تلويزيون!! څنگه به خلك د يوه ناآشنا مسافر دا خربه مني چي په څلوېښتو ورځو كي به دا ښار
وران يش او بيا به ټول د پاچا په شمول توبه كوي؟!! عجيبه ده چي ځينو درنو مفرسينو د قرآن
اسلوب او په دې اړہ وضاحتونو ته پام نه دئ كړى او د قوم د شمېر په اړہ ئې ارقام وركړي ،چا
يو لك شل زره ،چا يولك دېرش زره او چا تر دې څه كم يا څه زيات ښودىل!! او ځيني بيا د بايبل
تر اغېز الندي تليل او نينوا ئې د يونس عليه السالم د دعوت سيمه ښودلې!! حال دا چي په كار
ده د قرآن په الفاظو اكتفاء وكړو او دايس څه له خپل لوري ونه وايو چي قرآن نه دي وييل او نه
ئې خوښوي .قرآن دا نه خوښوي چي مخاطب ئې د شمېرو او ارقامو په بې گټي بحثونو كي
مرصوف يش.
• قرآن فرمايي چي يونس عليه السالم په قوم كي مېشت وو ،ډېره موده ئې خلك د اللّٰه تعاىل
لوري ته وبلل ،هغوى پرې اميان رانه ووړ ،ستومانه او غصه شو ،خپل مأموريت ئې نيمگړى
پرېښود او له وخته مخيك له سنگر نه راكوز شو او د فرار الر ئې غوره كړہ ،اللّٰه تعاىل د دغي
تېښتي په سبب د سيند څپو ته وسپارو او د كب نس ته تېر شو ،خو سيند ته د لوېدو په مهال
ئې په خپيل غلطۍ اعرتاف وكړ او په دې الفاظو رسه ئې ندامت وښود:
َ
َ
َ
َ
َ ُ
ََ
َ
َ
َُُ
ََ َ َ َ َۡ ََ َ َ
ََ
َوذا ٱلنو ِن إِذ ذه َب ُمغ ِضبٗا فظن أن لن نق ِد َر عل ۡيهِ فنَادى فِي ٱلظلم ِت أن َٓل إِله إِ َٓل أنت
ُ ُ َ َ
ُ َۡ َ
ين * َف ۡٱستَ َج ۡبنَا لَ ُهۥ َون َ َج ۡي َن ُه م َن ۡٱل َغم ۚ َو َك َذل َِك ن ُـۨـجي ۡٱل ُم ۡؤمن َ
ٱلظـلم َ
ين*
سبحنَك إِنِي كنت ِمن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
اَلنبياء88 -87 :
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او هغه كب وال در په ياد كړہ چي كله په غصې روان شو او گامن ئې وكړ چي موږ به هيڅكله
پرې ونه توانېږو ،نو په تيارو كي ئې غږ كړ :له تا پرته بل معبود نشته ،پاكي تا لره ده ،يقيناً چي
زه له ظاملانو يم!! نو د ده دعاء مو قبوله كړہ او له غمه مو وژغورو ،او مؤمنان همدايس ژغورو.
يعني يوازينى معبود ته يې ،زما په اړہ ستا پرېكړہ عادالنه ده ،زه پرې قانع يم او اعرتاض نه
لرم ،اعرتاف كوم چي له ما تېرى شوى!!
اللّٰه تعاىل ورته عفو وكړہ ،د كب له نسه روغ رمټ ووت ،خپل قوم ته ستون شو ،هغوى
الهي عذاب د نازلېدو په حال كي ليدىل وو ،اميان ئې راووړ او اللّٰه تعاىل هغه عذاب تم كړ او
قرآن فرمايي چي دا يوازينى قوم دئ چي د عذاب پرېكړہ ئې معطل او مسرتده شوه او دا ځكه
چي پيغمرب خپل مأموريت نه وو بشپړ كړى او امتام حجت نه وو شوى ،كه نه نو د اللّٰه تعاىل
پرېكړي نه بدلېږي ،دا پرېكړي هغيس نه دي لكه چي بايبل ئې د ژر ژر بدلېدو ادعاء كوي!!
ََۡ َ َ َ ۡ َۡ ٌَ َ َ َ ۡ َ ََ َ َٓ َ َُٓ َ َۡ َ ُ ُ َ َ َ ٓ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ َ ُۡ ۡ َ َ َ ۡ ۡ
اب ٱل ِخز ِي فِي
فلوَل كانت قرية ءامنت فنفعها إِيمنها إَِل قوم يونس لما ءامنوا كشفنا عنهم عذ
َ
َۡ
ُ ۡ ََۡ
ٱلح َيو ِة ٱلدن َيا َومتع َن ُه ۡم إِلي حِي ٖن * يونس98 :
د يونس له قوم پرته بل دايس كىل نه وو(ليدل شوى) چي د عذاب له پرېكړي وروسته ئې اميان
راوړلو گټه وررسولې وي ،خو كله چي دې قوم اميان راووړ نو د سپكاوي عذاب مو په دنيوي
ژوند كي ترې لري كړ او تر يوه وخته مو له خپلو پېرزوينو برخمن كړل.
ۡ ََ َ َ ُۡۡ ۡ َ ۡ ُ
ََ َ َ ََ َ
ان م َن ۡٱل ُم ۡد َحض َ
َ ُ ُ َ َ َ َُۡۡ َ
ين *
ِ
ِإَون يونس ل ِمن ٱلمرسل ِين * إِذ أبق إِلي ٱلفل ِك ٱلمشحو ِن * فساهم فك ِ
َ ۡ َُۡ َ
ََۡ َٓ ََ ُ َ َ َ ۡ ُ َ َ ََ َ
َ ََۡ ُ ۡ ُ ُ ُ
ِين * للبِث فِي َب ۡطنِهِۦٓ إِلي يَوِم ُيبعثون
فٱلتق َمه ٱلحوت َوه َو ُمل ِيم * فلوَل أنهۥ كان ِمن ٱلمسبِح
َ َ ۡ ُ َ َْ َۡ َ
ۡ
ََ َ ۡ ََ َ َ ٗ
َ َُۡ َۡ ٓ ُ َ
ۢنبتنَا عل ۡيهِ شج َرة ِمن َيق ِطي ٖن * َوأ ۡرسل َنه إِلي ِمائ ِة أل ٍف أ ۡو
* فنَ َبذنه بِٱلع َرا ِء َوه َو س ِقيم * وأ
َ
ُ َ ََ َ ْ َ َ ۡ
يَزِيدون * فـامنُوا ف َمتع َن ُه ۡم إِلي حِي ٖن * الصفت148 -139 :
او يقيناً چي يونس هم له پيغمربانو وو .كله چي د ډكي كشتۍ په لور وتښتېدو .پچه ئې رسه
واچوله او دى پړ وخوت .نو كب په دايس حال كي تېر كړ چي ځان ئې پړ گاڼو .كه له تسبيح
ويونكو ځني نه وى ،نو تر هغي ورځي به د هغه په نس كي پاته وو چي خلك بيا راژوندي
كېږي .نو په دايس حال كي مو په لوڅ ډاگ وغورځاوو چي ناروغ وو ،او د كدو بوټى مو پرې
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راشين كړ .او سلو زرو يا تر دې څه زياتو (خلكو) ته مو استازى لېږىل وو ،نو اميان ئې پرې راوړ
او تر يوه وخته مو مهلت وركړ.
گورئ چي د يونس عليه السالم په قصې كي د اللّٰه د الري مجاهدينو او دعوتگرانو ته يو سرت
درس او الرښوونه پرته ده ،دوى ته وايي :پام كوئ چي له ستونزو او كړاوونو رسه د مخامخيدو
په سبب خپله مبارزه نيمگړې پرې نه ږدئ ،د خلكو مخالفتونه بايد تاسو مأيوس نه كړي ،د خپل
دعوت له پايلو او نتائجو مه نااميده كېږئ ،سنگر مه پرېږدئ ،دا گامن مه كوئ چي د سنگر په
پرېښودو رسه ستاسو ستونزي حل كېدى يش!! وگورئ يونس عليه السالم مخيك له وخته خپل
سنگر پرېښود ،له ولس نه مأيوس شو ،بيل سيمي ته ئې د تلو پرېكړہ وكړہ ،نتيجه ئې دا شوه
چي د كب په كومي كي پرېوځي!! خو كله چي ده په خپيل اشتباه اعرتاف وكړ ،له هغه سخت
مصيبت نه مو وژغورو ،له مؤمنانو رسه زموږ معامله همدايس وي!!
ښايي بې مناسبته به نه وي كه په قرآن كي د يونس عليه السالم د قصې اغېز د خپل ژوند په
يوه ډېر نازك او حساس پړاو كي ستاسو مخي ته كېږدم :دا هغه پړاو وو چي د كابل په جنوب
كي په چهار آسياب كي او له هغو جگړو رسه مخامخ وو چي د شامل ائتالفي جبهې پيل كړې
وې ،د روسانو د وتلو پر مهال مسكو او واشنگټن په دې توافق وكړ چي رويس فوځونه دې
ووځي ،د مجاهدينو د حكومت د جوړېدو مخه په گډہ ونييس ،د نجيب حكومت پاته يش ،د
امريكا پلوي ډلي له كمونستانو رسه ائتالفي حكومت جوړ كړي ،پاكستان او ايران د دې ائتالفي
حكومت مالتړ وكړي ،ايران موافقه وكړہ ،شوراى نظار او شيعه ډلي ئې له نجيب رسه روغي
جوړي او ملگرتيا ته تياري كړې ،په مشهد كي ئې نجيب ته ښه راغالست ووايو ،شيعه ډلو په
باميان كي او شوراى نظار په پنجشري كي د مجاهدينو د تلو راتلو الري بندي كړې او د دوى په
كاروانونو ئې بريدونه پيل كړل ،كله چي د نجيب حكومت په نسكورېدو شو ،نو د ايران په
وساطت د جبل الرساج ائتالف جوړ شو ،دا ائتالفي جبهه د پرچم له مسكو پلوه ډلي ،ايران پلوه
شيعه ډلو او شوراى نظار نه جوړہ شوې وه ،غوښتل ئې نجيب لري كړي او په ځاى ئې ائتالفي
حكومت جوړ كړي ،د دې ائتالفي حكومت د صدارت لپاره عبدالعيل مزاري غوره شوى وو،
نجيب دې نتيجې ته رسېدىل وو چي قدرت يوه دايس موقت حكومت ته پرېږدي چي د ملگرو
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ملتونو په وساطت جوړ يش او د دولت مخالفينو ته هم د منلو وړ وي ،خو د پرچم د ډلي
نظامي اړخ چي د بربك كارمل پلويان او د حكومت ټول مهم نظامي مناصب ئې په الس كي وو،
له دې طرحې رسه موافق نه وو ،د يوې سپيني كودتا په ترڅ كي ئې نجيب لري كړ او قدرت ئې
په خپل الس كي ونيولو ،د شوراى نظار او شيعه ډلو مسلح كسان ئې كابل ته راانتقال كړل او
زموږ په خالف ئې جگړہ پيل كړہ ،پاكستان د امريكا تر فشار الندي له دې بدلون رسه توافق وكړ،
دايس موقت حكومت ئې په پېښور كي جوړ كړ چي تركيب ئې دغي ائتالفي جبهې او د دوى
بهرنيو حاميانو ته د منلو وړ وو ،د آى اس آى جرنال د افغاني ډلو مرشانو ته ويل :كه دا كار ونه
كړو په كابل مسلط جرناالن مخالفت كوي!! موږ يوازي پاته وو ،په يوازي رس مو د بريدونو په
وړاندي مقاومت كاوو ،پاكستان زموږ دفرتونه وتړل ،ايران په خالص الس او په پراخه پيامنه دې
ائتالفي جبهې ته وسائل او مهامت لېږل ،دايس وخت هم راورسېدو چي هره ورځ به له مشهد نه
له شپږو تر لسو طيارو مهامت او وسائل بگرام او تخار ته انتقالېدل ،مسكو ورته پيسې چاپولې
او هره اونۍ به له پيسو ډك كانتريونه له مسكو بگرام ته رارسېدل ...كه څه هم زموږ مجاهدينو
په مېړانه مقاومت كاوو او د دوى ټول بريدونه ئې په شا متبول خو ما غوښتل له دې جگړي د
وتلو كومه مناسبه الر پيدا كړو ،په يوه موقت حكومت توافق ويش او بيا انتخابات تررسه يش ،د
جگړو دوام مي مرض گاڼو ،خو مقابل لوري او د دوى بهرنيو حاميانو خپيل گټي د جگړو په دوام
كي لټولي ،زموږ هره هڅه ئې له ناكامۍ رسه مخامخ كوله ،په دغه سخت دوران كي مي څو
ځيل په فكر كي گرځېدلي چي په يوه طرفه توگه د جگړي پاى اعالن كړم ،مجاهدينو ته ووايم
چي له سنگرونو په شا شئ او څه موده د انتظار حالت غوره كړئ!! ښايي دا به د ډېرو له نظره
يو غوره او مناسب تصميم وو ،خو زه هر ځل دوو خربو له دې تصميم نه په شا كړى يم:
• يو دا چي گامن مي كاوو ائتالفي جبهه به له دې اعالن رسه رسه زموږ په ضد خپله جگړہ
متوقف نه كړي ،زموږ سيايس شته واىل به هم ونه زغمي او له كابل نه لري په والياتو كي به هم
موږ آرام پرې نه ږدي او د چهارآسياب روانه جگړہ به د هېواد نورو سيمو ته انتقال كړي.
• بل دا چي هر ځل مي د يونس عليه السالم دغه قصه مخي ته درېدلې او زه ئې له خپل
تصميم نه په شا كړى يم ،احساس مي دا وو چي د ستړيا يا ستونزو په سبب خپل سنگرونه
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كمونستو جرناالنو ته پرېښودل سرته گناه ده .كه دايس څوك پيدا شوى وى چي دا سنگرونه ئې
ساتيل وى او د كمونستانو په الس كي ئې پرېوتو ته نه وى پرېښي نو ما به همغه وخت خپل هر
څه هغه ته سپارلي وو.

ميكاه
د دې كتاب په رسيزي كي لولو :دا كتاب تر هغه لږ د مخه ليكل شوىچي په  722مخيك له
ميالد د ارسائيليانو شاملي حكومت نسكور شو ،ميكاه په دې كتاب كي د نورو انبياوو په څېر د
ارسائيليانو د گناهونو په ضد خربي كوي خو په عين وخت كي د دايس راتلونكې په اړہ زېرى
وركوي چي په هغې كي به د خداى بركت د ده د قوم په برخه يش!! هغه گناهونه چي خداى
پرې غصه كېدو دا وو :رشك ،د بتانو ملانځنه ،د فقريانو استثامر او د خداى له اوامرو رسغړونه،
ميكاه وړاندوينه كوله چي د ارسائيليانو او يهودانو پالزمېني سامره او اورشليم به د دوى د
دښمنانو په الس وران يش ...،بيا به موعود مسيح رايش او هغه منصوبه به عميل كړي چي خداى
د انسانانو د ژغورني لپاره جوړہ كړې ،ميكاه يوازينى نبي دئ چي د مسيح د زېږېدو ځاى په
گوته كوي!! كتاب دايس پيل شوى :د يوتا ،آحاز او حزقيا ...د پاچايي په دوران كي خداى ميكاه
ته د سامره او اورشليم په اړہ دا پيغام په يوې رؤيا كي وركړ :اې ټولو قومونو! واورئ ،خداى له
خپل سپېڅيل كور ستاسو په ضد شهادت وركوي ،خداى په آسامنونو كي خپل تخت پرېږدي او د
غرونو له لوړو زميك ته راكوزېږي ،غرونه به د ده ترپښو الندي د مومو په څېر وييل يش او د
سېل په څېر به له لوړو درو ته راوبهېږي!! دا ټول به د ارسائيليانو او يهودانو د گناهونو په سبب
تررسه يش!! بيا د يهودانو او ارسائيليانو د مختلفو سيمو ،ښارونو او قبيلو نومونه اخيل او لييك
چي څه به وررسه ويش ،څنگه به دا سيمي وراني يش او خلك به له كوم برخليك رسه مخامخ
يش!! بيا د ارسائيليانو انبياء او د قوم مرشان مالمتوي او ورته وايي... :تاسو له ښو كركه لرئ او بد
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خوښوئ ،تاسو زما قوم له پوسته كوئ ،غوښه ئې په هډوكو نه پرېږدئ ،هډوكي ئې ورماتوئ ...نو
خداى ستاسو دعاء نه قبلوي او مخ درنه اړوي...خداى وايي :اې دروغجنو انبياوو چي زما قوم
بې الري كوئ! څوك چي اجوره دركوي په جگ غږ د هغه د سالمتۍ دعاگاني كوئ او څوك چي
شكرانې نه دركوي گواښئ ئې ..اې ظاملانو ،اې رشوت خورو ،اې اجريو واعظانو! چي اجوره درنه
كړي موعظه نه كوئ او په درواغو وايئ چي خداى له موږ رسه اوسېږي نو ځكه به موږ ته
هيڅكله زيان نه رسېږي ...ستاسو په سبب به اورشليم وران يش!! او په پاى كي همغه
وړاندو يني كوي چي الفاظ ئې د اشعيا له كتاب نه رانقل كړي :په راتلونكو ورځو كي به خلك
هغه غره ته ځي چي د خداى كور پرې جوړ شوى او وايي به :راشئ د خداى هغه غره ته والړ
شو چي د ارسائيليانو د خداى كور پرې جوړ شوى ،د خداى اوامر واورو او اطاعت ئې وكړو،
خداى به د قومونو تر منځ جگړي پاى ته ورسوي ،دوى به له خپلو تورو يوې او له خپلو نېزو
ارې جوړي كړي...
د بايبل له منونكو پوښتنه كوو :خداى كله په آسامنونو كي خپل تخت پرېښود او د غرونو له
لوړو زميك ته راكوز شو؟ كله غرونه د ده ترپښو الندي د مومو په څېر وييل شول او د سېل په
څېر له لوړو درو ته راوبهېدل؟!! تاسو ولي بيا هم د هغو انبياوو وړاندويني منئ چي ميكاه ئې
په دغو الفاظو محكوموي :اې دروغجنو انبياوو چي زما قوم بې الري كوئ! څوك چي اجوره
دركوي په جگ غږ د هغه د سالمتۍ دعاگاني كوئ او څوك چي شكرانې نه دركوي گواښئ ئې..
اې ظاملانو ،اې رشوت خورو ،اې اجريو واعظانو! چي اجوره درنه كړي موعظه نه كوئ او په
درواغو وايئ چي خداى له موږ رسه اوسېږي نو ځكه به موږ ته هيڅكله زيان نه رسېږي...
ستاسو په سبب به اورشليم وران يش!!!

له بيت لحم نه د يوه پېشوا د ظهور وعده
د ميكاه ليكونىك تر دې رسليك الندي لييك :اې بيت لحم افراته! كه څه هم په يهودا كي
وړوىك كىل يې ،خو له تا به دايس څوك ظهور وكړي چي له ازله وو او هغه به زما د قوم ارسائيل
الرښوونه وكړي ،خداى به خپل قوم تر هغه دښمن ته تسليم نه كړي چي حامله ښځه خپل زوى
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وزېږوي ،په دې وخت كي به د ارسائيليانو پاته شوني چي په اسارت كي ژوند كوي بېرته راستانه
يش او له خپلو وروڼو رسه به يوځاى يش ...كله چي هغه د خداى ،خپل خداى له قوت او جالل
رسه رايش ،خپله رمه به وپيايي ،د ده قوم به په امنيت كي ژوند كوي ،دا ځكه چي د نړۍ ټول
خلك به د ده په عظمت پوه يش!! كله چي آشوريان زموږ په سيمي بريد وكړي او زموږ كالگانو
ته داخل يش ،موږ به خپل ځواكمن مرشان مقابلې ته ورولېږو او دوى به آشور ،دا د منرود هېواد
په خپلو ايستلو تورو فتح كړي!! او كله چي آشوريان پر موږ بريد وكړي ،دى به مو له هغوى
ژغوري!! په دې وخت كي به ارسائيليان نورو خلكو ته د خداى له لوري د پرخې او باران په څېر
وي ،دوى به د نورو قومونو په منځ كي دايس وي لكه زمرى د مېږو په رمو كي ،چي د دوى له
منځه د تېرېدو په وخت كي به ئې تر پښو الندي كوي او څريي به ئې خو څوك به ئې مخنيوى
نه يش كوىل ...دښمنان به نابود كړي..
څو اسايس خربو ته ستاسو پام رااړوم:
• د بايبل د وينا له مخي دا لومړى ځل دئ چي د يوه ناجي د راتلو او د هغه د زېږېدو په اړہ
وړاندوينه كېږي ،پوښتنه دا ده چي تر دې مخيك د بايبل په ټولو مهمو كتابونو كي ولي دا
وړاندوينه نه ترسرتگو كېږي؟ دا خو د مسيحيانو د مذهب تر ټولو سرته او اسايس خربه ده ،له دې
پرته خو مسيحيت هيڅ معنى نه لري ،ولي دا موضوع د كتاب په پاى كي ،په لنډو او مجملو
الفاظو راغلې؟! د يوه مذهب اسايس موضوع خو د كتاب په رس كي ،په واضح الفاظو او په مكرر
ه توگه راځي!!
• بايبل له يوې خوا وايي چي دا ناجي به له حاملې ښځي دنيا ته رايش او له بيل خوا ادعاء كوي
چي دى په ازل كي وو!! آيا كوم عاقل انسان به دا خربه ومني چي يو څوك هم ازلي وي او هم
له مور پيدا شوى ،ازلي خو هغه چا ته وايي چي د پيدا كېدو نېټه ونه لري او له حاملې ښځي
پيدا شوى هغه چا ته وايي چي له زېږېدو مخيك نه وو!! دا معام هم د سامسون معام ته ورته
ده ،يوازي د بايبل ليكونىك پرې پوهېږي!!
• تبعيد شوي ارسائيليان خو له بابل نه هم او له نورو سيمو هم خپل هېواد ته ستانه او له
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خپلو وروڼو رسه يو ځاى شول ،خو مخيك له دې چي هغه ناجي رايش ،دا ولي؟!! كه دا وړاندوينه
رښتيا وي نو هغه ماشوم خو به د دوى له ستنېدو مخيك پيدا شوى وي ،تاسو ولي بل ته انتظار
كوئ؟
• اوس خو نه د آشور په نامه كوم هېواد شته او نه آشوريان دايس ځواكمن قوم چي تاسو
وگواښي ،ستاسو په هېواد حمل ه وكړي او كالگانو ته مو داخل يش ،د دغي وړاندويني معنى څه
ده؟ له دې الفاظو خو معلومېږي چي دا د هغه وخت خربي دي چي آشوريان ځواكمن وو او
تاسو ئې گواښلئ اوس به دا وړاندوينه څنگه تعبريوئ.
• آيا د هغه ناجي له راتلو وروسته به ستاسو معامله له نورو قومونو رسه دايس وي لكه له رمو
رسه د هغو زمريانو معامله چي مېږي تر پښو الندي كوي او څريي ئې خو څوك ئې مخنيوى نه
يش كوىل؟!!
• كه تاسو موعود ناجي ته د انتظار د عقيدې جرړي ولټوئ درته ثابته به يش چي دا تر
مسيحيت ډېر زوړ تاريخ لري ،مسيحيانو او تر دوى وروسته نورو جاهيل او مرشكو مذاهبو له
هغوى اقتباس كړې ،د بودا په اړہ د بودايانو عقيده دا ده چي :بودا د خداى زوى دئ ،له
كړاوونو د خلكو ژغورونىك دئ ،د دوى د گناهونو پېټى ئې په خپلو اوږو واخيست ،روح القدس
د (مايا) په جسد كي حلول وكړ او بودا دنيا ته راغى ،كله چي وزېږېدو د آسامن لښكرو
خوشحالي وكړہ او فرشتو سندري وويلې ،حكيامنو بودا وپېژاندو چي په ده كي الهي روح ده،
بودا يو ځل د بتانو ځاى ته ننوت ،ټول بتان ورته په سجده شول ،د ژوند په وروستيو كي يو نور
پرې راكوز شو او د ده رس ئې احاطه كړ ،له ده سرت نور خور شو ،ليدونكو ئې وويل :دا انسان نه
دئ ،حتامً سرت خداى دئ ،كله چي مړ شو پلويانو ئې وويل :له خپل جسد رسه آسامن ته وخوت،
له هغه وروسته چي خپل كار ئې په زميك كي بشپړ كړ ،بېرته به زميك ته راگرځي چي صلح او
بركت ورپه برخه كړي ،بودا ازلي دئ ،له نوره جوړ شوى...
• د روم د بحريې شاوخوا مېشت قومونو كي تر مسيحيت د مخه دايس مذاهب راوالړ شول
چي په يوه رسي معبود ئې باور وو او دا گامن ئې كاوو چي هغه د انسان په بڼي كي ژوند كړى،
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مړ شوى او بېرته راژوندى شوى ،په دغو مذاهبو كي د مرتاس مذهب تر ټولو مشهور وو ،پلويان
ئې په دې عقيده وو چي مرتاس يو اتل ځوان او يو معبود وو ،د بې وزلو خلكو مرسته به ئې
كوله ،آسامن ته لوړ كړى شو ،اوس په هغه ځاى كي د خپلو پلويانو گټو ته پاملرنه كوي ،له
آسامنه به بيا زميك ته رايش!!
• بودايان ،د مرتاس پلويان او مسيحيان رسه ورته دي ،د دوى منتظر ناجي اول دنيا ته راغىل،
سرت سرت كارونه ئې كړي ،مړ شوى ،بېرته ژوندى شوى ،آسامن ته ختىل ،بيا به راځي ،د يهودانو
منتظر ناجي ال نه دئ پيدا شوى ،په مناسب وخت كي به پيدا يش او يهودانو ته به سرت سرت
كارونه وكړي ،د شيعه گانو منتظر ناجي پنځه كلن وو چي غائب شو ،تر اوسه ژوندى دئ ،خداى
د ټول عامل چاري ورسپارلې دي ،د شيعه وو دعاگاني د ده له الري او د ده په شفاعت او
وساطت قبلوي ،په مناسب وخت كي به رايش او د شيعه وو ټول دښمنان به ووژني!! تاسو په
خپله قضاوت وكړئ چي په دغو ډلو كي د كومي ډلي عقيده تر ټولو زياته د عقل خالف ده؟!!
قرآن فرمايي چي مسيحيانو او يهودانو د منتظر ناجي په اړہ خپل رشكي عقائد له مخكنيو
كافرانو ترالسه كړي:
َۡ
ََ
َ َ َُۡ
َۡ ُ ُ
ود ُع َز ۡي ٌر ۡٱب ُن ٱللهِ َوقَالَ ِت ٱلنَ َص َرى ۡٱل َمس ُ
يح ۡٱب ُن ٱللهِ ۖ ذل ِك قول ُهم بِأف َو ِههِ ۡم ۖ
َوقال ِت ٱليه
ِ
َُ ُ َ َۡ َ َ َ َ َ ْ
َۡ ُ َ ََ
ُ ََ َۡ ُ َ
ين كف ُروا ِمن قبل ۚ قتل ُه ُم ٱلله ۖ أني يُؤفكون * التوبة30 :
يض ِهون قول ٱل ِذ
او يهودانو وويل :عزير د خداى زوى دئ او مسيحيانو وويل :مسيح د خداى زوى دئ ،دا هيس د
دوى د خولو خربي دي ،له هغو كافرانو رسه خپله خربه ورته كوي چي (تر دوى) مخيك وو ،اللّٰه
دې دوى هالك كړي ،څنگه دوكه كېږي؟!!
د زمانې په هر پړاو كي چي خلكو د انسان په بڼي كي ځان ته معبود جوړ كړى ،دا كاذب او
دروغجن معبودان يا ټگامرو مذهبي مرشانو جوړ كړي ،يا مكارو سيايس مرشانو؟! كاذب معبود
هم د مذهبي مرش په الس كي دام وي او هم د مكار سيايس مرش په الس كي د خپل حريف د
ماتولو توره او ډال ،او دا دواړہ د انساني نړۍ عجيبي او حريانوونكې كرشمې دي .يو داعي او
مصلح به د ظلم خالف قيام وكړي ،د محكومو او مظلومو انسانانو لپاره به آزادي او عدالت
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وغواړي او په اوچت غږ به ووايي :انسانان ټول برابر پيدا شوي ،ظلم او جهل دوى په خپلو كي
وېشيل ،له يوه ئې بادار او له بل مريى جوړ كړى ،دا د ظلم نظام ړنگ كړئ ،دا د مظلومانو په
الس پښو كي پراته زنځريونه مات كړئ ،انسان بايد له خپل رب نه پرته بل ته رس ټيټ نه كړي...
مظلومان به ده او د ده دعوت ته د شك په سرتگه وگوري ،ظاملان به ئې خطرناك وگڼي ،د
امپراطور له نظام ،دين او مذهب نه د بغاوت په جرم به متهم يش ،مذهبي مرشان به ئې د وژلو
فتوى وركړي ،قايض به ئې په قتل محكوم كړي ،په دار به يش ،جسد به ئې په اور كي واچوىل
يش ،په صليب به وځړوىل يش ،خو همدا باغي ،مطرود ،محكوم او په صليب خېژول شوى به پس
له لنډي مودې د يوه نوي امپراطور لپاره د خپل مخكني رقيب په ضد يوه مؤثره وسيله يش،
هغه به د ظلم قرباني وگڼي ،مجسمې به ئې جوړي كړي ،هامغه مخكني مذهبي مرشان به ئې
يوه سپيڅلې هستي وگڼي ،د ده د ملانځني فتوى به وركړي ،له ده رسه به هر مخالفت او د ده
په ضد هره وينا او له عظمت ئې هر انكار به له خداى او له نوي نظام او له نوي دين او مذهب
نه بغاوت وگڼي ،هومره تبليغات به ورته وكړي چي عوام به ئې خداى وگڼي ،د هغه مجسمې به
جوړي كړي ،يو به ئې د مجسمو دكان جوړ كړي ،دا به ئې حرفه يش ،په خرڅولو به ئې ډېر څه
ترالسه كړي ،بل به ئې د څه ترالسه كولو لپاره مجسمې ته په سجده يش ،هغه ته به خپل
حاجتونه وړاندي كوي ،مرستي ته به ئې رابولي ،د خداى ځاى ناستى به ئې كړي ،په دې ترتيب
ب ه د نوي سيايس نظام په څنگ كي نوى مذهب رامنځته يش ،د زوړ نظام باغي به د نوي نظام
(اله) يش ،ټگامر مذهبي مرش به هم د (باغي) گرځولو په فتوى رسه خپله اجوره ترالسه كړي او
ه م له هغه (باغي) نه د (اله) جوړولو په فتوى رسه!! پرون د مخكني نظام د معبد مجاور وو او
نن د هغه (باغي) د قرب مجاور او متولي ،دا د طاغوت په الس د هر محرف مذهب د رامنځ ته
كېدو قصه ده او دا د شخصيتونو ،قربونو او بتانو د ملانځونكو قصه ده .له بودا رسه همدايس
وشول ،له عيىس عليه السالم رسه همدايس وشول او له ډېرو نورو رسه همدايس!!
آيا دې ته مو توجه كړې چي څنگه نن د هري كليسا په هر دېوال د عيىس عليه السالم هغه
مجسمه ترسرتگو كېږي چي په صليب ئې ځوړند ښيي ،په السونو او پښو ئې مېخونه ټك وهل
شوي ،وجود ئې تغمې تغمې ،زخمي زخمي او په وينو سور؟ له مجاور نه پوښتنه وكړہ چي دا
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څوك دئ؟ ولي په دايس دردوونيك حالت كي ښودل شوى؟ ځواب ئې دا دئ :دا مسيح ،د خداى
زوى او په خپله خداى دئ ،زميك ته راغىل وو ،د خپلو بندگانو د ژغورني لپاره!! پوښتنه وكړہ:
مگر څوك كوىل يش چي خداى په دار كړي ،په السونو ئې مېخونه ټك وهي ،په درو ئې ووهي؟
ځواب ئې دا دئ :هيڅكله نه ،ده په خپله ځان قربانۍ ته وړاندي كړ ،چي زموږ د گناهونو فديه
وركړي او د قيامت په ورځ د ده ټول منونيك له مؤاخذې او مجازات نه پرته مخامخ جنت ته والړ
يش!! پوښتنه وكړہ :دا نوري مجسمې د چا دي ،دوى ولي په صليب ځوړند ښودل شوي ،دوى هم
هر يو بېل خداى وو كه همغه يو خداى په بېلو بېلو څېرو كي؟ وايي به :دا د مسيح حواريون
وو ،د ده ملگرتيا ئې وكړہ او په همدې جرم په صليب ځوړند او په اور كي وسوزول شول ،پالر
خداى او زوى مسيح همدايس غوره گڼله!! پوښتنه وكړہ :دا ولي د هغه صليب نښه نن د هر
مسيحي په سينه ځوړنده ده؟ په دې صليب خو بايد د هغه امپراطور جسد ځوړند شوى وى او
د هغه د قرب د پاسه نصب شوى وى چي دا ئې مسيح عليه السالم او د ده د حواريونو لپاره جوړ
كړى وو!! ولي بايد د مسيحيانو د غاړو طوق وي؟ صليب خو د ماتولو دئ نه د ملانځلو ،دا خو د
وحشت او ظلم نښه ده ،سپكول او سوزول ئې پكار دي ،نه په غاړہ ځوړندول؟ پوښتنه وكړہ:
هغه خداى به ستا حاجتونه څنگه تررسه كړى يش چي ځان ئې ونه ژغورو ،خپل ملگري ئې ونه
ژغورل؟ څنگه ومنو چي د زميك او آسامنونو پيدا كوونىك خداى د مسيح د وړوكي جسد په
اندازه وړوىك كېدى يش ،پر خپل ځان دايس لوبي هم منىل يش؟ او دې ته ورته سلهاوو نورو
پوښتنو ته هيڅ ځواب نه شې ترالسه كوىل ،يو ځواب به واورې :كليسا ته راشه ،د زېړو اوبو غسل
وكړہ ،د كشيش د الس مقدس خواړہ وخوره ،مسيح ته په خپل زړہ كي ځاى وركړہ ،په تندي او د
خپيل سينې په ښي او كيڼ لوري دايس الس كېده چي د صليب نښه ترې جوړہ يش ،حقيقت به
درك كړې او د خپلو پوښتنو ځوابونه به ترالسه كړې!!
حسين ريض اللّٰ ه عنه هم د ظامل او مفسد يزيد په ضد غږ اوچت كړ ،د كوفې خلكو د ملگرتيا
ډاډ وركړ ،خو دى ئې د كربال په ميدان كي يوازي پرېښود ،زړہ ئې له ده رسه خو توري ئې له
يزيد رسه شوې ،د خپيل كورنۍ له اوياوو كسانو رسه په شهادت ورسېد ،خو كله چي د يزيد
واكمني پاى ته ورسېده ،اقتدار د ده د كورنۍ د مخالفينو په الس كي پرېوت ،نو حسين ريض اللّٰه
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عنه نه يوازي په خپله له شهادت نه وروسته امام حسين شو ،بلكه امارت د ده د اوالدې الهي
مسلم حق ،نه يوازي د ده په قرب زيارت جوړ شو ،بلكه د ده د پالر عيل ريض اللّٰه عنه لپاره هم
په دغه وخت كي قرب په گوته شو او د وخت حاكم ورباندي زيارت جوړ كړ ،قرب ئې هم د وخت
حاكم د يوه (خوب او رؤيا) په ترڅ كي وموندو ،تر دې وخته ئې قرب هيچا ته نه وو معلوم ،له
دې نېټې وروسته نه يوازي په نجف كي بليك په ډېرو نورو ځايونو كي هم د ده په نامه زيارتونه
جوړ شول ،په مزار رشيف او د كابل په كارته سخي كي هم!! چا چي يزيد ته د امام حسين ريض
اللّٰه عنه د وژلو فتوى وركوله د يزيد له تلو وروسته د دې زيارتونو مجاور شو ،د چا چي توري له
يزيد رسه وې اوس د كربال د پيښې په ياد خپيل سينې په زنځريونو وهي ،توري جامې اغوندي او
وير كوي!! همدا كسان د ده اوالده يوازيني حقيقي امامان گڼي او يو پنځه كلن ملىس ئې دايس
امام زمان گڼي چي خداى ته په خپلو دعاگانو كي وايي :خدايه! امام زمان له موږ نه رايض كړہ،
خدايه! د قيامت په ورځ مو د امام زمان په وړاندي رشمنده نه كړې ،خدايه! زموږ دعاگاني امام
زمان ته ورسوه!! اوس نو خداى د امام زمان قاصد شو ،خداى د امام زمان په دربار كي يو شفيع
شو ،له هغه دا غواړي چي د امام زمان په وړاندي د دوى شفاعت وكړي!! دا امام زمان پنځه كلن
ماشوم وو چي له خپله كوره غائب شو ،نه ئې تر دې وخته د شهادت كلمه زده وه ،نه ئې يو
ركعت ملونځ كړى ،نه ئې روژہ نيولې ،نه په قرآن پوهېدو ... ،خو رسه له دې د خلكو الرښود او
امام شو!! چا امام كړ؟ خداى ،چا درته وويل چي خداى د خلكو لپاره يو پنځه كلن ماشوم امام
ټاكىل؟ فوراً درته وايي :دايس خربي مه كوه چي كافر كېږې!! امام او الرښود خو هغه چا ته وايي
چي د خلكو مخي ته روان ،په ملانځه كي ورته مخيك او په ژوند كي ئې الرښود وي ،غائب كس
ته د امام لقب كارول يوه مغالطه ده ،اللّٰه تعاىل به څنگه د خلكو لپاره غائب امام ټاكي؟!!
چا چي له قرصونو او د قرصونو له واكمنانو كركه درلوده ،هر قرص ئې د ظلم نښه گڼله او په
همدې جرم له مخالفتونو رسه مخامخ كېدو او چا چي هر جگ قرب ړنگاوو ،اوس د دوى له
قربونو دايس قرصونه جوړ شوي چي نه فرعون په خپل ژوند كي درلود ،نه منرود او نه يزيد.
عجيبه ده ،عجيبه؛ د ژوندي لپاره قرص حرام دئ او د مړي لپاره جائز او د ثواب كار!!
هو؛ په كربال كي سرت جنايت وشو ،دردوونىك او نه هېرېدونىك ،خو كاش تا د كربال د
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دردوونكې پېښي ترڅنگ هغه توره ورځ هم غندىل چي كربال او نجف صليبي ځواكونو اشغال
كړل او په لسهاوو زره مظلوم عراقيان ،د امام حسين د جد امتيان ،په خپلو وينو كي ورغړېدل،
خو دا دئ برعكس گورو چي د نجف مجاور په لندن كي معالجه كېږي او عراق ته له راستنېدو
وروسته د نجف او كربال كنجياني (كليگاني) امريكايانو ته سپاري!!
مسيحي د عيىس عليه السالم مذهب هېر كړ او د ده د مجسمې ملانځل ئې مذهب شو او ده
د امام حسين د جد دين ته شا كړہ ،د امام حسين د قرب ملانځل ئې مذهب شو .گورئ چي
مسيحي د صليب طوق په غاړہ گرځوي او دا د كربال له خاوري د جوړ شوي مهر ټاپې په خپل
تندي!!
دا دئ گورئ چي سياست كله له پيغمرب نه د مذهب باغي جوړ كړي او كله له دينداره باغي
نه خداى!! كه د ټگامرو مذهبي مرشانو او د مكارو سياستمدارانو مكرونه عجيب دي ،نو تر دې
د هغه چا سفاهت د الزيات حريت او تعجب وړ دئ چي د دوى د مكر په دام كي پرېوځي او
(دروغ) د (مذهب) په نامه مني!! خو نه؛ ترڅو چي دنيا وي ،ساده لوح او سفيه انسانان به هم
وي او د ټگامرو په دام كي به د دوى پرېوتل هم!! كه سامري له سخوندر نه معبود جوړوىل يش
او هندو له غوا نه ،كه د يهودو ماليان د يوه واكمن په دربار كي مريم په زنا متهموي او زوى ئې
ساحر گڼي ،خو د بل واكمن په دربار كي ئې دا د خداى مور گڼي او زوى ئې د خداى زوى ،نو
له پنځه كلن غائب ماشوم نه امام زمان جوړول او خداى د ده قاصد گڼل هم ډېره نادره خربه نه
ده!! نو په دې هم ډېر تعجب مه كوئ چي څنگه يوه دايس كس ته له مرگ نه وروسته د امام
لقب وركوي چي له بل رسه ئې بيعت كړى او د هغه تر امامت الندي ئې په دولت كي كار كړى،
وايي :دا د دې لپاره چي هغه (تقيه) كوله( ،تقيه) خو د ثواب سرت كار دئ ،هومره چي ترشهادت
ئې هم اجر زيات دئ!! يعني (مذهبي خدعه) نه يوازي جائزه ده بلكه د ثواب موجب!! په دې
هم حريت مه كوه چي ولي به هغه څوك په خپله د زهرو جام څښي چي په غيب پوهېږي،
همغه كار چي وايي امام كاظم وكړ!! او عامل الغيب به ولي په دايس خلكو اعتبار كوي چي د
اعتبار وړ نه دي او دى به په ميدان كي يوازي پرېږدي او ولي به هغه څوك له خپل ملك نه
شړل كېږي چي (مترصف االمور) ئې گڼي او د (حاجتونو د تر رسه كېدو مرجع) ئې بولي ،څوك
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چ ي په خپل ژوند كي نه خپل مشكالت حل كوىل يش او نه د خپلو ملگرو ،نو له مرگ نه وروسته
به څنگه د ژونديو ستونزي حل كړي؟
مسيحيان د عيىس عليه السالم بيا راتلو ته منتظر دي ،خو كه هغه راغى نو تر هرچا د مخه
به دوى د ده مخالفت كوي ،د خپلو پلرونو په څېر به د هغه د وژلو لپاره مال تړي ،پلرونو ئې په
دې خاطر د ده د وژلو هوډ وكړ چي دى يو انسان دئ ،نه له ځانه دفاع كوىل يش او نه له خپلو
ملگرو ،د خداى پيغمرب خو بايد دايس نه وي ،بايد فرشته وي او د سرتگي په يوه رپ او د گوتي
په يوې اشارې رسه بايد زمكه او آسامن وخوځوىل يش او د دوى اوسني زامن به ئې هم دروغجن
گڼي ورته وايي به :ته هغه عيىس نه يې چي موږ ورته منتظر وو ،ته يو عادي انسان يې ،عيىس
خو د خداى زوى دئ او په مټو كي ئې د خداى زور .يهودان مسيح ته منتظر وو خو چي مسيح
راغى منتظر مسيح ئې ونه گاڼو او اميان ئې پرې رانه ووړ!!
كه دا نن هغه امام زمان رايش چي ځيني ورته منتظر دي او ووايي :د زمانې د فرعون او د
وخت د يزيد په خالف قيام وكړئ ،له اسالم نه دفاع ته چمتو شئ ،خپل هېواد د صليبي ځواكونو
له سلطې آزاد كړئ ،نو وبه گورئ چي تر هر چا د مخه ئې هغه څوك مخالفت وكړي چي نن
وايي  :عجل اللّٰه فرجه الرشيف :خداى دي د ده راوتل رانږدې كړي!! دغه خلك به ورته وايي :ته
خو هغه امام زمان نه يې چي موږ ئې په انتظار كي وو ،ته خو له موږ نه مرسته غواړې او له
هغه خو به موږ مرسته غوښته!! ته موږ قيام او جهاد ته رابلې ،حال دا چي امام زمان خو د يوې
گوتي په خوځولو رسه زمكه او آسامن خوځوىل يش!!
موږ هم د مسيح راتلو ته منتظر يو ،خو (انسان مسيح) ته ،هغه چي د يوه انسان په څېر به
ژوند كوي او لومړى كار به ئې د صليب ماتول وي .موږ هم مهدي ته منتظر يو ،خو يوه (انسان
او مجاهد) مهدي ته ،نه د خداى ځاى ناستى مهدي ته ،دايس مهدي ته چي د توحيد او عدالت
لپاره به جهاد كوي او لومړى جنگ به ئې له هغو آخوندانو رسه وي چي مرشك شوي ،د جهاد
مخالفت كوي او له دين نه ئې دكان جوړ كړى .په دې حريانوونكو خربو تعجب مه كوه ،دا ځكه
چي سياست له پيغمرب نه د مذهب باغي جوړوىل يش او له باغي نه خداى او معبود!!
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ناحوم
د دې كتاب په مقدمه كي راغيل :ناحوم نبي د دې كتاب ليكونىك دئ چي د ده په اړہ دقيق
معلومات په الس كي نشته ،دومره پوهېږو چي دى د القوش په نامه د يوې سيمي اوسېدونىك
وو!!  ...ناحوم د آشوري امپراطورۍ د سقوط وړاندوينه كوي ،نينوا ته د يونس له سفره يوه
پېړۍ وروسته دا وړاندوينه شوې ده ... ،او په  612مخيك له ميالده او له دې وړاندويني پنځوس
كاله وروسته د آشور لويه امپراطوري د بابل په وړاندي په گونډہ شوه او نينوا دايس له خاورو
رسه برابر شو چي لرغون پوهانو 2500كاله وروسته د هغه ځيني وران ويجاړ آثار او پاته شوني
وموندل!!
وړاندوينه ئې دايس ده لكه يو شاعر چي د خيال په عامل كي د خپل هېواد د دښمن د ماتي
هيله كوي او دا متنا په خپلو رنگينو الفاظو كي څرگندوي چي د دښمن په هېواد ناڅاپي بريد
ويش ،ښارونه ئې وران يش ،خلك ئې ووژل يش ،په كليو او كورونو ئې اور گډ يش او هر څه ئې
له خاورو رسه برابر يش!! پوښتنه دا ده چي د بايبل ليكوال به څنگه دا ثابته كړي چي دا
وړاندوينه د نينوا له سقوط نه مخيك شوې؟ دى خو د ليكوال په اړہ دقيق معلومات هم نه لري،
له دې خرب نه دئ چي څه وخت پيدا شوى ،څه وخت وفات شوى او دا كتاب ئې كله ليكىل!! آيا
دايس ويناوو ته څوك د يوه نبي د وړاندويني په سرتگه كتىل يش چي نيمه پېړۍ وروسته تررسه
كېږي؟ كه څوك ووايي :دا لويه ونه به ړنگه يش ،ټوټې ټوټې به يش ،وبه سوزوىل يش ،آيا دا
564

بايبل د قرآن په رڼا كي

وړاندوينه گڼىل شو؟ په دايس حال كي چي لنډہ موده وروسته د دې سړي خربه رښتيا كېږي ،كه
څوك ووايي :دا سرته ماڼۍ به رانسكوره يش ،دا لويه امپراطوري به په زوال محكومه يش ،طبيعي
ده چي دا دواړہ كارونه كېږي ،نه يوه ماڼۍ د تل لپاره پاته كېږي او نه كومه سرته امپراطوري،
كه دا كارونه ويش آيا د دې سړي خربي وړاندويني گڼىل شو؟ د روسانو په ضد د جهاد په دوران
كي د افغانستان ډېرو مجاهدينو دايس گامن كاوو چي شوروي اتحاد به د بريتانيا په برخليك
اخته يش ،همدايس وشول ،له افغانستان نه ووتل او د شوروي اتحاد وېروونكې امپراطوري ټوټې
ټوټې شوه ،نن ډېر دا گامن كوي چي امريكا به د شوروي اتحاد په برخليك اخته كېږي ،كه
همدايس وشول دې ته به په كومه سرتگه گورې؟ آيا هغو كسانو ته به د نبي لقب وركوې چي
دايس وړاندويني ئې سمي وختې؟!!

حبقوق
د دې كتاب په رسيزي كي هم راغيل :حبقوق نبي احتام ًال دا كتاب د  605او  586ميالد نه
مخيك كلونو په منځ كي ليكىل ،په خپل كتاب كي دا پوښتنه كوي چي ولي يهودان دومره پليت
او گناهگار دي او له دوى غواړي چي توبه وكړي او له رشارتونو الس واخيل كه نه نو خداى به د
دوى شاملي دښمن ،بابليان راولېږي چي د يهودانو هېواد له خاورو رسه برابر كړي ... ،حبقوق
خداى ته شكايت كوي :اې خدايه! تر كله به له تا مرسته غواړم چي زما دعاء قبوله كړې؟ هر
څومره چي چيغي وهم گټه نه لري ځكه ته مو له ظلمه نه ژغورې!! تر كله به د دغو بې عدالتيو
شاهد وم؟ ولي څه نه كوې؟ ته زما چيغي نه اورې ....اې خدايه! تا بابليانو ته قدرت وركړ چي
موږ مجازات كړي ،صحيح ده چي موږ گناهگار يو ،خو دوى تر موږ زيات گناهگار دي .. ،ته تر
دې ډېر عادل يې چي بې عدالتي تحمل كړې ،نو ولي هغه وخت ساكت يې چي ارشار هغه خلك
له كومي تېروي چي تر دوى ئې گناه كمه ده؟ خداى ځواب وركوي :دا دررسه په ډبري وليكه چي
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 ...بدكاران به خامخا له منځه ځي او نېكان به ژوندي پاته كېږي ځكه چي پر خداى اميان لري .له
دې وروسته د حبقوق دعاء او هغه ډاډ بيانوي چي د دغه ځواب له اورېدو وروسته وررسه راپيدا
شوى او په همدې رسه كتاب پاى ته رسوي!!

صفنيا
د دې كتاب په رسيزه كي راغيل :ښايي صفنيا نبي دا كتاب په  625مخيك له ميالده ليكىل
وي ...صفنيا په دې كتاب كي وړاندوينه كوي چي خداى به حتامً له يهودانو او هغو قومونو رسه
محاسبه وكړي او مجازات به ئې كړي چي عدالت نه مراعاتوي ...هغه ارسائيليانو ته وايي :كه
خداى ته راوگرځئ او د ده اطاعت وكړئ نو له دې مجازات نه به وژغورل شئ ...د كتاب آخري
مبحث د ارسائيليانو د هغه قدرت او عظمت په اړہ دئ چي خداى به ئې د دوى په برخه كړي...
)
دا كتاب د بايبل د نورو كتابونو په څېر د خداى په سختو او له مبالغې ډكو گواښونو دايس
پيل كېږي :خداى فرمايي :د زميك له رس نه به هر څه له منځه يوسم ،انسانان ،حيوانات ،د هوا
مرغان او د اوبو ماهيان ...دا رشير انسان به له ټولو هغو بتانو رسه له منځه يوسم چي دى ئې
ملانځي!! بيا يو په بل پيس ټول هغه خلك په ډېر تفصيل رسه يادوي چي خداى ئې د هالكولو
پرېكړہ كړې او خداى ته دا قول منسوبوي :هغه ورځ به له څراغ رسه په اورشليم كي گرځم او
هغه خلك به راپيدا او مجازات كړم چي گامن كوي زه ئې له گناهونو خرب نه يم او له دوى رسه
څه كار نه لرم ...دا سخته ورځ ده ،د خرابۍ او ورانۍ ورځ ،د تيارې او ظلمت ورځ ،د ورېځو او
تيارو ورځ ،په شپېلۍ كي به پو يش ،جگړہ به پيل يش ،كالگاني او برجونه به رانسكور يش ...د
ارسائيليانو د گاونډيو ښارونه به ويجاړ يش ،په خپل ژوند لوړہ كوم چي موآب او عمون به د
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عموره او سدوم په څېر له منځه والړ يش ...زما د قوم پاته شونې به دوى تاالن كړي او سيمي به
ئې ونييس!!! نينوا به دايس وران يش چي د رمو څرځاى به ترې جوړ يش!!!
گورئ چي دلته هم د نورو كتابونو په څېر د ارسائيليانو او د دوى د دښمنانو بحث دئ او
وړاندويني په دې راڅرخي چي د خداى د قوم بهرني او كورني دښمنان به له منځه والړ يش،
هرڅه به ئ ې د خداى د قوم په الس غارت او سيمي به ئې د دوى په الس ترصف يش!!! او دايس
ورځ به رايش چي خداى دوى ته وايي :اې اورشليمه! په خوښۍ رسه رسود وايه ،اې ارسائيل! د
ښادۍ نعره اوچته كړہ ،ځكه چي خداى ستا مجازات تم كړ او ستا دښمنان ئې خواره واره كړل،
په خپله خداى ،د ارسائيليانو پاچا په تاسو كي مېشت دئ ،نور به بالگاني تا نه وېروي!!
د بايبل ليكونىك دې ته نه دئ متوجه چي څو كرښي وړاندي خداى ته دا كالم منسوبوي :د
زميك له رس نه به هر څه له منځه يوسم ،انسانان ،حيوانات ،د هوا مرغان او د اوبو ماهيان ئې...
دا رشير انسان به له ټولو هغو بتانو رسه له منځه يوسم چي دى ئې ملانځي!! خو وروسته بيا د
دې پرېكنده وينا خالف د يهودانو د ژوندي پاته كېدو خربه كوي!! آيا يهودان د زميك د هغو
انسانانو په ضمن كي نه راځي چي خداى ئې د ختمولو خربه كړې؟!! په مخكني كالم كي خو د
استثناء هيڅ مجال نه تر سرتگو كېږي!!
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حجي
بايبل دا كتاب دايس معرفي كوي :دا كتاب حجي نبي ليكىل ،له ميالد نه مخيك د  620كال
شاوخوا كي ،په دې وخت كي يهودان په بابل كي له تبعيد نه بېرته راستانه شوي وو او په
اورشليم كي ئې د خداى د كور په جوړولو الس پوري كړى وو ...خو هغه ئې نيمگړى پرېښود...
په همدې سبب خداى له لوږي ،فقر او وچكالۍ رسه مخامخ كړل ...په دې وخت كي حجي نبي
راڅرگند شو او يهودان ئې تشويق كړل چي د خداى د كور رغونه پيل كړي.
حجي ته د خداى پيغام دايس گڼي :خلكو ته ووايه :آيا دا صحيح ده چي تاسو په آبادو
كورونو كي اوسېږئ او زما كور وران پاته دئ؟!! زه ناراض يم ،نو ځكه ډېره دانه كرئ خو كمه
غله ترالسه كوئ ،خورئ خو نه مړېږئ ،څښئ خو نه خړوبه كېږئ ،جامې اغوندئ خو نه تودېږئ،
اجوره ترالسه كوئ خو دايس ده لكه چي په سوريو جېبونو كي ئې اچوئ ...د دې پيغام په اورېدو
رسه ووېرېدل او كار ئې پيل كړ ،نو خداى په ځواب كي دا پيغام ورته راولېږو :زه له تاسو رسه
يم ....ډېر ژر به آسامنونه ،زمكه ،سيندونه او وچه ولړزوم ،ټول قومونه به نسكور كړم ،شتنمۍ
به ئې دغه كور ته رايش ...او حجي ته د خداى بل پيغام دايس گڼي :زرو بابل د يهودا حاكم ته
ووايه :ډېر ژر به آسامنونه ،زمكه ولړزوم او د واكمنانو تختونه به نسكور كړم او قدرت به ئې له
منځه يوسم ...خو كله چي دا كارونه تررسه يش ،اې زروبابل! زما خدمتگاره! ته به ما ته دايس وې
لكه د گوتې غمى ،ځكه چي ته مي غوره كړى يې!! خو زروبابل مړ شو او له ده وروسته ډېر نور
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هم راغلل والړل او د بايبل د خداى دا وعده تررسه نه شوه!!

بايبل د قرآن په رڼا كي

569

زكريا
بايبل د دې كتاب په مقدمه كي لييك :د زكريا نبي كتاب د هغو زياتو وړاندوينو په سبب
ډېر معروف دئ چي د موعود مسيح په اړہ ئې كړې دي ،حجي او زكريا په يوه وخت كي
اوسېدل ،دواړو خلك د خداى د كور بياودانولو ته هڅول ...زكريا به خلكو ته ويل :موعود مسيح
راتلونىك دئ ،كله چي هغه رايش په ټولي دنيا به حكومت كوي ... ،د زكريا ځيني وړاندويني 500
كاله وروسته د مسيح په راتلو رسه تررسه شوې ،نوري برخي به ئې د مسيح د بيا راتلو په وخت
كي تررسه يش!! دا كتاب په اتو خوبونو مشتمل دئ...
دا زكريا ته د خداى لومړى پيغام گڼي :زه ستاسو له نيكونو ډېر ناراضه او پرې غصه وم ،خو
اوس تاسو ته وايم :كه زما په لوري راوگرځئ زه ستاسو لوري ته درگرځم ...بل پيغام دا رؤيا وه :د
يو نهر په ژۍ ،د ونو په منځ كي مي يوه فرشته په رسه آس سوره وليده ،تر شا ئې رسه ،ژيړ او
سپين آسونه والړ وو ،ومي پوښتل :زما ساالره! دا آسونه د څه لپاره هلته والړ دي؟ راته وئې
ويل... :خداى رالېږلي دي چي د زميك حالت وڅېړي ،بيا د دغو آسونو سورو فرشتې ته وويل :په
ټولي نړۍ كي وگرځېدو هر ځاى كي صلح او آرامي ده!! د خداى فرشتې چي دا خربه واورېده
وئې ويل :اې خدايه! اويا كاله كېږي چي د يهودا پر ښارونو غصه وې ،څومره وخت به نور
تېرېږي چي بيا پرې رحم وكړې؟ د خداى ځواب فرشتې ته تسيل وركوونىك وو!! بيا فرشتې ما ته
وويل :زما لخوا دا پيغام اعالن كړہ :زه په اورشليم او يهودا باندي ډېر غريت كوم او په هغو
قومونو غصه ناك يم چي په امنيت او آرامۍ كي دي.
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د دې خربو معنى دا ده :د خداى فرشته د نورو فرشتو د هغي وينا په اورېدو خفه شوه چي
وئې ويل :په ټولي نړۍ كي آرامي ده!! خداى هم د دې خربي په اورېدو خفه شو ،غريت ئې په
جوش راغى او فيصله ئې وكړہ چي له ډېر رحمت او پېرزوينو رسه به د يهودانو خوا ته راځم !!
اورشليم ته به بركت وركړم او په خپله به په كي مېشت شم!!
بل خوب ئې :د حيواناتو څلور ښكرونه مي وليدل ،له فرشتې مي پوښتنه وكړہ :دا څه دي؟
هغې راته وويل :دا د نړۍ هغه څلور ځواكونه په گوته كوي چي د يهودا ،ارسائيل او اورشليم
خلك ئې خواره واره كړل ،بيا فرشتې څلور پښان راوښودول ،پوښتنه مي وكړہ :دا د څه لپاره
راغيل؟ فرشتې وويل :دا راغيل چي دغه څلور ښكرونه  ...ټوټې ټوټې كړي!!!  ...بيا مي په يوه بل
خوب كي يو سړى وليدو چي د اندازه كولو لرگى ئې په الس كي وو ،ومي پوښتو :چېري روان
يې؟ هغه راته وويل :ځم چي اورشليم اندازه كړم او وگورم چي د ټول قوم لپاره كافي پراخواىل
لري كه نه ...بيل فرشتې وويل :ورته ووايه :يوه ورځ به اورشليم دايس له خلكو ډك وي چي ډېر
به له حصار نه بهر اوسېږي ،خو خوندي به وي ،ځكه په هغه ورځ به خداى په خپله د يوه
اورين حصار په توگه د دوى حفاظت كوي!! اې يهودانو! د اورشليم په لوري وتښتئ او هلته
مېشت شئ ،زه خداى غوره كړى يم او د هغو قومونو د مقابلې لپاره ئې لېږىل يم چي تاسو ئې
ځورولي يئ ،ستاسو ځورول د خداى ځورول دي ،ځكه تاسو د خداى د سرتگو تور يئ!! له دوى
رسه به وجنگېږم ،ټول به ستاسو غالمان كړم ...اې اورشليمه! د خوښۍ سندري ووايه چي خداى
فرمايي :زه راځم چي په تاسو كي مېشت شم!!!
دا همغه خوبونه دي چي بايبل ئې په وار وار او د بېالبېلو انبياوو په نامه راوړي ،نه يوازي
محتوى ئې يوه ده بليك تر ډېره حده ئې الفاظ هم رسه ورته دي!! دا خوبونه ،وړاندويني او
زېري دايس دي چي د ټولو محكومو او له كړاوونو ،ستونزو او مصيبتونو رسه الس او گرېوان
ولسونو ته د دوى سيايس ،مذهبي او قومي مرشانو وييل ،هر يوه د خپل ولس د تشويق لپاره
ويل :ډاډہ اوسئ ډېر ژر به دا حالت پاى ته ورسېږي ،دا د غم او وير توره شپه به تېره يش ،د
خوشحالۍ او آزادۍ سباوون به رايش ،ستاسو دښمنان به ډېر ژر له ماتي رسه مخامخ يش....
توپري ئې يوازي په دې كي دئ چي بايبل د رؤيا او خوب رنگ وركړى!!
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د زكريا بل خوب دايس رااخيل :سرت كاهن يهوشع مي وليد چي د خداى د فرشتې په وړاندي
والړ دئ ،شيطان هم د فرشتې په ښۍ خوا كي والړ وو او په يهوشع ئې تورونه لگول ... ،يهوشع
له گنده جامو رسه والړ وو ... ،د ده جامې ئې وربدلې كړې ،بيا فرشتې ورته وويل :وگوره ستا
گناهونه مي درنه لري كړل او دا ده نوې جامه دراغوندم!!  ...اې يهوشع! او اې كاهنانو! ما ته
غوږ شئ :تاسو د هغه څه لپاره يوه نښه يئ چي وروسته به واقع يش :زه خپل خدمتگار چي
ښاخ (څانگه) نومېږي ،راومل او په يوه ورځ به د دې سيمي گناه رفع كړم ،زه به دا پر هغي ډبري
وليكم چي د يهوشع خوا كي ده!! كله چي هغه ورځ رايش نو ستاسو هر يو به خپل گاونډى رابيل
چي راشه د انگور او زيتون تر سيوري الندي په ډاډہ زړہ او امنيت كي كښېنه!!
د بايبل په حاشيه كي ليكل شوي :دا خدمتگار چي نوم ئې ښاخ ښودل شوى مسيح دئ!!!
پوښتنه كوو :څنگه پوه شوې چي دا د مسيح په اړہ وړاندوينه ده؟ هغه ډبره چېري ده چي
خداى دا وړاندوينه پرې ليكلې؟ مسيح خو په هيڅ كتاب كي د څانگي او ښاخ په نامه نه دئ ياد
شوى!! دا ستا خداى ولي رصيح او سپيني خربي نه يش كوىل؟ ولي په رصيحو الفاظو نه وايي چي
مسيح د مرميي زوى رالېږم؟ مجامله خو هغه څوك كوي چي د رصيح خربي كولو جرأت نه لري،
وېرېږي او يا په خپيل خربي باور نه لري او دا شك لري چي خپله خربه تررسه كوىل شم كه نه؟ تا
خو وييل چي زكريا له عيىس عليه السالم نه  500كاله مخيك تېر شوى!! كه دا خربه رښتيا وي نو
يهوشع او نور كاهنان څنگه د مسيح د راتلو نښه كېدى يش؟ كله چي مسيح دنيا ته راتلو نو د
دوى هډوكي هم وراسته شوي او پنځه پېړۍ پرې تېري شوې وې؟!! دوى ولي ونه توانېدل چي
خپل گاونډي ته ووايي :راشه! د انگور او زيتون تر سيوري الندي خاطر جمع كښېنه؟!!
دې ته ورته ډېر نور گډ وډ خوبونه رااخيل او د هر يوه تعبري دايس وړاندي كوي چي له ده
پرته ئې هيڅ معرب او هيڅ انسان نه يش منىل ،او په پاى كي د يهودانو د سرت او فاتح پاچا او په
ټولي نړۍ د ارسائيليانو د غلبې او براليس خربي كوي او وايي :په دې وخت كي به د داؤد د
كورنۍ او د اورشليم د خلكو لپاره دايس چينه وبهېږي چي دوى به له ټولو ناپاكيو او گناهونو
پاك كړي!!! د بتانو عبادت به پاى ته ورسېږي ،زمكه به له دروغجنو انبياوو او فال نيونكو پاكه
يش ،انبياء به له نبوت (د جذبې نڅا) نه رشمېږي او د خلكو د غولولو لپاره به د انبياوو جامه نه
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اغوندي!! هر يو به وايي :زه نبي نه يم ،بزگر يم ،له ځوانۍ تراوسه مي دنده بزگري ده!! او كه
پوښتنه ترې وكړې چي دا د بدن زخمونه دي څه وايي؟ ځواب به دركړي :له دوستانو رسه په
نښتي كي زخمي شوم!!! (د بايبل په حاشيه كي د دې زخمونو په اړہ راغيل :دروغجنو انبياوو به
خپل بدن زخمي كاوو ،د تفصيل لپاره ئې د لومړيو پاچايانو كتاب ته مراجعه وكړئ!!)
دا عجيب اعرتاف دئ ،د بايبل د دروغجنو انبياوو حقيقت ئې په ډېره دقيقه توگه انځور كړى
او ښيي چي دوى په خپلو جامو خلك غولوي ،جذبه كېدل ،نڅا او حتى ځان زخمي كول به ئې د
اخالص او خداى ته د قرب نښه گڼله!! ډېر رشكي مذاهب په دې بيامرۍ اخته دي ،شيعه وو هم
د كربال د پېښي په ياد ځان په زنځريونو وهل او خپل رسه پرهارونه خلكو ته ښودل له دوى زده
كړي ،د بايبل دا خربه صحيح ده چي د حق او الهي دين د غلبې په وخت كي د دغو دروغجنو
انبياوو ټغر ټولېږي ،خلك ئې په ماهيت پوهېږي ،نور نه يش كوىل په خپيل سپېڅلې جامې!! او
خپلو دروغجنو وړاندوينو خلك وغولوي ،نور به (د جذبې نڅا) ،د خداى د ذكر په نامه مستي
كول ،ساز رسود غږول ،رقص او نڅا كول او دې ته د عبادت نوم وركول نه وي ،نه به د هندوانو
رياضتونه وي ،نه د مسيح د زخمونو په نامه ځان زخمي كول او نه د كربال په نامه ځان په
زنځريونو وهل ،چا چي دا غلطي كړې وه ځان به تربئه كوي!!
د بايبل دې خربي ته هم ځري شئ :متعال او قادر خداى فرمايي :اې توري! پاڅه زما د شپون
په ضد ،هغه څوك چي زما مل او همكار دئ ،شپون ووهه چي مېږي خورې يش!! زه به خپل قوم
ووهم ،له دريو دوه برخي به ئې له منځه والړي يش ،پاته درېيمه به له اوره تېره كړم او صفا به
ئې كړم ،دايس لكه رسه زر چي په اور صفا كېږي!!  ...زه به وايم دا زما قوم دئ ،دوى به وايي:
خداى زموږ خداى دئ!! په حاشيه كي لييك چي دا د مسيح په اړہ وړاندوينه ده!!
د بايبل له منونكو پوښتنه كوم:
• كه د بايبل له لوستلو مخيك تاسو په كوم كتاب كي دا جملې لوستلې وى ،آيا دا شپون به مو
مسيح او دا به مو د ده په اړہ وړاندوينه گڼله؟ مخصوصاً كه دا هم درته ويل شوي وى چي دا
وړاندوينه د ده تر تولد پنځه سوه كاله مخيك شوې؟ آيا له تاسو پرته به دايس څوك پيدا يش چي
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له دغو الفاظو همدا انتباه واخيل؟ كه دا د عيىس عليه السالم په اړہ وړاندوينه وى ولي يهودانو
ونه منله؟!!
• ولې به خداى توري ته وايي چي شپون ووهه؟ او ولي به خداى دا خربه پنځه سوه كاله مخيك
كوي؟ د دې گټه څه ده؟ ك ه هدف دا وي چي خلك د مسيح راتلو ته ذهن ًا چمتو يش ،بايد دا
خربه په واضحو الفاظو شوې وى نه په دايس گونگو الفاظو چي د بايبل له ليكونيك پرته هيڅوك
دا معنى نه يش ترې اخيستىل؟
• مسيح خو نه شپون وو او نه په توره وهل شوى ،نو د دې حكم معنى څه ده؟
د كتاب په پاى كي د نورو كتابونو په څېر د ارسائيليانو د لويي پاچايۍ د جوړېدو وړاندوينه
شوې!! همغه چي د مسيح له راتلو وروسته هم جوړہ نه شوه!!
قرآن د بايبل دا ادعاء له بنسټه ردوي چي زكريا عليه السالم تر عيىس عليه السالم نه پنځه
سوه كاله مخيك تېر شوى ،يا ئې وړاندويني كولې او يا په غيب پوهېدو ،وايي چي زكريا عليه
السالم د عيىس عليه السالم د مور مريم عليها السالم تربيت او روزنه په غاړہ درلوده ،د ده هغه
زوى چي اللّٰه تعاىل په زړښت كي وركړ يحيى نومېدو چي د عيىس عليه السالم نږدې همزوىل او
مؤيد وو .قرآن وايي چي زكريا عليه السالم يوه ورځ د مرميي خوا ته بې موسمه مېوه وليده،
پوښتنه ئې وكړہ :مرميي! دا له كومه راغلې؟ هغې ورته وويل :اللّٰه تعاىل خپلو بندگانو ته له
محاسبې پرته رزق وركوي ،زه ئې مستحقه نه يم ،خو اللّٰه تعاىل هيس پر ما پېرزوينه كړې او دا
بې موسمه مېوه ئې راكړې!! د مرميي دې حالت او دې وينا په ده كي دا هيله راوالړہ كړہ چي
كېدى يش اللّٰه تعاىل ما ته هم بې موسمه اوالد راكړي ،دعاء ئې وكړہ ،اللّٰه تعاىل ئې دعاء قبوله
كړہ ،يوه فرشته ئې د زوى د زېري لپاره وروليږله ،زكريا عليه السالم ملونځ كاوو چي فرشتې زېرى
وركړ ،ده په ځواب كي وويل :اې خدايه! ما ته به څنگه زوى راكوې ،زه خو زوړ يم او مريمن مي
شنډہ ده؟! د دې نښه به څه وي؟ ورته وويل شول :نښه ئې دا ده چي د زوى د تولد په مهال به
درى ورځي خربي ونشې كړى!! په دې رسه قرآن موږ ته وايي :د بايبل دا وينا چي زكريا او نور
انبياء عليهم السالم په غيب پوهېدل او وړاندويني ئې كولې غلطه او بې بنسټه ده ،زكريا عليه
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السالم له دې خرب نه وو چي مرميي عليها السالم ته بې موسمه مېوه راځي ،له دې خرب نه وو چي
اللّٰ ه تعاىل به ده ته زوى وركړي ،په دې نه پوهېدو چي كله به ئې زوى په برخه يش ،په دايس
حال كي چي فرشتې د زوى زېرى وركړى وو له اللّٰه تعاىل ئې نښه غوښته!! حقيقت دا دئ چي
قرآن له ماسوى اللّٰ ه د علم غيب په نفي كولو رسه د ټولو هغو ټگامرو مذهبي مرشانو ،فال
نيونكو او نجوميانو په رس سخت گوزار وركړى چي خلك غولوي او په دې نامه پيسې ترې شكوي
چي له راتلونكو پېښو دې خربوو ،درته وايو چي له كومو گواښونو رسه مخامخ يې ،چا درباندي
كوډي كړې ،څنگه به ترې وژغورىل شې ،څنگه خپلو موخو ته رسېدى شې؟ څنگه به دي آرمانونه
تررسه يش؟ كوم خنډونه دي په مخيك پراته دي؟ ....او بايبل د دغو ټگامرو لپاره الر پرانيستې،
خو بايبل هم كله كله دې ته مجبور شوى چي ووايي :دا وړاندويني د رښتينو انبياوو كار نه بليك
د دروغجنو انبياوو دروغجني وړاندويني وې!!

مالكي
دا د عهد قديم وروستى كتاب دئ ،په رسيزي كي ئې لولو :مالكي نبي نږدې سل كاله له
حجي او زكريا وروسته اوسېدو ... ،په دې وخت كي د خداى د كور رغونه بشپړہ شوې وه ...په
دې كتاب كي دا پوښتني كوي :خداى ولي موږ پرېښي يو؟ هغه له موږ څه غواړي؟ په څه مو
هغه له ځانه ناراضه كړى؟ كله چي هغه راڅرگند يش څوك ژوندى پاته كېدى يش؟ آيا څوك كوىل
يش خداى دوكه كړي؟ د كتاب په پاى كي مالكي د موعود مسيح د راتلو زېرى وركوي ،كتاب په
دې وينا پيل كېږي :خداى وايي( :ما تل له تاسو رسه محبت كړى) او د مسيح د راتلو په دې
وعدې پاى ته ريس( :او ستاسو لپاره چي زما وېره په زړہ كي لرئ ،د عدالت ملر به له خپلو
شفابخښونكو وړانگو رسه طلوع وكړي او تاسو به دايس خوښ او خوشحاله ټوپيك وهئ لكه
خوسيك چي بېديا ته بېول كېږي!! د مالكي په كتاب رسه د عهد عتيق كتاب پاى ته ريس او نړۍ
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به د مسيح راتلو ته څلور سوه كاله د انبياوو له ويناوو پرته په انتظار كي پاته كېږي ...
بايبل لييك :خداى د مالكي په الس ارسائيليانو ته دا پيغام ولېږو :ما تل له تاسو رسه محبت
او دوستي كړې ،خو تاسو وايئ :له موږ رسه دي څنگه دوستي كړې؟ خداى فرمايي :ما ستاسو له
جد يعقوب رسه محبت او دوستي وكړہ كه څه هم د دې وړ نه وو!! او په دې توگه مي تاسو ته
خپله دوستي دروښوده!! خو عيسو چي د ده ورور وو هغه مي وراټو او د ده غرنۍ سيمه مي
ورانه كړہ او د گيدړو د اوسېدو ځاى مي ترې جوړ كړ!! ښايي ادوميان ،د عيسو اوالد ،به ووايي:
مو ږ بېرته ځو چي خپله سيمه آباده كړو ،خو خداى وايي :كه ئې آباده كړئ زه به ئې بېرته ورانه
كړم!! سيمه به د رشارت د سيمي په نامه او دوى به د هغه قوم په نامه ياد يش چي خداى ئې
هيڅكله نه بخښي!!
د دې كتاب همدا څو جملې ښايي د دې لپاره كافي وي چي لري ئې وغورځو او ووايو :دا د
اللّٰ ه تعاىل له لوري پيغام نه بليك د يهودانو له قومي تعصب نه راخوټېدلي بې بنسټه او بېهوده
افكار او عقائد دي ،عادل خداى به څنگه د هغه يعقوب اوالد ته هيڅ په هيڅه او له كوم دليل
نه پرته د عيسو پر اوالد ترجيح وركوي چي دى ئې نااهله بولي؟! ولي به بې موجبه او يوازي په
دې سبب د ادوميانو سيمه ورانوي چي د ارسائيليانو تربورونه دي؟ د اللّٰه تعاىل معامله له هر
انسان رسه د ده د عمل او عقيدې له مخي وي ،نه د قومي او نژادي توپريونو له مخي ،كوم
قايض چي د چ ا په اړہ د ده له عمل او كړو وړو پرته په بل بنسټ قضاوت وكړي ،موږ ئې ظامل
او بې انصافه قايض گڼو ،كوم نظام چي يوه قوم ته پر بل قوم ترجيح وركړي هغه يو ظاملانه
نظام شمېرو ،په كوم قانون كي چي انسانان برابر ونه گڼىل يش او قومي او نژادي توپريونو ته ئې
اعتبار وركړى وي غلط او د عدالت خالف قانون گڼو ،هغه حاكم چي د يوه نااهل پالر نااهل
اوالد ته د اهل پالر پر اوالد ترجيح وركړي!! بې انصافه او ظامل حاكم بولو ،آيا اللّٰه تعاىل ته د
دايس بې عدالتۍ او بې انصافۍ نسبت كول سرت كفر نه دئ؟ يهودان د قومي تعصب او په نورو
د خپل قوم د غوره والي ثابتولو لپاره له دې هم ډډہ نه كوي چي خپل خداى په بې عدالتۍ
تورن كړي!! هيڅ عدل او عقل د بايبل دا خربه نه يش منىل ،له يوه متعصب او ظامل انسان نه
پرته بل څوك دايس غلطه خربه نه كوي!!
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د بايبل دې خربو ته هم غوږ شئ چي د خداى له لوري ئې كاهنانو ته كوي :ستاسو زامن به
تنبيه كړم ،د هغو حيواناتو خوشايي به ستاسو پر مخ وتپم چي زما لپاره ئې قرباني كوئ او تاسو
به د خوشايو په څېر لري وغورځوم!!
خداى خو پرېږده آيا يو رشيف انسان دايس خربي كوي؟ ولي به د پالر په گناه زوى تنبيه
كېږي؟ كوم عدالت دا جائز گڼي؟ آيا دا الفاظ د اللّٰه تعاىل د كالم الفاظ كېدى يش؟
دې الفاظو ته هم ځري يش :آيا موږ ټول د يوه پالر اوالد نه يو؟ آيا ټول يوه خداى نه يو پيدا
كړي؟ نو ولي يو له بل رسه خيانت كوو؟ ولي هغه ژمنه ماتوو چي خداى زموږ له پلرونو رسه
كړې؟ خو دا خربي د دې لپاره كوي چي ولي د يهودا د قبيلې ځينو خلكو له نورو قبايلو رسه
خپلوي كړې او د دوى له لوڼو رسه ئې نكاح كړې!! ډېره عجيبه ده!! هغه دليل چي د دوى د
غلطي عقيدې د ترديد لپاره وړاندي كېږي دوى ئې د ځان لپاره مستمسك گڼي!! د دې خربو
معنى خو دا ده چي انسانان د يوه پالر اوالده دي ،خداى او خالق ئې يو دئ ،نسل او نژاد ئې يو
دئ ،قومي توپريونه ارزښت نه لري ،هيڅ قوم پر بل د ځان لوړ گڼلو حق نه لري!! هغه مذهب
چي د خلكو ترمنځ قومي او نژادي پولې رابايس ،كوږ او شيطاني مذهب دئ!! خو يهودان وايي:
كوم يهودي چي له غرييهودي رسه خپلوي وكړہ له خداى رسه ئې خيانت كړى او له خداى رسه
كړې ژمنه ئې ماته كړې!!
ورپسې لييك :قادر مت عال خداى فرمايي :خپل قاصد به ولېږم چي ما ته الر پرانيزي!! بيا به
هغه خداى ناڅاپي خپل كور ته رايش چي تاسو ئې انتظار كوئ!! هغه رسول به رايش چي تاسوئې
ليدو ته لېوال ياست او زما عهد به درته اعالن كړي!!  ...خو څوك د ده په وړاندي د ودرېدو
توان لري؟ او څوك ئې راتگ زغمىل يش؟ ځكه دى د هغه سوزوونيك اور په څېر دئ چي فلزات
تصفيه كوي ،هغه صابون دئ چي ناولې جامې پاكوي... ،كاهنان به دايس تصفيه او رسه بېل كړي
لكه څوك چي رسه او سپين زر په اور تصفيه كوي ...هغه وخت به خداى د تل په څېر په هغو
هداياوو خوشحاله كېږي چي د يهودا او اورشليم خلك به ئې ورته راوړي!! ...نو ما ته راوگرځئ
چي بخښنه درته وكړم ،تاسو وايئ :موږ څه كړي چي بېرته دروگرځو؟  ...خداى ورته وايي :تاسو
له ما غال كړې ...مقصد مي عرش او هديې دي!! اې د ارسائيل قومه! تاسو ټول ملعون ياست!!
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ځكه زما مال غال كوئ ...عرش زما كور ته نه راوړئ!!  ...د قضاوت ورځ به دايس رايش لكه د اور
له ملبو ډك تنور ،مغرور او بدكار خلك به دايس وسوزوي لكه پروړہ ... ،او ستاسو لپاره چي زما
وېره په زړہ كي لرئ ،د عدالت ملر به له خپلو شفابخښونكو وړانگو رسه طلوع وكړي او تاسو به
دايس خوښ او خوشحاله ټوپيك وهئ لكه خوسيك چي بېديا ته بېول كېږي!! تاسو به هغه ورځ
چي ما ټاكلې بدكاران تر خپلو پښو الندي كړئ!!  ...د خداى د قضاوت د هغي سرتي او هولناكي
ورځي له رارسېدو مخيك به زه د ايليا نبي په څېر يو رسول تاسو ته درولېږم ،هغه به د پلرونو او
زامنو زړونه رسه نږدې كړي او دا به د دې سبب يش چي زه ستاسو سيمه ورانه نه كړم!!
په دې اړہ څو عرايض لرم:
• زه نه پوهېدم چي بايبل ولي دا تر ټولو كمزورى كتاب په پاى كي رااخستى؟ ليكواالن خو
اكرثاً تر ټولو غوره ،جالبي او جاذبي خربي د خپل كتاب په پيل او پاى كي راوړي ،خو ده د پاى
لپاره دايس كتاب غ وره كړى چي هم د محتوى له لحاظه ډېر ضعيف دئ او هم د ادبي تركيب له
مخي!! له غور نه وروسته متوجه شوم چي بايبل د خپلو هغو دوو خربو لپاره دا كار كړى چي تر
هر څه زيات ورته اهميت لري او هغه دا چي:
• يهودانو! د خداى كور ته عرش او هديې راوړئ!!
• په ټولي نړۍ د يهودانو د پاچايۍ هغه لويه ورځ راتلونكې ده چي دوى به دايس خوښ او
خوشحاله ټوپيك وهي لكه خوسيك چي بېديا ته بېول كېږي!! په دې ورځ به دوى خپل دښمنان
تر خپلو پښو الندي كوي!!
د بايبل له منونكو څو پوښتني لرم:
• دا وړاندوينه د چا په اړہ ده؟ د مسيحيانو مسيح كه د يهودانو مسيح؟ يو مسيح خو راغى او
والړ ،ولي دا وعدې تررسه نه شوې؟ په دې وړاندويني كي خو دا نه دي ويل شوي چي د هغه په
دوهم ځل راتلو رسه به دا كارونه ويش!!
• آيا د مسيح د لومړي ځل راتلو په مهال خداى خپل كور ته راغى كه نه؟ ولي مسيح ونه
توانېدو چي خداى ته الر پرانيزي؟ او خداى ولي په خپيل وعدې وفا ونه كړہ؟
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• آيا دا الفاظ د عيىس عليه السالم په اړہ صدق كوي چي (هغه د دايس سوزوونيك اور په څېر
دئ چي فلزات تصفيه كوي ،هغه صابون دئ چي ناولې جامې پاكوي؟ د ده په راتلو رسه خو نه
يوازي كاهنان پاك او تصفيه نه شول او الري ته رانه غلل بليك د ده د وژلو لپاره ئې مالوتړله ،د
ده گڼ شمېر ياران ئې په دار كړل او په اور كي ئې واچول!! په ټولو كاهنانو كي ولي دايس څوك
پيدا نه شو چي په ده اميان راوړي؟ ولي د كب نيونكو په څېر بې وزلو او كمزورو خلكو د ده
ملگرتيا وكړہ؟ ولي د ده په ژوند كي د هغو كسانو تعداد د گوتو په شمېر وو چي په ده ئې اميان
راووړ؟
• كه دا حقيقتاً د خداى خربه وي چي يهودانو ته ئې كړې :تاسو ټول ملعون ياست!! ځكه زما
مال غال كوئ ...عرش زما كور ته نه راوړئ!! نو پوښتنه كوو :خداى ولي يو ملعون قوم خپل قوم
او حتى خپل زامن گڼي؟ آيا هغه څوك عادل گڼىل شو چي يو ملعون قوم په نورو دايس
مسلطوي چي ترپښو ئې الندي كړي؟!!
په دغو څو پوښتنو رسه د عهد قديم نقد پاى ته رسوم او قضاوت لوستونكو ته پرېږدم،
مطمنئ يم چي د بايبل منونيك ټولو هغو پوښتنو ته له ځواب ويلو عاجز دي چي په دې كتاب
كي د بايبل ليكونيك او منونكو ته راجع شوې.

تتمه
د قرآن په رڼا كي چي زه د بايبل په اړہ كومي نتيجې ته رسېدىل يم ،خالصه ئې دا ده:
په بايبل كي له تحقيق نه وروسته ما ته نه يوازي د دې كتاب ماهيت څرگند شو ،بليك د
قرآن د ډېرو برخو په اړہ مزيد بصريت راپه برخه شو ،په ځانگړې توگه د هغو برخو په اړہ چي په
بايبل كي هم پرې بحث شوى ،زه اوس په ډېر اطمئنان او پوره ډاډ رسه ويىل شم چي قرآن د
بايبل په سلو كي نږدې پنځه نوي مطالب ناسم او غلط گڼي او پاته پنځه ئې تصحيح كوي ،د
قرآن په عظمت هغه وخت ښه پوهېدى شو چي د بايبل په خوا كي ئې كېږدو او وگورو چي د
دې دواړو كتابونو ترمنځ څومره ژور توپري شته ،يو ئې هومره لوړ دئ چي رس ئې آسامن ته ريس
او بل ئې هومره ټيټ چي له زميك رسه نښيل ،يو ئې د اللّٰه تعاىل كالم دئ او بل ئې د يوه
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كمزوري انسان ضعيف كالم ،د يوه حرف حرف او جمله جمله دقيق او په حقيقت مبتني او د
بل په هري پاڼي كي اشتباهات ،تناقضات ،د عقل او علم خالف خربي .زه هغو خلكو ته حريان
يم چي بايبل د يوه سپېڅيل كتاب په توگه مني ،گامن نه كوم چي په ټولي نړۍ كي به بل دايس
مذهبي كتاب پيدا يش چي د بايبل په څېر له دروغجنو قصو ،تناقضاتو ،د عقل او علم خالف
خربو ...ډك وي!!
ما ته په بايبل كي له تحقيق نه وروسته دا هم معلومه شوه چي زموږ شيعه وو د خپل
مذهب هغه عقائد او مراسم له كوم ځاى او كوم مذهب نه اقتباس كړې چي په قرآن او حديث
كي د هغه لپاره هيڅ مدرك او سند نشته ،ما ته اوس څرگنده شوې چي دوى له بايبل نه الندي
شيان اقتباس كړي:
• په غائب او منتظَر امام باور او دا گامن كول چي هغه به راځي ،اقتدار به شيعه وو ته سپاري
او د دوى ټول دښمنان به له منځه وړي!! همغيس لكه يهودان او مسيحيان چي خپل خپل مسيح
ته ِ
منتظر دي.
• امام زمان د خداى نائب او په كَ ْون او عامل كي مترصف گڼل او دا عقيده درلودل چي امامان
په خپ ل ژوند كي هم او له مرگه وروسته هم د خداى او بندگانو ترمنځ واسطه دي ،د دوى له
الري خداى ته د انسان دعاگاني ريس او خداى د دوى په شفاعت دعاگاني او عبادتونه قبلوي.
دوى خربه هغه حد ته رسولې چي د خپلو مړو امامانو د قربونو خوا ته خپيل ليكلې عريضې
غورځوي او جواب ته ئې انتظار كوي!! د ايران يو جمهور رئيس د منرب په رس وايي :موږ له امام
زمان رسه خطي رابطه لرو!!
• امامت مورويث گڼل.
• په دولسو امامانو عقيده درلودل ،همغيس لكه مسيحيان چي د عيىس عليه السالم په دولسو
حواريونو باور لري او يهودان دولس قبيلې لري.
• خپل امامان عامل الغيب بلل او ډېري وړاندويني هغوى ته منسوبول.
• سادات د الويانو په څېر خاصه مذهبي طبقه او مذهبې مرشي د دوى دنده گڼل ،خمس او
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صدقات د دوى حق شمېرل .دوى او نورو مذهبي مرشانو ته د الويانو په څېر خاصه مذهبي
جامه ټاكل.
• د كربال په ياد وير كول او ځان په زنځريونو زخمي كول ،هغه هم د نورو په مخيك او د يوه
مذهبي رقص په بڼي كي!!
• په فال نيولو باور ساتل ،خربه ئې دې حد ته رسولې چي قرآن ئې په ځانگړې بڼي كي دايس
چاپ كړى چي د يوې پاڼي په رس ئې ليكيل :خوب (ښه) او په بيل (بد) ،په پټو سرتگو ئې د فال
لپاره پرانيزي ،كه د (خوب) پاڼه راووتله بختور دئ او كار ئې سم ،بايد ډاډہ وي چي تررسه كېږي
او كه د (بد) پاڼه ئې مخي ته راغله نو بخت وررسه ياري نه كوي ،له خپل هوډ دي الس په رس
يش!! حتى د حافظ شريازي په كتاب همدايس فال نييس!! دا په دايس حال كي چي پيغمرب عليه
السالم فرمايي :چا چي د عراف ،منجم او فال نيونيك په وينا باور وكړ ،هغه قرآن ئې تكذيب كړى
چي پر محمد نازل شوى.
َ ْ َ ُ َ َْ َ َ َ َ َ َُ ُ
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عهد جديد
عهد جديد د بايبل دوهمه برخه ده ،دا د اناجيلو او د عيىس عليه السالم حواريونو ته د څو
منسوبو ليكونو او مكاشفو مجموعه ده ،لويه برخه ئې د پولس خطونو احتواء كړې ،مسلامنان
چي كله د انجيل نوم اوري نو دايس گامن كوي چي دا به همغه كتاب وي چي پر عيىس عليه
السالم نازل شوى ،خو حقيقت دا دئ چي له هغه انجيل نه هيڅ څه نه دي پاته ،تاسو به په ټول
بايبل كي دايس څه ونه گورئ چي وښيي دا همغه انجيل يا د هغه يوه برخه ده ،عيىس عليه
السالم په دايس حالت كي دنيا پرېښوده چي ياران ئې يا ونيول شول ،يا ووژل شول يا پټ او
خواره واره شول ،تر اوږدې مودې پوري د دې لپاره رشائط مساعد نه وو چي څوك ځان د عيىس
عليه السالم پلوي وگڼي او د انجيل د ليكلو يا بيانولو جرأت وكړي ،د بايبل د وينا له مخي
موجود انجيلونه د عيىس عليه السالم له تلو نږدې يوه پېړۍ وروسته ليكل شوي .دا انجيلونه په
حقيقت كي د عيىس عليه السالم د سريت كتابونه دي چي تر ده ډېر وروسته ليكل شوي ،دا نه د
اصيل انجيل په اړہ ليكل شوي كتابونه دي او نه ئې رشح او تفسري .كله چي تاسو دا انجيلونه
لولئ نو حريان به شئ چي د عيىس عليه السالم د سريت كتاب ته ئې ولي د انجيل نوم وركړى او
ولي په دې كي د انجيل هيڅ برخه نه ترسرتگو كېږي؟
ما ته د تحقيق په ترڅ كي معلومه شوه چي د عهد جديد ډېري برخي د عيىس عليه السالم
له تلو څو پېړۍ وروسته ليكل شوي خو د يوه خاص غرض لپاره د ده شاگردانو ته منسوب
شوې!! حقيقت دا دئ چي د ده له تلو وروسته د اختناق او رعب دايس فضاء رامنځته شوې چي
بايبل د قرآن په رڼا كي

585

په هغه وخت كي د ده شاگردانو نه دا جرأت كوىل شو چي د ده په مالتړ كي څه ووايي ،يا ئې
ولييك او يا ئې نرش كړي او نه اصالً په دايس موقعيت كي وو چي ځان مسيحي وښيي!! خو
وروسته رشائط بدل شوي ،هم د روم په سيايس نظام كي بدلون راغىل او هم د فلسطين شاوخوا
سيمو كي ،په دې وخت كي د عيىس عليه السالم په نسبت خواخوږي راڅرگنده شوې ،د دې
خواخوږۍ سرته وجه هم سيايس وه ،له مخكني نظام نه د غچ اخيستو په غرض عنوان شوې ،په
همدې وخت كي د انجيل او د ده د سريت په اړہ د كتابونو د ليكلو لړۍ پيل شوې او شمېر ئې
ورځ په ورځ زيات شوى ،تر دې چي كنائس مجبور شوي دا كتابونه راغونډ كړي ،وئې چڼې او يو
كتاب ترې جوړ كړي.
په درېيمي ميالدي پېړۍ كي كنائسو څلور انجيلونه معترب وگڼل:
د متّٰى انجيل :بايبل ادعاء كوي چي دا د متّٰى لخوا ليكل شوى انجيل دئ ،متّٰى د عيىس عليه
السالم له دولسو شاگردانو وو .دا انجيل په عربي يا رسياني ليكل شوى او تر ټولو مخكنۍ نسخه
ئې په يوناني ژبي كي ترالسه شوې ،په دې اړہ نه يوازي په مسيحيانو كي اختالف شته چي دا
كتاب په اصل كي چا ليكىل ،بليك د همدې انجيل له منت نه معلومېږي چي ليكونىك ئې متّٰى نه
دئ ،ځكه په همدې كتاب كي د متّٰى د اميان راوړلو قصه په دايس توگه راغلې چي ښيي ليكونىك
ئې بل څوك دئ ،ما ته له تحقيق نه وروسته معلومه شوه چي ښايي ليكونىك ئې كوم يوناني وي،
دا په اصل كي د مرقس انجيل بله او مرشح نسخه ده ،معلومېږي چي ليكونيك ئې د مرقس په
انجيل كي څه له ځانه عالوه كړي او دايس بڼه ئې وركړې چي قصه خوښو او خرافات خوښوونكو
عوامو ته الجالب يش.
د َمر ُقس انجيل :ويل كېږي چي ليكونىك ئې مرقس نومى دئ چي د اوياوو كسانو په ډله كي
غوره شوى وو او په  62ميالدي كال كي ووژل شو.
د لوقا انجيل :لوقا يو يهودي طبيب او د پولس ملگرى وو ،دى د مسيح له ملگرو نه دئ.
د يوحنا انجيل :د يوحنا په اړہ دا خربه مشهوره شوې چي دى د عيىس له دولسو حواريونو
وو ،دى لومړىن كس دئ چي د درې گونو خدايانو او د مسيح د الوهيت عقيده ئې رامنځته كړہ.
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خو د دغو انجيلونو تر څنگ د برناپا په نامه يو بل انجيل هم شته چي برناپا ليكىل ،دى د
مرقص ماما وو ،خو انجيل ئې له هغه رسه ژور اختالف لري ،د اختالف اصيل ټيك ئې دا دي :د ده
له نظره اللّٰه همغه د عاملونو رب او خالق دئ ،عيىس عليه السالم فقط يو پيغمرب گڼي او بس ،د
عيىس عليه السالم په دار كېدا نه مني بليك وايي چي د ده په ځاى بل څوك اشتباهاً په دار شو،
په دې باور دئ چي اسمعيل عليه السالم د قربانۍ لپاره غوره شوى وو نه اسحاق عليه السالم،
هغه پيغمرب چي عيىس عليه السالم ئې د راتلو زېرى وركوي د محمد (عليه السالم) په نامه
يادوي ،د دغو خربو په سبب دا كتاب د اناجيلو له فهرست نه وغورځوىل شو.
د بايبل په عهد جديد كي د كتابونو ترتيب دايس دئ چي ما د نقد لپاره هغه ترتيب مناسب
او مفيد ونه گڼلو ،دې ته مي ترجيح وركړہ چي لومړى ئې څلور معترب انجيلونه وڅېړم او بيا ئې
رسائل او مكاشفې .رسائل مي هم دايس ترتيب كړې چي د پولس ټولي رسالې مي يو ځاى او د
كتاب په پاى كي راوستې.
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د َمر ُقس او متّٰى انجيلونه
دا دواړہ انجيلونه په اصل كي يو انجيل دئ ،لومړى مرقس ليكل شوى او بيا بل څوك راوالړ
شوى په د ې ئې څه عالوه كړي او متّٰى ته ئې منسوب كړى او دا د دې لپاره چي ليكنه ئې اعتبار
پيدا كړي ،د بايبل د وينا له مخي َمر ُقس ال تنىك ځوان وو چي د عيىس له شاگرد پطرس رسه
ملگرى شو ،وروسته ئې دا كتاب د عيىس د ژوند په اړہ وليكو .كتاب ئې د انجيل رشح يا تفسري
نه بليك د عيىس عليه السالم د سريت په اړہ دئ او د متّٰى د كتاب په مقدمه كي راغيل :عيىس
هغه وخت وزېږېدو چي ارسائيليان د رومي امپراطورۍ تر سلطې الندي او مجبور ول چي دوى
ته باج وركړي ،د ارسائيليانو له نظره تر ټولو كركجن كار د هغه چا مأموريت وو چي د روم لپاره
به ئې دغه باج راغونډاوو ،متّٰى د دغو باج راغونډوونكو وو ،كله چي عيىس دى وليدو ،دعوت
ئې كړ ،ده هم له هغه گنده كار نه الس واخيست او د عيىس له دولسو شاگردانو شو او دا انجيل
ئې آسامن ته د خپل استاد له لوړېدو څو كاله وروسته وليكو ....خو دا ادعاء نه يوازي حقيقت
نه لري بليك دا كتاب په خپله هغه تكذيبوي ،څو صفحې وروسته به تاسو ولولئ چي دا كتاب ،تر
دې عنوان الندي (يو گناهگار د عيىس شاگرد يش) ،د متّٰى د اميان راوړلو قصه په دې صيغه كوي:
عيىس د خپل سفر په دوران كي له يوه باج راغونډوونيك رسه مخامخ شو ،نوم ئې متّٰى وو...
عيىس ورته وويل :راشه زما اطاعت وكړہ! هغه فوراً پاڅېدو او له ده رسه روان شو!! له دې
الفاظو په رصاحت رسه معلومېږي چي دا انجيل متّٰى نه دئ ليكىل!! او د مرقس انجيل تر همدغه
عنوان الندي لييك چي دا گناهگار متّٰى نه بلكه الوي د حلفي زوى وو!!
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د مرقس انجيل د اشعيا نبي په هغي وړاندويني پيل شوى چي د مسيح د راتلو په اړہ ئې
كړې او لييك :خداى د اشعيا نبي په ژبه خرب وركړى وو چي خپل زوى مسيح به دنيا ته لېږم او تر
ده مخيك به يو بل څوك لېږم چي خلك د ده راتلو ته چمتو كړي ،خو د متّٰى انجيل د عيىس عليه
السالم په تفصييل شجرې پيل كېږي ،ابراهيم عليه السالم ئې سرت جد او يوسف د يعقوب زوى د
مرميي مېړہ معرفي كوي او مريم د عيىس عليه السالم مور او ورپسې لييك :په دې توگه له
ابراهيم تر داؤد پوري څوارلس ُپشته ،له داؤد بيا بابل ته د يهودانو تر تبعيد څوارلس ُپشته او د
تبعيد له زمانې تر يوسف پوري څوارلس پُشته!!
په دې اړہ څو خربو ته ستاسو پام رااړوم:
• گورئ چي دا انجيلونه د عيىس عليه السالم د سريت كتابونه دي نه انجيل ،د عيىس عليه
السالم په شجرې پيل شوي!!
• يوسف د مرميي مېړہ گڼي او وروسته وايي چي عيىس عليه السالم د ده له نطفې نه دئ او له
مرميي رسه د ده له نږدېكت نه مخيك پيدا شوى!! كه دا خربه رښتيا وي نو ولي عيىس عليه السالم
د يوسف زوى او ابراهيم عليه السالم د ده سرت جد گڼي؟!! دلته خو د يوسف شجره وړاندي
شوې او يوسف د عيىس عليه السالم پالر نه دئ!!
• د دوى اصيل ستونزه دا ده چي د وړاندوينو په بنسټ گامن كوي چي موعود مسيح به د
داؤد په اوالد كي راپيدا كېږي ،دې ته اړ شوي چي له يوې خوا دا ثابته كړې چي مسيح د داؤد له
اوالد دئ او له بيل خوا بايد وښيي چي مسيح د خداى زوى دئ!! ځكه ئې يوسف ورته ناسكه
پالر كړ او د دې پالر شجره ئې د ده شجره وگڼله!! كه تاسو د عربي منت مقدمې ته لږ ځري شئ
نو دا خربه به په ډېر وضاحت رسه احساس كړئ ،د عربي منت په مقدمه كي دايس راغيل :په
لومړۍ ميالدي پېړۍ كي روح القدس وغوښتل چي څلورو كسانو ته وحي وكړي چي انجيل
ولييك ،چي دا د عامل د ژغورونيك مسيح زېرى دئ ،نو هر يوه د مسيح د نادر شخصيت د ژوند په
يوه ځانگړي اړخ باندي تركيز وكړ ،هغه انجيل چي متّٰى وليكلو په دې تركيز كوي چي هغه
موعود پاچا چي يهودان ئې راتلو ته منتظر ول همدا مسيح دئ ،خو كله چي هغه راغى نو
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تكذيب ئې كړ او په صليب ئې وځړاوو ،په دايس حال كي چي دى همغه د داؤد زوى دئ چي د
مخكنۍ زمانې نبوت پرې پاى ته رسېدىل او دى د هغه ابراهيم زوى دئ چي ټولو خلكو ته به
بركتونه راوړي!! د بايبل له وينا خو معلومېږي چي د يهودانو خربه سمه ده او عيىس عليه السالم
همغه منتظر مسيح نه دئ ،ځكه چي دى نه د داؤد له اوالد دئ او نه ئې هغه لويه پاچايي
جوړہ كړى شوه چي د يهودانو انبياوو ئې وړاندوينه كړې وه!!
• د شجرې بيانولو په لړ كي د متّٰى انجيل د څوارلس (دوه وارې اوه) ،رقم وړاندي كوي ،دا د
بايبل تكيه كالم دئ ،چېري چي غلط ارقام وړاندي كوي او غواړې هغه ته سپېڅلې الهي بڼه
وركړي نو اوه ورته بنسټ كړي!! پوښتنه دا ده چي دلته د څوارلس څوارلس ذكر څه گټه لري او
ولي بايد دا عدد وركړى يش؟!! تاسو به په راتلونكو كتابونو كي وگورئ چي دا شجره تكذيبوي او
د يوسف پالر او د ده اجداد په بيل بڼي كي معرفي كوي.
• بايبل به څنگه ثابتوي چي دا كتابونه متّٰى او مرقس ليكيل؟!! ولي د دې اسناد او راويان نه په
گوته كوي؟ په كار خو دا وه چي د عيىس عليه السالم د شجرې په ځاى ئې ټول هغه كسان
معرفي كړي وى چي لړۍ ئې تر متّٰى او مرقس پوري رسېږي ،دايس لكه چي زموږ محدثين د هر
حديث اسناد او راويان په ډېر دقت او تفصيل رسه معرفي كوي!!

د عيىس تولد
دا د متى عنوان دئ چي په مرقس كي نه دئ راغىل ،تر دې رسليك الندي لييك :د عيىس
مسيح د زېږېدو واقعه دايس وه :مريم ،د عيىس مور ،د يوسف په نكاح كي وه ،خو له واده
مخيك د روح القدس له لوري حامله شوه ،يوسف چي اخالقي اصولو ته سخت ژمن وو ،وئې
غوښتل چي له دې واده الس په رس يش ،خو دا ئې مناسبه وگڼله چي دا كار په پټه او د خلكو له
خربولو پرته وكړي ،ترڅو مرميه بې پته نه يش ،په دغو سوچونو كي غرق وو چي خوب پرې راغى
او په خوب كي ئې يوه فرشته وليدله چي ده ته ئې وويل :يوسف ،د داؤد زويه!! له مرميي رسه
د واده په اړہ اندېښنه م ه كوه ،د دې په رحم كي ماشوم د روح القدس له لوري دئ ،هغه به يو
زوى وزېږوي ته به ئې نوم عيىس (ژغورونىك) كېږدې ،ځكه دى به خپل قوم له گناهونو وژغوري.
590

بايبل د قرآن په رڼا كي

او دا همغه پيغام دئ چي خداى څو پېړۍ مخيك د خپل نبي ،اشعياء په ژبه لېږىل وو چي:
وگورئ! پېغله نجلۍ به حامله يش او زوى به وزېږوي او هغه به عامنوئيل ونومول يش ،عامنوئيل
يعني خداى له موږ رسه دئ!! كله چي يوسف ويښ شو ،د فرشتې له وينا رسه سم ئې عمل وكړ
او مريم ئې كور ته راوسته چي د ده مېرمن وي!! خو ده تر هغه وخته وررسه نږدېكت ونه كړ
چي زوى ئې پيدا شو او عيىس ئې ونوماوو!!
په دې ارتباط څو پوښتني لرو:
• كه دا خربه رښتيا وى چي مري م عليها السالم د يوسف نومي په نكاح كي وه ،نو خلكو به ولي
د عيىس عليه السالم پيدايښت خارق العاده گڼلو او جاهالنو به دى د خداى زوى بالو؟ بيا خو به
په نړۍ كي يو دايس احمق انسان نه وو پيدا شوى چي عيىس عليه السالم د خداى زوى وگڼي!!
بيا به خلكو دى د عيىس بن مريم په نوم نه بليك د عيىس بن يوسف په نامه ياداوو او د بايبل دا
ادعاء به ئې هيڅكله نه منله چي عيىس د خداى كلمه وه چي د روح القدس له لوري مرميي ته
القاء شوه!! له نكاح وروسته او له واده مخيك ډېرو مېرمنو اوالد زېږولي!!
• فرشتې ولي يوسف ته د داؤد د زوى خطاب وكړ؟ ستا د وينا له مخي خو د ده پالر يعقوب
نومېدو!! يوازي د يوسف په نامه به ئې ياداوو ،ولي ئې له سرت جد پالر ورته جوړ كړ؟!! هر
څوك پوهېږي چي د داؤد له يادولو ستا هدف څه دئ؟! ته په زور او لجاجت رسه غواړې دا
ثابته كړې چي عيىس عليه السالم د يوسف زوى او د داؤد له اوالده دئ!!
• موږ ته ووايه :د مرميي د زوى نوم عيىس وو كه عامنوئيل؟ د فرشتې خربه صحيح ده كه د
اشعياء نبي؟ دواړہ خو په يوه وخت نه يش صحيح كېدى ،د دواړو نومونو معنى گاني هم رسه
ورته نه دي!!
• آيا دا خربه عقل مني چي مېرمن ئې راواده كړې ،كور ته ئې راوستې ،څو مياشتي ئې شپه
ورځ په يوه كور كي وررسه تېري كړې خو نږدېكت ئې نه دئ وررسه كړى؟ دا يوسف خو نه
پيغمرب وو ،نه نبي او نه راهب!! زموږ په مخيك خو ستاسو د راهبو او راهبانو تاريخ هم پروت
دئ ،چي د كليسا په سپېڅلو خونو كي ئې څه څه كارونه كړي!!
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منجامن د عيىس په لټه كي
دا قصه هم د متى په انجيل كي عالوه شوې ،په مرقس كي نشته ،متى تر دې عنوان الندي
لييك :عيىس د هريوديس د سلطنت په وخت كي په بيت لحم كي وزېږېدو ،په دې وخت كي څو
مجوس ستورپېژاندي له ختيځو سيمو اورشليم ته راغلل او پوښتنه ئې وكړہ :هغه ماشوم چېري
دئ چي د يهودانو پاچا به وي؟ موږ د ده ستورى د ختيځ په لرو سيمو كي ليدىل او راغيل يو چي
د ده عبادت وكړو!! كله چي دا خربه د هريوديس غوږونو ته ورسېده نو ډېر پرېشانه شو... ،
هغه د يهودانو ټول مذهبي مرشان راوغوښتل او ورته وئې ويل :د پيغمربانو د وړاندوينو له مخي
به مسيح د نړۍ په كوم ځاى كي پيدا كېږي؟ هغوى ځواب وركړ :بايد په بيت لحم كي پيدا يش
ځكه ميكاى نبي همدايس وييل دي...بيا هريوديس دغو مجوسيانو ته پټ پيغام ولېږو چي د ده
مالقات ته وريش او ورته ووايي چي كله ئې د لومړي ځل لپاره دا ستورى ليدىل؟!  ..بيا ئې دوى
ته وويل چي بيت لحم ته والړ شئ او وئې لټوئ او ما ترې خرب كړئ...دوى وخوځېدل ...ناڅاپه
ئې يو ستورى وليد چي د دوى په مخ كي تر بيت لحم پوري درومي او د هغه كور پر رسودرېدو
چي ماشوم په كي وو ،له خوښۍ په جامو كي نه ځايېدل ،كله چي هغه كور ته ننوتل چي مريم
او زوى ئې په كي وو په سجده پرېوتل ،د ماشوم ملانځنه ئې وكړہ ،بيا ئې د رسو او سپينو زرو او
عطرو هديې وړاندي كړې ،خو د ستنېدو په وخت كي د اورشليم له الري نه والړل او هريوديس
ئې خرب نه كړ ،ځكه خداى په خوب كي ورته وييل وو چي له بيل الري ستانه شئ!!
يوه هوښيار او په دين پوه انسان ته د بايبل دغه بې بنسټي او خرافي خربي كافي دي چي
ووايي دا له ځانه جوړہ شوې جعيل قصه ده ،چي هيڅ حقيقت نه لري ،هر عاقل انسان به د
بايبل له ليكونيك دا پوښتني كوي:
• د ستورو ئې د انسان له پيدايښت رسه څه؟ ستوري خو د عيىس عليه السالم له پيدايښت
نږدې  13.7مليارده كاله مخيك پيدا شوي!! هرالهي دين په ستورو باندي دا باور ساتل يوه خرافي
عقيده گڼي چي د ستورو او د انسان د پيدايښت تر منځ څه تړاو شته او د دوى له مخي كېدى
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يش د انسان د مستقبل په اړہ وړاندوينه ويش ،هيڅ عاقل انسان به دا خربه ونه مني چي د
ستورو او د انسانانو د پيدايښت تر منځ څه رابطه شته.
• بايبل ولي نه وايي چي دا ستور پېژاندي مجوسان څوك وو؟ څو نفره وو؟ نومونه ئې څه وو؟
له كوم هېواده راغيل وو؟ آيا دوى په عيىس عليه السالم اميان راوړ؟ له دوى كوم يو د عيىس د
حواريونو او ملگرو په ډله كي شامل شو؟ بايبل خو د حواريونو په فهرست كي د هيڅ دايس
مجويس نوم نه دئ ياد كړى چي اميان ئې راوړى وي!! دا بې سنده هوايي خربه به كوم عقلمن
انسان ومني؟!!
• طبيعي ده چي دې پالوي به د ورځي سفر كاوو ،په رڼا ورځ كي خو ستوري په آسامن كي نه
ليدل كېږي ،نو دې ستوري څنگه د دوى الرښوونه كوله؟
• دا څنگه د يهودو كاهنان ،چي تاسو ئې په غيب پوه او وړاندويني ئې رښتينې گڼئ ،د عيىس
عليه السالم له زېږېدو خرب نه شول او څو مرشك مجوسان خرب شول؟!!
قرآن د متّٰى انجيل دا خربي بې بنسټه او دروغجني گڼي او د عيىس عليه السالم د پيدايښت
قصه په خپلو جالبو او زړہ راښكونكو الفاظو رسه دايس وړاندي كوي
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ول حس ٖن
ِإَونِي سميتها مريم ِإَونِي أعِيذها بِك وذ ِريتها ِمن ٱلشيط ِن ٱلر ِجي ِم * فتقبلها ربها بِقب ٍ
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اب * آل عمران3 -35 :
أني ل ِك هذا ۖ قالت هو ِمن ِعن ِد ٱللهِ ۖ إِن ٱلله يرزق من يشاء بِغي ِر حِس ٍ
هغه وخت چي د عمران مېرمني وويل :اې زما ربه! زما په رحم كي چي څه دي هغه مي ستا
لپاره نذر كړي ،آزاد (له بل هر كار نه) نو له ما ئې قبول كړہ ،بې شكه چي ته ښه پوه اورېدونىك
يې .نو كله چي ئې وزېږوله ،وئې ويل :اې زما ربه! ما خو نجلۍ وزېږوله او اللّٰه ښه پوهېږي چي
څه ئې زېږولي او نارينه خو د ښځي په څېر نه وي او ما هغه مريم ونوموله او زه دا او اوالده
ئې له رټل شوي شيطان نه ستا په پناه كي دركوم .نو خپل رب ئې په ښه توگه قبوله كړہ او د دې
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ښه روزنه ئې وكړہ او زكريا ئې د دې روزونىك او كفيل وگرځاوو ،چي كله به هم زكريا د دې
عبادت ځي ته ورننووت نو د دې په خوا كي به ئې خاص خوراك وموندو ،وبه ئې ويل :اې
مرميي! دا له كومه درته راغلې؟ وبه ئې ويل :دا د اللّٰه له لوري دي ،بې شكه چي اللّٰه هر چا ته
چي وغواړي بې حسابه روزي وركوي.
د مرميي مور ،د عمران مېرمن حامله وه ،له اللّٰه رسه ئې وعده وكړہ چي خپل بچى به د ده
په الر كي وقف كوي ،انتظار ئې دا وو چي اللّٰه تعاىل به زوى وركړي او هغه به د اللّٰه د دين
خدمت ته وړاندي كوي ،خو اللّٰه تعاىل ورته لور وركړہ ،وئې ويل :زما ربه! دا خو لور ده ،ما خو د
زوى طمع وه ،نارينه خو د ښځي په څېر نه وي ،هغه محدوديتونه ئې نه وي چي ښځه عادتاً
وررسه مخامخ وي ،ما ئې نوم مريم (داللّٰه بنده او خدايئ خدمتگاره) كېښود ،زه ئې تا ته سپارم،
دا او اوالد ئې له رټيل شيطان په خپل حفظ او امان كي وساته ،اللّٰه تعاىل ښه پوهېدو چي څه ئې
زېږولي ،اللّٰه تعاىل د دې همدا نذر قبول كړ ،د مرميي د ښې روزني انتظام ئې وكړ ،كله چي لږ
سرته شوه نو مور ئې دا معبد ته وسپارله ،د قرعې له مخي د دې روزنه د زكريا عليه السالم په
ذمه شوه ،هلته په معنوي لحاظ دايس لوړ مقام ته ورسېده چي د اللّٰه تعاىل له لوري بې موسمه
مېوه ورته راتله ،د روزني په دوران كي يو ځل زكريا عليه السالم په دايس حال كي د دې
هستوگنځي ته ورغى چي د مرميي خوا ته ئې بې موسمه مېوې وليدې ،له هغې نه ئې پوښتنه
وكړہ چي دا له كومه رااغلې ،مرميي ځواب وركړ :دا د اللّٰه له لوري دي ،اللّٰه چي چا ته وغواړي
له حسابه پرته روزي وركوي ،زه د دايس رزق مستحقه نه يم ،دا د اللّٰه پېرزوينه ده ،زما د كومي
ځانگړتيا له مخي ئې نه راكوي ،له محاسبې پرته ئې راكوي .زكريا عليه السالم اوالد نه درلود ،دى
او مېرمن ئې د عمر هغه حد ته رسېدلي وو چي څوك هغه وخت د اوالد طمع نه يش كوىل ،خو
چي وئې ليدل اللّٰه تعاىل بې موسمه مېوه هم وركوي ،دا طمع پيك راپيدا شوه چي ما ته به هم
بې موسمه اوالد راكړي.
مريم عليها السالم ،يوه ورځ په دايس حال كي چي له خلكو گوښه او يوازي وه ،يوه فرشته د
سړي په شكل كي ورته راڅرگنده شوه ،هغې ورته وويل :زما خوا ته مه راځه ،زه رحامن خداى ته
له تا پناه وړم ،هغې ورته وويل :زه د اللّٰه تعاىل له لوري لېږل شوې يم چي تا ته هغه زوى درپه
594

بايبل د قرآن په رڼا كي

برخه كړم چي د اللّٰ ه د يوې كلمې (امر او حكم) په وجه به پيدا كېږي ،نوم به ئې مسيح عيىس د
مرميي زوى وي ،هغې وويل :اې زما ربه! زه به څنگه اوالد زېږوم حال دا چي د هيڅ انسان الس
راباندي نه دئ لگېدىل؟! په ځواب كي ورته وويل شو :ستا رب چي د كوم څه د پيدا كولو اراده
وكړي نو يوازي دا كافي ده چي ووايي :وشه او هغه له ځنډہ پرته ويش ،ستا زوى به په
وړوكتوب او زړښت كي خربي كوىل يش ،په انجيل او تورات به پوهېږي ،پېس او له موره ړوند
پيدا شوى به د اللّٰه تعاىل په إذن روغوىل يش ،مړى به په دعاء رسه ژوندى كوىل يش ،خلكو ته به
دا ويىل يش چي نن به ئې كوم خوراك په برخه كېږي او سبا ته به څه ذخريه كوي .قرآن د عيىس
عليه السالم د زېږېدو په اړہ فرمايي:
َ َ ۡ ۡ َۡ ََ ٗ َ
َ ََ َ ۡ
َ
ۡ َ
ُ
ُۡ
َوٱذك ۡر فِي ٱلِكت ِب َم ۡر َي َم إِ ِذ ٱنت َبذت ِمن أهل َِها مكانا ش ۡرق ِّٗيا * فٱتخذت ِمن دونِهِ ۡم حِج ٗابا
َ ُ َ
َ َ
ََ َ ۡ ٓ َ
ُ َ َ
ََ ۡ
َ ََ ََ َ َ َ
َ
فأ ۡرسلنَا إِل ۡي َها ُروحنَا فت َمثل ل َها بَش ٗرا س ِو ّٗيا * قالت إِن ِ ٓي أ ُعوذ بِٱلرِنَٰمۡح ِمنك إِن كنت ت ِق ّٗيا * قال
َ ٓ ََْ ُ ُ
َ َ
َ َ َُ
َ َ ۡ ََ ُ ُ
َُ َ ۡ
إِن َما أنا َرسول َربِ ِك ٓأِله َب ل ِك غل ٗما َزكِ ّٗيا * قالت أني يَكون ل ِي غلم َول ۡم َيم َس ۡسنِي بَشر َول ۡم
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س َو َرح َمة ِمنا ۚ َوكان أ ۡم ٗرا
أك ب ِغيا * قال كذل ِِك قال رب ِك هو علي هيِن ۖ ول ِنجعلهۥ ءاية لِلنا ِ
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نس ّٗيا * فنَادى َها ِمن تحت ِ َها أَل تح َزنِي قد جعل َرب ِك تحت ِك
يليتنِي ِمت قبل هذا وكنت نسيا م ِ
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سرِ ّٗيا * َوه ِز ٓي إِل ۡي ِك ب ِ ِجذ ِع ٱلنخل ِة ت َس ِقط عل ۡي ِك ُرطبٗا جن ِ ّٗيا * فكل ِي َوٱش َربِي َوق ِري ع ۡينٗا ۖ فإِما
َََ ۡ
تَ َري َن ِم َن ۡٱل َب َشر أَ َح ٗدا َف ُقول ِٓي إِنِي ن َ َذ ۡر ُت ل َِلرِنَٰمۡح َص ۡو ٗما َفلَ ۡن أُ َكل َِم ۡٱل َي ۡو َ
نس ّٗيا * فأتت بِهِۦ
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قومها تح ِملهۥ ۖ قالوا يمريم لقد ِجئ ِت شيا فرِيا * يأخت هرون ما كان أبو ِك ٱمرأ سو ٖء وما
َ َ
ۡ ۡ َ
َََ ۡ َ َ ُ ْ َ َ َُ َ َ َ
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كانت أم ِك ب ِغ ّٗيا * فأش َارت إِل ۡيهِ ۖ قالوا ك ۡيف نكل ُِم من كان فِي ٱل َمه ِد صب ِ ّٗيا * قال إِنِي عبد ٱللهِ
ً َ َ ُ ُ َ
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َ َ
َََ
ۡ َ
ََ َ ُۡ ُ
َََ َ
ءاتىن ِ َي ٱلِكت َب َوجعلنِي نب ِ ّٗيا * َوجعلنِي ُم َب َاركا أ ۡي َن ما كنت َوأ ۡو َصنِي بِٱلصلو ِة َوٱلزكو ِة ما دمت
َ َۡۡ ََ َ
َ
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ح ّٗيا * َو َبرا ب ِ َول ِدت ِـي َول ۡم يَجعلنِي جب ٗارا ش ِق ّٗيا * َوٱلسل ُم عل َي يَو َم ُول ِدت َو َيو َم أ ُموت َو َيو َم
َۡ َ ۡ َ َ
َ َ َ
َۡ َ َ َ َ
أُ ۡب َع ُث َح ّٗيا * َذل َِك ع َ
يسي ۡٱب ُن َم ۡر َي َم ۖ قول ٱلح ِق ٱل ِذي فِيهِ َيمت ُرون * ما كان ل ِلهِ أن َيت ِخذ ِمن
ِ
َ َ َ ََ ُُ ۡ َ ُُۡ ُ
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ول ٖد ۖ سبحنهۥ ۚ إِذا قضي أمرا فإِنما يقول لهۥ كن فيكون * ِإَون ٱلله ربِي وربكم فٱعبدوه ۚ
َ َ َ ُ َ
هذا ِصرط م ۡست ِقيم * مريم36-16 :
د دې آيتونو خالصه دا ده ... :كله چي د ماشوم د زېږېدو نېټه رانږدې شوه نو د معبد رشقي
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لوري ته د خلكو له سرتگو پټه او د خرما د يوه نوي رسېدلي نيالگي الندي كښېناسته او وئې
ويل :اې زما ربه! كاش تر دې د مخه مړہ شوې او هر چا هېره كړې وى! فرشتې ورته وويل:
اندېښنه مه كوه ،دا دئ رب دي ستا تر پښو الندي چينه راخوټولې ،كه وږې شوې ونه وخوځوه
تازه خرما به درته راتوى يش ،د زوى په پيدا كېدو به دي سرتگي خوږې يش ،كه كوم انسان دي تر
سرتگو شو ورته ووايه :ما نن روژہ نيولې ده ،له هيچا رسه خربي نه كوم ،ماشوم ئې وزېږېدو ،په
غېږ كي ئې واخيست او د خپل ټرب په لوري وخوځېده ،خلك پرې راغونډ شول او ورته وئې ويل:
مرميې! دا دي څه بد كار كړى؟ اې د هارون خورې! نه خو ستا پالر بد سړى وو او نه دي مور بد
ملنه وه!! دې ماشوم ته اشاره وكړہ ،چي له ده پوښتنه وكړئ!! دوى وويل :څنگه له وړوكي
ماشوم رسه چي د زانگو دئ خربي وكړو؟ ماشوم ځواب وركړ :زه د اللّٰه تعاىل بنده يم ،كتاب ئې
راكړى ،پيغمرب ئې گرځوىل يم ،بركت ئې را په برخه كړى ،د ژوند تر پايه ئې په ملانځه او زكات او
له خپيل مور رسه په ښه سلوك گامرىل يم ،مغرور او بدبخته ئې نه يم گرځوىل ،اللّٰه زما او ستاسو
رب دئ ،د هغه عبادت وكړئ چي مستقيمه الر همدا ده ،دا د عيىس بن مريم حقيقت دئ .دا
همغه حقيقت دي چي دوى په كي شك كوي ،اللّٰه تعاىل له دې ډېر لوړ دئ چي ځان ته زوى
غوره كړي ،د ده كار دايس دئ چي د څه اراده وكړي ورته وايي :وشه ،او هغه سماليس تررسه
يش.
گورئ چي د قرآن او بايبل د ويناوو ترمنځ څومره ژور توپري شته ،بايبل د عيىس عليه السالم
پيدايښت د يوه دايس عادي انسان پيدايښت ته ورته گڼي چي په كورنۍ ،كيل او سيمه كي ئې
هيچا د اهميت په سرتگه نه دي ورته كتيل ،خاص توپري ئې نه دئ ترسرتگو شوى ،ډېره موده
وروسته له نامعلوم مرشق نه ،نامعلوم شمېر مجوسان راغيل ،دى ئې ليدىل او سجده ئې ورته
كړې!! دا نه وايي چي مرميه څوك او د څنگه شخصيت خاونده وه ،د عيىس عليه السالم
ماشومتوب څنگه پيل شوى ،د ده په معجزاتو كي دا نه رااخيل چي په وړكتوب كي او د
پيدايښت په لومړيو ورځو كي ئې هغه سرتي سرتي خربي كړې دي چي د يوه پيغمرب د ټول
دعوت خالصه په كي راغلې ،د هغه لومړۍ خربه دا وه چي زه د خداى بنده او د هغه پيغمرب
يم ،آيا د انسان عقل دا خربه مني چي په مرشق كي څوك د يوه (عجيب) زوى له پيدا كېدو خرب
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يش خو د ده كورنۍ او كىل هغه يو (عجيب) ماشوم ونه مومي؟!! او له نورو رسه ئې هيڅ توپري
ترسرتگو نه يش؟! دا په دايس حال كي چي مسيحيان دا ماشوم د خداى زوى گڼي او پيدايښت ئې
هم خارق العاده!! خو مسلامنان د قرآن د الرښوونو په رڼا كي رسه له دې چي عيىس عليه السالم
ته دومره سرتي سرتي معجزې ثابتوي چي ډېري ئې د مسيحيانو په مذهبي كتابونو كي نه تر
سرتگو كېږي ،خو عيىس عليه السالم يو انسان او د نورو پيغمربانو په څېر يو پيغمرب گڼي!!

مرص ته تېښته
دا قصه هم متى له ځانه جوړہ كړې او په مرقس كي نشته ،متّٰى تر دې عنوان الندي لييك
چي د خداى فرشته يوسف ته راڅرگنده شوه او ورته وئې ويل :پاڅه او ماشوم او مور ئې دررسه
روان كړہ او مرص ته وتښته او تر هغه هلته پاته شه چي زه خرب دركړم ،ځكه هريوديس پاچا
غواړي ماشوم ووژني ،يوسف مرص ته والړ او د هريوديس تر مرگه هلته پاته شو ،يوه نبي څو
پېړۍ مخيك په دې اړہ وړاندوينه كړې وه چي (خپل زوى مي له مرصه راوبالو)!! دايس
معلومېږي چي د كتاب ليكونيك دا ټوله قصه د دې لپاره جوړہ كړې چي د هغه نبي وړاندوينه
رښتينې ثابته كړي او عيىس عليه السالم ئې مصداق وگڼي ،د همدې لپاره ئې مرميي ته مېړہ جوړ
كړى ،د هغه نوم ئې يوسف اېښى ،يوسف ئې د يعقوب زوى ښودىل ،عوام چي دا خربي اوري ژر
ئې يقين راځي او مني ئې چي يوسف د يعقوب زوى په مرص كي اوسېدىل!! حقيقت دا دئ چي
مرميي مېړہ نه دئ كړى ،كه د بايبل دا دروغجنه خربه ومنىل يش نو بايد ټولي هغه وړاندويني
ئې دروغجني وگڼو چي وايي :بې مېړہ (پيغله) به ماشوم وزېږوي!! له دې دواړو خربو خو يوازي
يوه رښتينې كېدى يش!! همدا راز د دغي څو پېړۍ مخكنۍ وړاندويني الفاظ ښيي چي په تكلف
رسه د عيىس عليه السالم لپاره جوړہ كړى شوې ،د وړاندويني الفاظ دايس دي چي (خداى څو
پېړۍ مخيك وييل چي خپل زوى مي له مرصه راوبالو) د دې الفاظو معنى خو دا ده چي دا كار
څو پ ېړۍ مخيك تررسه شوى ،د كوم منطق له مخي د دې اطالق له مرص نه د عيىس عليه السالم
په راستنېدو كوي؟!!
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د يحيى پيغمرب ظهور
د مرقس انجيل له دغه ځايه پيل شوى ،متى دا موضوع او الفاظ ئې له مرقس نه اقتباس
كړي او تر دې رسليك الندي لييك ... :يحيى چي په (تعميد وركوونيك) مشهور شوى وو ،د يهودا
په بېديا كي ئې خپل رسالت پيل كړ ...ده به د اوښ له وړيو جوړہ شوې جامه اغوسته او د
څرمني مالبند به ئې تاړو ،خوراك ئې صحرايي شات او ملخان وو ... ،خلك به ورته راتلل ،د ده
موعظو ته به ئې غوږ نيولو ،په خپلو گناهونو به ئې اعرتاف كاوو او د ده په الس به ئې د تعميد
غسل په برخه كېدو ... ،خلكو ته به ئې ويل :زه هغو خلكو ته چي توبه وكړي په اوبو رسه تعميد
وركوم ،خو دايس څوك به رايش چي تر ما به ئې مقام ډېر لوړ وي ،هومره چي زه به د ده پښو
ته دكپيو اېښودو وړتيا هم نه لرم ،هغه به تاسو ته په روح القدس او الهي اور رسه تعميد
دركوي ،هغه به پروړہ له غنمو بېله كړي او په تلپاته اور كي به ئې وسوزوي ،خو غنم به په
گودام كي غونډ كړي!!  ...په دې وخت كي عيىس هم د تعميد لپاره يحيى ته راغى ...مرقس دا
نه وايي چي يحيى ورته وويل :دا مناسب كار نه دئ ،زه بايد ستا په الس تعميد شم،خو متى دا
خربي له ځانه اضافه كړې دي ،همدا راز متى وايي :كله چي عيىس له اوبو راوتو نو يحيى يوه
كوتره وليده چي له آسامنه راكوزه شوه او د عيىس پر رس كښېنسته او له آسامنه يو غږ واورېدى
شو چي (دا زما گران زوى دئ چي ترې رايض يم) خو مرقس وايي چي عيىس په خپله دا كوتره
وليده او دا غږ ئې واورېدو.
په دې اړہ څو وضاحتونه رضوري برېښي:
• بايبل د خپلو نورو انبياوو په څېر يحيى عليه السالم هم دايس معرفي كړى چي د اردن سيند
شاوخوا په كومي صحرا كي له خلكو لري اوسېدو ،خو د قرآن د وينا له مخي معلومېږي چي د ده
محرتم والد زكريا عليه السالم په يوه معبد كي مدرس او استاد وو او د مرميي عليها السالم روزنه
او تربيت د ده په الس تررسه شوې!
• عيىس عليه السالم او يحيى عليه السالم همزولي وو ،په يو ځاى كي اوسېدل ،د قرآن د وينا
له مخي ده په عيىس عليه السالم اميان راوړى ،د ده په الس د عيىس عليه السالم تعميد حقيقت
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نه لري.
• بايبل څو صفحې وروسته لييك چي يحيى له زندانه دوه سړي عيىس ته ولېږل چي ترې
وپوښتي :آيا په رښتيا ته همغه موعود مسيح يې؟ پوښتنه دا ده چي ته خو دلته ادعاء كوې چي
يحيى دئ وپېژندو ،نه ئې غوښتل دى تعميد كړي ،يوه كوتره ئې هم وليده چي له آسامنه راكوزه
شوه ،د عيىس پر رس كښېنسته ،آسامني غږ ئې هم واورېدو چي دا زما همغه گران زوى دئ ،نو
بيا ئې له زندانه دوه سړي د څه لپاره ورلېږل؟! متأسفانه رسه له دې چي بايبل له دايس تناقضاتو
ډك دئ خو مسيحيان ئې د سپېڅيل كتاب په توگه مني!!
• د بايبل دا الفاظ ډېر كچه او بې معنى دي چي عيىس عليه السالم به په روح القدس او اور
خلكو ته تعميد وركوي!!
• بايبل دا ټوله جعيل قصه د دې لپاره جوړہ كړې چي يوه بې بنسټه وړاندوينه رښتينې او د
عيىس عليه السالم په اړہ ثابته كړي ،وړاندوينه دا ده :اشعيا نبي څو سوه كاله مخيك وييل وو :له
بېديا يو غږ اورم چي وايي :د خداى لپاره الر پرانيزئ او الر ورته آواره كړئ.

د عيىس آزمېښت
دا عنوان متى عالوه كړى ،په مرقس كي نشته ،مرقس په مخترصه توگه لييك چي د خداى
روح عيىس بيديا ته بوت ،څلوېښت ورځي هلته پاته شو ،شيطان وسوسه كولو خو فرشتو د ده
ساتنه كوله ،خو متى ښې ډېري خرافي خربي پرې عالوه كړې او تر دې رسليك الندي لييك :د
خداى روح عيىس صحرا ته بوت ،چي شيطان ئې وسوسه كړي او وئې آزمويي ،عيىس څلوېښت
شپې ورځي روژہ ونيوله ،په پاى كي ډېر وږى شو ،شيطان ورته راغى ،وسوسه ئې كړ او ورته
وئې ويل :كه ته په رښتيا د خداى زوى يې نو دا ډبري په ډوډۍ بدلې كړہ! خو عيىس ورته
وويل :نه زه دايس نه كوم ،ځكه آسامني كتاب وييل :انسان يوازي په ډوډۍ ژوندى نه پاته كېږي،
بليك په هري هغي كلمې چي د خداى له خولې وځي!!
د بايبل له ليكونيك څو پوښتني لرو:
• ته خو عيىس عليه السالم د خداى زوى گڼې ،آيا د خداى زوى وږى كېږي؟ عقل خو وايي :هر
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زوى پالر ته ورته وي ،كه خداى زوى درلودى نو نه به كله ډوډۍ ته اړ كېدو او نه اوبو ته!! او
كه عيىس عليه السالم يو انسان وو نو ولي ئې څلوېښت ورځي روژہ نيوله؟ اللّٰه تعاىل خو انسان
له خپل وس او طاقت نه په اوچت كار نه مكلفوي ،په هيڅ الهي رشيعت كي د څلوېښتو شپو
ورځو مسلسل روژہ نشته ،د بايبل په هيڅ كتاب كي هم دايس روژہ نه ده راغلې ،دا خو نه د
ثواب كار دئ او نه د معنوي ارتقاء لپاره رضوري او مفيد كار!!
• شيطان ولي هغه ته وويل :كه ته په رښتيا د خداى زوى يې؟!! آيا ستا شيطان له دې خرب نه
وو چي عيىس عليه السالم په خارق العاده توگه او د خداى له كلمې جوړ شوى؟ تا خو تر دې د
مخه او د ايوب عليه السالم په قصې كي شيطان دايس معرفي كړى وو چي له فرشتو رسه يو ځاى
د خداى دربار ته حارضېدو ،د ټولي نړۍ د ټولو خلكو له حاالتو په بشپړہ توگه خرب وو ،د ايوب
په اړہ ئې د خداى پوښتني ته فوراً ځواب ووايو!! دلته ولي له دې نه دئ خرب چي مسيح د خداى
زوى دئ؟ ولي ثبوت غواړي؟ او هغه هم دايس ثبوت :كه دا ډبري دي په ډوډيو بدلې كړې نو په
رښتيا چي د خداى زوى يې؟!! كه د يوه پيغمرب معجزه د خداى د زوى والي نښه وي نو بيا خو
به د خداى د زامنو شمېر ډېر زيات وي ،آيا د موىس او هارون عليهام السالم هغه معجزې چي
بايبل ئې ادعاء كړې د عيىس عليه السالم تر معجزو ډېري حريانوونكې نه وې؟!!
• آيا د عيىس په دې ځواب كي تا ته څه معقوليت په نظر درځي؟ انسان يوازي په ډوډۍ نه
مړېږي يعني څه؟ اللّٰ ه تعاىل خو انسان دايس پيدا كړى چي په ډوډۍ مړېږي ،دلته خو د لوږي
خربه مطرح ده ،ته په خپله وايې چي څلوېښت شپې ورځي ئې څه نه وو خوړلي ،دلته خو د
روحي تغذيې خربه مطرح نه ده ،نو عيىس عليه السالم به ولي دايس بې ربطه ځواب وركوي؟ په
دې كي شك نشته چي د اللّٰه تعاىل كالم د انسان د روحي تسكين لپاره دايس دئ لكه د ده د
وجود لپاره غذا ،خو دلته دا ځواب له پوښتني رسه هيڅ ارتباط نه لري ،هيڅ معقول انسان دايس
ځواب نه وركوي!!
د شيطان بله آزموينه دايس گڼي :بيا شيطان اورشليم ته ورسولو او د خداى د كور پر بام ئې
ودراوو او ورته وئې ويل :كه د خداى زوى يې نو له دې ځايه ځان الندي وغورځوه ،ځكه
آسامني كتاب وايي :خداى به خپيل فرشتې ورولېږي او دى به له خطره وساتي ...هغوى به پرې
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نه ږدي چي ستا پښه په تيږي ولگېږي!! عيىس ځواب وركړ :هو؛ خو همدا كتاب وايي :خداى
هيس بې سببه مه آزمويه!
دلته هم څو پوښتني لرو:
• آيا د خداى زوى دومره كمزورى دئ چي شيطان ئې اورشليم ته له ځان رسه په زور بيايي؟
• په الهي رشيعت كي خو د دايس شيطاني وسوسې ځواب دا نه دئ ،ځواب ئې دا دئ چي اللّٰه
تعاىل دا كار حرام كړى ،په اور كي ځان اچول ،زهر خوړل ،له لوړي ځان الندي غورځول او هر
هغه كار چي د انسان ژوند او بدن ته تاوان رسوي په الهي كتابونو كي حرام شوى.
بيا لييك :شيطان د يوه جگ غره رس ته ورساوو ،د ټولي نړۍ ملكونه او د هغوى شأن او
شوكت ئې وروښود او ورته وئې ويل :كه ما ته سجده وكړې نو دا ټول تا ته دركوم!! عيىس ورته
وويل :لري شه اې شيطانه! مقدس كتاب وايي :يوازي د خداى عبادت او اطاعت وكړہ!
دلته هم څو پوښتني راوالړېږي:
• آيا شيطان د خداى زوى ته دايس خربه كوىل يش چي د نړۍ ټول ملكونه زما دي كه ما ته
سجده وكړې نو ټول تا ته دركوم؟ آيا د خداى زوى نه پوهېږي چي زمكه او آسامن د ده د پالر
دي او دى وررسه رشيك دئ او شيطان په دې كي هيڅ برخه نه لري ،نه ئې چا ته وركوىل يش او
نه ئې ترې اخيستىل يش؟
• تاسو ولي د سپيڅلې كتاب دا پرېكنده او رصيح خربه له پامه غورځولې او له اللّٰه تعاىل پرته د
بل عبادت او اطاعت كوئ؟ د دې خربي معنى خو دا ده چي په زميك او آسامن كي به له اللّٰه
تعاىل پرته نه بل چا ته د عبادت رس ټيټوئ او نه د دعاء الس اوږدوئ ،تاسو ولي عيىس او روح
القدس له خداى رسه په عبادت كي رشيك كړي؟!

د غونډۍ د رس موعظه
مرقس په دې اړہ يوازي دومره لييك چي عيىس يوې غونډۍ ته وخوت او خپل دولس
شاگردان ئې هلته وروغوښتل ،د موعظې په ارتباط هيڅ نه وايي خو متى تر دې رسليك الندي
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يوه تفصييل موعظه رااخيل ،كه څه هم په دې موعظې كي څو دايس ښكلې خربي عيىس عليه
السالم ته منسوبوي چي د اصيل انجيل نښي په كي ترسرتگو كېږي ،خو معلومېږي چي دا هم له
ځانه ليكل شوې ،لييك:
• هغه څوك بختور دئ چي ځان خداى ته اړ او محتاج گڼي...
• د هغه چا په حال خوشحالي په كار ده چي كرب نه كوي ،ځكه دوى به د ټول جهان خاوندان
يش.
• د عدالت وږو او تږو ته زېرى دئ چي ماړہ به يش.
• خوښي ده هغو لره چي مهربان او عفو كوونيك دي ،ځكه مهرباني او عفو به ئې په برخه يش.
• پاك زړو ته زېرى دئ چي له خداى رسه به مخامخ يش.
• خوښي ده هغو لره چي د نورو تر منځ روغه جوړہ كوي...ځكه دوى به د خداى زامن
ونوموىل يش.
• هغه دې خوښ وي چي د نېك عملۍ په وجه ځورول كېږي ،ځكه د آسامن بركتونه به ئې په
برخه يش.
• كه زما لپاره خلك تاسو ته بد رد ووايي ،ومو ځوروي ،تورن مو كړي ،خوښ اوسئ ځكه په
آسامن كي لويه بدله درته انتظار كوي ،پوه شئ چي له مخكنيو پيغمربانو رسه هم دې ته ورته
معامله شوې.
• تاسو د نړۍ مالگه يئ ،چي هغې ته خوند وركوئ ،خو كه تاسو هم خپل خوند له السه وركړئ
نو د بې كاره او بې خونده مالگي په توگه به مو لري غورځوي او تر پښو به مو الندي كوي.
• تاسو د نړۍ لپاره د نور په څېر يئ ...،نو خپل نور له نورو مه پټوئ ،پرېږدئ چي په نورو
وځلېږي او ستاسو نېكو كارونو ته په پام رسه ستاسو آسامني پالر وملانځي.
په دې ښكلو خربو كي څو د اعرتاض وړ موارد گورو:
• اللّٰه تعاىل د آسامني پالر په نامه ياد شوى ،كه څه هم دا نوم له اللّٰه تعاىل رسه نه ښايي او
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موږ په قرآن كي د اللّٰه تعاىل لپاره دايس نوم او دې ته ورته نوم نه مومو ،خو كه احياناً دا نوم د
مجاز په توگه كارول شوى وي ،نو مسيحيان ولي دا د عيىس عليه السالم په اړہ په حقيقي معنى
نييس او د ده خاص پالر ئې گڼي؟
• دلته د مصلحينو لپاره د خداى د زامنو نوم غوره شوى ،كه څه هم د اللّٰه تعاىل بندگانو ته د
خداى د زامنو نوم وركول غلط كار دئ او اشتباهات راوالړوي او موږ په قرآن كي دايس نوم نه
مومو ،خو كه احياناً دا نوم د مجاز په توگه راغىل وي نو مسيحيان ولي يوازي د عيىس عليه
السالم په اړہ دا په حقيقي معنى نييس او دى د خداى حقيقي زوى گڼي او نور ترې مستثنى
كوي؟!

د تورات احكام
بايبل تر دې رسليك الندي څو خربي عيىس عليه السالم ته منسوبوي :گامن مه كوئ چي زه د
موىس د تورات او نورو انبياوو د كتابونو منسوخولو ته راغىل يم ،زه راغىل يم چي بشپړ او عميل
ئې كړم ... ،كه تاسو د يهودانو تر علاموو او پېشوايانو غوره نه شئ د خداى ملكوت (جنت) ته
به داخل نه شئ ،ويل شوي :كه څوك قتل وكړي بايد ووژل يش ،خو زه وايم :كه ته پر خپل ورور
غصه شې  ...بايد محاكمه شې او كه خپل ورور ته ابله او كم عقله ووايې بايد تا محكمې ته
بوځو او كه خپل دوست ته ښكنځيل وكړې سزا دي د جهنم اور ده ،كه د خداى لپاره دي نذر او
قرباني وړاندي كوله او درپه ياد شو چي څوك دي ځوروىل ،نو قرباني په خپل ځاى پرېږده او
والړ شه لومړى خپل هغه دوست رايض كړہ چي تا ځوروىل ،تر محاكمې مخيك خپل پور اداء كړہ،
ويل شوي چي زنا مه كوه ،خو زه درته وايم :كه يوې ښځي ته د شهوت په نظر وگورې نو په زړہ
كي دي زنا وررسه كړې ،نو كه هغه سرتگه چي درباندي گرانه ده ،ستا د گناه باعث كېږي ښه ده
چي وئې باسې او لري ئې وغورځوې ،تر دې چي په دوزخ كي پرېوځې دا غوره ده چي يو غړى
دې ناقص وي ... ،ويل شوي :كه څوك غواړي له خپيل مېرمني خالص يش نو كافي ده چي طالق
پاڼه ولييك او هغې ته ئې وركړي ،خو زه تاسو ته وايم :كه څوك خپله مېرمن پرته له دې چي كوم
خيانت ئې ترې ليدىل وي طالق كړي او هغه ښځه بل مېړہ وكړي ،دا سړى مقرص او گناهگار دئ،
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ځكه د دې باعث شوى چي دا ښځه زنا وكړي او هغه بل سړى چي له دې رسه ازدواج كوي هم
زناكار دئ!! ويل شوي چي په درواغو لوړہ مه كوه او كه د خداى په نوم لوړہ كوې وفا پرې
وكړہ ،خو زه وايم :هيڅكله لوړہ مه كوه ،مه په آسامن چي تخت ئې دئ ،مه په زمكه چي د پښو
ځاى ئې دئ ،مه په اورشليم چي د هغه سرت پاچا ښار دئ ..مه په خپل رس ،ځكه نه شې كوىل يو
وېښته ئې تور يا سپين كړې ...يوازي ووايه( :هو) يا (نه) ،ويل شوي :كه چا د بل سرتگه ورړنده
كړہ سرتگه به ئې ورړندېږي ،او كه چا د بل غاښ مات كړ غاښ به ئې ماتېږي ،خو زه وايم :كه چا
تريى درباندي وكړ مقابله ئې مه كوه ،حتى كه په ښي مخ ئې څپېړہ دركړہ كيڼ مخ هم ورواړوه،
كه چا غوښتل د دې لپاره دي محكمې ته بوځي چي كميس دي درنه واخيل خپله عبا هم وركړہ،
كه يو رومي عسكر درته ووايي چي دا بار تر يوه ميله يوسه ته ئې تر دوه ميله وررسه يوسه... ،
تاسو اورېدلي چي له دوستانو رسه دوست اوسه او له دښمنانو رسه دښمن ،خو زه درته وايم :له
خپلو دښمنانو رسه مينه وكړئ  ،كه چا پرتاسو لعنت وايو تاسو د بركت دعاء ورته وكړئ ...كه چا
وځورولئ د خري دعاء ورته وكړئ ،كه دا كار وكړئ نو د آسامني پالر رښتيني زامن به وئ ،ځكه
هغه په نېكانو او بدانو ملر راخېژوي او په دواړو باران وروي...
په دې ويناوو كي چي د يوې موعظې حيثيت لري نه د يوه قانون ،هم ښې خربي تر سرتگو
كېږي او هم كمزورې او د حقيقت او عدالت خالف خربي ،الندي خربي ئې له الهي الرښوونو
رسه اړخ نه لگوي:
• طالق حرام او له مطلاقه ښځي رسه نكاح زنا گڼل شوې ،دا دواړہ خربي نه له الهي الرښوونو
رسه اړخ لگوي او نه له عدل او عقل رسه ،ازدواج د نارينه او ښځي تر منځ د گډ ژوند او د يوې
كورنۍ د جوړولو لپاره د دوى ترمنځ گډ توافق او تعهد دئ ،تر هغه ئې په دوام ټينگار رضوري
دئ چي د دواړو تر منځ مينه ،اعتامد ،اخالص او پېرزوينه وي ،كله چي كركه ،بې اعتامدي او
ناخوالي رامنځته كېږي او په صرب او زغم رسه هم النجه نه يش حل كېدى نو طالق ئې يوازينۍ
چاره ده ،طالق ته د حرام په سرتگه كتل او له مطلقه ښځي رسه ازدواج زنا گڼل هيڅ معقوله
توجيه نه لري .دايس معلومېږي چي دلته د عيىس عليه السالم په قول كي عمداً يا سهواً تحريف
شوى ،اصيل الفاظ ښايي دا وو چي :كه څوك بې موجبه خپله مېرمن طالق كړي او دا طالق د دې
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باعث يش چي هغه ښځه زنا ته مخه كړي ،نو دا سړى مقرص او گناهگار دئ ،ځكه د دې باعث
شوى چي دا ښځه زنا وكړي!!
• ظلم ته تسليمېدل او تېري ته غاړہ اېښودل ،نه يوازي له الهي الرښوونو رسه سمون نه خوري،
بليك له هغو فطري غوښتنو رسه هم اړخ نه لگوي چي اللّٰه تعاىل د ټولو ژوو په خټه كي اېښي،
له ځان نه دفاع او د تېري مقابله كول يو فطري او د ژوند د بقاء لپاره يو رضوري عنرص دئ ،اللّٰه
تعاىل هيڅكله انسان په دايس كار نه گامري چي د ده د جبلت او فطرت خالف وي ،له دې عالوه
هغه څوك چي ظلم ته غاړہ ږدي او ظامل ته رس ټيټوي ،نه يوازي په خپل ځان ظلم كوي او ظامل
ته جسارت وركوي ،بليك په نورو هم ظلم كوي ،ده ظامل ته دا جرأت وركړ چي په نورو هم تېرى
وكړي.
• آيا ستا عقل دا خربه مني چي د عيىس عليه السالم په څېر يو عظيم الرښود ،مرشد ،مصلح او
د رشك ،ظلم او بې عدالتۍ په ضد لېږل شوي سرت پيغمرب به خلكو ته وييل وي چي د رومي بې
رحمو عسكرو په وړاندي دايس منقاد او مطيع اوسئ چي كه درته وئې ويل :دا بار تر يوه ميله
يوسه ته ئ ې تر دوه ميله وررسه يوسه!! دا خربه خو له رسكاري مفتيانو او د ظاملانو په خدمت كي
بوخت دين پلورونكو ماليانو رسه ښايي نه له پيغمربانو عليهم السالم رسه!! راشئ وگورئ چي
زموږ گران پيغمرب عليه السالم په دې اړہ څه فرمايي:
َ َ
ُ َ
ََ َ َ ََ َ
َ َ َ
َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ٌ َ ُ
عن أبِي ه َريْ َرة قال :جاء َر ُجل إِلي َرسولِ اللهِ صلي الله عليْهِ َوسل َم فقال :يَا َرسول اللهِ أ َرأيْت
َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ََ َ َ َ ْ ُ َ َ
ْ َ َ ٌ
ُ ََْ َ
إِن جاء َر ُجل يُرِيد أخذ مال ِي ،قال :فَل تع ِطهِ مالك ،قال :أ َرأيْت إِن قاتلنِي ،قال :قات ِله ،قال:
َ
َ َ َ ْ َ ََ َ َ ََْ َ َ ٌ َ َ َ َ َ ْ َ َْ ُ َ َ ُ
أ َرأيْت إِن قتلنِي ،قال :فأنت شهِيد ،قال :أ َرأيْت إِن قتلتُه ،قال :ه َو فِي النا ِر.
يو سړى رسول اللّٰه صىل اللّٰه عليه وسلم ته راغى او وئې ويل :يا رسول اللّٰه! د هغه چا په اړہ څه
مشوره راكوې چي رايش او زما مال رانه اخيل؟ وئې فرمايل :خپل مال مه وركوه ،وئې ويل :كه
جگړہ ئې رارسه كوله؟ وئې فرمايل :وررسه وجنگېږہ ،وئې ويل :كه ئې ووژمل؟ وئې فرمايل :نو ته
به شهيد وې ،وئې ويل :كه مي هغه ووژلو؟ وئې فرمايل :هغه به په اور كي وي.
زموږ اميان او عقل خو دا خربه نه مني چي زموږ د پيغمرب عليه السالم د ورور عيىس عليه
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السالم خربه به دې ته ورته نه وه او له دې پرته به بل څه وه.
• دلته له دښمنانو رسه دوستي او مينه كول په دايس عامه صيغه ذكر شوي چي الزم دقت نه
دې په كي مراعات شوى ،ټول دښمنان يو شانته نه دي ،له ټولو رسه ورته معامله نه يش كېدى،
ځيني دښمنان دايس دي چي له هغوى رسه دوستي كول له اللّٰه تعاىل رسه د دښمني كولو په
معنى ده ،د خداى او د هغه د دين له دښمنانو رسه دوستي كول د اميان منافي او د اللّٰه تعاىل د
غضب وړ كار دئ ،د منافق ،مفسد او فاسق احرتام كول او له هغوى رسه دوستي پالل هغه كار
دئ چي هيڅ پيغمرب او هيڅ الهي كتاب ئې سپارښتنه نه كوي!!
له دې وروسته بايبل د عيىس عليه السالم ځيني توصيې رااخيل ،لكه دا چي تظاهر او
رياكاري مه كوئ ،د تظاهر اجر همغه دئ چي له خلكو ئې د ستايني په توگه ترالسه كوئ ،كه له
كوم فقري رسه مرسته كوئ په پټه ئې وكړئ ،دايس لكه په ښي الس چي څه وركوئ او كيڼ الس
ترې خ رب نه يش ،د رياكارانو په څېر د خلكو په مخ كي دعاء او عبادت مه كوئ ،له زړہ نه دعاء
وكړئ نه دا چي الفاظ په ژبه تكراروئ ،كله چي روژہ نيسئ نو د هغو خلكو په څېر مه كېږئ
چي ځان وچي شونډې او كمزورى ښيي چي خلك گامن وكړي روژہ ئې نيولې ،دا خلك خپل اجر
له ليدونكو ترالسه كوي ،ثروت په دنيا كي مه ذخريه كوه ځكه ښايي وروست يش ،يا زنگ ئې
ووهي يا ئې غل درنه غال كړي ،په آسامن كي ئې درته ذخريه كړہ ،سرتگي له طمعي او گناه
خوندي وساته ،په يوه وخت د دوو اربابانو خدمت نه يش كېدى ،يا به د خداى بندگي كوئ يا د
پيسو ،د خوراك او پوښاك ډېره اندېښنه مه كوئ ،خداى ئې ذمه وار دئ ،په بل اعرتاضونه
پرېږدئ ځان اصالح كړئ ... ،خداى ته د رسېدو الره نرۍ ده ،خو جهنم ته د ننوتو الر پراخه ده،
له دروغجنو انبياوو ځان وساتئ ،د مېږي په جامه كي درته راځي خو په باطن كي څريونيك لېوان
وي ،دوى له خپلو عملونو پېژندى يش ،دايس لكه ونه چي له خپيل مېوې پېژندى شئ ،دا هغه
خربي دي چي په قرآن او حديث كي تر دې په ډېرو ښكلو او اغېزناكو الفاظو او په ډېر تفصيل
رسه راغيل.
ورپسې د عيىس عليه السالم د ډېرو معجزو يادونه كوي ،خو دايس لكه چي هر څوك ورته
راغىل ،خپل حاجت ئې وړاندي كړى او ده تررسه كړى ،ړوند ،پېس ،جذامي ،گونگ ،فلج ،لېوىن...
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د ده په الس روغ شوي او بيا د متّٰى د اميان راوړو ذكر په دې الفاظو كوي :يو گناهگار د عيىس
شاگرد يش ...عيىس د خپل سفر په دوران كي له يوه باج راغونډوونيك رسه مخامخ شو ،نوم ئې
متّٰى وو ...عيىس ورته وويل :راشه زما اطاعت وكړہ! هغه فوراً پاڅېدو او له ده رسه روان شو!!
له دې الفاظو په رصاحت رسه معلومېږي چي دا انجيل متّٰى نه دئ ليكىل!! ډېره عجيبه ده چي
بايبل دا كتاب متّٰى ته منسوبوي او هغه ئې ليكونىك گڼي!!
د همدې متّٰى په ارتباط لييك :يوه ورځ عيىس او شاگردان ئې د متّٰى كره مېلامنه وو ،ځيني
باج غونډوونيك او بدنام خلك هم په دسرتخان وررسه ناست وو ،ځينو روحانيونو اعرتاض وكړ او
د ده شاگ ردانو ته ئې وويل :ستاسو استاد ولي له دايس خلكو رسه ناسته پاسته كوي؟! عيىس ورته
وويل :د دې لپاره چي روغ سړي طبيب ته رضورت نه لري ،بيا ئې وويل :والړ شئ او د آسامني
كتاب د دې آيت په اړہ لږ فكر وكړئ چي فرمايي :زه له تاسو هديه او قرباني نه غواړم ،ترحم او
زړہ سوى غواړم.
خو د مرقس انجيل لييك چي دا گناهگار متّٰى نه بلكه الوي د حلفي زوى وو او د مېلمستيا
قصه هم د ده په كور پوري مربوطوي!! نه پوهېږو چي بايبل به دې رصيح تناقض ته څه توجيه
لري؟!!
دا هم بايد واضح كړو چي بايبل له معجزو ملنډي او ټوك ټكالي جوړي كړې ،بايبل نه يوازي
د عيىس عليه السالم په اړہ وايي چي هر كس او ناكس ته ئې معجزې ښودلې ،بليك ادعاء كوي
چي خپلو دولسو شاگردانو ته ئې په مېراث پرېښودې ،هغوى هم كوىل شول همدا معجزې تررسه
كړي ،حتى هغه شاگرد ئې هم په دې ډلي كي گڼي چي نوم ئې اسخريوطي وو ،منافق شو او
دى ئې دښمن ته په الس وركړ!! دا نه يوازي بې بنسټه ادعاء ده بليك د معجزې د حكمت او
فلسفې خالف خربه ده ،معجزه د دې لپاره وي چي يو پيغمري هغه معاندين او مخالفين قانع
كړي چي د ده رسالت نه مني ،دالئل غواړي ،په عقيل دالئلو نه قانع كېږي او خارق العاده
كارونه ترې غواړي ،دا ك ار بايد د ډېرو كسانو په وړاندي تر رسه يش ،همغيس لكه د موىس عليه
السالم او جادوگرانو مقابله چي د عيد د ورځي په يوې لويي غونډي كي وشوه او هلته د ده عصا
د جادوگرانو جادو مات كړ ،همغيس لكه ابراهيم عليه السالم چي د ټولو خلكو په وړاندي له اور
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نه روغ رمټ ووتو!! بايبل په خپله د عيىس عليه السالم له قوله لييك :د يهودو علاموو له عيىس
نه معجزه وغوښته ،هغه ورته وويل :يوازي بدكار او بې اميانه خلك معجزې غواړي!! تاسو ته به
د يونس له معجزې پرته بله معجزه درونه ښودى يش!! بايبل ادعاء كوي چي عيىس په خپيل
سيمي كي د دې لپاره خلكو ته معجزې نه دي تررسه كړې چي هغوى بې اميانه وو ،يعني دا چي
معجزې به مؤمنانو ته ښودل كېږي نه بې اميانو ته!! او دا د معجزو د حكمت او هدف خالف
خربه ده ،معجزه بايد د هغو خلكو په وړاندي تررسه يش چي اميان ته رابلل كېږي ،نه هغو ته
چي اميان ئې راوړى!! معجزه يعني هغه كار چي معارض او مخالف پرې پړ او عاجز كړى يش.
بايبل د معجزو په لړ كي دا هم وايي چي عيىس عليه السالم له څو بيامرانو هغه پليته روح
وايسته چي دوى ئې ناروغ كړي وو او حتى لييك چي يو ځل ئې له څو لېونيانو پليته روح
وايسته او په خوگانو ئې كښېنوله ،بيامران جوړ شول او خوگان ليوني شول او په درياب كي ئې
ځان وغورځاوو!! دا ټولي خربي خرافي او بېهوده خربي دي ،نه پليته روح شته ،نه د انسان
ناروغي د كومي پليتي روح د كښېنستو په سبب راپيدا كېږي او نه دا روح له يوه نه بل ته
انتقالېږي ،دا د هغو ټگامرانو خربي دي چي د مذهب په نامه خلك غولوي ،كم عقلو خلكو ته
وايي :ستا د بيامرۍ وجه هغه پليته روح ده چي پر تا ناسته ده ،موږ كوىل شو دا روح درنه
وشړو خو د شكرانې په بدل كي !! خو شكرانه ئې د ډاكټر تر فيس او د دوا تر قيمت ډېره زياته!!
او چي روغ نه يش نو ورته وايي :مخكنۍ پليته روح مي درنه لري كړہ خو اوس يوه بله درباندي
ناسته ده چي تر مخكنۍ اوه برابره زوروره ده!! همدايس لكه د بايبل دغه وينا چي عيىس عليه
السالم ته ئې منسوبوي :دا بد كار قوم هغه چا ته ورته دئ چي په پليتي روح (پېري) اخته شوى
وي ،كله چي دا پليته روح ترې ووځي نو يوې بېديا ته والړہ شې چي كوم آرام ځاى ومومي ،خو
دايس ځاى پيدا نه كړي او بېرته همغه سړي ته راستنه يش او د ده زړہ پاك او تش ومومي ،نو
اوه تر ځان الزياتي پليتي ارواح له ځان رسه ملگري كړي او د دې شخص وجود ته ننوځي او په
دې رسه د هغه سړي وضعيت تر مخيك الزيات خراب كړي!!
بايبل د دغو معجزو په وړاندي د يهودي روحانيونو غربگون دايس گڼي :روحانيونو وويل:
عيىس په دې خاطر كوىل يش پليته روح د خلكو له وجوده وبايس چي د پليتو ارواحو رئيس يعني
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شيطان د ده په وجود كي دئ!!

د روژې په اړہ پوښتنه
تر دې عنوان الندي لولو :يوه ورځ د يحيى شاگردان عيىس ته راغلل او ترې وئې پوښتل :ولي
ستا شاگردان د فريسيانو په څېر روژہ نه نييس؟ عيىس ځواب وركړ :آيا مېلامنه تر هغه پوري چي
زوم وررسه وي كوىل يش وي ر وكړي او روژہ ونييس؟ (د واده د مراسمو او د زوم په شته والي كي
خلك وير نه كوي او روژہ نه نييس) ،خو يوه ورځ به رايش چي زه له خپلو دوستانو والړ شم ،د
روژو نيولو وخت دغه دئ!!
دا هم ډېره خوشې او بېهوده خربه ده ،روژہ د وير او ماتم نښه نه ده او د دوستانو د
بېلېد و په غم او وير كي نه نيول كېږي ،په ټولو الهي اديانو كي فرض شوې ،له عيىس عليه السالم
نه مخيك ټولو پيغمربانو علي هم السالم نيولې ،په هغه تورات كي هم فرض وه چي عيىس عليه
السالم پرې اميان درلود او د هغه اطاعت ئې كاوو ،عيىس عليه السالم به څنگه دايس غلطه خربه
كوي  ،په خپل شته والي كي به شاگردان له روژې معاف گڼي او وايي به :خو يوه ورځ به رايش
چي زه له خپلو دوستانو والړ شم ،د روژو نيولو وخت دغه دئ!!

دولس شاگردان
دلته لييك :عيىس خپل دولس شاگردان راوغوښتل ،ټولو ته ئې دا قدرت وركړ چي پليتي ارواح
وبايس او هر ډول بيامرانو ته شفا وركړي ،د شاگردانو نومونه اخيل او په پاى كي د يهودا
اسخريوطي نوم يادوي او لييك :هغه څوك چي په پاى كي ئې له عيىس رسه خيانت وكړ!!
د دې خربي معنى خو دا ده چي عيىس عليه السالم په غيب نه پوهېدو ،د خداى زوى نه وو،
تر آخره ئې خپل خائن شاگرد ونه پېژندو ،همدغه خائن او منافق شاگرد ته ئې هم خپل كرامات
لېږدولي وو!! آيا په دې خربو له اعرتاف رسه رسه عيىس عليه السالم خداى يا د خداى زوى گڼل
ډېره د حريت خربه نه ده؟! له دې خو په وضاحت رسه معلومېږي چي د كراماتو د انتقال ادعاء
دروغجنه او بې بنسټه ده ،خائن او منافق به څنگه د كرامت خاوند كېږي؟!!
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ورپسې لييك :عيىس دوى د دعوت لپاره ولېږل او ورته وئې ويل :سامرانيانو او غرييهودانو ته
مه ورځئ ،يوازي ارسائيليانو ته ورشئ چي د خداى وركي شوې مېږي دي!!  ...بيامرانو ته شفا
وركړئ ،مړي راژوندي كړئ ... ،پليتي ارواحي له خلكو وباسئ!! دا كار وړيا وكړئ ...د تلو په
وخت كي مه پيسې دررسه اخلئ ،مه اضافي جامې او مه توښه ،ځكه هغه خلك چي تاسو ئې
مرستي ته ورځئ ستاسو خوراك او پوښاك به درته تيار كړي!!
دلته څو اعرتاضات لرو:
• د دې خربي معنى دا ده چي عيىس عليه السالم يوازي د ارسائيليانو پيغمرب دئ او د نړۍ له
نورو قومونو رسه هيڅ كار نه لري!! دا خربه نه يوازي له يوه پيغمرب او مصلح رسه نه ښايي بليك
د انساني ورورولۍ خالف خربه ده ،كېدى يش د يوه پيغمرب مأموريت تر يوه قوم پوري محدود
وي او د نورو قومونو لپاره نور بندوبست شوى وي ،خو خپلو شاگردانو او دعاتو ته دا ويل چي
غري يهودانو ته مه ورځئ د عيىس عليه السالم له شأن نه لري خربه ده!! او كه له بايبل رسه دا
خربه ومنو نو تاسو ولي اوس په نورو قومونو كي د مسيحيت د خورولو هڅه كوئ؟ ولي
مسيحيت ته د جهاني مذهب بڼه وركوئ؟ ولي د خپل پيغمرب له وينا رسغړاوى كوئ؟
• له يوې خوا وايي چي دا كار وړيا وكړئ ،يعني له خلكو هيڅ معاوضه مه اخلئ ...خو له بيل
خوا وايي :د تلو په وخت كي مه پيسې دررسه اخلئ ،مه اضافي جامې او مه توښه ،ځكه هغه
خلك چي تاسو ئې مرستي ته ورځئ ستاسو خوراك او پوښاك به درته تيار كړي!! آيا دا خوراك او
جامې بدله او معاوضه نه ده؟ آيا ټگامرو مذهبي مرشانو له له خلكو تر دې زيات غوښتل؟
ام
• زموږ قرآن خو د بايبل د دې وينا خالف الرښوونه كوي چي حج ته د تلو په دوران كي حت ً
توښه دررسه واخلئ او دا د دې لپاره چي د نورو د اوږو پېټى نه شئ او بل ته الس اوږد نه
كړئ!! او موږ ته خو قرآن وايي :هغه څوك د الرښود په توگه غوره كړئ او متابعت ئې وكړئ چي
له اللّٰه تعاىل پرته له بل چا هيڅ اجر او معاوضه نه غواړي.
خپلو شاگردانو ته د الرښوونو په ضمن كي عيىس عليه السالم ته يوه ډېره عجيبه وينا
منسوبوي او لييك :گامن مه كوئ چي زه راغيل يم ترڅو صلح او امنيت راومل ،نه ،زه راغىل يم
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چي توره راوړم ،زه راغىل يم چي زوى له پالره ،لور له موره ،نږور له خواښې بېل كړم ،دايس چي
د هر چا دښمنان به د ده خپله كورنۍ وي ،كه مور او پالر مو تر ما زيات درباندي گران وي زما
د ملگرتيا وړ نه يئ او كه خپل زوى او لور تر ما غوره وگڼئ د دې وړ نه يئ!! او كه خپل صليب
دررسه وانه خلئ او په ما پيس رانه شئ ،د دې وړ نه يئ!!
دلته څو پوښتني لرو:
• له دې خو معلومېږي چي عيىس عليه السالم د توري پيغمرب دئ نه د صلحې او امنيت ،تاسو
څنگه پر اسالم اعرتاض كوئ او هغه د توري دين گڼئ؟!!
• دا وينا او هغه مخكنۍ وينا چي وايي :كه چا تريى درباندي وكړ مقابله ئې مه كوه ،حتى كه
په ښي مخ ئې څپېړہ دركړہ كيڼ مخ هم ورواړوه ،كه چا غوښتل د دې لپاره دي محكمې ته
بوځي چي كميس دي درنه واخيل خپله عبا هم وركړہ ،كه يو رومي عسكر درته ووايي چي دا بار
تر يوه ميله يوسه ته ئې تر دوه ميله وررسه يوسه ...دا څنگه رسه تلفيق كوې؟!! كومه يوه ئې د
عيىس عليه السالم وينا ده؟! حقيقت دا دئ چي عيىس عليه السالم خلكو ته هيڅكله نه دي وييل
چي ظلم ته غاړہ كېږدئ ،امنيت خوښي اوسئ او له حاكم نظام او په ټولني مسلط دود دستور د
بغاوت هڅه مه كوئ ،بليك هغوى ته ئې وييل :قربانۍ ته تيار شئ ،خپل صليب دررسه راواخلئ،
په صليب باندي ځړېدو ته چمتو شئ ،د مور ،پالر او نږدې دوستانو د شديد مخالفت انتظار
وكړئ ،بايد دايس فكر وكړئ چي تر ټولو سخت دښمنان به مو د خپيل كورنۍ غړي وي!! دوى به
ستاسو مخالفت او مامنعت ته مال تړي ،يوازي دغه وينا له عيىس عليه السالم او هر پيغمرب او
داعي رسه ښايي.

د يحيى پوښتنه
دلته هم د مرقس او متى تر منځ اختالف شته ،مرقس دا خربه نه كوي چي يحيى له زندانه
څوك عيىس ته لېږىل خو متى تر دې رس ليك الندي څو متناقيض خربي لري :كله چي يحيى
پيغمرب په زندان كي د عيىس له معجزو خرب شو دوه شاگردان ئې ورولېږل چي ترې پوښتنه
وكړي :آيا ته همغه موعود مسيح يې ،كه نه او د هغه د راتلو انتظار بايد وكړو؟ هغه ځواب
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وركړ ....:زما معجزې ورته بيان كړئ او په پاى كي ورته ووايئ :بختور دئ هغه څوك چي زما په
اړہ شك ونه كړي!
بيا عيىس د يحيى په اړہ خلكو ته وويل :يحيى تر يوه پيغمرب هم لوړ دئ ،تر ده په نړۍ كي
سرت شخص نه دئ پيدا شوى ،كه رښتيا خربه منئ نو يحيى همغه الياس پيغمرب دئ چي آسامني
كتاب ئې د راتلو زېرى وركوي!! خپل غوږونه خالص كړئ او په غور رسه واورئ چي څه درته
وايم!!
• يحيى عليه السالم ته منسوب دا خربه هم د بايبل له مخكنيو خربو رسه تعارض لري او هم
ئې قرآن ترديدوي ،بايبل مخيك ليكيل وو چي يحيى عيىس ته د تعميد وركولو په جريان كي دى
وپېژندو ،د ده په اړہ ئې آسامني غږ واورېدو چي ويل ئې :دا زما هغه زوى دئ چي ترې رايض
يم او قرآن وايي چي يحيى عليه السالم له لومړۍ ورځي د عيىس عليه السالم مصدق او مؤيد
وو.
• دوهمه خربه ئې چي وايي يحيى همغه الياس دئ چي سپېڅيل كتاب ئې وړاندوينه كړې ،هم
له بايبل رسه تعارض لري او هم له قرآن رسه ،بايبل الياس عليه السالم هغه نبي گڼي چي تر
عيىس عليه السالم څو پېړۍ مخيك تېر شوى او قرآن ئې هم بېل پيغمرب بولي.

د يهودانو علامء د معجزې غوښتنه كوي
بايبل تر دې رسليك الندي يوه بله بې بنسټه ادعاء كوي او لييك :د يهودو علاموو له عيىس نه
معجزه وغوښته ،هغه ورته وويل :يوازي بدكار او بې اميانه خلك معجزې غواړي!! تاسو ته به د
يونس له معجزې پرته بله معجزه درونه ښودى يش!! لكه څنگه چي يونس درې شپې ورځي د
هغه سرت ماهي په نس كي پاته شو زه به هم درې شپې ورځي تر خاورو الندي پاته شم!!
په دې اړہ څو خربو ته ستاسو توجه رااړوم:
• د ماهي په نس كي د يونس عليه السالم پاته كېدل او بېرته ژوندى راوتل ،نه د ده د قوم
لپاره معجزه وه او نه له يونس عليه السالم نه پرته د بل چا لپاره ،ځكه دا پېښه نه د ده قوم په
خپلو سرتگو ليدىل او نه بل چا ،په حقيقت كي د يونس عليه السالم د قوم لپاره معجزه هغه
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عذاب وو چي يونس عليه السالم ئې د راتلو گواښ كاوو خو خلكو نه منلو ،كله چي هغه عذاب
راڅرگند شو ،خلكو اميان راوړ او عذاب تم شو.
• كه عيىس عليه السالم د يونس عليه السالم معجزې ته اشاره كړې وي نو مراد ئې يوازي دا
كېدى يش چي له دې وروسته معجزو ته نه بليك عذاب ته انتظار وكړئ!!
• له دې دا خربه راايستل هيڅ معقوليت نه لري چي گواكي ده مخالفينو ته وييل :زه به ووژل
شم ،په خاورو كي به ښخ شم ،درې شپې ورځي وروسته به بېرته راژوندى شم او له قربه به
راووځم!! وژل كېدل خو ئې معجزه نه ده او بېرته راژوندي كېدل ئې هيچا په خپلو سرتگو نه دي
ليدلي ،نو دا څنگه معجزه شوه؟!!
• د عيىس عليه السالم د وژل كېدا او بېرته راژوندي كېدا ادعاء نه يوازي د قرآن له وينا رسه
تعارض لري بليك د مسيحيانو ډېري ډلي ئې هم نه مني.
• په دې اړہ د بايبل ادعاء ډېره بې بنسټه ده ،ځكه د عيىس عليه السالم د نيول كېدو او د
صليب خوا ته د راوستو صحنه نه د عيىس عليه السالم شاگردانو په خپلو سرتگو ليدلې او نه ئې
خپلوانو او د بايبل ادعاء دا ده چي نن ووژل شو ،له صليب راكوز كړى شو ،دفن شو ،سبا نه بله
ورځ يو مجهول كس (روايات متفق القول نه دي) وليدل چي قرب چاودىل او تش پاته دئ!! او په
دې حساب دوه شپې او څه باندي دوه ورځي په قرب كي پاته شوى ،نه هغه درې شپې او درې
ورځي چي په وړاندوين ي كي ورته اشاره شوې!! ډېره عجيبه ده چي له دغي بې بنسټي او بې
دليلې ادعاء نه يوه مذهبي عقيده جوړہ شوې!!
• دا هم بايد ووايو چي د ماهي په نس كي درې شپې ورځي د يونس عليه السالم پاته كېدا د
بايبل بې ثبوته ادعاء ده!!

د هريوديس مضطرب وجدان
تر دې عنوان الندي لولو :هريوديس د خپيل مېرمني هريوديا د ټينگار په سبب يحيى زنداني
كړ ،دا ځكه چي يحيى ورته وييل وو :د خپل ورور كونډہ هريوديا په نكاح كول گناه او غلطي
ده ،مرقس وايي هريوديس يحيى ته احرتام درلود او د يحيى په اړہ ئې د خپيل مېرمني غوښتنه
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نه منله ،خو متّٰى ليكيل :هريوديس هم غوښتل چي يحيى ووژىن خو د خلكو له شورش او بغاوت
نه وېرېدو ،خو د ده د كليزې په جشن كي د هريوديا لور دايس رقص وكړ چي د هريوديس ډېر
خوښ شو او لوړہ ئې وكړہ چي هر څه وغواړي وربه ئې كړي ...دې د خپيل مور په وينا ورته
وويل :د يحيى رس په يوه پطنوس كي غواړم ...پاچا مجبور شو د هغې غوښتنه ئې تررسه او د
يحيى د وژلو امر ئې وكړ او رس ئې په پطنوس كي ورته راوړ!! د يحيى شاگردان راغلل ،د هغه
جسد ئې ترالسه او دفن كړ او بيا عيىس ته راغلل او له پېښي ئې خرب كړ ،كله چي عيىس له
پېښي خرب شو ،په كښتۍ كي كښېناست او يوازي په نامعلوم لوري وخوځېدو!!
په دې وينا كي څو دايس اعرتافات گورو چي د بايبل ډېري خربي ردوي :عيىس عليه السالم د
يحيى له شهادت خرب نه وو ،نورو خرب كړ او له خربيدو وروسته په دې خاطر په كښتۍ كي سور
او په مجهول لوري وخوځېدو چي گامن ئې كړى ښايي دى به هم ونيوىل يش!! آيا دايس چا ته د
خداى زوى ويل او وړاندويني ورته منسوبول رصيح تناقض نه دئ؟!! عيىس عليه السالم نه يوازي
ونه توانېدو چي د يحيى مرسته وكړي ،له مرگه ئې وژغوري ،بېرته ئې راژوندى كړي ،بليك د ځان
له وېري پټ شو!! آيا خداى او د خداى زوى دومره بې وسه وي؟ موږ له دغو ټولو خربو رسه رسه
عيىس عليه السالم د اللّٰه تعاىل يو سرت پيغمرب گڼو!!

په عيىس باندي د كنعاني ښځي اميان
مرقس وايي چي دا مېرمن د سوريې له فنيقيه وه ،خو متى ادعاء كوي چي دا د كنعان وه او
تر پورتني رسليك الندي همغه د مرقس الفاظ رانقلوي او لييك :يوه كنعاني ښځه عيىس ته راغله
او زاري ئې ورته وكړہ چي زما لور پېريانو نيولې ده ،سخته ئې ځوروي ،پر ما رحم وكړہ! خو ده
هيڅ ځواب ورنه كړ ،ترهغه چي شاگردانو ترې وغوښتل چي دې ته يو ځواب وركړہ ،چيغو ئې
زموږ رس راپه درد كړ ،عيىس وويل :زه خداى رالېږىل يم چي د يهودانو مرسته وكړم نه د
غريي هودانو ځكه يهودان د خداى ورك شوي پسونه دي!! ښځه د ده پښو ته ولوېده او وئې ويل:
باداره! زاري درته كوم چي زما مرسته وكړہ ،عيىس وفرمايل :دا سم كار نه دئ چي زه د خپلو
زامنو له السه ډوډۍ واخلم او سپي ته ئې واچوم!! ښځي ځواب وركړ :ستا خربه سمه ده ،خو
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سپي ته هم هغه اتامونه د خوراك لپاره په الس ورځي چي د خاوند له دسرتخانه ئې په زميك
توئېږي!! عيىس ورته وويل :اې ښځي! ستا اميان ډېر سرت دئ ،ځه ستا هيله تررسه شوه ،همغه
لحظه ئې لور روغه شوه!!
د بايبل منونكو ته د خپل خداى په نامه لوړہ وركوم چي د عيىس عليه السالم په څېر يو سرت
پيغمرب خو په ځاى پرېږدئ آيا يو عادي رشيف انسان به دايس ځواب چا ته وركړي؟! آيا ممكن
ده چي عيىس عليه السالم به هغه بې وزله او محتاجه ښځه له سپي رسه تشبيه كړې وي؟! او
هغه هم د دې لپاره چي يهودي نه بليك كنعاني وه؟ آيا دا د يوه پيغمرب له شأن رسه ښايي چي
غري يهودان له سپو رسه تشبيه كړي او يهودان خپل زامن وگڼي؟!! آيا د دې انجيل د لري غورځولو
لپاره همدا سرت تور او كركجن اتهام كافي نه دئ؟
بايبل د يهودانو له مذهبي مرشانو د عيىس عليه السالم يوه پوښتنه په دې الفاظو رااخيل :د
مسيح په اړہ څه فكر كوئ؟ هغه د چا زوى دئ؟ هغوى ځواب وركړ :د داؤد پيغمرب زوى .عيىس
پوښتنه وكړہ :نو داؤد ولي د الهي الهام په رڼا كي مسيح ته د خداى خطاب كوي؟ ځكه ده په
خپل كتاب زبور كي ليكيل :خداى زما خداى ته وويل :زما ښي الس ته كښېنه ،چي دښمنان دې
ستا تر پښو الندي كړم!! څنگه ممكن ده چي داؤد به خپل زوى ته خداى وايي؟ دوى څه ځواب
نه درلود نو ځكه له دې وروسته دوى هيڅ پوښتنه ونه كړہ!!
دا د بايبل تر ټولو نورو خربو ډېره بېهوده او گنده خربه ده چي موږ دا شديد اعرتاضات پرې
لرو:
• بايبل خو په مكرره توگه وييل چي موعود مسيح به د داؤد له اوالد وي ،د عيىس عليه السالم
په دروغجني شجرې كي ئې هم د دې هڅه كړې چي دى د داؤد له اوالد ثابت كړي ،اوس ولي له
هغي خربي په شا شوى او عيىس عليه السالم ته دا خربه منسوبوي( :داؤد به څنگه خپل زوى
خداى گڼلو؟) ،يعني موعود مسيح به د داؤد د وينا له مخي خداى وي نه د د ده له اوالد يو
انسان!! مو ږ ته ووايئ :د بايبل دغه خربه سمه ده او كه هغه چي ډېرو انبياو ته ئې منسوب
كړې؟ موعود مسيح به خداى وي او كه د داؤد له اوالد يو انسان؟
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• كه د موعود مسيح په اړہ د نورو ټولو هغو انبياوو وړاندويني غلطي وي چي دى د داؤد له
اوالد گڼي نو داؤد ته منسوبه دا خربه به څنگه رښتبا وي چي وايي :يو خداى به بل خداى په
خپيل خوا كي كښېنوي او ورته وبه وايي :ستا ټول دښمنان به ستا تر پښو الندي كړم؟! بايبل
دايس بې بنسټه خربي د دې دليل گڼىل چي عيىس عليه السالم د خداى زوى او يو له دريو
خدايانو دئ!! په كار ده دلته د مسيحيانو د دغي عقيدې په اړہ لږ مفصل بحث وكړو:
• دوى په دريو خدايانو باور لري ،د دې عقيدې له مخي يو خداى له دريو خدايانو جوړ شوى،
پالر ،زوى (مسيح) او روح القدس ،يعني خداى له دريو اقانيمو جوړ شوى ،يعني پالر خداى دئ،
زوى خداى دئ او روح القدس خداى دئ ،خو دا درې په گډہ يو خداى دئ ،د ځينو مسيحيانو له
نظره پالر ،زوى او مريم درې گوني اقانيم دي!!
• يو درې او درې يو گڼل يوه مغالطه ده ،يا به هر يو مستقل ذات لري يا يو ذات ،يا درې دي
يا يو ،په يو وخت كي دواړہ خربي نه عقل مني او نه علم ،دايس عدد تراوسه نه دئ پيدا شوى
چي هم يو وي او هم درې ،دايس ىش نشته چي هم يو وي او هم درې ،كه دا يو درې كړى يش
نو هر يو به ئې درېيمه برخه وي نه بشپړ يو ،يوازي ډېر احمق انسان به دايس ناپړته او بېهوده
خربه په خوله راوړي چي خداى هم يو دئ او هم درې!!
• دوى په دې نه پوهېږي چي كه له يوه يش نه څه بېل يش نو دوه ناقص شيان ترې جوړ يش،
كه يو په دريو وويشو درې ناقص اعداد ترالسه كوو ،كه د خداى له ذات ،ځواك او صفاتو څه بيل
او بل ته انتقال يش ،نو دوه ناقص خدايان ترې جوړېږي ،د بايبل د عقيدې له مخي هم د ده پالر
خداى ناقص دئ او هم ئې زوى خداى!! دې اشكال ته په پام رسه دوى دې ته مجبور شوي چي
د تقسيم په ځاى د تجسيم نظريه وړاندي كړي او ووايي :پالر خداى د زوى خداى په بڼي كي
تجسم كړى ،خداى له آسامنه راكوز شو ،د انسان بڼه ئې غوره كړہ ،له مور نه دنيا ته راغى ،سرت
شو ،مصلوب شو ،درې ورځي وروسته بېرته ژوندى شو او آسامن ته والړ!! حال دا چي په دې
رسه دوى تر مخيك په الزيات ژور ډنډ كي پرېوځي ،د دې غلطي عقيدې معنى خو دا ده چي د
بايبل خداى له هغه وخت نه چي د مور په رحم كي ځاى په ځاى شو تر هغي ورځي چي بېرته
آسامن ته ختو ،د عامل پالنه ،ساتنه او اداره ئې شا ته پرېښې وه او په خپله نورو ته محتاج وو!!
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په دې نږدې دېرشو كلونو كي دى هغه خداى نه وو چي دا عامل اداره كوي بليك د يوه انسان په
څېر كمزورى او ضعيف خداى وو!! دايس خو هيڅكله نه يش كېدى چي په نوي بڼي كي له
تجسم رسه رسه په مخكني حالت پاته وي!!
• عجيبه دا ده چي دوى وايي :عيىس د خداى كلمه ده ،كلمه د خداى صفت دئ ،صفت له
خداى نه بېل نه دئ ،نو عيىس خداى دئ!! دې جنابانو ته وايو :د خداى كلمه يوه نه بليك دومره
دي چي قرآن ئې دايس بيانوي :كه بحر مداد (د قلم رنگ) يش ،د زميك د رس ټولي وني قلمونه
يش ،اوه بحرونه نور وررسه يو ځاى يش او د اللّٰه تعاىل كلمې ولييك ،نو رنگ به خالص يش خو د
خداى كلمې به ال پاته وي!! دا د عامل هر ىش د اللّٰه تعاىل د يوې كلمې مظهر دئ ،د اللّٰه تعاىل د
(كن) په امر رسه راپيدا شوى!! ته هيس د الفاظو په چكر كي لوېدىل يې ،يوازي عيىس د خداى
كلمه گڼې او كلمه يوه ،په دې هم نه پوهېږې چي كلمه ىش نه دئ او په كالم رسه له متكلم نه
كوم ىش نه بېلېږي ،كلمه مستقل وجود نه لري ،دايس نه چي عيىس عليه السالم يا د عامل دا ټول
مخلوقات د اللّٰه تعاىل له ذات رابېل شوي ،بليك دا هر څه د اللّٰه تعاىل په يوه فرمان (كلمې) له
نشت نه راپيدا شوي.
• دوى روح القدس هم د اللّٰه تعاىل د رحمت د صفت مظهر گڼي او د كلمې په څېر دلته هم
وايي چي رحمت د خداى صفت دئ ،صفت له خداى نه بېل نه دئ ،نو روح القدس هم خداى
دئ!! دا يوه كركجنه مغالطه ده ،دوى دې ته پام نه كوي چي د اللّٰه تعاىل د رحمت د صفت
مظاهر بې انتهاء دي ،د عامل هر لوري ته چي مخ واړوو نو د اللّٰه تعاىل د رحمت بې شمېره
مظاهر مو تر سرتگو كېږي ،آيا كوىل شو دې هر يوه ته د يوه مستقل خداى نوم وركړو؟!!
• دوى په دې هم نه پوهېږي چي د اللّٰه تعاىل صفتونه يوازي دا دوه (كالم او رحمت) نه دي،
هغه خداى چي يوازي دا دوه صفتونه ولري يو ناقص خداى دئ ،د خداى صفتونه بې انتهاء دي،
كامل ذات هغه وي چي صفتونه ئې زيات وي ،په دې خور وور عامل كي چي څه موږ ته په نظر
راځي او په هغه كي كوم صفت گورو دا په حقيقت كي د اللّٰه تعاىل يو صفت موږ ته راپه گوته
كوي ،دا په حقيقت كي د ا ّٰلل ه تعاىل د يوه صفت مظهر دئ ،په دې عامل كي د اشياوو په ليدو
رسه په حقيقت كي موږ د اللّٰه تعاىل د بې شمېره صفتونو مظاهر گورو ،دغه عامل موږ ته
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الرښوونه كوي چي خالق ئې په كومو كومو صفاتو متصف دئ ،موږ په عامل كي مخلوقات گورو
نو ځكه وايو چي اللّٰه تعاىل خالق دئ ،د علم نښي گورو نو ځكه وايو چي اللّٰه تعاىل عليم دئ ،د
قدرت مظاهر گورو نو ځكه وايو چي اللّٰه تعاىل قدير دئ ،ښايست او جامل گورو نو ځكه وايو
چي اللّٰه تعاىل جميل دئ ...بايبل د دې په ځاى چي د عيىس عليه السالم بې پالره پيدا كېدا د دې
دليل ونييس چي اللّٰه تعاىل له پالر پرته هم انسان پيدا كوىل يش ،له دې معكوسه نتيجه اخيل او
دا خارق العاده پيدايښت د دې نښه گڼي چي عيىس عليه السالم د خداى يوه ځانگړې كلمه ده،
دايس كلمه چي له خداى نه رابېله شوې ،نو ځكه دى په خپل ذات كي له خداى رسه ورته دئ،
خداى له خداى نه ،نور له نور نه پيدا شوى!! د دې بېهوده خربي معنى دا ده چي آدم عليه
السالم هم بايد خداى وگڼو او تر ده مخيك دا د زميك او آسامن هر څه چي په لومړي ځل او په
خارق العاده توگه او د اللّٰه تعاىل په فرمان او حكم پيدا شوي ،د اللّٰه تعاىل له ذات نه رابېل شوي
او د عيىس عليه السالم په څېر مستقل خدايان وگڼو!! دا خربه به د بايبل له جاهل ليكونيك پرته
كوم باشعوره انسان ومني؟!!
قرآن دا مطلب په څومره ښكلې او اغېزناكه توگه بيانوي ،هلته چي فرمايي:
َ
ُ
ۡ
َ
َََ َ ََ َََ ُ
َ
َُ ُ َ َ َ َُ ُ َ ُ ُ
َ
َ َََ َ
اب ثم قال لهۥ كن ف َيكون * ٱلحق ِمن ربِك
إِن مثل ِعيسي ِعند ٱللهِ كمث ِل ءادم ۖ خلقهۥ ِمن تر ٖ
َف ََل تَ ُكن م َن ۡٱل ُم ۡمتَر َ
ين * آل عمران60 -59 :
ِ
ِ
د عيىس مثال خو د اللّٰ ه په نزد يقيناً د آدم د مثال په څېر دئ ،چي له خاوري ئې پيدا كړ ،بيا ئې
ورته وويل :وشه ،نو هغه وشو .دا حق دئ ستا د رب له لوري ،نو له شك كوونكو مه كېږہ.
• څوك چي د عيىس عليه السالم خارق العاده پيدايښت د دې نښه گڼي چي ده ته بايد د
انسان په سرتگه ونه گورو او مافوق انسان ئې وگڼو نو د آدم عليه السالم په اړہ به څه وايي؟ د
آدم عليه السالم پيدايښت خو تر ده ډېر خارق العاده وو ،دى خو مور لري او تاسو دا منئ چي
هغه له مرميي ريض اللّٰه عنها پيدا شوى ،خو هغه نه مور درلوده او نه پالر!! دا ولي هغه يو
انسان گڼئ او دا خداى؟! هر د عقل خاوند خو به يوازي دا وايي او له دې پرته به بله خربه نه
كوي چي عيىس عليه السالم په دې دليل يو انسان دئ چي له انسان دنيا ته راغىل ،له انسان پيدا
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شوى ،يو له بل پيدا شوي شيان په خپل ذات كي رسه ورته وي ،كه مريم ريض اللّٰه عنها انسان
گڼې نو زوى ته ئې له انسان پرته بل نوم نه شې وركوىل!! كه ته عيىس او مريم عليهام السالم په
خدايي كي رشيكوې نو د مرميي ټول اجداد به خدايان گڼې!! آيا د عقل او شعور خاوند انسان دا
خربه منىل يش چي له انسان پيدا شوى دايس انسان چي د نورو انسانانو په څېر ئې خوراك او
څښاك كاوو ،لوږہ او تنده ئې درلوده ،يخني او گرمي ئې كېده ،ويښه او خوب ئې درلود ،ژړا او
خندا ئې درلوده ،ماشوم وو ورو ورو سرت شوى او ځوانۍ ته رسېدىل ،لږو كسانو د ده دعوت
قبول كړى ،د ټولني اكرثيت د ده مخالفت ته مالتړلې ،مخالفينو ځوروىل ،ياران ئې وروژلي ،په
صليب ئې ځړولي او په اور كي ئې اچولي او دى په دې نه دئ توانېدىل چي هغوى له دغو
مصيبتونو وژغوري ....دا مافوق انسان هستي او حتى خداى وو؟!!
• تل په مسيحيانو كي دايس شخصيتونه راوالړ شوي چي مسيحيت او د هغه سپېڅيل كتابونه
ئ ې د عقل خالف او د يوه الهي دين له غوښتنو نه لري گڼىل ،اعرتاض ئې كړى ،خپله الره ئې بېله
كړې او نوي ډله ئې جوړہ كړې ،په همدې سبب تراوسه په سلهاوو مذاهب په كي جوړ شوي او
دا لړۍ تر ننه روانه ده ،آريوس يو له دغو معرتضينو دئ ،د كليسا له تثليث رسه ئې كلك
مخالفت وښود ،په توحيد او د اللّٰه تعاىل په يووالي ئې ټينگار وكړ ،كليسا د كشيشانو په سرتي
غونډي كي هغه په ارتداد محكوم كړ او د ده د افكارو د ترديد لپاره ئې يو گډ بيان صادر كړ
چي ځيني برخي ئې دا دي :موږ په واحد خداى ،پالر ،قادرمطلق او د ټولو مشهود او غائب شيانو
خالق باندي اميان لرو او په واحد خداى عيىس مسيح ،د خداى زوى ،له يوازيني پالر نه پيدا
شوى ،هغه مولود چي د پالر له ذاته دئ ،خداى له خداى نه ،نور له نور نه ،حقيقي خداى له
حقيقي خداى نه ،مولود دئ نه مخلوق ،له پالر رسه ئې ذات يو دئ او د ده په سبب هر څه پيدا
شول ،څه چي په آسامنونو كي دي او څه چي په زميك كي دي او دى زموږ انسانانو لپاره او زموږ
د نجات لپاره زميك ته راكوز شو او مجسم شو ،انسان شو ،زحمتونه ئې وگالل ،په درېيمه ورځ
پاڅېدو او آسامن ته والړ ،په هغه چا لعنت چي وايي :هغه نه وو او له نشت نه راپيدا شو او
وايي چي د ى له كوم بل ذات يا جنس دئ او يا دا چي د خداى زوى خلق شوى ،يا تغيري او
بدلون په كي راتىل يش....
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په رياكارۍ رسه ځان ديندار ښودل
بايبل تر دې عنوان الندي هم څو ښكلې خربي لري او په يوې جاهيل ټولني كي د ټگامرو
مذهبي مرشانو حالت ډېر ښه انځوروي ،لييك :مذهبي مرشان د موىس پر كرسۍ ناست دي او د
ده احكام تفسريوي ،نو كوم څه چي درښيي عمل پرې وكړئ ،خو د دوى د عملونو تقليد مه
كوئ ،ځكه دوى هيڅكله په هغه څه عمل نه كوي چي نورو ته ئې ورښيي ،دوى ديني احكام د
درنو بارونو په څېر ستاسو پر اوږو ږدي خو په خپله حارض نه دي هغه تررسه كړي!! هر كار ئې
د ريا لپاره وي ،دعاگاني او د خداى د كتاب آيتونه لييك او په خپل مټ ئې تړي ،د خپل كميس
ملن عمداً اوږدوي چي د خلكو توجه ځان ته جلب كړي او متقي او ديندار ئې وگڼي ،دا ئې
څومره خوښېږي چي په مېلمستياوو كي ئې په لوړ ځاى كي كښېنوي او د عبادت په دوران كي
په لومړي صف كي ځاى وركړى يش؟ له دې څومره خوند اخيل چي په الرو او كوڅو كي ئې خلك
درناوى وكړي او هغه ته استاد ووايي!! خو تاسو دايس مه كېږئ ،تاسو ټول رسه وروڼه او برابر
يئ ،اې رياكارو علاموو! نه په خپله د خداى پاچايۍ ته غاړہ ږدئ او نه نور ورته پرېږدئ ،خپل
ملونځ عمد ًا اوږدوئ چي خلك مو ديندار وگڼي خو د خلكو له سرتگو پټ د بې وزلو كونډو مالونه
خورئ!!  ...مايش په صافي چڼئ خو اوښان له خپل كومي تېروئ!! اې رياكارانو! د لوښو مخ دايس
پاكوئ چي وځلېږي خو منځ ئې د طمعي او ظلم په گندگيو ناوىل وي! د هغو سپين شوو قربونو
پ ه څېر يئ چي ظاهر ئې ښايسته وي خو په منځ كي ئې د مړو وراسته هډوكي!! واى پر تاسو! د
هغو پيغمربانو لپاره چي ستاسو نيكونو وژلي ښايسته قربونه جوړوئ او وايئ :كه موږ د خپلو
پلرونو په ځاى وى نو پيغمربان به مو نه وژل!! خو تاسو د انبياوو د قاتالنو زامن يئ او گام په
گام د هغوى متابعت كوئ!!

په آخري زمانې كي به زه بيا راستون شم
د متّٰى انجيل تر دې رسليك الندي لييك ... :ملر به تك تور يش ،سپوږمۍ به رڼا نه لري،
ستوري به ورژېږي او هغه ځواكونه به ولړزېږي چي زمكه ئې تم كړې ...په پاى كي به زما د
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راتلو نښه په آسامن كي څرگنده يش ... ،د ټولي نړۍ خلك به ما وگوري چي د آسامن په ورېځو
كي له شأن شوكت رسه راځم او زه به خپيل فرشتې د شپېلۍ له جگ غږ رسه ولېږم چي زما غوره
شوي خلك د زميك او آسامن له كنارو راغونډ كړي! ...مطمنئ اوسئ چي دا نسل به پاته يش او دا
پېښي به په خپلو سرتگو وگوري!! زمكه او آسامن به له منځه والړ يش خو زما كالم به پاته وي،
هيڅوك نه پوهېږي چي دنيا به كله او په كومه ورځ پاى ته ريس ،فرشتې هم نه پوهېږي او د
خداى زوى هم ترې خرب نه دئ ،يوازي خداى ،زما پالر ترې خرب دئ!!
دلته څو خربو ته لږ ځري شئ:
• كومي پېښي چي دلته ورته اشاره شوې ،دا د قيامت پېښي دي ،خو بايبل ئې د عيىس عليه
السالم د راتلو نښي گڼي!! او د عيىس عليه السالم راتگ هم دايس ښيي لكه د اللّٰه تعاىل راتگ!!
او دا يوه قبيح مغالطه ده.
• د دې پېښو په راتلو رسه خو به هم آسامن له منځه ځې او هم زمكه ،دايس څوك به د زميك
پر رس پاته نه يش چي د عيىس عليه السالم راتگ په خپلو سرتگو وگوري!! نو د دې خربي معنى
څه ده چي د ټولي نړۍ خلك به ما وگوري؟!!
• د دې خربي معنى څه ده چي (مطمنئ اوسئ چي دا نسل به پاته يش او دا پېښي به په خپلو
سرتگو وگوري!!) ،هغه نسل خو والړ او نږدې شل نسله نور هم راغلل او والړل ،دا پېښي ولي تر
رسه نه شوې؟ ولي عيىس عليه السالم په خپيل كليك ژمني وفا ونه كړہ؟ ده خو وييل وو :زمكه او
آسامن به له منځه والړ يش خو زما كالم به پاته وي!! د دې خربي معنى خو دا ده چي زما خربي
نه بدلېدونكې دي ،هيڅ حالت په كي تغيري نه يش راوستى ،پوښتنه كوو چي دا كالم ولي رښتينى
نه شو؟ آيا دا غلطه وړاندوينه كافي نه ده چي ووايو :د بايبل ټولي وړاندويني دې ته ورته بې
بنسټه او دروغجني دي؟
• آيا دا وړاندوينه د دې خربي ضد او نقيض نه ده چي وايي :هيڅوك نه پوهېږي چي دنيا به
كله او په كومه ورځ پاى ته ريس ،فرشتې هم نه پوهېږي او د خداى زوى هم ترې خرب نه دئ،
يوازي خداى ،زما پالر ترې خرب دئ!! كه دايس وي نو عيىس عليه السالم څنگه وويل( :مطمنئ
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اوسئ چي دا نسل به پاته يش او دا پېښي به په خپلو سرتگو وگوري!!)
• بايبل خو تر دې د مخه په نورو ځايونو كي د موعود مسيح راتگ كامالً په بيل بڼي كي
ښودىل ،دايس چي له دې وينارسه ژور توپري لري ،هلته خو د زميك او آسامن د ورانېدو خربه نه
كوي ،د نېكانو او بدكارانو د تفكيك ،جنت ته د نېكانو د تلو او په دوزخ كي د بدكارانو د پرېوتو
هيڅ يادونه نه كوي ،بليك وايي چي د ارسائيليانو لويه پاچايي به جوړہ يش او د دوى دښمنان به
له منځه والړ يش ،په دې دواړو كي كومه خربه رښتيا ده؟ او دا رصيح او كركجن تناقض د څه
لپاره؟
• موږ هم د عيىس عليه السالم په بيا راتلو باور لرو ،خو تر قيامت مخيك او د يوه عادي انسان
په توگه ،د مسلامنانو په امام پيس به اقتداء كوي ،په جهاد كي به برخه اخيل او په خپل طبيعي
مرگ به مري او قيامت به تر دې وروسته هغه ورځ راځي چي له اللّٰه تعاىل پرته هيچا ته معلومه
نه ده.

په دنيا كي د عيىس د ژوند وروستۍ ورځي
تر دې عنوان الندي يوه دايس دروغجنه او جعيل قصه لولو چي نه يوازي قرآن ئې ترديد
كوي بليك د قصې له ډېرو برخو په وضاحت رسه معلومېږي چي ليكونيك له ځانه جوړہ كړې او
هيڅ حقيقت نه لري ،قصه دايس پيل شوې ...:عيىس خپلو شاگردانو ته وويل :دوه ورځي وروسته
د فصح عيد پيل كېږي ،په دې عيد كي به ما ونييس او په صليب به مي ځوړند كړي..
دلته څو خربي په پام كي ولرئ:
• د عيىس عليه السالم د ژوند په اړہ هيڅ دقيق او د منلو وړ اسناد نشته ،د مسيحيانو محققين
په خپله اعرتاف كوي چي زموږ په الس كي موجود اسناد د مسيح د ژوند يوازي پنځوس ورځي
احتواء كوي!!
• دا د اللّٰه تعاىل سنت نه دئ چي څوك د خپل مرگ له نېټې خرب كړي ،هيڅوك د پيغمربانو
عليهم السالم په شمول په دې نه پوهېږي چي كله به مري.
• كه عيىس عليه السالم له دې خرب وو چي دښمن د ده د نيولو په لټه كي دئ او ده رسه له
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دې د ځان ژغورلو لپاره هڅه نه وي كړې ،دا كار هم د الهي دين له غوښتنو رسه سمون نه
خوري او هم له هغو فطري سننو رسه چي اللّٰه تعاىل د انسان په خټه كي اېښي ،هر انسان ته
ئې دا احساس وركړى چي د خطر له ځايه ځان وبايس.
ورپسې لييك :په همدې وخت كي د قوم روحانيون او مشائخ د سرت كاهن قيافا په كور كي
راغونډ شوي وو او مشوره ئې وكړہ چي عيىس په كومي بهانې ونيسو او وئې وژنو ،خو پرېكړہ
ئې وكړہ چي د عيد په ورځو كي دا كار نه كوو ،د دې لپاره چي خلك شورش ونه كړي ....په دې
وخت كي يهودا اسخريوطي چي د عيىس له دولسو شاگردانو وو ،سرتو كاهنانو ته ورغى او ورته
وئې ويل :څومره راكوئ چي عيىس په الس دركړم؟! هغوى د سپينو زرو دېرش سكې وركړې ،له
هغي ورځي وروسته دى د مناسب فرصت په لټه كي وو چي عيىس په الس وركړي ...يوه شپه
چي عيىس له خپلو دولسو شاگردانو رسه د يوه سړي په كور كي د ماښامني لپاره په دسرتخان
ناست وو ،عيىس وويل :له تاسو به يو كس له ما رسه خيانت وكړي!! ټول په اندېښنه كي ولوېدل
او پوښتنه ئې وكړہ :هغه به څوك وي؟ ده وويل :همغه چي له ما رسه يو ځاى ئې د خوراك
لوښي ته الس اوږد كړ!!  ...يهودا هم پوښتنه وكړہ :استاده! آيا هغه كس زه يم؟ عيىس جواب
وركړ :هو په خپله دي وويل...،
پوښتنه كوو :كه عيىس عليه السالم دا خائن شاگرد پېژندو نو ولي ئې رسه له دې هغه كور او
بيا هغه ځنگله ته راغوښتى چي دى او نور شاگردان ئې په كي پټ وو؟ دايس كار خو هيڅ
هوښيار انسان نه كوي.
بيا لييك :د خوراك په وخت كي عيىس يوه ټوټه ډوډۍ راواخيسته ،شكر ئې وكړ او بيا ئې دا
ډوډې ټوټې ټوټې كړہ او شاگردانو ته ئې وركړہ او وئې فرمايل :واخلئ ،وئې خورئ ،دا زما بدن
دئ!! بيا ئې جام راواخيست ،شكر ئې وكړ او وئې ويل :هر يو له دې جام وڅښئ ځكه دا زما
ويني دي ،چي په دې رسه دا نوى پيامن مهر كوم ،زما ويني به توى يش چي د ډېرو گناهونه
وبخښىل يش!!...
پوښتنه كوو :ډوډۍ څنگه او د كوم منطق له مخي د عيىس غوښه او هغه رشاب د ده ويني
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دي؟ ولي عيىس عليه السالم خپله غوښه او ويني په خلكو خوري؟ شاگردانو څنگه دا بې احرتامي
وكړہ او د ده غوښه او ويني ئې وخوړې؟! او دا څنگه پيامن دئ چي يو خائن شاگرد ئې په كي
رشيك دئ ،هغه هم دا غوښه او ويني وخوړې!! آيا ممكن ده يو جليل القدره پيغمرب دايس غلطه
او بېهوده خربه وكړي؟! د ده په وينو رسه كوم پيامن مهر شوى؟ د كوم عدالت له مخي د يوه بې
گناه انسان د وينو توئېدل د گناهگارانو د گناهونو د بخښل كېدو سبب كېدى يش؟!! آيا د چا
اميان او عقل دا خربه منىل يش چي الهي عدالت به دايس وي؟!
ورپسې لييك :بيا عيىس دوى ته وويل :نن شپه به تاسو ټول ما يوازي پرېږدئ ،ځكه په
مقدس كتاب كي راغيل :خداى به شپون ووهي او د رمې پسونه به خواره يش ... ،پطرس وويل:
كه ټول تا يوازي پرېږدي زه ستا له څنگه نه بېلېږم ،عيىس ورته وويل :باور وكړہ چي همدا نن
شپه به له هغه مخيك چي چرگان آذان وكړي درې ځيل له ما انكار وكړې او وبه وايې :زه ئې نه
پېژنم!! خو پطرس وويل :كه الزم وي له تا رسه يو ځاى مرگ منم خو له تا انكار نه كوم!! نورو
شاگردانو هم دغه خربه وكړہ ،بيا عيىس دوى يوه ځنگله ته راوستل او ورته وئې ويل :كښېنئ،
منتظر اوسئ ،زه ځم چي دعاء وكړم ،پطرس او د زيدي دوه زامن ،يعقوب او يوحنا ئې له ځان
رسه روان كړل .. ،او ورته وئې ويل :زه د ډېر غم او اندېښنې په وجه د مرگ په درشل كي يم،
تاسو دلته پاته شئ او له ما رسه ويښ اوسئ ،بيا لږ لري والړ ،پر زمكه پرېوت او دا دعاء ئې
وكړہ :پالره (خدايه) ! كه ممكن وي دا د كړاو او عذاب جام رانه لري كړہ ،خو نه زما په غوښتنه
بليك ستا په غوښتنه! بيا دغو دريو كسانو ته راستون شو او وئې ليدل چي ويده دي ،غږ ئې كړ:
پطرسه! يو ساعت هم ونه توانېدې چي له ما رسه ويښ پاته شې او دعاء وكړې ...بيا ئې دوى
پرېښودل او والړ؛ دايس دعاء ئې وكړہ :كه زما له مخي د دې جام لري كول ممكن نه وي نو زه
ئې څښم ،څه چي ته غواړې همغيس دي ويش ،چي راستون شو وئې ليدل چي دوى بيا ويده
شوي ،بېرته والړ او هغه دعاء ئې تكرار كړہ... ،
دلته څو پوښتني راوالړېږي:
• كومه دعاء چي عيىس عليه السالم ته منسوبه شوې له دې خو معلومېږي چي هغه نه
پوهېږي څ ه به وررسه كېږي؟ آيا دا د كړاو او عذاب جام به ترې لري يش كه نه؟ دا دعاء خو په
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خپله مخكنۍ ادعاء ردوي او ښيي چي دى له راتلونيك حالت نه خرب نه وو او نه پوهېدو چي
اللّٰه تعاىل به څه وررسه كوي ،د دعاء له الفاظو هم دا خربه معلومېږي او له مكرر دعاء كولو هم.
• همدا راز له دې خو معلومېږي چي هغه نه خداى وو ،نه د خداى زوى او نه مافوق انسان
ذات ،بليك ټول احساسات او مشاعر ئې يوه انسان ته ورته وو ،د خطر په وخت كي د نورو
انسانانو په څېر پرېشانه وو ،خوب نه ورتو ،پرله پسې ئې دعاء كوله ،ملگرو ته ئې ويل چي د ده
خوا ته پهره وكړي.
ورپسې لييك :په دې وخت كي يهودا له ډېرو نورو رسه چي توريُ ،درې او لرگي ئې په الس
كي وو راورسېدل ... ،خائن شاگرد نورو ته وييل وو :څوك چي مي ښكل كړ ،همغه عيىس دئ
وئې نيسئ ،نو يهودا مخامخ عيىس ته ورغى او وئې ويل :استاده! سالم او هغه ئې ښكل كړ ،يوه
شاگرد توره راوايسته د سرت كاهن د غالم غوږ ئې په يوه گوزار ترې غوڅ كړ ،خو عيىس ورته
وويل :توره دې په تېيك كي كړہ ،څوك چي توره راوبايس په توري وژل كېږي ،زه كوىل شم له
خپل پالر نه وغواړم چي زر فرشتې مي مرستي ته راولېږي ،خو كه دا كار وكړم نو د آسامني كتاب
خربه به څنگه رښتينې كېږي  ...له راغلو سړو رسه د خربو په مهال ټول ملگري ترې وتښتېدل... ،
دى ئې د سرت كاهن ځاى ته ورووست ،پطرس هم تر شا ورپيس روان وو او هغه ځاى ته داخل
شو ،هلته درې ځيل ترې پوښتنه وشوه چي ته ئې هم ملگرى يې ،هغه درې ځيل انكار وكړ او
وئې ويل :زه ئې اصالً ن ه پېژنم!! سرت كاهن غوښتل چي څوك د عيىس په خالف شهادت وركړي،
خو په دې موفق نه شو ،بيا ئې ده ته وويل :د ژوندي خداى په نامه لوړہ دركوم چي آيا ته
مسيح د خداى زوى يې كه نه؟ عيىس ځواب وركړ :هو ،يم ،يوه ورځ به ما وگورئ چي د خداى
په ښۍ خوا كي ناست يم او د آسامن په ورېځو كي زميك ته راكوزېږم!! ناڅاپه سرت كاهن خپل
گرېوان څريي كړ او وئې ويل :كافر شو ،كافر شو ،نور نو شاهد ته څه رضورت لرو ... ،فيصله مو
څه ده؟ ټولو وررسه چيغي كړې ،مرگ ،مرگ!! چا ئې پر مخ الړي ورتو كړې او چا په څپېړو
وواهو ...سبا ئې وپتېله چي د روم حكومتي مقاماتو ته ئې وسپاري ،نو عيىس ئې الس تړىل
پيالطوس ته وسپارو ،خو خائن يهودا  ...له خپل كار نه پښېامنه شو او هغه دېرش سكې ئې
كاهنانو ته راوړې او ورته وئ ې ويل :ما گناه كړې ځكه د يوه بې گناه انسان د محكومولو باعث
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شوم ،هغوى ځواب وركړ :په موږ ئې څه؟ نو ده هغه سكې د خداى په كور كي وشېندلې او ځان
ئې په پړي پانسۍ كړ ،كاهنانو سكې راغونډي كړې او وئې ويل :زموږ رشيعت اجازه نه راكوي
هغه پيسې د خداى د كور په بيت املال كي واچوو چي د چا د وژلو لپاره وركړى شوې وي!!
قرآن د دغو خربو ترديد كوي او وايي چي عيىس عليه السالم نه وژل شوى او نه په صليب
ځړول شوى ،بليك اللّٰ ه تعاىل آسامن ته لوړ كړى ،د ده د وژلو مدعيان په اشتباه كي لوېدلي ،بل
څوك ئې وژىل او په هغه ئې د عيىس گامن كړى .په پورتني بيان كي يو دايس اعرتاف تر سرتگو
كېږي چي د قرآن د دغي وينا تصديق كوي ،دلته ويل شوي چي خائن شاگرد پښېامنه شو او ځان
ئې په پړي غرغره كړ ،دا هيڅ عقل نه مني چي د عيىس عليه السالم د نيول كېدو په شپه به دى
پشيامنه شوى وي او ځان به ئې وژىل وي ،عقل خو دا حكم كوي چي همدا اسخريوطي د
كاهنانو په الس اعدام شوى ،په ده ئې د عيىس گامن كړى ،له بيان نه دا هم معلومېږي چي دوى
عيىس نه پېژندو ،ځكه نو اسخريوطي ورته وويل :څوك چي ما ښكل كړ همغه عيىس دئ .د
عيىس عليه السالم په اړہ الندي نوري خربي حقيقت نه لري او له ځانه جوړي شوې دي:
عيىس د پيالطوس په مخيك د كاهنانو تورونو ته ځواب نه وركاوو ... ،پيالطوس خلك راغونډ
كړل او ورته وئې ويل :له عيىس رسه څه وكړم؟ دوى ورته وويل مصلوب ئې كړہ ،ده وويل :ولي؟
څه گناه ئې كړې؟ خلكو بيا وويل :اعدام ئې كړہ ،اعدام ئې كړہ! د خلكو د بغاوت له وېري ئې د
ده د وژلو پرېكړہ وكړہ خو وئې ويل :زه د ده د وينو له تويولو برئ يم ،مسئوليت ئې ستاسو په
غاړہ ،خلكو وويل :مسئوليت ئې زموږ او زموږ د اوالد په غاړہ!! نو پيالطوس عسكرو ته امر وكړ
چي په درو ئې ووهئ او په صليب ئې ځوړند كړئ!!  ...عسكرو جامې ترې وايستې ،رسه عبا ئې
پر اوږو ورواچوله او د اغزو تاج ئې ورپه رس كړ او يو لرگى ئې د پاچايۍ د نښي په توگه د ده
په الس كي وركړ او په ملنډو ملنډو ئې د ده په وړاندي درناوى په ځاى كړ( ،دايس لكه څوك
چي د يوه پاچا درناوى كوي) او په خندا خندا ئې ويل :درود د يهودانو پر پاچا!! بيا ئې پر مخ
الړي ورتو كړې ،لرگى ئې ترې واخيست او په رس رس ئې پرې وواهو!! بيا ئې هغه رسه عبا ترې
لري كړہ او خپيل جامې ئې ورواغوستې او د اعدام لپاره ئې روان كړ ... ،په صليب له پورته كولو
وروسته ... ،عسكر تر هغه هلته ناست وو او متاشا ئې كوله چي د ده روح قبض شوه ،دا ليكنه
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ئې هم د ده د رس له پاسه په صليب نصب كړہ( :دا دئ عيىس ،د يهودانو پاچا) ،په همغه ورځ
دوه غله هم د ده خوا ته په صليب وځړول شول ... ،هر څوك چي د ده خوا ته تېرېدو نو بد و
رد به ئې ورته ويل ...چا به ويل :د خداى كور دې وراناوو دا دې سزا شوه ،چا به ويل :ته څنگه
د خداى زوى يې چي ستا مرسته نه كوي ،ولي خداى ونه ژغورلې؟ ....متّٰى لييك چي هغه ورځ له
غرمې تر تېر ماسپښينه ټوله نړۍ تياره شوه ،خو مرقس دا خربه نه كوي ،بيا لييك :عيىس نارې
كړې :ايىل ايىل ،ملا شبقتني ( يعني اې زما خدايه! اې زما خدايه! ولي دي يوازي پرېښودم؟!  ...يو
ځل بيا ئې يوه ناره له خولې ووته او روح ئې ترې جال شوه!! مرقس نه وايي چي په دې وخت
كي كومه ناڅاپي پېښه ترسرتگو شوې خو متّٰى لييك :په دې وخت كي د خداى د كور هغه پرده
چي د قدس االقداس مخي ته ځړېده په منځ كي څريي شوه او دايس سخته زلزله وشوه چي
ډبري ماتي او قربونه وچاودېدل او د خداى ډېر مقدسين چي مړہ شوي وو راژوندي شول او
اورشليم ته والړل او خلكو وليدل ،عسكر له دغو پېښو ووېرېدل او وئې ويل :دا سړى حتامً د
خداى زوى دئ!! د ملر لوېدو په وخت كي يو بډاى سړى چي يوسف نومېدو او د عيىس له
پلويانو وو پيالطوس ته راغى او د عيىس جسد ئې ترې وغوښت ... ،جسد ئې وركړ ،په سپين
كتان كي ئې ونغښت او په هغه قرب كي ئې دفن كړ چي نوى ئې د ځان لپاره جوړ كړى وو ،بيا
ئې يوه لويه ډبره د قرب دروازې ته ودروله او ترې والړ ،دوه مېرمني چي دواړہ مرميي نومېدې،
(يوه مريم مجدليه چي وايي لېونۍ وه او د عيىس په دعاء پېريان ترې لري شول او بله مريم د
يعقوب مور) هلته والړې وې او وئې ليدل چي عيىس ئې چېري ښخ كړ ،كاهنان پيالطوس ته
ورغلل او ترې وئې غوښتل چي څو ساتونيك د قرب په رس وگامري ،دايس نه چي پلويان ئې وبايس
او ادعاء وكړي چي بېرته راژوندى شو ...هغه ورته وويل :د خداى د كور له ساتونكو څوك ولېږئ،
دوى والړل او د قرب ډبره ئې مهر كړہ او ساتونيك ئې پرې وگامرل ،شنبه تېره شوه ،د يكشنبې په
ورځ سهار وختي ،دغه دوه ښځي چي د عيىس د وژل كېدو او ښخېدو صحنه ئې په سرتگو ليدلې
وه ،هلته راغلې ،مرقس وايي :كله چي دوى قرب ته رانږدې شوې نو هغه ئې پرانيستى وموند او د
قرب خوا ته ئې يوه فرشته وليدله چي جامې ئې سپيني وې او د قرب ښي اړخ ته ناسته وه ،خو
متّٰى د خپل عادت له مخي دلته هم وايي چي دوى له آسامنه د يوې فرشتې راكوزېدا وليده ،چي
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په راتلو رسه ئې زمكه ولړزېده او قرب پرانيستل شو او لييك چي عيىس د يكشنبې سهار وختي
ژوندى شو او لومړى كس چي د ده ژوندي كېدا ئې وليده مريم مجدليه وه او دا همغه مېرمن
ده چي وايي دايس سخته لېونۍ او پېريانۍ وه چي عيىس اوه پلېتي ارواح ترې ايستلې وې!! آيا
دا ډېره د حريانتيا خربه نه ده چي يو مذهب دايس مېرمني ته منسوب يوه بې بنسټه وينا د يوې
عقيدې لپاره بنياد گرځوي؟!!
متى لييك :ناڅاپه يوه سخته زلزله راغله ،وجه ئې د هغي فرشتې راتگ وو چي راغله او د قرب
ډبره ئې لري وغورځوله او پرې كښېنستله ،مخ ئې ځلېدو او د واوري په څېر سپيني جامې ئې
وې ،ساتونيك له وېري بې خوده شول ...فرشتې دغو ښځو ته وويل :مه وېرېږئ ،پوهېږم چي په
عيىس پيس گرځئ ،هغه دلته نشته ،لكه څنگه چي ده په خپله وييل وو ،بېرته راژوندى شو،
راوړاندي شئ او هغه ځاى وگورئ چي د ده جسد ئې په كي اېښى وو او ژر والړي شئ او
شاگردانو ته ئې ووايئ چي هغه ژوندى شوى ،جليل ته درځي چي له تاسو رسه وگوري!! گورئ
چي دا پيغام مو هېر نه يش!! ښځي په تلوار ووتلې ...په الري كي ئې عيىس مخي ته راغى ،هغه
وويل :سالم! ښځي ئې په پ ښو كي پرېوتې او د ده ملانځنه ئې وكړہ!! هغه ورته وويل :مه
وېرېږئ ،والړي شئ او زما وروڼو ته ووايئ چي ډېر ژر جليل ته والړ شئ چي ما هلته وگورئ!!
ښځي ال ښار ته نه وې رسېدلې چي ساتونيك كاهن ته ورغلل او له پېښي ئې خرب كړل ،د يهودانو
ټول مرشان راغونډ شول چي ساتونكو ته د دې لپاره رشوت وركړي چي ووايي :موږ ويده وو چي
د عيىس پلويان راغلل او د ده جسد ئې غال كړ ... ،ساتونكو رشوت واخيست او دا درواغ ئې
وويل ... ،چي دا دئ تر ننه يهودان دا دروغجنه قصه مني!! نو يولس شاگردان جليل ته والړل او
د همغه غره په رس راغونډ شول چي عيىس ورښودىل وو ،كله چي ئې عيىس هلته وليدو سجده
ئې ورته وكړہ!! خو ځينو ئې په دې خربي شك كاوو چي دا دي عيىس وي!! په دې وخت كي
عيىس راوړاندي شو او وئې ويل :د آسامن او زميك ټول اختيارات ما ته راكړل شوي ،والړ شئ او
ټول قومونه زما شاگردان كړئ او دوى ته د پالر ،زوى او روح القدس په نامه د تعميد غسل
وركړئ ... ،ډاډہ اوسئ د دنيا هر ځاى ته چي والړ شئ زه به دررسه وم!!
دلته څو خربو ته پام وكړئ :د عيىس عليه السالم په وړاندي د ده د شاگردانو او پلويانو
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سجده كول نه يوازي حقيقت نه لري بليك دا هغه كار دئ چي عيىس عليه السالم ئې مقابلې ته
لېږل شوى وو ،د ده لومړۍ وينا دا وه چي له اللّٰه تعاىل پرته هيچا ته سجده مه كوئ .څو
صفحې وروسته به تاسو وگورئ چي د مسيح شاگردانو خلك انسان ته له سجدې منع كول!! دا
خربه هيڅ عقل نه مني چي ساتونكو ته رشوت وركړى شوى او هغوى دروغ وييل نو ځكه تر نن
پوري يهودان په شك كي پراته دي ،د دوى شك دا وو چي كه موږ عيىس عليه السالم وژىل وي نو
اسخريوطي څه شو؟! او كه مو اسخريوطي وژىل وي نو عيىس څه شو؟ تاسو به په نورو انجيلونو
كي او د بايبل په نورو كتابونو كي وگورئ چي د عيىس عليه السالم د وژل كېدو په اړہ ضد او
نقيض خربي كوي ،له دې ضد او نقيض خربو په ډاگه معلومېږي چي ادعاء ئې بې بنسټه او قصې
ئې جعيل دي.
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د لوقا انجيل
د عيىس مسيح قصه
دا د بايبل بل كتاب دئ چي وايي لوقا ليكىل او هغه يو طبيب او د پولس ملگرى گڼي ،دا په
حقيقت كي يو ليك دئ چي تئوفيلوس ته لېږل شوى ،كه څه هم دې ته د انجيل نوم وركړى
شوى خو په دې كي د هغه انجيل يوه جمله هم نه شئ موندىل چي پر عيىس عليه السالم نازل
شوى ،دا د عيىس عليه السالم د سريت په اړہ يوه دايس ناقصه او كمزورې ليكنه ده چي حتى د
هغه شخصيت ،پيغام ،رسالت او اخالق هم نه دي په كي توضيح شوي .د محتوى ،مطالبو او
عنوانونو له مخي د متّٰى او مرقس انجيلونو ته ورته دئ ،خو د قصې په ډېرو برخو كي دايس څه
وايي چي له نورو رسه ژور توپريونه لري ،ويىل شو چي دا په حقيقت كي د مرقس بله نسخه ده
خو له ډېرو السوهنو او ترصفاتو رسه ،زه دا كتاب په دې خاطر له متّٰى او مرقس نه وروسته
راوړم چي د دوى تر منځ ژور توپريونه په خپله وگورئ او درته واضح يش چي د بايبل په بېالبېلو
كتابونو كي څومره ژور اختالفات او تناقضات شته ،د لوقا كتاب دايس پيل شوى:
عاليجناب تئوفيلوس!
ډېرو هڅه كړې چي د عيىس مسيح د ژوند قصه ولييك ،د دې كار لپاره ئې له هغو مطالبو
استفاده كړې ده چي د ده د شاگردانو او د پېښو دعيني شاهدانو له الري ترالسه شوي ،ما دا
مطالب په دقت رسه څېړلي دي او غواړم جريان په بشپړہ توگه او د پېښو ترتيب ته په پام رسه
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درته وليكم ،چي په دې رسه د هغه تعليم د حقانيت په اړہ ډاډہ شې چي ترالسه كړى دي دئ.
ماجرا له هغه يهودي كاهن نه پيل كوم چي زكريا نومېدو او د يهودانو د پاچا هريوديس په
زمانه كي اوسېدو ،دى د كليسا د خدمه وو د هغي ډلي غړى وو چي ابيا نومېده ،د ده مېرمن
اليزابت هم د كاهنانو له ډلي وه ،د موىس د ورور هارون له نسله وه ،دواړہ د خداى له نظره
نېكان ول او په صداقت او اخالص رسه ئې د خداى احكام پر ځاى كول .خو دوى اوالد نه درلود،
اليزابت شنډہ وه او دواړہ ډېر عمرخوړلي ول ... ،يو ځل چي زكريا د خداى په كور كي په
خدمت بوخت وو ،ناڅاپه يوه فرشته ورته راڅرگنده شوه ...زكريا د فرشتې په ليدو رسه حريان
شو او ووېرېدو ،فرشتې ورته وويل :اې زكريا! مه وېرېږہ ،زه راغلې يم چي زېرى دركړم ،خداى
ستا دعاء اورېدلې ،اليزابت به زوى وزېږوي او ته به ئې يحيى ونوموې ... ،هغه به د خداى په
وړاندي يو سرت شخصيت وي ،هيڅكله بايد رشاب او مستوونىك څښاك ونه څښي ،دا ځكه چي له
زېږېدو د مخه به له روح القدس ډك وي ...تر مسيح به مخيك رايش ،چي خلك د ده ظهور ته
چمتو كړي ...زكريا وويل :دا كار خو ممكن نه دئ ،ځكه چي زه زوړ شوى يم او مېرمن مي عمر
خوړلې ده ،فرشتې ځواب وركړ :زه جربئيل يم ...راغلم چي تا ته دا زېرى دركړم ،په دې خاطر چي
زما په خربي دي باور ونه كړ نو تر هغه به د خربو كولو توان نه لرې چي زوى دي پيدا يش...
خلك بهر منتظر وو چي زكريا راووځي ،حريان وو چي ولي دومره ځنډ كوي ،كله چي راووت او
وئې ليدل چي خربي نه يش كوىل ،د ده له اشارو پوه شول چي په سپېڅيل ځاى كي ئې كومه
رؤيا ليدلې!!  ...اليزابت اميدواره شوه ...په شپږمه مياشت خداى جربئيل په جليل كي د نارصه
ښار ته ولېږو چي د ده وحي هغي پيغلې ته ورسوي چي مريم نومېده ،مريم د يوسف په نامه
يوه كس ته چي د داؤد له نسله وو كوژده شوې وه خو واده ئې ال نه وو تر رسه شوى ،جربئيل
ورته وويل :سالم پر تا اې پېغيل! چي د خداى لطف دي په برخه شوى ،خداى له تا رسه دئ!!
مرميه ډېره پرېشانه شوه او ووېرېده ،نه پوهېده چي د فرشتې مقصد له دې خربي څه دئ!
فرشتې ورته وويل :اې مرميي ! مه وېرېږہ ... ،ډېر ژر به حامله شې ،زوى به وزېږوې ،نوم به ئې
عيىس كېږدې ،هغه به سرت شخصيت وي ،د خداى زوى به ورته ويل كېږي او خداى به د ده د
جد داؤد د پاچايي تخت ده ته وركړي چي د تل لپاره پر ارسائيليانو حكومت وكړي ،د ده
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سلطنت به هيڅكله پاى نه مومي!! مرميي له فرشتې وپوښتل :دا كار څنگه ممكن دئ ،تر اوسه د
هيڅ انسان الس راباندي نه دئ لگېدىل ،فرشتې ځواب وركړ :روح القدس به پر تا نازله يش او د
خداى قدرت به پرتا سيورى وغوړوي!! ...پوه شه چي ستا خپلوانه اليزابت هم شپږ مياشتي
مخيك حامله شوې او ژر به زوى وزېږوي ... ،خداى ته هيڅ كار محال نه دئ .مرميي وويل :زه د
خداى خدمتگاره يم ،څه چي د ده خوښه وي په اخالص رسه به ئې كوم ،هيله منه يم هغه څه
ويش چي تا وويل.
څو ورځي وروسته مرميي د سفر بند و بست وكړ ،اليزابت ته ورغله ...د دې په ليدو رسه د
اليزابت په رحم كي بچى وخوځېدو او اليزابت له روح القدسه ډكه شوه او وئې ويل :خداى تر
ټولو نورو ښځو زياته پېرزوينه په تا كړې ،ستا زوى به هم د خلكو لپاره د بركتونو باعث وي،
څومره د افتخار ځاى دئ چي زما د بادار مور زما ليدو ته راغلې ...مرميه نږدې درې مياشتي د
اليزابت خوا ته پاته شوه ،بيا خپل كور ته ستنه شوه.
اليزابت زوى وزېږاوو ،د مباركۍ لپاره راغلو ښځو ورته وويل چي د خپل پالر نوم پرې
كېږده ،خو دې ونه من له او يحيى ئې ونوماوو ،دوى ورته وويل :ستا په كورنۍ كي دا نوم سابقه
نه لري ،بيا ئې په اشارو اشارو له زكريا وپوښتل چي څه نوم ورته غوره كوې ،هغه د ټولو په
وړاندي په يوې دړي وليكل :نوم ئې يحيى دئ!! په همدې وخت كي ئې ژبه خالصه شوه او د
خربو كولو قدرت ئې ترالسه كړ او د خداى شكر ئې په ځاى كړ.
دلته ستاسو پام څو خربو ته رااړوم:
• په دې اړہ د قرآن وينا مي د متّٰى او مرقس انجيل په بحث كي وړاندي كړې اميد دئ هلته
مراجعه وكړئ .خو دومره ويل رضوري گڼم چي د قرآن د وينا له مخي عيىس عليه السالم په
هغه ځاى كي زېږېدىل چي مور ،د دې كورنۍ او قوم ئې په كي اوسېدل او دا د بايبل ادعاء
ردوي چي مرميه له خپل ټاټوبي بيت لحم ته تللې او عيىس هلته زېږېدىل ،بايبل دا خربه د دې
لپاره كوي چي د مسيح د زېږېدو د ځاى په اړہ د دوى د سپېڅيل كتاب وړاندوينه رښتينې كړي.
همدا راز د قرآن د وينا له مخي زكريا عليه السالم فرشتې ته وويل :د دې نښه به څه وي چي
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اللّٰه تعاىل به ما ته زوى راكوي؟ هغې ورته وويل :د يحيى (عليه السالم) د پيدايښت په مهال به
درې ورځي له چا رسه خربي نه شې كوىل او دا د بايبل ادعاء ردوي چي وايي :زكريا ته په دې
سبب دا سزا وركړى شوه چي د فرشتې په خربي ئې باور ونه كړ نو ځكه ئې له همدې ورځي نه
د يحيى تر زېږېدو پوري خربي نه شوى كوىل ،دا خربه په دې خاطر غلطه ده چي زكريا خو
جربائيل نه وو پېژندىل ،ولي به ئې د خپيل پوښتني په سبب مجازاتوي؟ دى څه خرب وو چي دا
جربائيل دئ؟)
• د لوقا وينا د مرقس او متّٰى له وينا رسه توپري لري.
• د لوقا دا وينا د بايبل د نورو كتابونو او په خپله د لوقا له دې خربي رسه تعارض لري چي
يحيى د عيىس لپاره الر آواروله!! دا خربه خو په هغه صورت كي سمه وه چي يحيى تر عيىس
ډېر مرش وى ،حال دا چي د لوقا د دغي وينا له مخي د دوى تر منځ نږدې شپږ مياشتي توپري وو،
د بايبل منونيك دي موږ ته ووايي چي دې رصيح تعارض ته څه ځواب لرئ؟ بايبل خو په وار وار
وييل چي يحيى د عيىس د راتلو لپاره خلك چمتو كول او د ده د راتلو زېرى ئې خلكو ته وركاوو!!
حال دا چي لوقا وايي :يحيى د مور په رحم كي وو او كله چي مرميه د دوى كور ته راغله نو دى
له خوشحالۍ وخوځېدو!!

د عيىس تولد
• لوقا تر دې رسليك الندي لييك ... :يوسف له مرميي رسه يو ځاى له جليل نه بيت لحم ته الړ،
د مرميي د وضع حمل نېټه راورسېده ،لومړى زوى ئې وزېږاوو ،په يوې جامې كي ئې ونغاښتو،
ښه ئې پټ كړ او د څارويو په آخور كي ئې كېښود ،دا ځكه چي د هغه ځاى په مېلمستون كي د
دوى لپاره ځاى نه وو!! د هغه ښار په بېديا كي ځيني شپانه وو چي خپيل رمې ئې پېولې ،په دې
شپه ناڅاپي يوه فرشته د دوى خوا ته راڅرگنده شوه او د خداى د جالل نور پر دوى سيورى
وغوړاوو او ووېرېدل ،خو فرشتې ورته وويل :مه وېرېږئ زه تاسو ته يو زېرى لرم ،ټولو خلكو ته
زېرى او هغه دا چي همدا نن مسيح ،ستاسو بادار او ژغورونىك ،د داؤد په ښار كي وزېږېدو ،زما
د خربي د رښتياوالي نښه دا ده چي دايس ماشوم به وگورئ چي په جامه كي پېچل شوى او په
بايبل د قرآن په رڼا كي

633

آخور كي ئې څملوىل .ناڅاپه ډېري نوري فرشتې له دغي رسه يوځاى شوې او د خداى ستاينه ئې
كوله...
كله چي فرشتې آسامن ته والړې ،شپنو وويل :راځئ چي بيت لحم ته والړ شو او دا عجيبه
پېښه په خپلو سرتگو وگورو!! ...دوى هلته والړل ،مريم ،يوسف او ماشوم ئې وليدل او ټولو خلكو
ته ئې دا قصه وكړہ( ،څنگه مخامخ د دوى د اوسېدو ځاى ته ورغلل؟ فرشتې خو نه ځاى
ورښودىل وو او نه ئې مور او پالر) ،هر چا چي به دا خربي اورېدې نو حريان به شو ،مرميي هم دا
ټولي خربي اورېدې او خپل زړہ ته ئې تېرولې او په دې اړہ به ئې فكر كاوو!!  ...په امته ورځ ئې
ختنه كړ او عيىس ئې ونوماوو ... ،كله چي د ده والدينو ،يوسف او مرميي ،دى د خداى كور ته
راوست چي د رشيعت مطابق ئې د خداى كور ته وقف كړي ،ځكه د رشيعت د حكم له مخي د
هري كورنۍ مرش زوى بايد د خداى كور ته وقف شوى وى ،هلته يو كس چي شمعون نومېدو او
روح القدس ورته وييل وو چي د خداى كور ته والړ شه او مسيح وگوره ... ،ماشوم ئې په غېږ كي
ونيولو او وئې ويل :خدايه! اوس كوىل شم په ډاډہ زړہ له دنيا والړ شم!! ؛ هغه ژغورونىك چي
نړۍ ته دي بخښىل ما په خپلو سرتگو وليد ... ،يوسف او مريم هك پك او حريان ورته كتل...
شمعون دعاء ورته وكړہ او وئې ويل :اندېښنې او غمونه به ستا زړہ د توري په څېر زخمي كړي
ځكه ډېر ارسائيليان به دي ونه مني او په دې رسه به خپل ځانونه هالك كړي!! ...كله چي
شمعون له دوى رسه خربي كولې ،د آنا په نوم يوه كونډہ ښځه چي تل د خداى په كور كي
اوسېده ،د دوى خوا ته راغله ،د خداى شكر ئې په ځاى كړ او د اورشليم ټولو خلكو ته ئې خرب
وركړ چي موعود مسيح زېږېدىل!! له دې وروسته يوسف او مريم خپل ښار جليل ته ستانه شول،
هلته عيىس سرت شو!!
حتامً به متوجه شوي يئ چي دا قصه په متى او مرقس كي نه ده راغلې ،د دې په ځاى هلته
ويل شوي چي له لري ختيځ نه څو نجوميان د مسيح د ليدو لپاره راغلل ،خو دلته ويل شوي چي
شپنو فرشتې وليدې او د مسيح د زېږېدو زېرى ئې وركړ ،دغه تناقض او گډي وډي خربي كافي
دي چي ووايو :دا قصې ټولي له ځانه جوړي شوې ،نه مسيح په بيت لحم كي زېږېدىل ،نه فرشتو
د هغه ځاى نوم وركو او مجهولو شپنو ته زېرى وركړى او نه ناپېژاندو نجوميانو د نجوم په
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خرافي علم رسه د هغه له زېږېدو خرب شوي او د ده ليدو ته راغيل ،عيىس عليه السالم په خپيل
سيمي كي ،له پالر پرته ،له هغي مرميي زېږېدىل چي پېغله وه ،نه مېړوښه ،په ماشومتوب كي ئې
خربي كړې.
لوقا دا خربه هم نه كوي چي يوسف مرص ته تلىل خو د متّٰى انجيل په دې ټينگار كوي چي
هغه مرص ته تلىل او هلته څه موده پاته شوى!!
له دې وروسته لوقا د يحيى په اړہ څه خربي كوي  ،وايي چي هغه په بيديا كي په پيغمربۍ
مبعوث شو ،هملته ئې خلكو ته د تعميد غسل وركاوو ،خلك ئې توبې او نيك عمل ته رابلل،
ورته ويل ئې :كه دوه كميسونه لرئ يو ئې هغه چا ته وركړئ چي نه ئې لري ،همدا راز كه
اضافي خوراك لرئ بل ته ئې وركړئ ،د باج او خراج غونډوونكو ته ئې ويل :له هغه مقدار نه
چي د روم حكومت ټاكىل له له خلكو زيات باج او خراج مه اخلئ ،عسكرو ته ئې ويل :په زور
له خلكو پيسې مه اخلئ او خلك په ناحقه مه تورنوئ او په خپل معاش قناعت وكړئ!!! كله چي
به خلكو ترې وپوښتل :آيا ته موعود مسيح يې؟ هغه به ځواب وركړ :زه په اوبو رسه تاسو ته د
تعميد غسل دركوم ،ډېر ژر به هغه څوك رايش چي په روح القدس او اور رسه به تاسو ته د
تعميد غسل دركوي ،د هغه مقام تر ما ډېر لوړ دئ ،حتى زه د دې وړ نه يم چي د ده د څپلۍ
بند وروتړم ...او ورپسې د يحيى د زنداني كېدو او عيىس ته د تعميد د غسل وركولو او له
آسامنه د يوې كوتري د راتلو قصه همغيس كوي چي متّٰى ليكيل...

د عيىس اجداد
لوقا تر دې عنوان الندي د عيىس د شجرې يو اوږد فهرست وړاندي كوي ،تر آدم عليه السالم
پ وري ئې رسوي ،په دې شجرې كي دوه خربي د خايص پاملرني وړ دي :او هغه دا چي دى
يوسف د عيىس پالر او هالي د ده نيكه گڼي ،خو بايبل تر دې د مخه ليكيل چي يوسف د
يعقوب زوى وو ،يعني د عيىس نيكه يعقوب نومېدو!! تاسو تر دې د مخه د متّٰى په انجيل كي
ولوستل چي ابراهيم عليه السالم ئې د عيىس سرت جد او يوسف د يعقوب زوى ،د مرميي مېړہ ئې
د ده پالر معرفي كړى وو او ليكيل وو :په دې توگه له ابراهيم تر داؤد پوري څوارلس ُپشته ،له
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داؤد نيولې بابل ته د يهودانو تر تبعيد پوري څوارلس پُشته او د تبعيد له زمانې تر يوسف پوري
څوارلس ُپشته!! يعني تر داؤد پوري اته ويشت ُپشته ،خو لوقا له يوسف تر داؤد پوري څلوېښت
پُشته او له يوسف تر آدم عليه السالم پوري جمعاً څلور اويا پُشته حسابوي!! چي د شجرو په اړہ
د بايبل په كتابونو كي دومره ژور اختالف او تناقض وي نو له دې قياس كوىل شئ چي په نورو
برخو كي به د دوى تر منځ څومره توپري وي؟!! د بايبل منونيك دي موږ ته ووايي :د عيىس عليه
السالم پالر كوم يوسف وو؟ د يعقوب زوى كه د هالي زوى؟ د متّٰى انجيل خربه صحيح ده كه د
لوقا؟ او كه دواړہ دروغ وايي او عيىس اصالً پالر نه درلود؟!!
ورپسې په بېديا كي د شيطان له لوري د عيىس عليه السالم د وسوسه كېدو هغه قصه رااخيل
چي تر دې د مخه مرقس او متّٰى په مختلفو الفاظو ذكر كړې ،په دې اړہ هم د دغو دريو اناجيلو
خربي رسه ورته نه دي!!

عيىس خپل خدمات پيل كړل
لوقا تر دې عنوان الندي څو خربي لري :د نارصه په معبدكي ئې خلكو ته د اشعياء نبي له
كتاب دا برخه ولوسته :د خداى روح پر ما ده ،خداى زه غوره كړى يم چي د ده د رحمت زېرى
بې وزلو ته ورسوم ،هغه زه لېږىل يم چي ځورېدلو ته تسيل وركړم ،ړندو ته ليدل ورپه برخه كړم
او مظلومان آزاد كړم او د هغه وخت د رارسېدو خرب وركړم چي خداى به خپل لطف د انسان په
برخه كړي .پاڼه ئې د معبد خدمتگار ته وركړہ او دى خلكو ته مخامخ كښېناست ..او وئې ويل:
نن دا ليكنه تررسه شوه! ...خلك حريان ول ...عيىس ورته وويل ...:ښايي ما ته ووايئ :په كفرناحوم
كي دي ډېري معجزې وښودې ،دلته په خپل ټاټوبي كي ئې هم وښيه!! خو پوه شئ چي هيڅ
نبي ته په خپل قوم كي په درنه سرتگه نه دي كتل شوي ،نه الياس په خپل قوم كي معجزه
وښوده او نه اليشع!! اورېدونيك پرې غصه شول او له ښار نه ئې وايستو ،غوښتل ئې له يوې
لوړي ئې وغورځوي خو دى ترې ووت او الړ!!
بيا لييك چي په كفرناحوم كي ئې د خطبې په مهال له يوه پېرياني چي چيغي ئې وهلې،
پليته روح (پېريان) لري كړل ...خلك حريان وو چي د دې سړي په خربو كي څومره اغېز دئ چي
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حتى پليتي ارواح ئې هم اطاعت كوي!! بيا د شمعون مور ته د شفا وركولو غوښتنه ترې وشوه او
هغه ورغى او تبې ته ئې د ختمېدو وينا وكړہ ،همغه شېبه ئې تبه پرې شوه او پاڅېده ...ماښام
ټولو خلكو خپل ناروغان ورته راوستل او ده هر يوه ته شفا وركړہ ،پليتي ارواح هم د ده په وينا
له لېونو لري كېدې!! او ويل به ئې :ته د خداى زوى يې ،خو ده به پليتي ارواح خاموشولې او
نور څه ويلو ته به ئې نه پرېښودې ،ځكه هغه پوهېدې چي دى موعود مسيح دئ!!  ...پطرس او
د ده ملگري يعقوب او يوحنا د زيدي زامن چي ټولو به ماهيان نيول ،د عيىس دا معجزه وليده
چي دوى ته ئې وويل :د سيند ژوري برخي ته ورشئ او ماهيان ونيسئ ،دوى ورته وويل :هلته
مو تورونه واچول خو څه په الس رانه غلل ،ستا په وينا به يو ځل بيا ورشو ...په جال كي ئې
دومره ماهيان راووتل چي په مټ كي دوو كشتيو انتقال كړى شول ... ،كله چي وچي ته راووتل،
خپل كار ئې پرېښود او له ده رسه ملگري شول!!
بيا د يوه جذامي او يوه مفلوج د روغولو خربه كوي ،ورپسې د يوه باج ټولوونيك مأمور د
اميان راوړلو او بيا د ده په كور كي د يوې مېلمستيا قصه همغيس كوي چي په مرقس كي راغلې
او دا كس د الوي په نامه يادوي ،حال دا چي بايبل د متّٰى په انجيل كي دا كس د متّٰى په نامه
ياد كړى!!

د روژې په اړہ پوښتنه
لوقا تر دې رسليك الندي په مخكنيو كتابونو كي راغلې هغه قصه تكراروي چي عيىس دې
پوښتني ته ځواب وايي چي ولي د ده ملگري د يحيى د شاگردانو او فريسيانو په څېر روژہ نه
نييس او تل په خوراك څښاك لگيا وي ،ځواب ئې همغه مخيك تكرار شوى ځواب گڼي چي عيىس
ورته وويل :په واده كي تر څو زوم په مجلس كي حارض وي آيا څوك كوىل يش خلك په روژہ
نيولو مجبور كړي؟ خو دايس وخت به رايش چي زوم ووژنئ هغه وخت به دوى روژہ نييس!! په
مخكنيو كتابونو كي دا الفاظ نشته!! هلته دايس ليكل شوي :آيا مېلامنه تر هغه پوري چي زوم
وررسه وي كوىل يش وير وكړي او روژہ ونييس؟ خو يوه ورځ به رايش چي زه له خپلو دوستانو
والړ شم ،د روژو نيولو وخت دغه دئ!!
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ورپسې د دولسو شاگردانو د انتخاب په اړہ او دا چي څه نومېدل بحث كوي او هغوى ته د
عيىس عليه السالم څو سپارښتني راوړي ،دا سپارښتني مخيك تكرار شوي خو په نورو مواردو كي،
نه شاگردانو ته د سپارښتنو په ضمن كي!! بيا د يوه رومي افرس د غالم د روغولو خربه كوي ،په
مخكنيو كتابونو كي د غالم په ځاى د افرس د زوى خربه شوې ،بيا د يوه مړي د ژوندي كولو خربه
دايس كوي ... :كله چي د ښار دروازې ته ورسېدو خلك ئې وليدل چي د يوه دايس ځوان جنازه
انتقالوي چي د مور يوازينى زوى وو ،مور ئې ژړل ،خلكو هم له دې رسه وير كاوو ،كله چي
عيىس هغه غم جنه مور وليده ،زړہ ئې پرې وسوزېدو او هغې ته ئې وويل :وير مه كوه ،بيا
تابوت ته ورغى ،الس ئې پرې كېښود ...وئې ويل :اې ځوانه! پاڅه! هغه سماليس پاڅېدو او له
خلكو رسه ئې خربي پيل كړې!! تاسو تر دې د مخه د يوحنا په كتاب كي لوستيل وو چي عيىس يو
زملى چي ايلعازر نوم ېدو ،دوې خويندي ئې درلودې ،د مريم او مرتا په نامه ،مړ شو ،دفن شو او
څلور ورځي وروسته د عيىس په امر راژوندى شو!!

د عيىس پيغام يحيى ته
لوقا تر دې عنوان الندي هم د مرقس او متّٰى خربي تكراروي ،خو څو خربي ئې د يادولو وړ
دي ،چي لييك :عيىس د يحيى په اړہ وويل ... :ټولو هغو خلكو چي د يحيى پيغام ئې اورېدىل،
حتى د باج او خراج مأمورينو ... ،په ده اميان راوړى او د ده په الس ئې د تعميد غسل كړى ،خو
فريسيانو او ديني علاموو د ده د خداى دعوت رد كړ او چمتو نه شول چي د ده په الس د
تعميد غسل وكړي ...نو د دغو خلكو په اړہ به څه وايو؟ له څه رسه ئې تشبيه كړو ،د ماشومانو
په څېر دي چي په كوڅو كي د لوبو پر مهال په غصې رسه خپلو همزولو ته وايي :نه زموږ ساز
ته گډېږئ او نه زموږ وېر ته ژاړئ ،دوى به د يحيى په اړہ ويل چي لېوىن دئ ،هغه يحيى چي
اكرثاً به روژہ وو او رشاب ئې هم نه څښل او زما په اړہ چي خورم او څښم ،وايي :ډېر خوراك
كوي ،رشاب څښي او له گناهگارانو رسه ناسته پاسته كوي!! كه عقلمن وئ نو دايس به مو نه ويل
او په دې به پوهېدئ چي ده ولي هغيس كول او زه ولي دايس كوم!!
د لوقا د خربو معنى دا ده چي عيىس عليه السالم په عبادت كي تر يحيى عليه السالم
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وروسته وو ،رشاب ئې څښل او له گناهگارانو رسه ئې ناسته والړہ وه!! او گواكي د ده له نظره
له يحيى عليه السالم رسه هغه كار مناسب وو او له ده رسه دا كار!! دا خربي نه يوازي د عيىس
عليه السالم په اړہ كركجن تورونه دي ،بليك د دې نښه ده چي د دې كتاب ليكونىك يا هغه څوك
دئ چي پيغمربان نه پېژني او په دې نه پوهېږي چي ټول پيغمربان له فكري او اخالقي لحاظه
رسه ورته دي او د ټولو فكري او عميل تگالره يوه ده او يا هغه څوك دئ چي د خپلو غلطو
كړنالرو لپاره پيغمربانو ته هغه څه منسوبوي چي خپل كړہ وړہ پرې توجيه كړي!!

يوه بد ملنه مېرمن وبخښل شوه
لوقا تر دې رسليك الندي لييك :يوه ورځ يوه فرييس عيىس ته د مېلمستيا بلنه وركړہ ... ،د
هغه كور ته ورغى ...په دسرتخان ناست وو چي يوه بدملنه ښځه چي د عيىس له راتلو خربه شوې
وه او يو بوتل گران بيع عطر ئې له ځان رسه اخيستي او دې كور ته راغله ... ،د عيىس پښو ته
كښېنسته او ژړا ئې پيل كړہ ،د اوښكو څاڅيك ئې د عيىس پر پښو پرېوتل او دې په خپلو
وېښتانو پاكولې ،بيا ئې د عيىس پښې ښكل كړې او عطر ئې پرې توى كړل ،د كور خاوند چي دا
ښځه ئې پېژندله له ځان رسه وويل :كه دى پيغمرب وى نو حتامً به پوه شوى وو چي دا ښځه
بدملنه ده!! عيىس د ده د زړہ په حالت پوه شو او ورته وئې ويل :يو چا په دوو كسانو پور
درلود ،په يوه پنځوس او په بل پنځه سوه ،يوه هم نه شو كوىل خپل پور پرې كړي ،دې مهربانه
كس دواړو ته پورونه وروبخښل اوس ما ته ووايه :له دغو دواړو به كوم يو زيات ترې خوښ
وي؟ شمعون ځواب وركړ :هغه چي ډېر بوروړى وو ،عيىس وويل :رښتيا دې وويل ... ،كله چي
ستا كور ته راغلم تا دا زحمت ونه ايست چي د پښو د وينځلو لپاره اوبه راته راوړې ،خو دې
ښځي زما پښې د خپلو سرتگو په اوښكو ووينځلې او د خپل رس په وېښتانو ئې پاكي كړې ،تا د
معمول مطابق زما مخ ښكل نه كړ خو له هغه وخته چي دې كور ته داخل شوم دې ښځي زما د
پښو له ښكلولو الس وانه خيست ،تا غفلت وكړ چي د درناوي لپاره دي زما رس راغوړ كړى وى،
خو دې زما په پښو عطر توى كړل!! د دې محبت په دې خاطر زيات دئ چي زيات گناهونه ئې
بخښ ل شوي ،څوك چي لږ بخښل شوى وي محبت به ئې لږ وي!! بيا ئې دې ښځي ته مخ كړ او
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ورته وئې ويل :ستا گناهونه بخښل شوي ،څوك چي پر دسرتخان ناست وو وئې ويل :دا سړى
څوك دئ چي د خلكو گناهونه بخښي؟!! عيىس دې ښځي ته وويل :خپل اميان وژغورلې!!
دلته څو خربي د پام وړ دي:
• بيا هم عيىس عليه السالم ته دايس كار منسوب شوى چي د يوه پيغمرب له شأن ډېر لري دئ،
يوې بدملني ښځي ته اجازه وركول چي په پرله پسې توگه د ده پښې ښكل كړي ،په خپلو وېښتانو
ئې پاكي كړي او عطر پرې توى كړي دا له يوه پيغمرب رسه نه ښايي ،دا ځكه چي پيغمرب د خلكو
لپاره اسوة او بېلگه وي ،له وړو وړو گناهونو هم ځان لري ساتي او دا د دې لپاره چي كه يو
الرښود وړہ گناه كوي نو د ده اتباع تر ده ډېر وړاندي درومي او ډېر سرت سرت گناهونه هم جائز
گڼي!!
• دا قصه مخيك هم تېره شوې خو په بېلو بېلو الفاظو چي د لوقا له وينا رسه ئې ژور توپري
شته ،يوحنا ليكيل وو چي دا ښځه مريم نومېده او ورور ئې د عيىس په دعاء بېرته راژوندى شو.
• قرآن فرمايي چي اللّٰه تعاىل د گناه د بخښلو اختيار هيچا ته نه دئ سپارىل ،پيغمرب عليه السالم
ته فرمايي چي د خلكو توبه قبلول او يا د دوى د تعذيب پرېكړہ كول ،دا ستا كار نه دئ .په آل
عمران128 :راغيل:
َ َ
ُۡۡ ُ َ
ين أَ ۡول َِيا ٓ َء من ُدون ۡٱل ُم ۡؤمن َ
ون ۡٱل َكفر َ
ين ۖ َو َمن َي ۡف َع ۡل َذل َِك َفلَ ۡي َ
َل َيت ِخ ِذ ٱلمؤ ِمن
س ِم َن ٱللهِ فِي
ِ
ِ
ِِ
ِِ
َُ ٗ
َ َ ََُ ْ
ۡ
َ
ُ َۡ ُ َ
َ ُ
ش ۡي ٍء إِ َٓل أن تتقوا ِمنۡ ُه ۡم تقىة ۗ َو ُيحذ ُِرك ُم ٱلله نف َسهۥ ِإَولي ٱللهِ ٱل َم ِص ُير * عمران28 :
ۗ
د دې كار هيڅ څه په تا پوري اړہ نلري ،يا به ئې توبه قبلوي او يا به ئې د دې لپاره تعذيبوي
چي ظاملان دي.
رسول اللّٰه صىل اللّٰه عليه وسلم ته فرمايي چي ته د هيڅ يش واك او اختيار نه لرې ،دا په
اللّٰه پوري اړہ لري چي د چا توبه قبلوي او چا ته عذاب وركوي ،دا يوازي د اللّٰه كار دئ ،نه په تا
پوري اړہ لري او نه په بل چا پوري.
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د خداى د كالم اغېز
لوقا تر دې عنوان الندي عيىس عليه السالم ته يو ډېر ښكىل كالم منسوبوي او لييك( :يوه
ورځ يو بزگر خپيل كروندې ته والړ چي څه وكري ،كله چي ئې دانې شيندلې نو ځيني د تلو راتلو
په الري توى شوې او ترپښو الندي شوې او مرغان راغلل او هغه ئې وخوړې ،ځيني په دايس
زميك توى شوې چي ښگلنه وه او لږ خاوره پرې پرته وه ،دانې شنې شوې خو د دې لپاره چي
زميك كافي رطوبت نه درلود ،له لنډي مودې وروسته ژېړ او وچ شول ،ځيني په اغزو كي پرېوتې،
دانې له اغزو رسه يو ځاى لوړ شول خو ځوان بوټي د زړو بوټو تر سيوري الندي دپ او مړاوي
شول ،خو ځيني په شېرازي زميك كي پرېوتې ،وټوكېدې او سل برابره ئې حاصل وركړ) ...،د دې
مثال معنى دا ده :له دانو مراد د خداى كالم دئ ،د تلو راتلو له الري نه مراد د هغو خلكو سخت
زړونه دي چي د خداى كالم اوري خو شيطان رايش او دا كالم ترې هېر كړي ،نه ئې پرېږدي چي
اميان راوړي ،له شگلني زميك د هغو خلكو زړونه مراد دي چي د خداى كالم اوري خو اغېز پرې
نه كوي ،كه څه هم پوهېږي چي د خداى كالم حق دئ ،د لږ وخت لپاره اميان راوړي خو كله چي
د كړاوونو او ځورونو سيلۍ رايش خپل اميان له السه وركړي ،له اغزني زميك نه مراد هغه كسان
دي چي د خداى كالم اوري او اميان راوړي خو ماديات ،د ژوندانه چاري او لذتونه ئې راگري كړي
او حاصل وركولو ته ئې پرې نه ږدي ،خو شېرازه زمكه هغه خلك په گوته كوي چي په پراخ او
صفا زړہ د خداى كالم ته غوږ ږدي او په پوره جديت د هغه اطاعت كوي...
دا ښكىل مثال دئ ،كه څه هم په الفاظو او تركيب كي ئې څه ركاكتونه شته خو قرآن چي په
دې اړہ كوم مثالونه لري هغه تر دې ډېر زړہ راښكونيك ،اغېزمن او ښكلې دي .چي ځيني ئې دا
دي:
َ
َ
ُ ُ ُ َ َُْ
َ
َ
َ َ َ
ََ ۡ َ ۡ َ َ
ََُ
َ
َ ُ َ ۡ َُۡ
يل ٱللهِ ك َمث ِل حب ٍة أ
ۢنبتت سب َع سنَابِل فِي ك ِل سۢنبل ٖة ِمائة
مثل ٱل ِذين يُنفِقون أم َولهم فِي سب ِ ِ
َُ َ
َ
َح َب ٖة ۗ َوٱلل ُه يُ َضع ُف ل َِمن ي َ َشا ٓ ُء ۚ َوٱلل ُه َوس ٌع َعل ٌ َ َ ُ َ َ ۡ َ ُ ۡ
يل ٱللهِ ثم َل
ِيم * ٱل ِذين يُنفِقون أم َولهم فِي سب ِ ِ
ِ
ِ
ُ ۡ ُ َ َ ٓ َ َ ُ ْ َ ّٗ َ َ ٓ َ ٗ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ٌ َ َ ۡ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ ۡ
يتبِعون ما أنفقوا منا وَل أذى لهم أجرهم ِعند ربِهِم وَل خوف عليهِم وَل هم يحزنون * قول
َ َ َ ۡ ُ َٓٗ
َ َٰٓ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ ۡ ُ ْ
َۡ ٌ َ
ُ َ َ
َۡ
مع ُروف َومغف َِرة خ ۡير ِمن صدق ٖة يَت َبع َها أذى ۗ َوٱلله غن ِ ٌي حل ِيم * يأيها ٱل ِذين ءامنوا َل تب ِطلوا
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ۡ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ ََٓ َ
َ َُُ
َ ََ ُ
َ ۡ
ۡ ۡ
س َوَل يُؤ ِم ُن بِٱللهِ َوٱل َيوِم ٱٓأۡل ِخرِ ف َمثلهۥ
صدقتِكم بِٱلم ِن وٱٓأۡلذى كٱل ِذي ينفِق مالهۥ ِرئاء ٱلنا ِ
َ َ ْۗ
َ َ َ ۡ
ََ َ ُ َ ۡٗ َ ۡ َ ََ َ
َََ ُ
ُ َ
ََ ُ
ك َمث ِل صف َوا ٍن عل ۡيهِ ت َراب فأصابَهۥ َوابِل فت َركهۥ صلدا ۖ َل َيق ِد ُرون علي ش ۡي ٖء ِمما ك َس ُبوا َوٱلله َل
َۡ
ۡ َ ُ
َۡۡ َۡ
َ َ ََ ُ َ َ ُ ُ َ َۡ َ ُ ُ ۡ ََٓ َ ۡ َ
َۡ
ات ٱللهِ ۗ َوتثبِيتٗا ِمن أنف ِسه ِ ۡم
يه ِدي ٱلقو َم ٱلك ِفرِين * ومثل ٱل ِذين ينفِقون أم َولهم ٱبتِغاء مرض ِ
ََ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ َ َ
َ َ ََ
َ
ُ
ََ
َۡ ُ َ
ۡ
ك َمث ِل جن ِة ۢ ب ِ َر ۡب َو ٍة أص َاب َها َوابِل فاتت أكل َها ِضعف ۡي ِن فإِن ل ۡم يُ ِصب َها َوابِل ف َطل َوٱلله ب ِ َما تع َملون
َ
َ ُ ََُ ُ َ َُ َ َُ ََ
َۡ
ۡ َُ
ََۡ َ َۡ
اب تج ِري ِمن تحت ِ َهاٱٓأۡلن َه ُر لهۥ ف َِيها ِمن
بَ ِص ٌير * أيَ َود أحدك ۡم أن تكون لهۥ جنة ِمن ن ِخي ٖل وأعن
ٖ
ُ
َ َ ۡ َ َ ۡۗ َ َ َ
ُ َ َ َ ََ َ َُ ۡ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ ُٓ ََ َ ٓ ۡ َ
ِكب ُر َولهۥ ذ ِرية ضعفاء فأص َاب َها إِعصار فِيهِ نار فٱحت َرقت كذل ِك ُي َبيِ ُن ٱلله
ك ِل ٱلثمر ِت وأصابه ٱل
َ
َ ُ ُ َ ََ َ ُ َ ََ َ
ٱٓأۡلي ِت لعلك ۡم تتفك ُرون * البقرة266 -261 :
لكم
د هغو كسانو مثال چي خپل مالونه د اللّٰه په الر كي لگوي ،هغي دانې ته ورته دئ چي اوه وږي
راوټوكوي ،په هر وږي كي سل دانې او اللّٰه چي چا ته وغواړي ورته مضاعف كوي ئې او اللّٰه ښه
پوه د وسعت خاوند دئ .همغه چي خپل مالونه د اللّٰه په الر كي لگوي او بيا په خپلو انفاق كړو
مالونو پيس نه كړول كوي او نه منت بارول .دوى ته د خپل رب په خوا كي خپل اجر دئ ،نه په
دوى څه وېره شته او نه به غمجن يش .غوره وينا او بخښنه تر هغي صدقې ډېره غوره ده چي
كړول ورپسې وي او اللّٰه حليم غني دئ .اې مؤمنانو! خپل صدقات په منت او اذيت رسه مه
باطلوئ ،د هغه چا په څېر چي خلكو ته د ځان ښودنې لپاره خپل مال انفاق كوي ،په دايس حال
كي چي پر اللّٰه او د آخرت پر ورځي اميان نه لري .نو د ده مثال هغي ښويي تيږي ته ورته دئ
چي څه خاوره ورباندي پرته وي او دايس زورور باران ورباندي ويش چي صفا او ښويه ئې كړي،
د خپلو السته راوړو د هيڅ څه په ترالسه كولو به نه توانېږي او اللّٰه دايس كافر قوم نه هدايت
كوي .او مثال د هغو چي خپل مالونه د اللّٰ ه د رضاء په لټه كي او د خپل نفيس ثبات په وجه
انفاق كوي ،د يوې لوړي زميك په رس يوه باغ ته ورته دئ ،چي كه زورور باران ئې په برخه يش
نو دوه برابره مېوه وركړي او كه زورور باران ورونه رسېږي نو پرخه ،او اللّٰه ستاسو د كړنو ښه
ليدونىك دئ .آيا ستاسو كوم يو دا خوښوي چي د كجورو او انگورو دايس باغ دې وي چي ويالې
ترې الندي بهېږي او په هغه كي ده ته هر ډول (نوري) مېوې هم وي او ده ته زوړواىل رسېدىل
وي او كمزوري زامن ئې وي ،خو ناڅاپه ئې باغ ته دايس سخته سيلۍ ورسېږي چي پيك اور وي
او باغ ئې وسوزي ،اللّٰه دغيس آيتونه درته بيانوي ترڅو تفكر وكړئ.
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په دې مثالونو كي الندي الرښووني ترسرتگو كېږي:
څوك چي خپل مال د اللّٰ ه په الر كي لگوي ،دا كار د ده پر زړہ ،دماغ او شخصيت ژوري
اغېزې او اثرات پرېږدي ،ډېر ناوړہ او خراب صفات او عادات ئې په غوره صفاتو او عاداتو
بدلوي ،حرص ،بخل ،له مال رسه افراطي مينه ،كرب ،د مال په وجه په بل د لويي احساس ،بې وزله
او نادار انسان ته په سپكه سرتگه كتل او ډېر نور اخالقي رذائل له منځه وړي او په ځاى ئې
ترحم ،زړہ سوى ،ايثار ،قناعت ،په حالل رزق اكتفاء او ډېرو نورو انساني ارزښتونو او اخالقو ته
وده وركوي ،په پورتني آيت كي د انفاق دا اثرات هومره ژور او پراخ گڼل شوي لكه يوه دانه چي
اوه دايس وږي راشنه كړي چي په هر يوه كي ئې سل دانې وي او تر دې هم زيات ،دا ځكه چي
اللّٰه ښه پوه د وسعت خاوند دئ ،په دې پوهېږي چي څوك د دې وړ دئ چي په انفاق باندي ئې
تر دې هم زياتي نتيجې مرتب كړي .خو په دې رشط چي له انفاق نه وروسته نه د هغو كسانو د
كړولو او ځورولو باعث يش چي مرسته ئې وررسه كړى او نه منت ورباندي بار كړي ،هغوى ته په
سپكه سرتگه ونه گوري ،تل خپله مرسته ورياده نه كړي ،د دې انتظار ترې ونه لري چي د مرستو
په وجه به د ده تراحسان الندي وي او د ده لويي به مني.
تر هغي مرستي چي ځورول او منت ورپسې وي ،يوه ښه وينا او د بل له اشتباهاتو تېرېدل
ډېر غوره دي.
د مال هغه انفاق كوونىك چي انفاق ئې پر اللّٰه او آخرت له اميانه نه دئ راوالړ شوى ،بليك د
ځان ښودني لپاره انفاق كوي ،له هغي ښويي سختي ډبري رسه تشبيه شوى چي په رس ئې لږ
غوندي خاوره پرته وي ،ظاهر ئې دايس برېښي چي سمسوره زمكه او د كښت لپاره جوگه وي،
خو چي تېز باران ورباندي رايش ،خاوره ئې له ځان رسه يويس او حقيقت ئې راڅرگند يش ،دا
رياكار منفق هم دغيس وي ،له انفاق نه ئې خلك دايس انگېري چي په زړہ كي به ئې ترحم او
عاطفه وي ،انفاق به ئې د اميان او عقيدې په حكم وي ،خو ډېر ژر ئې اصيل څېره بربنډہ يش ،د
زړہ اصيل كيفيت ئې په هغه كړولو او منت بارولو كي راڅرگند يش چي له انفاق وروسته ئې
خلك د ده په چلند كي گوري .دايس كافران له الهي هدايت محروم دي ،له انفاق نه چي د څه
ترالسه كولو طمع لري هغه به هم ترالسه نه كړي.
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هغه چي انفاق ئې د اللّٰه د رضاء ترالسه كولو لپاره وي او پوخ اميان ئې انفاق ته هڅوي،
مثال ئې هغه باغ ته ورته دئ چي په لوړي زميك راشين شوى وي ،د ونو جرړي ئې د لوړي زميك
په پرېړي خاوري كي ژوري ننوتې وي ،كه تېز باران ئې په برخه يش نو دوه برابره حاصل وركړي
او كه تېز باران نه وو نو نرم باران او پرخه هم ورته كافي وي.
په خپل الس ،په ريا ،منت او د مسكين په كړولو رسه د خپلو نېكو عملونو او انفاق نه جوړ
هغه باغ مه سوزوئ چي په سختي ورځي به ورته سخت اړ وئ ،كه نه مثال به مو دغه كس ته
ورته وي چي د احتياج په ورځي ئې باغ په اورنۍ سيلۍ وسوزېدو.
لوقا يو ځل بيا د معجزو په لور خوځي او يو شمېر نوري معجزې په گوته كوي ،لكه دا چي
عيىس طوفاني څپو ته امر وكړ چي آرامه يش ،څپې ودرېدې او د ده شاگردان له غرقېدو وژغورل
شول ،يوه پېرياني لېوني ته ئې شفا وركړہ ،د يوې ناروغي ښځي روغول او د يايروس لور
راژوندۍ كول او ورپسې لييك چي خپل شاگردان ئې راغونډ كړل او دوى ته ئې دا قدرت وركړ
چي پليتي ارواح له ليونو وشړي او ناروغانو ته شفا وركړي او بيا د متّٰى او مرقس همغه خربه
كوي چي دوى ته ئې وويل :په دې سفر كي هيڅ څه دررسه مه اخلئ ،نه عصا ،نه بسرته ،نه
توښه ،نه خوراك او نه اضافي جامې!! … .نو شاگردان والړل او ښار په ښار گرځېدل ،د انجيل
پيغام ئې خلكو ته رساوو او ناروغان ئې روغول!! … ورپسې يو ځل بيا يوه بله معجزه يادوي،
په پنځو ډوډيو او دوو ماهيانو پنځه زره كسان مړول ،دايس چي ټول ماړہ شول او دولس ټوكرۍ
اتامونه ترې پاته شول ،دا همغه قصه ده چي مخيك تېره شوې!! ...له خپلو شاگردانو پوښتنه كوي
چي خلك زما په اړہ څه وايي؟ هغوى وويل :يا يحيى ،يا الياس او يا كوم بل تېر شوى پيغمرب چي
بېرته راژوندى شوى ،بيا ئې ترې پوښتنه وكړہ :تاسو مي څوك گڼئ؟ پطرس وويل :ته موعود
مسيح يې ،مسيح دوى ته په كلكه وويل چي دا خربه هيچا ته مه كوئ ،بيا ئې د خپل مرگ
وړاندوينه وكړہ او وئې ويل :بايد ډېر كړاوونه وگامل ،د قوم مرشان ،سرت كاهنان او ديني علامء به
ما محكوم كړي او زما د وژلو پرېكړہ به وكړي ،خو زه به درېيمه ورځ بېرته راژوندى شم( ،دا
لومړى ځل دئ چي عيىس عليه السالم ته دا وړاندوينه په دومره رصاحت رسه منسوبېږي ،تر دې
د مخه دا خربي ورته منسوب شوې خو په مجمله او مبهمه توگه) بيا ئې وويل :څوك چي زما
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متابعت كوي بايدله خپيل سوكالۍ تېر يش ،هره ورځ بايد كړاوونه د صليب په څېر پر اوږہ يويس
او په ما پيس رايش( ،دا مطلب هم مخيك راغىل خو په دې الفاظو :كه مور او پالر مو تر ما زيات
درباندي گران وي زما د ملگرتيا وړ نه يئ او كه خپل زوى او لور تر ما غوره وگڼئ د دې وړ نه
يئ!! او كه خپل صليب دررسه وانه خلئ او په ما پيس رانه شئ ،د دې وړ نه يئ!!
بيا لييك چي اته ورځي وروسته په دايس حال كي چي عيىس د يوې غونډۍ په رس په دعاء
بوخت وو ،پطرس ،يعقوب او يوحنا وليدو چي څېره ئې نوراني او جامې ئې دايس سپيني شوې
چي سرتگي ئې تياره كولې ،په دې وخت كي موىس او الياس هم راڅرگند شول او د عيىس د مرگ
په اړہ ئې له ده رسه خربي كولې ... ،كله چي موىس او الياس له هغه ځايه تلل نو پطرس پرېشانه
شو او عيىس ته ئې وويل :استاده! آيا خوښه دې نه ده چي دلته تاسو دريو ته څپرې ودروو ،د
ده خربي ال پاى ته نه وې رسېدلې چي ناڅاپه ورېځ راغله او پر ټولو ئې وزر وغوړاوو او دا غږ
ترې واورېدى شو :دا زما محبوب زوى دئ ،د ده خربو ته غوږ شئ ،كله چي غږ خاموش شو ،وئې
ليدل چي عيىس يوازي دئ ،دوى تر اوږدې مودې دا خربه چا ته ونه كړہ!! ورپسې د يوه بيامر د
روغولو معجزه يادوي او بيا د يوه كس قصه رااخيل چي عيىس ته ئې وويل :ما پرېږده چي
دررسه ملگرى شم ،هغه ورته وويل :گېدړي د اوسېدو ځايونه لري او مرغان ځالي ،خو زه د
ويدېدو لپاره ځاى نه لرم ،يو بل كس ته ده بلنه وركړہ چي وررسه ملگرى يش ،هغه ومنله خو دا
ئې د خپل پالر له مړيني وروسته ته موكول كړہ ،عيىس ورته وويل :هغه خلك دايس اندېښنو ته
پرېږده چي تلپاته ژوند نه لري ،ستا وظيفه دا ده چي د خداى ملكوت په هر ځاى كي اعالن
كړې!! (يعني پالر په خپل حال پرېږده) ،يوه بل سړي ورته وويل :باداره! زه غواړم ستا متابعت
وكړم ،خو پرېږده چي له خپيل كورنۍ اجازه ترالسه كړم ،هغه ورته وويل :د چا چي ټول فكر او
سوچ زما خدمت ته نه وي متوجه ،د دې خدمت وړ نه دئ!!
لوقا بيا د عيىس عليه السالم له لوري د اوياوو كسانو د انتخاب او مختلفو سيمو ته د دوى د
لېږلو خربه كوي ،چي د خداى كالم خلكو ته ورسوي ،خو دا نه وايي چي د خداى كالم يعني څه؟
له كوم پيغام رسه خلكو ته تليل؟ موږ خو په ټول عهد جديد كي د انجيل او د خداى د كالم په
نامه څه ونه موندل ،لوقا يو ځل بيا لييك چي هغوى ته ئې وويل :هيڅ څه مه دررسه اخلئ ،نه
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توښه  ،نه پيسې او نه اضافي څپلۍ (مخيك جامې راغلې) ،خو دې ته مو پام وي چي زه تاسو د
سېرليو په څېر د لېوانو منځ ته لېږم!! دوى ته د توصيو او الرښوونو په ضمن كي ئې د خورزين،
بيت صيدا او كفرناحوم په اړہ وويل چي بد عاقبت ورته منتظر دئ ...له څه مودې وروسته دا
اويا كسان راوگرځېدل او عيىس ته ئې وويل :باداره! ستا په نامه حتى پليتي ارواح زموږ اطاعت
كوي!! هغه ورته وويل :هو؛ ما شيطان وليدو چي د برېښنا په څېر له آسامنه الندي راولوېدو ،ما
تاسو ته قدرت دركړى چي په ټولو شيطاني ځواكونو براليس شئ ،د مارانو او لړمانو په منځ كي به
تېرېږئ ،تر پښو به ئې الندي كړئ ،خو هيڅ تاوان به نه دررسېږي!!
دا خربي ټولي خوشې او بې بنسټه دي ،دا ځكه چي نه شيطان په آسامن كي اوسېږي ،نه له
آسامنه راغورځيدىل او له منځه تلىل او نه د عيىس ملگري د مارانو او لړمانو په منځ كي له
چيچلو خوندي پاته شوي ،ډېر ئې ووژل شول ،ډېر ئې په صليب وځړول شول ،زندانونو ته والړل
او له راز راز كړاوونو رسه مخامخ شول!!

د خداى تر ټولو سرت حكم
لوقا تر دې عنوان الندي عيىس عليه السالم ته څو دايس ډېري ښكلې خربي منسوبوي چي په
بايبل كي ئې شمېر ډېر لږ دئ ،لييك:
يوه ورځ يوه ديني عامل چي غوښتل ئې د عيىس عقيده معلومه كړي ترې وپوښتل :استاده!
انسان څه بايد وكړي چي تل پاته ژوند ئې په برخه يش؟ هغه ورته وويل :په تورات كي په دې اړہ
څه ليكل شوي؟ ځواب ئې وركړ :ليكل شوي چي له خپل خداى رسه په ټول بدن ،په ټول قوت او
په ټول فكر رسه مينه او محبت لره ،له گاونډي رسه محبت كوه ،دومره لكه له خپل ځان رسه!!
عيىس وفرمايل :ډېر ښه ،ته هم همدايس كوه ... ،هغه وويل :زما گاونډى څوك دئ؟ عيىس په
ځواب كي دا قصه ورته تېره كړہ :يو يهودي له اورشليم نه اريحا ته روان وو ،په الر كي
شوكامرانو ته په الس ورغى ،هر څه ئې ترې واخيستل ،ډېر ئې وواهو ،نيم ژواندى ئې د الري
خوا ته وغورځاوو او والړل ،ناڅاپه يو يهودي كاهن له هغي الري تېرېدو ،كله چي ئې دا كس په
الري كي پروت وليدو ،خپله الره ئې بدله كړہ او په بيل الري روان شو ،بيا د خداى د كور له
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خادمانو څوك پرې برابر شو ،دى ئې وليد ،خو هغه هم په خپله مخه والړ ،په دې وخت كي يو
سامري راغى (د يهودانو او سامريانو ترمنځ زړہ دښمني ده) ،په ده ئې زړہ وسوزېدو ،خوا ته ئې
ورغى ،زخمونه ئې ورپرې وينځل ،مرهم ئې پرې كېښودل او وئې تړل ،بيا ئې پر خپل خره سور
كړ او يوه ميلمستون ته ئې ورساوو او ښه پالنه ئې وكړہ ،سهار چي كله رخصتېدو نو د
ميلمستون خاوند ته ئې څه پيسې وركړې او ورته وئې ويل :د دې كس سمه پالنه وكړہ ،كه تر
دې زيات مرصف دي پرې وشو چي راستون شم زه به ئې دركړم ،اوس ته راته ووايه چي له دغو
دريو كسانو كوم يو د دې بې وزلي انسان نږدې گاونډى وو؟ هغه ځواب وركړ :هغه چي له ده
رسه ئې مرسته وكړہ ،عيىس ورته وويل :ته هم دغيس كوه.

د خداى كالم ته د غوږ نيولو اهميت
لوقا تر دې رسليك الندي د مريم او د دې د خور مرتا قصه كوي ،د دوى نومونه او قصه
مخيك هم راغلې ،لوقا هغه خربي نه كوي چي په مخكنيو كتابونو كي راغلې ،يوازي دا وايي چي
مرميه د عيىس د خربو د اورېدو لپاره په غونډي كي پاته شوه ،خور ئې په كور كي په كار لگيا
وه ،ستومانه شوه ،په مرميي پيس وگرځېده ،هغه ئې په غونډي كي ومونده ،عيىس ته ئې وويل:
آيا دا له انصافه لري نه ده چي خور مي دلته ناسته وي او ټول كارونه ئې ما ته پرېښي وي؟ .دې
ته ووايه چي له ما رسه مرسته وكړي ..عيىس ورته وويل :مرتا! ته هيس د هر څه لپاره ځان
پرېشانه كوې ،په دايس حال كي چي يوازي يو كار اهميت لري ،مرميي همغه غوره كړى او زه نه
غواړم چي دا له دې فيضه محرومه كړم!!

عيىس د دعاء كولو ترتيب شاگردانو ته ښيي
 ...عيىس خپلو شاگردانو ته وويل چي دايس دعاء كوئ :اې پالره! ستا نوم دي لوړ وي! ستا
ملكوت دي قائم وي! زموږ د اړتيا وړ رزق هره ورځ موږ ته راكړہ! زموږ گناهونه راوبخښه!
همدايس لكه موږ چي هغه خلك بخښو چي بد رارسه كوي! د شيطان له وسوسو مو لري وساتې!
په دې دعاء كي څو ټيك د اعرتاض وړ دي :اللّٰه تعاىل د پالر په نامه ياد شوى .د دې په ځاى
چي ووايي :ست ا نوم لوړ دئ ،ويل شوي چي ستا نوم دې لوړ وي ،دا دايس ده لكه څوك چي د
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خداى د نوم لوړواىل له بل نه غواړي!! ورپسې دعاء هم د مخكنۍ په څېر غلطه ده چي ويل
شوي :ستا ملكوت او پاچايي دي قائم وي!! د دې په ځاى بايد وويل يش :ستا ملكوت او پاچايي
تلپاته ده ،همدايس لكه موږ چي د ملانځه په پيل كي وايو:
َ
ْ َ ََ َ َُ َ ََ
َ
َ َ ْ
ُ َْ ََ
سبحانك الل ُهم َوبِحم ِد َك وت َب َار َك اس ُمك َوتعالي جد َك َوَل إِله غيْ ُر َك°
پاكي ده تالره اې بارئ ربه! او ستايني دي تا لره او بابركته دئ نوم ستا او اوچت دئ شأن ستا ،له
تا پرته بل معبود نشته.
د دې جامع الفاظو معنى دا ده :اې زما ربه! ته په خپل ذات ،صفاتو او افعالو كي له هر
عيب او نقص نه منزه او پاك يې .تا چي څه پيدا كړي ،ته چي څنگه د دې عامل پالنه ،ساتنه او
روزنه كوې ،ستا په اراده او ستا د سننو مطابق چي په دې هستۍ كي څه كېږي ،څه له نيست
نه هست كېږي ،څه د كامل په لوري درومي او څه په زوال محكومېږي...؟ په دې ټولو كي نه
يوازي دا چي د عيب او نقص هيڅ نښه نه گورو ،بليك په هرڅه كي خاص حكمت او مصلحت
گورو ،په دې ټولو كي ته د هغو ستاينو وړ يې چي ستا له شأن رسه ښايي ،بركتونه ټول ستا له
مبارك نامه رسه تړلي او د خري او بركت هره دړہ يوازي ستا په نامه خالصېږى .ستا لويي او شان
ډېر ډېر اوچت دئ .له تا پرته بل دايس څوك په ټوله هستۍ كي نه گورو چي د عبادت وړ وي.
دا هم صحيح نه ده چي ويل شوي :موږ د خلكو له اشتباهاتو تېرېږو نو ته هم زموږ
گناهونه راوبخښه!! كه اللّٰه تعاىل له موږ رسه دايس معامله وكړي چي موږ ئې د ده له بندگانو
رسه كوو ،نو له هالكت او تباهۍ پرته بايد د بل څه انتظار ونه كړو ،د دې په ځاى بايد دايس
وويل يش :زموږ گناهونه راوبخښه چي ته تر ټولو غوره بخښونىك يې!
لوقا ورپسې په دعاء كي د ټينگار او ارصار په اړہ عيىس عليه السالم ته دا وينا منسوبوي:
فرض كړئ په نيمه شپه يو مېلمه ستاسو كور ته راغى ،په كور كي د خوراك لپاره هم څه نه لرئ،
د مجبوريت له مخي د يوه د وست دروازه ورټكوئ او درې ډوډۍ په پور ترې غواړئ او هغه له
خپيل بسرتي درته وايي :له بچيانو رسه پروت يم ،نه شم كوىل چي درپاڅم او ډوډۍ دركړم ،خو
كه بيا بيا دروازه وروټكوئ نو كه د دوستۍ له وجهي راپورته نه يش ،له مجبوريته به راپاڅي او
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چه څه غواړئ در به ئې كړي ،په دعاء كي بايد همدايس وكړئ ،دومره دعاء وكړئ چي د دعاء
ځواب مو دركړى يش ،دومره لټه وكړئ چي وئې مومئ ،دومره دروازه وټكوئ چي پرانيستل يش!!
دا ځكه چي څوك غوښتنه وكړي ترالسه كوي ئې ،څوك چي لټه وكړي مومي ئې ،څوك چي
دروازه وټكوي ورته پرانيستل كېږي!! ته چي پالر يې آيا كه زامن درنه ډوډۍ وغواړي ډبري
وركوې؟ او كه كب درنه وغواړي مار وركوې؟ او كه د چرگې هگۍ درنه وغواړي لړم وركوې؟
هيڅكله نه!!
دا ډېري ښكلې خربي دي ،كاش بايبل عيىس عليه السالم ته د بې بنسټو معجزو په ځاى دايس
خربي منسوب كړې وى ،كاش په بايبل كي دايس خربي تر سرتگو كېدى!! دا همغه خربي دي چي
زموږ گران پيغمرب عليه السالم ئې كوي او فرمايي چي دعاء په ارصار او جديت رسه كوئ ،دايس
چي په قبلېدو ئې ډاډہ او مطمنئ وئ.
لوقا له دې وروسته د دغو عنوانونو الندي همغه خربي له تغيري او تبديل رسه راوړي چي په
مخكنيو كتابونو كي راغلې :په عيىس باندي تهمت ،د عيىس د زمانې بې اميانه خلك ،پر خداى
توكل ،له طمعي او مادياتو لري واىل ،تيار اوسئ او توبه يا هالكت او په دې پيس يو ځل بيا يوه
بله معجزه يادوي او وايي :يوه د شنبې ورځ عيىس په معبد كي د خداى كالم خلكو ته ښودو،
هلته يوه دايس ښځه وه چي اتلس كاله پليتي روح ځوروله ،كمزورې شوې او په مال كوپه شوې
وه  ...كله چي عيىس وليدله ورته وئې ويل :اې ښځي ته روغه شوې يې ،د دې خربي د كولو په
مهال ئې خپل الس په دې كېښود ،ښځه سماليس روغه شوه او سمه ودرېده او د خداى ستاينه
ئې پر ځاى كړہ .د معبد مسئول په دې سبب غصه شو چي عيىس د شنبې په ورځ دا كار وكړ ،نو
خلكو ته ئې وويل :په اونۍ كي بايد شپږ ورځي كار ويش ...په دغو شپږو ورځو كي راشئ او
شفاء ولټوئ ،نه د شنبې په ورځ!! عيىس ورته وويل :اې دوه مخيه! آيا ته د شنبې په ورځ خپل
څاروي نه خويش كوې او د خړوبولو لپاره ئې بهر نه بيايې؟ ولي پر ما اعرتاض كوې چي د شنبې
په ورځ مي دا ښځه له ناروغۍ وژغورله؟

بايبل د قرآن په رڼا كي

649

د خداى د ملكوت په اړہ يو مثال
لوقا تر دې عنوان الندي يوه بې مفهومه خربه عيىس عليه السالم ته منسوبوي او لييك :عيىس
د خداى د ملكوت په اړہ يو مثال راوړ او وئې فرمايل :د خداى ملكوت څه ته ورته دئ؟ له څه
رسه ئې تشبيه كړم؟ د خردل د وړې دانې په څېر دئ چي په يوه باغ كي وكرل يش او له څه
مودې وروسته په دايس سرت بوټي بدله يش چي مرغان ئې په څانگو كي ځالي جوړوي او يا هغه
خمريه چي په اوړو كي ئې گډوي او ورو ورو ئې اغېز په ټولو اوړو كي راڅرگندېږي!!
او تر بل عنوان الندي لييك ... :يوه ورځ چا ترې پوښتنه وكړہ :باداره! د ژغورل شوو شمېر به
لږ وي؟ عيىس وفرمايل :د آسامن دروازه تنگه ده ،هڅه وكړئ چي ورننوځئ ،ډېر به هڅه كوي
چي ورننوځي خو موفق به نه يش ،دايس وخت به رايش چي د كور خاوند به دروازه وتړي ،تاسو
به بهر پاته شئ ،دروازه به ټكوئ ،زاري به كوئ چي خدايه! خدايه! دروازه پرانيزه ،ځواب به
دركړي :زه تاسو نه پېژنم ،تاسو به وايئ :موږ دررسه ډوډۍ خوړلې ،تا زموږ د ښار په كوڅو كي
خلكو ته الرښوونه كوله ،څنگه موږ نه پېژنې؟ هغه به ځواب دركړي :زه قطع ًا تاسو نه پېژنم ،اې
بدكارانو لري شئ...
دلته عيىس عليه السالم د آسامن خاوند او د آسامن د دروازې متولي معرفي شوى او ادعاء
شوې چي د دروازې تړل او پرانيستل د ده په خوښه تررسه كېږي!! دا يقيناً چي د عيىس عليه
السالم په اړہ يو دروغجن تور او تهمت دئ ،هيڅ پيغمرب دايس غلطه خربه نه كوي!!
يو ځل بيا د شنبې په ورځ د يوه ناروغ د جوړولو خربه د مخيك په څېر كوي او ورپسې لييك
چي عيىس خلكو ته دا نصيحت وكړ :په مجلس كي د بر كښېنستو هڅه مه كوه ،ځكه كېدى يش
تر تا مهم مېلمه رايش او د كور خاوند تا ته ووايي :خپل ځاى ده ته پرېږده ،بيا به نو په
رشمندگۍ رسه پاڅېږې او د مجلس پاى ته به ځې ،نو لومړى د مجلس په پاى كي كښېنئ چي د
كور خاوند رايش او تاسو د مجلس برنۍ برخي ته بوځي ،په دې رسه به د مېلمنو په وړاندي
رسلوړي شئ ،ځكه څوك چي لويي كوي سپك كېږي او څوك چي خضوع كوي رسلوړى كېږي ،بيا
ئې د كور خاوند ته مخ كړ او وئې فرمايل :مېلمستيا ته خپل بډاى دوستان ،عزيزان او گاونډيان
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مه رابله ،ځكه دا خو د يوې راكړي وركړي په څېر ده چي سبا به هغه تا خپيل مېلمستيا ته
وربيل ،هغه خلك دروبله چي فقري ،گوډ ،فلج ،ړوند او بې الس پښو وي ،په دې صورت كي به
خداى د دې اجر دركوي...

د عيىس د متابعت بيع
لوقا تر دې عنوان الندي همغه مخكنۍ خربه تكراروي او لييك :څوك چي غواړي زما متابعت
وكړي بايد زه تر مور ،پالر ،ښځي ،زوى ،خور ،ورور او حتى تر خپل ځان زيات پرې گران وم،
څوك چي خپل صليب وررسه وانه خيل او په ما پيس رانه يش ،نه يش كوىل زما شاگرد وي!!

خداى د ورك شوو په لټه كي
لوقا تر دې رسليك الندي همغه مطالب چي تر دې د مخه تكرار شوي ليكيل :د يهودانو
علاموو په عيىس باندي اعرتاض كولو چي ولي له گناهگارانو رسه ناسته پاسته كوي ،هغه په
ځواب كي دوه مثالونه بيان كړل ،يو دا چي يو كس سل مېږي لري ،يوه ترې وركه يش ،نه نوي په
خپل ځاى پرېږدي او په يوې پيس لټه كوي ،كله چي ئې پيدا كړي نو پرې خوشحاله يش او بل دا
چي يوه مېرمن لس سكې لري ،يوه ترې وركه يش ،ټول كور لټوي ،چي كله ئې پيدا كړي نو دومره
پرې خوشحاله يش چي گاونډيان هم خرب كړي ،همدايس د خداى فرشتې د يوه گناهگار په توبې
خوشحاله كېږي.
او ورپسې يو بل ښكىل مثال رااخيل او وايي :يوه سړي دوه زامن درلودل :كرش زوى ورته
وويل :پالره! ښه به دا وي چي ما ته هغه برخه رس له اوسه رابېله كړې چي په مېراث كي ما ته
رسېږي ،پالر وررسه ومنله او خپله شتمني ئې د دواړو تر منځ ووېشله ،كرش زوى هر څه له ځان
رسه واخيستل ،بل ښار ته والړ ،په عياشۍ بوخت شو ،څه وخت وروسته ئې ټوله شتمني له السه
ووته ،قحطي شوه ،دى له لوږي مجبور شو له بل رسه مزدور يش ،هغه خپيل زميك ته ولېږو چي
د ده خوگان وپالي ،له دايس سختو ورځو رسه مخامخ شو چي ډېر ځله به ئې دا هيله كوله چي د
خوگانو په خوراك خپل نس موړ كړي ... ،يوه ورځ ئې فكر رس ته راغى او له ځان رسه ئې وويل:
زما د پالر كره خدمتگاران هم كافي خوراك او حتى تر رضورت زيات لري ،خو زه دلته له لوږي
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مرم ،ښه ده چي پاڅم ،خپل پالر ته ورشم او ورته ووايم :اې پالره! ما ستا په حق كي او د خداى
په حق كي گناه كړې ده ،نور د دې وړ نه يم چي ما خپل زوى وگڼې ،هيله كوم ما په نوكرۍ
ونيسه ،نو پاڅېدو او د پالر د كور په لوري وخوځېدو ،خو دى ال له كوره لري وو چي پالر پرې
خرب شو ،مخي ته ئې ورغى ،په غېږ كي ئې ونيولو او ښكل ئې كړ ،زوى ورته وويل :پالره! ما د
خداى په حق كي او ستا په حق كي جفا كړې ده ،د دې وړ نه يم چي ستا زوى وم!! خو پالر
خدمتگارانو ته وويل :تلوار وكړئ ،تر ټولو ښې جامې له كوره ورته راوړئ او وروائې غوندئ،
گوتې ورپه گوته كړئ او څپلۍ ورپښو كړئ او يو څورب سخوندر حالل كړئ چي جشن ونيسو او
خوشحالي وكړو ،ځكه چي زما دا زوى مړ شوى وو بېرته راژوندى شو ،ورك وو بېرته راپيدا شو!!
نو شانداره مېلمستيا ئې برابره كړہ ،په دې وخت كي مرش زوى په پټي كي په كار بوخت وو،
كله چي كور ته راغى او دا حالت ئې وليدو ،له يوه خدمتگاره ئې وپوښتل :څه خربه ده؟ هغه
ورته وويل :ستا ورور كورته راستون شوى او ستا پالر د ده د موندلو په خاطر دا جشن جوړ
كړى ،مرش ورور غصه شو او كور ته له ننوتلو ئې ډډہ وكړہ ،پالر خرب شو ،ورغى او زاري ئې ورته
وكړہ چي كور ته رايش ،خو هغه ورته وويل :كلونه كلونه كېږي چي زه د يوه نوكر په څېر ستا
خدمت كوم او يو ځل مي هم ستا له امره رسغړونه نه ده كړې ،خو په دې ټولي مودې كي تا ما
ته څه راكړي؟ حتى يو سېرىل دي هم رانه كړ چي حالل ئې كړم او خپل دوستان او ملگري
مېلامنه كړم ،خو ستا دې زوى ستا ټوله شتمني په فاحشو ولگوله ،اوس چي بېرته راستون شوى تا
زموږ څورب سخوندر ورته حالل كړ او جشن دي ورته جوړ كړ!! پالر ورته وويل :گرانه زويه! ته
تل زما په خوا كي وې ،زما هر څه ستا او ستا د مرياث برخه ده ،خو اوس بايد د دې لپاره
خوشحالي وكړو ا و جشن جوړ كړو چي ستا دا ورور مړ شوى وو ،بېرته راژوندى شو ،ورك وو
بياراپيدا شو!!
راشئ د دايس كس په اړہ د اسالم د گران پيغمرب وينا هم واورئ چي څومره اغېزناكه او
جامع ده:
َ َ َ َ َُ ُ
َ
ول الله َصلي الل ُه عليه وسلم « :لل ُه أَ َش ُد َف َرحا ً بتَ ْو َب ِة َعبْدهِ ،ح َ
عن أَن َ ُ
ِين
س ْب ُن مال ٍِك قال :قال رس
ِ
ِ
ِ
َُ ُ َْ ْ َ َ ُ ْ َ َ
ان َعلَي َراحِلَتهِ بأَ ْرض َف ََلةَ .فانْ َفلَتَ ْت من ْ ُهَ .و َعلَيْ َها َط َع ُام ُه َو َش َرابُ ُهَ .فأَي َ
س
يتوب إِليهِِ ،من أح ِدكم ك
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
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َ ً
َ َْ َ َ ْ
ْ َََ َ َ ً َ ْ َ
َ َ ْ ُ ََ َ َ ُ
س ِمن َراحِلتِهِ .ف َبينَا ه َو كذل ِك إِذ ه َو ب ِ َها ،قائِ َمة
ِمن َها .فأتي شج َرة .فاض َطج َع فِي ِظل ِها .قد أ ِي
ََ َُ َ ْ َ ْ َ
ُ َ َ َ ْ َ َْ
َْ ُ ََ َ َ
َ َْ َ َْ
ِعنده .فأخذ ب ِ ِخ َطا ِم َها .ثم قال ِمن شِ د ِة الف َرحِ :الل ُهم أنت عب ِدي َوأنا َربك .أخ َطأ ِمن شِ د ِة
َْ
الف َرح ِ» .رواه مسلم
له انس ريض اللّٰه عنه روايت دئ چي َر ُس ُول اللّٰ ِه صىل ا ّٰلله عليه وسلم وفرمايل :يقيناً چي اللّٰه
تعاىل د خپل بنده په توبه ،هغه وخت چي ده ته توبه كوي ،ستاسو تر هغه چا هم زيات
خوشحاله كېږي چي په يوې بيديا كي په خپيل سورلۍ سور وو ،خو ترې وركه شوه ،خوراك او
څښاك ئې هم پرې بار وو ،نو مأيوس او ناهيىل شو ،يوې وني ته راغى ،په سيوري كي ئې ډډہ
ولگوله ،له خپيل سورلۍ په قطعي توگه نااميده شوى ،دى په همدې حالت كي وو چي سرتگي
ئې وغړولې ،سورلۍ ئې خوا ته والړہ ،تر واگي ئې ونيوله ،بيا ئې له ډېري خوشحالۍ وويل :بارئ
ربه! ته مي بنده او زه دې رب يم!! له ډېري خوشحالۍ ئې خربه غلطه كړہ.
لوقا له دې وروسته د امانت په اړہ د عيىس عليه السالم څو توصيې او مثالونه بيانوي ،لكه
دا :څوك چي په وړو كارونو كي سم چلندكوي په سرتو كي ئې هم كوي ،كه د خلكو په مال كي
خيانت وكړئ څنگه به خلك خپل مال تاسو ته په امانت دركړي ،هيڅ خدمتگار نه يش كوىل دوه
اربابان ولري ،ځكه يا به له يوه رسه مينه لري او له بل نه كركه او يا به يو ښه گڼي او بل بد،
تاسو هم نه شئ كوىل چي هم د خداى بنده وئ او هم د مال بنده!! فريسيانو په دې خربي
باندي ملنډي ووهلې ،عيىس ورته وويل :تاسو په ظاهر كي د تقوى او ديانت جامه اغوستې خو
خداى ستاسو له رشير باطن ښه خرب دئ .څوك چي خپله مېرمن طالق كړي او له بيل رسه نكاح
وكړي ،زنا كوي او هر څوك چي له طالق شوې ښځي رسه نكاح وكړي په حقيقت كي زنا كوي!!
دا خربه مخيك تېره شوې او موږ ورباندي بحث كړى!!
لوقا په دې پيس عيىس عليه السالم ته يوه قصه منسوبوي چي د يوه بډاى او د ايلعازر په
نامه د يوه دايس ف قري قصه ده ،چي تل به د دې بډاى د كور په دروازې كي پروت وو چي د ده
پاته اتامونه ترالسه كړي ،دواړہ مري ،ايلعازر د ابراهيم عليه السالم خوا كي لوړ آسامن ته ځي او
بل الندي دوزخ ت ه ،دا بډاى هغه لوړ گوري او هيله كوي چي كاش ايلعازر وريش ،خپله گوته په
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اوبو ملده او د ده ژبه ورسړہ كړي ،خو منفي ځواب ترالسه كوي او ورته ويل كېږي :نه د هغه
ځاى خلك دلته رارسېدى يش او نه د دې ځاى خلك هلته ،بيا هيله كوي چي څوك دنيا ته والړ
يش او د ده پاته پنځه وروڼه له دې حقيقت نه خرب كړي خو ابراهيم عليه السالم ورته وايي:
موىس او نورو انبياوو په وار وار خلك له دې حقيقت نه خرب كړي ،ستا وروڼه دې د دوى خربو ته
پام وكړي!!

د عيىس ځيني نوري خربي
لوقا تر دې عنوان الندي لييك :عيىس خپلو شاگردانو ته وويل :د گناه په لوري وسوسه به تل
وي ،افسوس د هغه چا په حال چي خلك گناه ته وسوسه كوي ،دې كس ته دا غوره ده چي د
ژرندي لوى پل ئې په غاړہ كي ولوېږي او د سيند تل كي ئې وغورځوي ،تر دې چي د خداى د
يوه ساده زړي او بې تجربې بنده د بې الري كولو سبب يش ،كه ستا ورور اشتباه وكړہ ،خپيل
غلط ۍ ته ئې متوجه كړہ ،كه پښيامنه شو نو وئې بخښه ،حتى كه د ورځي اوه ځيل له تا رسه
بدي وكړي او هر ځل تا ته رايش او پښېامني څرگنده كړي وئې بخښه ...،كه خپله دنده تررسه
كړئ نو له چا د تعريف او ستايني طمع مه كوئ ،لوقا له دې وروسته بيا د لسو جذاميانو د
روغېدا خربه ك وي ،چي په دوى كي يو ئې سامري وو ،كله چي پوه شو روغ شوى ،له نيمي الري
بېرته راوگرځېد و او له عيىس نه ئې مننه وكړہ ،هغه ورته وويل :ما خو لسو ناروغانو ته شفا
وركړہ ،ولي يوازي يو د منني لپاره راغى؟ بيا ئې ده ته وويل :ځه خپل اميان شفا دركړہ!!

د عيىس وينا د قيامت په اړہ
لوقا تر دې رسليك الندي لييك ... :عيىس وويل :د قيامت ورځ به په ځانگړيو نښو رسه نه پيل
كېږي ،دايس به نه ويل كېږي چي د زميك په دې يا هغي برخي كي پيل شوى ،ځكه چي د خداى
ملكوت ستاسو په منځ كي دئ ... ،كله چي زه بياراشم تاسو به حتامً ترې خرب شئ ،زما راتگ به د
برېښنا په څېر وي چي په ټول آسامن كي به وځلېږي ،خو تر دې د مخه بايد ډېر زحمتونه وگامل
او د دې قوم له لوري محكوم شم ،زما د راتلو پر مهال به خلك دايس وي لكه د نوح او لوط په
وخت كي چي خلك په گناهونو او عيش عرشت كي غرق وو او ناڅاپي عذاب پرې نازل شو!!
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بايد په جديت رسه دعاء وكړئ
لوقا يو ځل بيا دغه موضوع څېړي او لييك :يوه ورځ د دعاء په اړہ عيىس خپلو شاگردانو ته
دا مثال د دې لپاره تېر كړ چي تر هغه له دعاء الس وانه خيل چي دعاء ئې قبوله يش ،وئې ويل:
په يوه ښار كي يو قايض وو ،نه له خدايه وېرېدو او نه ئې خلكو ته توجه كوله ،يوه كونډہ به تل
ورته راتله او ترې غوښتل به ئې چي شكايت ئې د هغه چا په خالف واوري چي دې ته ئې تاوان
رسوىل ،قايض تر يوې مودې د دې شكايت ته توجه ونه كړہ ،په پاى كي ترې تنگ شو او له ځان
رسه ئې وويل :كه څه هم زه نه له خدايه وېرېږم او نه له خلكو ،خو د دې لپاره چي د دې ښځي
له تنگولو ځان وژغورم ښه ده چي شكايت ئې واورم ..بيا عيىس وويل :كه دايس بې انصافه قايض
د خلكو شكايت اوري نو خداى به څنگه د خپل قوم دعاء نه اوري چي شپه ورځ ده ته دعاء
كوي؟! بيا ئې وويل :دوه نفره د خداى كور ته والړل چي دعاء وكړي ،يو ئې مغرور فرييس وو او
بل ئې باج اخيستونىك مأمور ،مغرور فرييس په يوې گوښې كي ودرېدو او دايس دعاء ئې وكړہ:
خدايه شكر كوم چي زه د نورو خلكو مخصوصاً دغه باج اخيستونيك په څېر گناهگار نه يم ،نه
څوك غولوم ،نه په چا ظلم كوم او نه زنا كوم ،بليك په اونۍ كي دوې ورځي روژہ نيسم او څه
چي ترالسه كوم لسمه ئې ستا په الر كي لگوم ،خو هغه باج اخيستونيك ،د دعاء په وخت كي د
څه ويلو جرأت ونه كړ ،له رشمه ئې رس ټيټ اچوىل وو ،له ډېره غمه ئې خپله سينه په سوك
ووهله او وئې ويل :خدايه! پر ما گناهگار رحم وكړہ!! تاسو ته وايم چي دا گناهگار باج
ا خيستونىك وبخښىل شو او خپل كور ته والړ خو دا مغرور فرييس د خداى له بخښني او رحمت
نه محروم شو.
د بايبل دا وينا ناقصه ده ،ځكه چي په ښه عمل شكر كول او د بد انسان په ليدو رسه دا ويل
چي شكر دئ اللّٰه تعاىل زه د دې بدكار انسان په څېر نه يم گرځوىل ،نه يوازي غلط كار نه دئ او
اللّٰه تعاىل نه پرې غصه كېږي بليك د ثواب كار دئ ،دايس لكه څوك چي يو بيامر وگوري او په
خپل روغ صحت د خداى شكر اداء كړي ،په دې اړہ  ،ډېره دقيقه او ښكلې خربه هغه ده چي
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پيغمرب عليه السالم كړې:
عن ضمضم بن جوس اليمامي قال :قال لي أبو هريرة يا يمامي َل تقولن لرجل والله َل يغفر
الله لك أو َل يدخلك الجنة أبدا .فقلت يا أبا هريرة إن هذه لكلمة يقولها أحدنا ۡلخيه وصاحبه
إذا غضب قال فَل تقلها فإني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول "كان في بني
إسرائيل رجَلن أحدهما مجتهد في العبادة وكان اآلخر مسرفا علي نفسه فكانا متٓاخيين فكان
المجتهد َل يزال يرى اآلخر علي الذنب فيقول يا هذا أقصر فيقول خلني و ربي أبعثت علي
رقيبا؟ قال :إلي أن رآه يوما علي ذنب استعظمه فقال له :ويحك أقصر قال خلني وربي أبعثت
علي رقيبا؟ فقال والله َل يغفر الله لك أو َل يدخلك الجنة أبدا قال :فبعث الله إليهما ملكا
فقبض أرواحهما واجتمعا عنده فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال لآلخر أكنت
بي عالما أكنت علي ما في يدي خازنا؟ اذهبوا به إلي النار قال فوالذي نفس أبي القاسم بيده
لتكلم بالكلمة أوبقت دنياه وأخرته ...رواه احمد
له ضمضم بن جوس الياممي نه روايت دئ چي ما ته ابو هريره ريض اللّٰه عنه وويل :يا ميامي!
هيچا ته دايس مه وايه چي په اللّٰه قسم چي اللّٰه به دي ونه بخښي او يا دا چي اللّٰه به دي
هيڅكله جنت ته داخل نه كړي ،ما ورته وويل :اې ابوهريره! موږ خو هغه وخت دا خربه خپل
ورور يا ملگري ته كوو چي پرې غصه شو ،هغه وويل :دا خربه مه كوه ،ځكه ما له رسول اللّٰه
صىل اللّٰ ه عليه وسلم نه اورېدلي چي وئې فرمايل :په بني ارسائيلو كي دوو كسانو په خپلو كي
وروري كوله ،يو ئې په عبادت كي ډېر زيارايستونىك وو او بل ئې مرسف او گناهگار ،عابد به هر
كله چي دا بل په گناه وليد نو ورته ويل به ئې :له گناه راتم شه ،هغه به ورته وويل :ما له خپل
رب رسه پرېږده ،ته خو به زما څارونىك نه يې ټاكل شوى؟ تر دې چي هغه يوه ورځ په دايس
گناه وليد چي ډېره سرته ورته معلومه شوه ،نو ورته وئې ويل :افسوس په تا ،راتم شه ،هغه بيا
هم ورته وو يل :ما له خپل رب رسه پرېږده ،ته خو به زما څارونىك نه يې ټاكل شوى؟ ده ورته
وويل :په اللّٰه قسم چي نه به اللّٰه بخښنه درته وكړي او نه به دي هيڅكله جنت ته داخل كړي،
وئې وويل :نو اللّٰ ه تعاىل يوه مالئكه ورولېږله ،د دواړو روح ئې قبض كړې ،دواړہ د ده خوا ته
راغون ډ شول ،نو گناهگار ته ئې وفرمايل :زما په رحمت رسه جنت ته داخل شه او هغه بل ته ئې
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وويل :آيا ته په دې پوهېدې چي زه به څه كوم؟ آيا ته د هغه څه خازن وې چي زما په الس كي
دي؟ دوزخ ته ئې ب وځئ ،بيا ئې وويل :په هغه ذات قسم چي د ابوالقاسم روح ئې په واك كي
ده چي دې عابد دايس خربه كړې وه چي خپله دنيا او آخرت ئې پرې تباه كړ.

عيىس له ماشومانو رسه محبت كوي
لوقا لييك :يوه ورځ څو ښځو خپل ماشومان عيىس ته راوستل چي پر رس ئې الس كش كړي او
بركت وركړي ،د عيىس شاگردانو مامنعت وكړ ،عيىس ورته وويل :پرېږدئ چي واړہ ماشومان زما
خوا ته رايش ځكه يوازي هغه څوك د خداى د ملكوت له بركاتو برخمن كېدى يش چي د دغو
ماشومانو په څېر پاك او ژر باور كوونيك زړونه لري او هغه به ترې محروم وي چي زړونه ئې د
دوى په څري نه وي.

د زيات ثروت خطر
لوقا تر دې عنوان الندي لييك :يوه ورځ يو بډاى عيىس ته راغى او وئې ويل :استاده! انسان
څه وكړي چي خداى ترې رايض يش؟  ...ده ورته وويل :ته ښه پوهېږې چي په لسو فرامينو كي
(د تورات) راغيل :زنا مه كوه ،قتل مه كوه ،غال مه كوه ،درواغ مه وايه ،د مور او پالر احرتام كوه
او نور ،هغه وويل :دا اوامر مي يو په يو له ماشومتوبه تررسه كړي ،عيىس ورته وويل :يو كار ال
پاته دئ ،څه چي لرې هغه وپلوره ،فقريانو ته ئې وركړہ چي ستا د آخرت لپاره درته ذخريه يش،
بيا راشه زما متابعت وكړہ!! هغه كس د دې خربي په اورېدو رسه ډېر غمجن شو او والړ ،ځكه
ډېر شتمن وو ... ،عيىس شاگردانو ته مخ كړ او وئې ويل :څومره گرانه ده چي يو بډاى د خداى
ملكوت ته داخل يش ،د ستني له سپم نه د اوښ تېرېدل آسان دئ خو د خداى ملكوت ته د يوه
بډاى ننوتل گران!!  ...بيا عيىس د شاگردانو په ځواب كي وويل :څوك چي ستاسو په څېر د خداى
لپاره كور ،ښځه ،زامن ،وروڼه ،خويندي ،پالر او مور پرېږدي ،څو برابره به ئې په دنيا كي عوض
وركړى يش او په بيل دنيا كي به ئې تلپاته ژوند په برخه يش.
عجيبه دا چي بايبل له يوې خوا نجات ترالسه كول دومره آسان كړى چي يوازي په عيىس
مسيح باندي اميان كافي گڼي خو له بيل خوا ئې دومره گران كړى چي د اللّٰه تعاىل په ټولو اوامرو
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عمل كول ،هغه هم له ماشومتوب تر زړښت پوري ،كافي نه گني او د دغه صالح بډاى په اړہ د
عيىس عليه السالم وينا دايس گڼي :د ستني له سپم د اوښ تېرېدل آسان خو د خداى ملكوت
ته د يوه بډاى ننوتل گران!! حقيقت دا دئ چي نه حقيقي الهي دين هغه خربه كوي او نه دا ،نه
بډاى په دې گام ري چي له خپلو ټولو شتمنيو به الس اخيل او د يوه راهب په څېر به ژوند كوي
او نه د پولس خربه كوي چي د نجات د الس ته راوړو لپاره په دې مكلف نه يئ چي د رشعي
احكامو متابعت به كوئ!!

عيىس د خپل مرگ او بياژوندون وړاندوينه كوي
لوقا تر دې عنوان الندي لييك :عيىس خپلو شاگردانو ته وويل ... :موږ اورشليم ته ځو ،هلته
به ټول هغه څه تررسه يش چي مخكنيو انبياوو زما په اړہ وړاندويني كړې دي ،ما به غري يهودانو
ته وسپاري ،زما سپكاوى به وكړي ،زما مخ ته به الړې راتو كړي ،په مرتوكو به مي ووهي او په
پاى كي به ما ووژني ،خو زه به له خپل مرگ نه درې ورځي وروسته بيا راژوندى شم ،خو
شاگردان د ده د خربو په معنى او مفهوم پوه نه شول!! نه پوهېږو په دې خربو كي څه ابهام
شته چي شاگردان ئې پرې پوه نه شول؟!! دې ته مو بايد پام وي چي د بايبل نور كتابونه دا خربه
نه كوي.
لوقا تر دې وروسته بيا د معجزو لړۍ پيلوي ،په رس كي د يوه ړانده د روغېدا قصه كوي او
بيا د يوه گناهگار شتمن باج اخيستونيك چي قد ئې ټيټ وو ،كله چي عيىس د خلكو په ټولي كي
روان وو ده نه شو ليدىل ،نو وني ته وخوت ،كله چي عيىس د وني الندي راورسېدو دى ئې په
خپل نامه ياد كړ او ورته وئې ويل :زىكّٰ! راكوز شه چي نن ستا كور ته درځو ،خلكو چي دا خربه
واورېده شكايت ئې وكړ چي ولي د يوه بدنام گناهگار كره ځي؟ خو زىكّٰ د عيىس په وړاندي
ودرېدو او وئې ويل :باداره! زه د خپيل شتمنۍ نياميي فقريانو ته سپارم ،كه له چا مي اضافي
ماليه ترالسه كړې وي څلور برابره ئې بېرته وركوم ،عيىس وويل :له دې معلومېږي چي نن نجات
د دې كورنۍ په برخه شوى ،دا سړى د ابراهيم له اوالد وو چي بې الري شوى وو ،زه راغلم چي
دايس خلك پيدا كړم او وئې ژغورم ،بيا ئې دا مثال بيان كړ :د روم د امپراطورۍ په يوه ايالت كي
658

بايبل د قرآن په رڼا كي

يو معزز كس اوسېدو ،يوه ورځ ئې د پالزمېني په لوري اوږد سفر پيل كړ ،چي د امپراطور له
لوري د دې ايالت پاچا وټاكل يش ،له سفر نه مخيك ئې لس كسان راوغوښتل ،هر يوه ته ئې څه
پيسې وركړې چي تجارت پرې وكړي ،ځينو خلكو امپراطور ته احوال ولېږو چي د دې كس په
پاچايي رايض نه دي ،خو دى په پاچايۍ وگامرىل شو ،خپل ايالت ته راستون شو او له هغو كسانو
ئې پوښتنه وكړہ چي د ده له پيسو رسه ئې څه كړي او څومره گټه ئې ترالسه كړې؟ لومړني
وويل :لس برابره مي گټه كړې ده ،پاچا ورته وويل :آفرين پر تا ،اوس چي تا په يوه واړہ كار كي
خپل اهليت ثابت كړ نو زه د لسو ښارونو واك تا ته سپارم ،دوهم وويل چي ما پنځه برابره گټه
كړې ده ،هغه ته ئې هم د پنځو ښارونو واك وسپارو ،خو درېيم همغه مبلغ چي ورسپارل شوى
وو بشپړ بېرته وركړ او ورته وئې ويل :ما ستا له وېري ستا پيسې په خوندي ځاى كي وساتلې،
ځكه پوهېدم چي ته په حساب اخيستو كي ډېر سخت يې ...پاچا ورته وويل :اې نااهله
خدمتگاره! ته په دې خربو رسه ما محكوموې!! كه زه سختي كوم نو په كار خو دا وه چي تا لږ تر
لږہ زما پيسې په گټه چا ته وركړې وى چي له راستنېدو وروسته مي هغه ترالسه كړې وى ،بيا ئې
حارضو كسانو ته وويل :له ده پيسې واخلئ او هغه چا ته ئې وسپارئ چي ډېره گټه ئې كړې وه.

اورشليم ته د عيىس ننوتل
لوقا تر دې رسليك الندي لييك ... :عيىس اورشليم ته د تلو په دوران كي دوه شاگردان مخكني
كيل ته ولېږل او ورته وئې ويل :هلته به يو كوټى تړىل ومومئ چي تر اوسه څوك نه دئ پرې سور
شوى ،هغه راخالص كړئ او دلته ئې دررسه راولئ ...،هغوى الړل او هغه ئې راوست ... ،جامې
ئې پرې واچولې ،عيىس پرې سور شو ... ،خلكو د ده په احرتام خپيل جامې په الر كي
غوړولې...خلكو د ده په استقبال كي ويل :مبارك دې وي هغه پاچا چي د خداى په نامه راځي،
سوكالي دي په آسامن كي وي او جالل خداى لره ...ځينو فريسيانو عيىس ته وويل :استاده !
شاگردانو ته دي ووايه چي پټه خوله يش ،دا څه خربي دي چي دوى ئې كوي؟!! عيىس وويل :كه
دوى خاموش يش د الري خوا ته ډبري به له خوشحالۍ همدا خربي كوي ...بيا د خداى كور ته
داخل شو او هغه خلك ئې ترې وشړل چي هلته په پېر پلور بوخت وو ،د دوى ټغرونه ئې ورټول
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كړل او دوى ته ئې وويل :د خداى په كالم كي ليكل شوي چي زما كور به د عبادت ځاى وي خو
تاسو له هغه د غلو پناه ځى جوړ كړى...
د لوقا دا خربه د يوحنا له وينا رسه توپري لري ،يوحنا ليكيل ... :عيىس په اورشليم كي د خداى
د كور خوا كي خلك وليدل چي د قربانۍ لپاره د غويانو ،پسونو او كوترو په اخستلو لگيا دي... ،
عيىس له پړي مرتوكه جوړہ كړہ او ټول خلك ئې له هغه ځايه وشړل ،څاروي ئې وشړل او د
رصافانو پيسې ئې خورې ورې كړې ،د كوترو پلورونكو ته ئې وويل چي دا له دې ځايه لري كړئ
او زما د خداى له كوره بازار مه جوړوئ!!

د ظاملو مليارانو قصه
لوقا تر دې رسليك الندي لييك ... :يوه كس خپل باغ څو مليارانو (باغوانانو) ته په اجاره وركړ،
دى لري بل ځاى ته والړ ،د مېوو په وخت كي ئې څوك ورولېږو چي اجاره ئې وركړي ،هغوى
وواهو او تش الس ئې ستون كړ ،د باغ خاوند بل او بل ورولېږل ،هغوى ئې هم ووهل او تش
الس ئې ستانه كړل ...په پاى كي ئې خپل يوازينى زوى ورولېږو ،مليارانو وويل :راځئ چي دا
ووژنو ،له پالره وروسته به دى وارث وي ،چي دى نه وي ټول باغ به زموږ يش ،هغه ئې ونيولو،
له باغه ئې وايستلو او وئې وژلو ...عيىس پوښتنه وكړہ :نو اوس به د باغ خاوند څه كوي؟ زه به
درته ووايم چي څه به كوي :هغه به وريش او ټول ملياران به ووژني او باغ به بل چا ته په اجاره
وركړي ... ،كله چي كاهنانو دا خربي واورېدې پوه شول چي له ظاملو مليارانو د عيىس مراد موږ
يو ،غوښتل ئې دى هملته ونييس خو وېرېدل چي له دې به بلوا راوالړہ يش ...نو په بهانې پيس
گرځېدل ...په پټه ئې دوه دايس كسان ورولېږل چي ځان د حق لټوونيك معرفي كړي ،هغوى
عيىس ته وويل ....ته خو تل د حق وينا كوې ،پرته له دې چي د چا مراعات وكړې ...موږ ته ووايه
چي د موىس د رشيعت له مخي دا جائز ده چي موږ د روم دولت ته باج او خراج وركړو؟ عيىس
چي د دوى مكر ته متوجه شوى وو ،وئې ويل :يوه سكه راوښيئ چي د چا نوم او انځور پرې
ليكل شوى؟ ځواب ئې وركړ :د روم امپراطور ،عيىس ورته وويل :د امپراطور مال امپراطور ته
وركړئ او د خداى مال خداى ته ،هغوى خاموش پاته شول او نور څه ئې ونه ويل ،بيا ځيني
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صدو قيان چي په قيامت ئې باور نه درلود ،ورته راغلل او ترې وئې پوښتل ... :اوه وروڼه وو،
مرش ئې بې اوالده مړ شو ،كونډہ ترې پاته شوه ،د تورات له حكم رسه دوهم ورور په نكاح كړہ،
هغه هم مړ شو ،درېيم په نكاح كړہ ،همدايس نور ئې مړہ كېدل او په پاى كي تر ټولو كرشي
ورور په نكاح كړہ  ،هغه هم مړ شو او دا ښځه هم ،موږ ته ووايه چي د قيامت په ورځ به دا
ښځه د كوم ورور مريمن وي؟ عيىس ځواب وركړ :ازدواج د دې دنيا د فاني خلكو لپاره دئ ،خو
څوك چي د دې وړ وگڼل يش چي بيا راژوندى يش ،كله چي هغه عامل ته والړ يش نه به نكاح
كوي او نه به مري ،له دې لحاظه به د فرشتو او د خداى د زامنو په څېر يش ،ځكه چي له مرگه
وروسته به يوه نوي ژوندون ته منتقل يش!!
دلته څو غلطي خربي عيىس عليه السالم ته منسوبي شوې:
• دا چي يوازي ځيني خلك به بياراژوندي كېږي ،حال دا چي ټول انسانان ،كه ښه وي كه بد ،كه
مؤمن وي كه كافر بياراژوندي كېږي.
• دا چي په هغه عامل كي ازدواج نشته ،حال دا چي هلته به هم انسان انسان وي او ازدواجي
ژوند به ئې وي ،مېرمن به تر ټولو له غوره او له دې رسه مناسب خاوند رسه وي.
لوقا د قيامت په اړہ د عيىس ځواب په ډېره ناقصه توگه وړاندي كوي او لييك ... :اما ستاسو
د اصيل پوښتني په اړہ چي آيا قيامت به رايش كه نه؟ موىس په څرگنده توگه وښوده چي د مړو
قيامت شته ،ځكه چي موىس د خداى په ليدو رسه هغه د ابراهيم خداى ،د اسحاق خداى او د
يعقوب د خدا ى په نامه ياد كړ ،كله چي خداى د يو چا د خداى په نامه يادېږي معنى ئې دا ده
چي هغه شخص ژوندى دئ او نه دئ مړ شوى ،ځكه د خداى له نظره ټول ژوندي دي!!
دا ډېره بې معنى خربه ده او د قيامت د اثبات لپاره قطعاً د دليل په توگه نه يش گڼل كېدى،
امكان نه لري چي عيىس عليه السالم به د قيامت د اثبات لپاره دايس كمزورې ،مبهمه او بې
معنى خربه كړې وي.
لوقا لييك چي بيا عيىس په خپله له دوى دا پوښتنه وكړہ :ولي وايي چي موعود مسيح به د
داؤد له نسله وي ،حال دا چي داؤد په زبور كي په خپله ليكيل چي خداى زما بادار مسيح ته
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وويل :زما ښۍ خوا ته كښېنه چي دښمنان دې ستا پښو ته وغورځوم ،څنگه ممكنه ده چي
مسيح هم د داؤد زوى وي او هم ئې خداى؟!!
له دې وينا دوه خربي ترالسه كوىل شو :لومړۍ دا چي د عيىس عليه السالم په اړہ د بايبل دا
خربه چي دى به د داؤد له نسله وي ،غلطه او بې بنسټه ده او عيىس عليه السالم ئې په خپله
ردوي .او دوهمه دا چي كه داؤد عليه السالم مسيح له خپل نسله گڼىل وي نو دا خربه غلطه ده
چي دى ئې د خداى په نامه ياد كړى!! ځكه عيىس عليه السالم په خپله وايي چي دا دواړہ خربي
په يوه وخت كي داؤد عليه السالم ته منسوبول غلطي ده!! بايبل دي موږ ته د عيىس عليه
السالم د دې پوښتني ځواب راكړي!! خو متأسفانه بايبل دې پوښتني ته ځواب نه وايي او
همدايس ترې تېرېږي!!
لوقا له دې وروسته د رياكارو علاموو په اړہ همغه خربه كوي چي په متّٰى كي تر دې عنوان
الندي راغلې (په رياكارۍ رسه ځان ديندار ښودل) ،بيا د يوې كونډي يادونه كوي چي دوه وړې
سكې ئې د اعانو په صندوق كي وغورځولې ،عيىس وويل :دې مېرمني تر ټولو زياته صدقه وركړہ،
ځكه بډايانو د خپلو اضافي شتمنيو لږ برخه د اعانې په توگه سپارلې خو دې خپله ټوله شتمني
صدقه كړہ ،بيا ئې د خداى د كور د ورانېدو وړاندوينه وكړہ او ورپسې ئې د جگړو ،زلزلو،
قحطيو ،مصيبتونو ،ناروغيو د راتلو او دا چي د ده اتباع به له كړاوونو او ستونزو رسه مخامخ
يش ،زندانونو ته به كش يش ،ځيني به ووژل يش ،خپلوان به وررسه مخالفت وكړي او د دښمن په
الس به ئې وركړي ...وړاندوينه وكړہ او وئې ويل :كله چي وگورئ اورشليم د دښمن له لوري
محارصه شوى نو پوه شئ چي د خداى كور به وران يش ،هغه مهال به يهودان غرونو ته وتښتي
او د اورشليم اوسېدونيك به ترې فرار وكړي ...د خداى غضب به پر دې قوم نازل يش ،يا به د
تورو خوراك يش ،يا به اسري يش او يا به نورو ملكونو ته تبعيد يش ،اورشليم به د پرديو په الس
كي پرېوځي ...بيا به په آسامن ،ملر او سپوږمۍ كي عجيبي پېښي تر سرتگو يش ،په زميك كي به د
سيندونو د څپو له غږ نه ډېر خلك بې سده يش ...په دې وخت كي به د نړۍ ټول خلك ما وگوري
چي له آسامنه په ورېځو سور  ،له پرتم او شأن رسه راكوزېږم ،كله چي دا پېښي تر سرتگو شوې نو
پوه شئ چي ستاسو د نجات شېبه رارسېدلې ...ورپسې لييك چي د فصح عيد رانږدې شوى وو...
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شيطان د يهودا اسخريوطي زړہ ته ننوت چي له دولسو شاگردانو وو ... ،دى كاهنانو ته ورغى او
ورته وئې ويل چي څنگه به عيىس دوى ته په الس وركوي ،چي وئې وژني ،دوى ومنله او د ښې
جائزې وعده ئې وررسه وكړہ ... ،عيىس له خپلو دولسو ملگرو رسه په اورشليم كي د يوه كس كره
د ماښامني خوړلو لپاره والړ ،په دسرتخان ناست وو او دوى ته ئې وويل :په ډېر اشتياق رسه دې
ورځي ته منتظر وم ،چي د خپلو كړاوونو له پيل نه مخيك د فصح دا ماښامنى له تاسو رسه
وخورم ،ځكه تاسو ته وايم چي دايس ماښامنى به بيا تر هغه ونه خورم چي واقعي مفهوم ئې د
خداى په ملكوت كي تحقق ومومي ،بيا ئې يوه پياله ډكه كړہ او شاگردانو ته ئې وركړہ او ورته
وئې ويل :واخلئ او په خپلو كي ئې ووېشئ ،ځكه چي د خداى د ملكوت تر قامئېدو پوري به بيا
د انگورو دا محصول ونه څښئ!! بيا ئې يوه ډوډۍ واخيسته ،ټوټه ټوټه ئې كړہ او په دوى ئې
ووېشله او ورته وئې ويل :دا زما بدن دئ چي ستاسو په الر كي فدا كېږي ،دا كار زما په ياد
تررسه كوئ!! له ماشامني وروسته ئې بله پياله وركړہ او وئې ويل :دا د خداى د نوي پيامن نښه
ده چي زما په وينو ُمهر كېږي ،هغه ويني چي ستاسو د ژغورني لپاره به توى يش ،خو دلته په
دې دسرتخان دايس څوك هم ناست دئ چي ځان زموږ دوست گڼي خو له ما رسه به خيانت
وكړي....
دلته څو خربي د توجه وړ دي :دا قصه له دې د مخه په متّٰى كي هم تكرار شوي او د هغه
الفاظ دا دي :يوه شپه چي عيىس له خپلو دولسو شاگردانو رسه د يوه سړي په كور كي د
ماښامني لپاره پ ه دسرتخان ناست وو ،عيىس وويل :له تاسو به يو كس له ما رسه خيانت وكړي!!
ټول په اندېښنه كي ولوېدل او پوښتنه ئې وكړہ :هغه به څوك وي؟ ده وويل :همغه چي له ما
رسه يو ځاى ئې د خوراك لوښي ته الس اوږد كړ!!  ...يهودا هم پوښتنه وكړہ :استاده! آيا هغه
كس زه يم؟ عيىس جواب وركړ :هو په خپله دې وويل...،
تاسو گورئ چي د دې دواړو ويناوو تر منځ كافي توپري شته!!
موږ له لوقا همغه پوښتني كوو چي له متّٰى مو كړې :پوښتنه كوو :ډوډۍ څنگه او د كوم
منطق له مخي د عيىس غوښه او هغه رشاب د ده ويني دي؟ ولي عيىس عليه السالم خپله غوښه
او ويني په خلكو خوري؟ شاگردانو څنگه دا بې احرتامي وكړہ او د ده غوښه او ويني ئې
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وخوړې؟! آيا ممكن ده يو جليل القدره پيغمرب دايس غلطه او بېهوده خربه وكړي؟! د ده په وينو
رسه كوم پيامن ُمهر شوى؟ د كوم عدالت له مخي د يوه بې گناه انسان د وينو توئېدل د
گناهگارانو د گناهونو د بخښل كېدو سبب كېدى يش؟!! آيا د چا اميان او عقل دا خربه منىل يش
چي الهي عدالت به دايس وي؟!
له دې وروسته د زيتون غره ته تگ ،هلته خداى ته دعاء كول او دا چي دى ډېر پرېشانه او
مضطرب وو ،د ده د نيولو لپاره له يهودا رسه د يوې ډلي راتگ ،د دوستۍ په توگه د عيىس
ښ كلول ،د كاهن په خادم باندي د توري وار ،دې ډلي ته د عيىس وينا ،د ده نيونه ،د كاهن كور
ته د ده بېول ،د دوى تر شا د پطرس تگ ،درې ځيل له دې انكار كول چي د عيىس ملگرى دئ يا
دى پېژني ،د ده محاكمه ،رومي حاكم پيالطوس ته د ده سپارل ،د ده د اعدام او په صليب د
ځړولو مطالبه ،د سپكاوي لپاره د پاچايي لباس وراغوستل ،د ده تر څنگ د دوو جنايتكارانو
اعدامول ،له اعدامه وروسته د ده جامې د عسكرو ترمنځ وېشل ،د ده د رس له پاسه دا لوحه
ځوړوندول چي :دا دئ د يهودانو پاچا!!  ...او نوري خربي په همغه صيغه او ترتيب كوي چي په
متّٰى كي راغل ې .خو دى دلته وايي چي ماسپښين درې ساعته تياره شوه ،ملر له ځلېدو ودرېدو ،د
خداى د كور هغه پرده په منځ كي څريي شوه چي په سپېڅيل ځاى كي ځړېده ،بيا د عيىس عليه
السالم د تدفين په اړہ همغه د متّٰى خربه كوي چي يوسف نومي كس په خپيل نوي هدېرې كي
دفن كړ ،خو دى دا كس له مذهبي مرشانو گڼي او وايي :دى د يهودانو د عالي شورى غړى وو،
خو متّٰى ئې يو بډاى بولي او وايي  :د ملر لوېدو په وخت كي يو بډاى سړى چي يوسف نومېدو
او د عيىس له پلويانو وو پيالطوس ته راغى او د عيىس جسد ئې ترې وغوښت ... ،جسد ئې وركړ،
په سپين كتان كي ئې ونغښت ا و په هغه قرب كي ئې دفن كړ چي نوى ئې د ځان لپاره جوړ كړى
وو ،لوقا لييك چي له جليل نه راغلې مېرمني له يوسف رسه هغه ځاى ته ورغلې چي عيىس په
كي دفن شو ،بېرته ستنې شوې ...د يكشنبې په سهار بيا هلته والړې ،خو وئې ليدل چي د قرب د
خولې ډبره يوې خوا ته غورځيدلې ،قرب ته ننوتې خو د عيىس جسد ئې ونه موندو ،حريانې والړې
وې چي ناڅاپي دوه سړي له ځلېدونكو جامو رسه راڅرگند شول ،ښځي ووېرېدې او هغوى ته ئې
تعظيم په ځاى كړ ،سړو ورته وويل :ولي د مړو په منځ كي په ژوندي پيس گرځئ؟ عيىس دلته
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نشته ،ژوندى شوى ...په تلوار اورشليم ته والړې چي يولس شاگردان او نور خرب كړي ،كومي
ښځي چي د قرب خوا ته تللې وې ،دا وې :مريم مجدليه ،يونا ،د يعقوب مور مريم او څو نوري
ښځي !! شاگردانو دا خربي هيس خيالي قصه وگڼله او باور ئې پرې ونه كړ ،خو پطرس په تلوار د
قرب په لور وخوځېدو ...هلته ئې تش كفن وموندو ،په همغه ورځ د عيىس دوه منونيك د عموآس
كيل ته تلل ،په الري كي ئې د دغو څو ورځو پېښي رسه يادولې ،ناڅاپه عيىس وررسه ملگرى شو،
دوى ونه پېژندو ،عيىس ترې وپوښتل :په څه مو خربي كولې؟ يوه ورته وويل :دايس معلومېږي
چي ته يوازينى كس يې چي د دغو ورځو له پېښو خرب نه يې!! عيىس وپوښتل :كومي پېښي؟ ده
ورته وويل :هغه څه چي له عيىس نارصي رسه وشول ...څو ښځو په خپلو خربو رسه موږ حريان
كړو ،نن سهار د قرب خوا ته تللې وې ،كله چي بېرته راستنې شوې وئې ويل چي موږ جسد ونه
موندو!! فرشتې ئې ليدلې وې چي دوى ته ئې وييل وو چي عيىس ژوندى شوى ،نو څو نفره د
قرب رس ته ورغلل ،وئې ليدل چي د دغو ښځو خربه رښتيا وه!! بيا عيىس دوى دواړو ته وويل...:
ولي دومره ناپوه يئ ،ولي د انبياوو په خربو باور كول درته دومره گران دي؟!! عموآس ته
ورسېدل ...عيىس له دوى رسه كورته والړ ...د ماښامني په وخت كي ئې ډوډۍ ماته كړہ او دوى
ته ئې وركړہ ،په همدې وخت كي د دوى سرتگي پرانيستل شوې او عيىس ئې وپېژندو او همغه
لحظه ترې غائب شو!!  ...له ځنډہ پرته اورشليم ته راغلل ،يولس شاگردان ئې وموندل چي د
عيىس د بياژوندي كېدو په اړہ خربي كوي او پطرس هم وايي چي ده په خپله ليدىل ،دوى هم
خپله قصه ورته وكړہ ،په همدې وخت كي چي دوى په خربو بوخت وو ،ناڅاپه عيىس د دوى په
منځ كي ودرېدو ،سالم ئې ووايو ،ټول ووېرېدل ،گامن ئې وكړ چي روح گوري ،عيىس ورته وويل
ولي ووېرېدئ ،ولي په دې كي شك كوئ چي زه په خپله يم؟ زما السونو او پښو كي د مېخونو
ځايونو ته ځري شئ ،گورئ چي زه په خپله يم ،زما په بدن باندي الس ووهئ چي ډاډہ شئ زه
روح نه يم ،دا ځكه چي روح بدن نه لري ... ،عيىس ترې وپوښتل :آيا دلته د خوراك لپاره څه
شته؟ هغوى لږ پوخ شوى كب وركړ ،ده هم د دوى د حريت وهلو سرتگو په وړاندي هغه وخوړ،
بيا ئې ورته وويل :آيا په ياد مو ده چي ما درته ويل :څه چي د موىس په تورات ،د انبياوو په
كتابونو او د داؤد په زبور كي زما په اړہ ليكل شوي ،ټول به تررسه يش ،دا دئ هر څه تررسه
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شول ...اوس به زه هغه روح القدس تاسو ته راولېږم چي زما پالر د هغې ژمنه دررس ه كړې ده،
مخيك له دې چي دا پيغام خلكو ته ورسوئ په اورشليم كي ترهغه پاته شئ چي روح القدس
رايش او تاسو په الهي قدرت مجهز كړي!! بيا عيىس دوى تر بيت عنيا پوري بوتلل ،هلته ئې خپل
السونه د آسامن په لوري لوړ كړل ،دوى ته ئې بركت وركړ ،له زميك بېل شو او د آسامن په لوري
لوړ شو ،شاگردانو د ده ملانځنه وكړہ او په خوشحالۍ رسه يورشليم ته ستانه شول... ،
دلته څو خربي رضوري گڼم:
• د قرآن له مخي دا ټولي خربي دروغجني ،بې بنسټه ،جعيل او له ځانه جوړي شوې دي.
• د لوقا او نورو انجيلونو ترمنځ توپريونه ښيي چي دا قصه حقيقت نه لري ،متّٰى او مرقس
ليكيل وو :يو بډاى سړى چي يوسف نومېدو او د عيىس له پلويانو وو پيالطوس ته راغى او د
عيىس جسد ئې ترې وغوښت ... ،جسد ئې وركړ ،په سپين كتان كي ئې ونغښت او په هغه قرب
كي ئې دفن كړ چي نوى ئې د ځان لپاره جوړ كړى وو ،بيا ئې يوه لويه ډبره د قرب دروازې ته
ودروله او ترې والړ ،دوه مېرمني چي دواړہ مرميي نومېدې ،يوه مريم مجدليه او بله مريم د
يعقوب مور )،هلته والړې وې او وئې ليدل چي عيىس ئې چېري ښخ كړ ،خو لوقا لييك چي يونا
او نوري ښځي هم وررسه وې ،متّٰى لييك چي د يكشنبې په ورځ سهار وختي ،دغه دوه ښځي چي
د عيىس د وژل كېدو او ښخېدو صحنه ئې په سرتگو ليدلې وه ،هلته راغلې ،مرقس وايي :كله چي
دوى قرب ته رانږدې شوې نو هغه ئې پرانيستى وموند او د قرب خوا ته ئې يوه فرشته وليدله چي
جامې ئ ې سپيني وې او د قرب ښي اړخ ته ناسته وه ،خو متّٰى د خپل عادت په څېر دلته هم وايي
چي دوى له آسامنه د يوې فرشتې راكوزېدا وليده ،چي په راتلو رسه ئې زمكه ولړزېده او قرب
پرانيستل شو او لييك چي عيىس د يكشنبې سهار وختي ژوندى شو او لومړى كس چي د ده
ژوندي كېدا ئې وليده مريم مجدليه وه او دا همغه مېرمن ده چي وايي دايس سخته لېونۍ او
پېريانۍ وه چي عيىس اوه پلېتې ارواح ترې ايستلې وې!!
متى لييك :ناڅاپه يوه سخته زلزله راغله ،وجه ئې د هغي فرشتې راتگ وو چي راغله او د قرب
ډبره ئې لري وغورځوله او پرې كښېنستله ،مخ ئې ځلېدو او د واوري په څېر سپيني جامې ئې
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وې ،ساتونيك له وېري بې خوده شول ...فرشتې دغو ښځو ته وويل :مه وېرېږئ ،پوهېږم چي په
عيىس پيس گرځئ ،هغه دلته نشته ،لكه څنگه چي ده په خپله وييل وو ،بېرته راژوندى شو،
راوړاندي شئ او هغه ځاى وگورئ چي د ده جسد ئې په كي اېښى وو او ژر والړي شئ او
شاگردانو ته ئې ووايئ چي هغه ژوندى شوى ،جليل ته درځي چي له تاسو رسه وگوري!! گورئ
چي دا پيغام مو هېر نه يش!! ښځي په تلوار ووتلې ...په الري كي ئې عيىس مخي ته راغى ،هغه
وويل :سالم! ښځي ئې په پښو كي پرېوتې او د ده ملانځنه ئې وكړہ!! هغه ورته وويل :مه
وې رېږئ ،والړي شئ او زما وروڼو ته ووايئ چي ډېر ژر جليل ته والړ شئ چي ما هلته وگورئ!!
ښځي ال ښار ته نه وې رسېدلې چي ساتونيك كاهن ته ورغلل او له پېښي ئې خرب كړ  ،خو لوقا
ادعاء كوي چي دغو ښځو دوه سړي وليدل!! متّٰى وايي چي يولس شاگردان جليل ته والړل او د
همغه غره په رس راغونډ شول چي عيىس ورښودىل وو ،كله چي ئې عيىس هلته وليدو سجده ئې
ورته وكړہ!! خو ځينو ئې په دې خربي كي شك كاوو چي دا دي عيىس وي!! خو تاسو وليدل چي
لوقا د دې په خالف ادعاء كوي چي عيىس دوى ته په اورشليم كي او په يوه كور كي ځان
وروښودو!!
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د رسوالنو اعامل
بايبل لييك چي دا د لوقا له لوري ليكل شوى بل كتاب دئ ،په دې كي هغه پېښي څېړل شوې
چي آسامن ته د مسيح له تلو مخيك او په آخري ځل خپلو شاگردانو ته له راڅرگندېدو وروسته
رامنځته شوې ،په دې كتاب كي د مسيح د رسوالنو هغه فعاليتونه موندىل شو چي د روح القدس
په مرسته ئې تررسه كړي ،كوىل شو دې كتاب ته د يوه دايس تاريخي كتاب په سرتگه وگورو چي د
كليسا د پيدايښت او ودي څرنگواىل بيانوي او رسوالنو دا كار د هغه حكم مطابق تر رسه كړى
چي په انجيل كي د خداى له لوري وركړى شوى وو او هغه دا چي( :په اورشليم ،د يهودانو په
ټولي سيمي كي ،په سامره او د زميك تر آخري رسه انجيل نرش كړئ)!! رسه له هغه شديد اختناق
چي مسيحيان وررسه مخامخ وو ،كليسا وده وكړہ ،پولس چي تر نورو زيات له كړاوونو رسه
مخامخ وو په دايس رسول بدل شو چي انجيل ئې د رومي امپراطورۍ مختلفو برخو ته ورساوو،
په دې توگه مسيحيت د يهودانو له دائرې ووت او غرييهودانو ته ئې هم ملن خوره شوه.
د دې مقدمې څو ټيك د غور وړ دي:
• ما ته د تحقيق په ترڅ كي ثابته شوه چي دا كتاب لوقا نه بليك په خپله پولس ليكىل او د يوه
غرض لپاره ئې لوقا ته منسوب كړى ،د كتاب له ډېرو برخو دا خربه معلومېږي چي ليكونىك ئې
پولس دئ ،هم ئې محتوى په دې شهادت وركوي ،هم ئې الفاظ او هم ئې د ليكني اسلوب ،په
دې كي هغه افكار او عقائد وړاندي شوي چي باني ئې پولس دئ او تر ده د مخه هيچا نه دي
وړاندي كړي ،دايس قصې په كي راغلې چي له پولس نه پرته بل څوك ترې خرب نه وو ،په دې كي
پولس ته ډېري جعيل معجزې منسوب شوې ،حتى دا چي مړ شوى او بيا راژوندى شوى ،د پولس
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زنداني كېدا ،له يوې محكمې بيل ته او له يوې سيمي بيل ته د ده انتقال او هغه قصې چي
يوازي پولس ترې خرب وو او د پولس بې انتهاء ستايني  ...ښيي چي پولس نه شو كوىل دا كتاب په
خپل نامه خ پور كړي ،نو ځكه ئې خپل ملگري ته منسوب كړى ،خو د كتاب په ډېرو ځايونو كي
دايس څه ترې ويل شوي چي ښيي ليكونىك ئې په خپله پولس دئ ،مخصوصاً هغه ځايونه ئې چي
دى يوازي د ساتونكو او پوليسانو په واسطه روم ته انتقالېږي ،نه لوقا وررسه شته او نه بل
ملگرى ،خو د دې سفر قصه د متكلم په صيغه ليكل شوې او ويل شوي ،موږ هلته ورسېدو ،موږ
دا وكړل او له موږ رسه دا وشول ،طبيعي ده چي بل ليكونىك دايس كار نه كوي ،دايس هم نه ده
چي دا د ليكونيك يوه انشايئ اشتباه وگڼىل يش او دوه درې ځايه ترې غلطي شوې وي ،بليك څو
ځايه تكرار شوې.
• دلته د باي بل دا وينا چي مسيحيت له يهودانو پرته نورو قومونو ته هم وړاندي كېدى يش ،د
بايبل له مخكنيو خربو رسه تعارض لري ،مخيك ئې ليكيل چي مسيح خپلو شاگردانو ته وويل:
يوازي يهودانو ته ورشئ او بلنه وركړئ ،همدا راز د عيىس عليه السالم له قوله ئې ليكيل :زه
خداى رالېږىل يم چي د يهودانو مرسته وكړم نه د غرييهودانو ،ځكه يهودان د خداى ورك شوي
پسونه دي!! او حتى دا ئې هم ليكيل چي يوې غري يهودي مېرمني د خپيل ناروغي لور لپاره د
دعاء هيله ترې وكړہ او هغه ورته وويل :دا سم كار نه دئ چي زه د خپلو زامنو له السه ډوډۍ
واخلم او سپي ته ئې واچوم!!
• پولس په رومي امپراطورۍ كي د مسيحيت په خورېدو كي لويه ونډہ درلوده ،له دې خربي
معلومېږي چي د رومي امپراطورۍ چارواكو دې ته ترجيح وركړې چي د يهودانو په ضد د پولس
مذهب ته وده وركړي ،دې مذهب له يوې خوا خلكو ته د واكمنانو د اطاعت او له نظام رسه د
عدم مخالف ت درس وركاوو ،له بيل خوا ئې د يهودانو ټول رشيعت او مذهبي مراسم لغو كول او
يوازي له مسيح رسه مينه ئې د نجات لپاره كافي گڼله!!
كتاب دايس پيل كېږي:
گران دوست تئوفيلوس!
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په لومړي كتاب كي مي د عيىس د ژوند بشپړہ رشح او الرښووني بيان كړې او ومي ليكل
چي هغه څنگه ل ه هغه وروسته چي ډېر احكام ئې د روح القدس په واسطه خپلو غوره رسوالنو
ته وركړل ،آسامن ته والړ او په څلوېښتو ورځو كي په وار وار ورته راڅرگند شو او ورته ثابته ئې
كړہ چي دى واقعاً ژوندى دئ ...يو ځل ئې دوى ته وويل :د اورشليم له ښاره بهر مه وځئ ،بليك
د روح القدس راتلو ته انتظار وكړئ  ...يحيى تاسو ته په اوبو رسه د تعميد غسل دركاوو خو په
څو راتلونكو ورځو كي به تاسو په روح القدس رسه تعميد شئ!! بيا ورته راڅرگند شو او دوى
ترې وپوښتل :خدايه! آيا د ارسائيليانو له منځه تللې پاچايي به په همدې وخت كي جوړہ كړې؟
ځواب ئې وركړ :دا نېټې زما پالر خداى تعيينوي ،په دې پوهېدل ستاسو كار نه دئ!! خو څه چي
بايد پرې پوه شئ دا ده چي كله روح القدس درباندي نازل يش نو تاسو به په اورشليم ،په ټول
يهوديه ،سامره او حتى د زميك تر لرو لرو برخو زما د مرگ او بيا ژوندي كېدو په اړہ شهادت
وركوئ!! كله چي عيىس دا خربي وكړې ،د دوى په وړاندي آسامن ته لوړ شو او په ورېځو كي د
دوى له نظره پټ شو!!
دلته څو پوښتني راوالړېږي:
• دوى ته خو ويل شوي وو چي له اورشليم نه مه وځئ ،ولي ووتل؟ ولي ئې د ارسائيليانو په
ځاى د روميانو په منځ كي كار پيل كړ؟
• د شاگردانو له خربي خو معلومېږي چي دوى د ارسائيليانو د هغي پاچايۍ د بيا جوړېدو په
انتظار كي وو چي له السه ئې وتلې وه!! په دې انتظار كي خو يهودان وررسه رشيك وو ،اختالف
ئې په دې كي وو چي يهودانو د خپل موعود مسيح نښي په عيىس عليه السالم كي ونه موندلې،
ځكه ئې د اميان په ځاى د ده د وژلو لپاره مال وتړله!! پولس او ملگري ئې څنگه له دې انتظار د
عيىس عليه السالم د بېرته راتلو قصه جوړوي؟
• د بايبل له ادعاء خو معلومېږې چي دا وعده به په څو راتلونكو ورځو كي تررسه كېږي ،هغه
لويه پاچايي به جوړېږي او بيا به دوى په ټولي نړۍ كي د مسيح د بيا راژوندي كېدو شهادت
وركوي ،خو په دې څو ورځو دا دئ شل پېړى تېري شوې ،ولي هغه وعده تررسه نه شوه!!
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• كوم عاقل انسان به دا خربه ومني چي د عيىس عليه السالم دعوت په دې كي راخالصه شوى
وو چي له مرگه وروسته به بيا راژوندى كېږي؟ آيا د انجيل خالصه همدا وه؟
ورپسې لييك ...:شاگردان د زيتون له غره نه چي د اورشليم له ښار نه نږدې يو كيلومرت لري
پروت وو ښار ته كوز شول ،د هغه كور په دوهم پوړ كي په دعاء بوخت شول چي مخيك په كي
اوسېدل ... ،دې دعاء څو ورځي دوام وكړ...په دې دوران كي يوه ورځ چي يو سل شل نفره
حارض ول ،پطرس وويل :وروڼو! د سپېڅيل كتاب خربه د يهودا په اړہ بايد رښتيا شوې وى ،چي
مفسدينو ته ئې الرښوونه وكړہ چي عيىس ونييس ... ،داؤد نبي ډېر د مخه دا وړاندوينه كړې
وه!! يهودا زموږ له ډلي وو ،عيىس غوره كړى وو چي زموږ په څېر د ده رسول او استازى وي،
خو په هغو پېسو ئې چي د خپل خيانت په بدل كي ئې ترالسه كړې وې يو پټى واخيست او په
همغه پټي كي له لوړي نه پړمخي راپرېوت ،دوه ټوټې شو او كوملې ئې راووتې!! د ده د مرگ
خرب په ټول ښار كي خور شو او خلكو هغه زمكه (د وينو پټى) ونوماوو!!
دلته هم تاسو د يوه قبيح تناقض شاهد يئ ،بايبل له دې څو صفحې مخيك تر دې عنوان
الندي (په دنيا كي د عيىس د ژوند وروستۍ ورځي) دايس لييك :يهودا له خپل كار پښېامنه شو او
هغه دېرش سكې ئې كاهنانو ته راوړې او ورته وئې ويل :ما گناه كړې ځكه د يوه بې گناه انسان
د محكومولو باعث شوم ،هغوى ځواب وركړ :په موږ ئې څه؟ نو ده هغه سكې د خداى په كور
كي وشيندلې او ځان ئې په پړي پانسۍ كړ ...هلته نه د زميك د اخيستو خربه كوي او نه له لوړي
د راپرېوتو او دوه ټوټې كېدو ،بليك د پښيامنه كېدو او په كليسا كي د ځان پانسۍ كولو خربه
كوي!!
د پطرس د وينا په دوام كي لييك :اوس بايد يو بل څوك انتخاب كړو چي د ده ځاى ونييس،
چي له موږ رسه د عيىس د بيا ژوندي كېدو شاهد وي!!  ...حارضينو دوه كسان معرفي كړل ...له
دوى متياس په قرعې رسه غوره شو!!
دلته پوښتني دا دي چي:
• ولې بايد دا شمېر بشپړ يش؟ ولي ئې په خپل حال نه پرېږدي؟ يهودا اسخريوطي خو د هغو
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شاگردانو په ضمن كي نه وو چي آسامن ته د عيىس ختل ئې ليدلي وو ،شاهدان خو هيس هم
يولس وو؟ آيا دا د دولسو رقم په دې خاطر نه دئ وضع شوى چي د ارسائيليانو د دولسو قبيلو
له شمېر رسه سمون وخوري؟
• آيا كېدى يش چا ته يو مذهبي مقام د قرعې له مخي وركړى يش؟ هر حقيقي الهي دين خو د
چ ا وړتيا او اهليت ،علم او تقوى د مقام او منزلت لپاره معيار گڼي ،په قرعې رسه د مقاماتو
وېش يوازي په هغه مذهب كي موندىل شو چي بنسټ ئې په خرافاتو اېښودل شوى وي.
ورپسې لييك :د مسيح د مرگ او بيا ژوندي كېدو اوه اونۍ وروسته ....د پنځوسمې عيد
راورسېدو (دا هغه عيد د ئ چي د فصح له عيد نه پنځوس ورځي وروسته ملانځل كېدو) ،په دې
ورځ كله چي مؤمنان راغونډ شول ،ناڅاپه دايس غږ واورېدل شو چي د توندي سيلۍ غږ ته ورته
وو او خونه ئې ډكه كړہ ،بيا د اور د ملبو په څېر يو ىش د دوى په رس وځلېدو او په همدې وخت
كي ټول له روح القدس نه ډك شول او په دايس پرديو ژبو ئې خربي پيل كړې چي له دې مخيك
پرې پوهېدل!! دا ځكه چي د خداى سپېڅلې روح دا قدرت دوى ته وركړ!!  ...په دې ورځ ديندار
يهودان د عيد د مراسمو لپاره له هري سيمي اورشليم ته راغيل وو ،كله چي ئې له هغه كور نه
دا غږ واورېدو يوه ډله په تلوار ورغله او وئې ليدل چي د عيىس شاگردان د دوى په ژبه خربي
كوي نو حريان پاته شول او په حريت رسه ئې وپوښتل :دا څنگه ممكنه ده؟ دوى خو د جليل
اوسېدونيك دي ،خو دا څنگه د مختلفو قومونو په ژبو خربي كوي؟!! ځينو ملنډي پرې وهلې او
ويل ئې :دا مست شوي!!
دا د بايبل د ډېرو نورو خربو په څېر يوه مسخره خربه ده چي يوازي يو ټگامر او دوكه مار
ئې د بې عقلو خلكو د غولولو لپاره كوي ،هيڅ بااميانه او باشعوره انسان ئې نه مني!! د بايبل له
ټگامر ليكونيك نه پوښتنه كوم :آيا عيىس عليه السالم دايس كار كړى؟ آيا له ټولو هغو پيغمربانو
چي تا ئې نوم ونه ياد كړي كوم يوه ئې دايس كار كړى؟ آيا كوم يو ئې مست شوى او د مستۍ په
حالت كي ئې د نورو قومونو په ژبه خربي كړې؟ كه پيغمربانو دا كار نه وي كړى د مسيح
شاگردان به ئې څنگه كوي؟!! آيا د اللّٰه تعاىل له لوري لېږل شوى الرښود دين دايس وي؟ د خلكو
لپاره د يوه معقول پيغام او څرگندي الرښووني په ځاى د دايس خرافاتو نندارې وړاندي كوي؟
672

بايبل د قرآن په رڼا كي

دايس دين به د انسان كوم درد دوا او كومه ستونزه حل كړي؟ تا خو له دين ،ديندارانو او رسوالنو
د يوه مداري لوبه او د ده په خوا كي د راغونډ شوو كم عقلو خلكو ننداره جوړہ كړې!! دايس
صحنه به يوازي بې عقله كسان په حريت كي اچوي او هر هوښيار انسان به دا ډله د ملنډو وړ
گڼي او وايي به :دا مست شوي!!
ورپسې لييك :پطرس له يولسو نورو رسوالنو رسه راوړاندي شو او خلكو ته ئې وويل :اې د
اورشليم خلكو!  ...له تاسو ځيني وايي چي موږ مست يو! موږ مست نه يو ،اوس خو غرمه ده او
دا د رشاب څښلو او مستۍ وخت نه دئ!!  ...دا هغه څه دي چي يوئيل نبي څو پېړۍ مخيك د
هغه وړاندوينه كړې وه ،خداى د ده له قوله وييل وو :په آخرو ورځو كي به ټول خلك له خپيل
روح ډك كړم ،دومره چي ستاسو لوڼي او زامن به نبوت كوي ،ځوانان به مو رؤياگاني گوري او
زا ړہ به مو خوبونه!!  ...نبوت به كوي او زما له لوري به خربي كوي!! په آسامن او زميك كي به
عجيبي نښي راڅرگندي يش ...په زميك به ويني وبهېږي او له آسامنه به اور وورېږي ... ،ملر به
تك تور يش ،سپوږمۍ به د وينو په څېر تكه رسه يش ... ،خداى د خپيل نقشې له مخي تاسو ته
دا قدرت دركړ چي مسيح د رومي چارواكو په الس مصلوب كړئ ،خو خداى له هغه وحشتناك
مرگ نه وژغورو او بېرته ئې راژوندى كړ ،ځكه مرگ نه شو كوىل دايس څوك په خپلو منگولو كي
اسري كړي!! داؤد نبي د مسيح له قوله وييل وو :ډاډہ يم چي په مرگ كي هم د خداى په امان
كي يم!! ته نه پرېږدې چي روح مي په قرب كي پاته يش او ستا د سپېڅيل زوى بدن وروست يش!!
• ته به ما ته بيا ژوند او نوى عمر راپه برخه كړې او په خپل حضور كي به مي له خوښيو
برخمن كړې!!
بايبل ته دا خربي ډېري مهمي برېښي او گامن كوي چي كوىل يش په دې رسه خپله غلطه
ادعاء سمه ثابته كړي!! خو هغه ته وايم:
• كه د يوئيل وړاندوينه رښتيا وگڼو نو د دې وړاندويني مصداق خو دا نه بليك بل څه دئ،
هغه خو وايي چي :په آخرو ورځو كي به (ټول خلك) له خپيل روح ډك كړم ،دومره چي ستاسو
لوڼي او زامن به نبوت كوي ،ځوانان به مو رؤياگاني گوري او زاړہ به مو خوبونه!!  ...نبوت به
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كوي او ز ما له لوري به خربي كوي!! ته خو د يوئيل د وينا خالف وايي چي يوازي دومره كسانو
نبوت كاوو چي په يوې خوني كي راغونډ شوي وو( ،ټول خلك) خو پرېږده له دوى پرته په ټولي
نړۍ كي بل دايس څوك نه وو چي نبوت او مستي وكړي ،بليك ځيني ورته حريان ول او ځينو
ملنډي پرې وهلې او دوى ئې مست شوي گڼل!!
• ستا د ادعاء له مخي خو يوئيل وييل دي :د دې ورځي له رارسېدو مخيك به په زميك باندي
ويني وبهېږي او له آسامنه به اور وورېږي ،ملر به تك تور يش ،سپوږمۍ به د وينو په څېر تكه
رسه يش ...له دې كارونو خو هيڅ يو ئې ونه شو!! دا ولې!!
• ته خو له يوې خوا وايې :خو خداى له هغه وحشتناك مرگ نه وژغورو او له بيل خوا وايې :او
بېرته ئې راژوندى كړ ،ځكه مرگ نه يش كوىل دايس څوك په خپلو منگولو كي اسري كړي!! له تا
پرته به آيا بل دايس څوك راوښيې چي د دايس متناقضو ويناوو جسارت وكړي؟ هم له وحشتناك
مرگ نه ژغورل شوى او هم مړ شوى او له مرگ نه وروسته بيا راژوندى شوى!! موږ خو د دې
دواړو خربو له تلفيق نه عاجز يو!!
جنابه! د داؤد هغه خربي د مسيح خربي نه بليك په خپله د داؤد خربي دي او يوازي دا معنى
ترې اخيستىل شو چي د انسان روح نه بليك يوازي د ده بدن په قرب كي پاته كېږي او دا هم د تل
لپاره د ورستو هډوكو په څېر په قرب كي نه پاته كېږي بليك بيا راژوندى كېږي ،ته د دې وينا له
كومي برخي د مسيح د مرگ او درې ورځي وروسته بيا راژوندي كېدو خربه راباسې؟ ما ته ووايه:
د دې خربي معنى څه ده :ډاډہ يم چي په مرگ كي هم د خداى په امان كي يم؟ كه دايس ئې
معنى كوې چي له مرگ نه په امان كي يم ،نو بيا خو ستا ادعاء رسارس غلطه شوه ،ته خو وايې
چي مسيح مړ شوى!! او كه دايس ئې معنى كوې چي په مرگ كي هم د خداى په امان كي يم ،نو
دا خربه خو د ټولو انسانانو په اړہ صدق كوي ،ځكه اللّٰه تعاىل هيڅ انسان له مرگه وروسته مهمل
نه پرېږدي ،بېرته ئې راژوندى كوي ،ته ولي له دې د مسيح په اړہ يوه ځانگړې خربه جوړوې؟!!
عجيبه دا ده چي بايبل د خپيل دروغجني ادعاء د اثبات لپاره وايي :داؤد دا خربي د ځان په
اړہ نه دي كړې ،ځكه هغه مړ شو ،دفن شو او قرب ئې دا دئ زموږ په خوا كي دئ!!! بليك دا
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خربي ئې د مسيح په اړہ كړې دي ،دى پوهېدو چي مسيح به د ده پر تخت كښېني ،په دې رسه
ئې د مسيح د بيا راژوندي كېدو وړاندوينه كړې ده!! پوښتنه كوو :د دې وړاندويني له كومي
برخي او كوم لفظ نه د مسيح نوم او د ده د بياراژوندي كېدو خربه راباسې؟ مسيح خو د ده پر
تخت نه دئ كښېنستى او يهودانو هم د دې لپاره د موعود مسيح په توگه ونه مانو چي د داؤد
پر تخت نه دئ كښېنستىل او هغه لويه پاچايي ئې جوړہ نه كړى شوه چي دوى ئې د مسيح
نښه گڼي ،نو دا وړاندوينه خو د عيىس عليه السالم په اړہ صدق نه كوي!! ته خو دا هم وايې
چي د قيامت په ورځ ا و د عيىس د بياراتلو په وخت كي به دى د داؤد پر تخت نه بليك د خداى
په څنگ كي پر عرش ناست وي ،نو موږ ته ووايه چي ستا د خربي معنى څه شوه؟
له دې وروسته بايبل د مسيح د شاگردانو دايس معجزې بيانوي چي د مسيح تر معجزو ئې
هم اغېز زيات ښودىل!! لييك چي يوه ورځ پطرس او يوحنا د خداى د كور په خوا كي دايس يو
كس وليدو چي له موره شل پيدا شوى وو او څلوېښت كاله شل وو!! دوى ته ئې د سوال لپاره
الس اوږد كړ ،پ طرس ورته وويل :موږ پيسې نه لرو چي درئې كړو ،خو يو بل ىش دركوو ،د عيىس
مسيح په نامه درته امر كوم چي پاڅه او روان شه!! له السه ئې ونيولو او اوچت ئې كړ او هغه
روغ رمټ شو او ټوپيك ئې وهلې!!  ...او په دغه ورځ پنځو زرو كسانو اميان راوړ!!
پوښتنه دا ده چي ولي د عيىس عليه السالم په ټول ژوند كي له هغو ټولو معجزو رسه رسه
پنځو زرو كسانو اميان نه وو راوړى او دلته په يوه ورځ دومره كسانو اميان راوړ؟!! د شاگردانو
معجزه تر ده اغېزمنه وه او كه ته دروغ وايې؟!
ته خو له يوې خوا دوى ته دايس سرتي سرتي معجزې ثابتوې او له بيل خوا ليكې چي دوى
دواړہ ئې په درو ووهل ،څوك چي له درو ځان نه يش ژغورىل ،بل به څنگه له ناروغۍ
وژغوري؟!! څوك چي د يوه هيبتناك خرب په اورېدو رسه تښتي او سيمه پرېږدي او له دې عاجز
وي چي د ځان په اړہ د دښمن عزائم بدل كړي څنگه ومنو چي هغه كوىل يش څلوېښت كلن
گوډ روغ كړي؟!!
بايبل ورپسې لييك چي دا دواړہ معجزه ښودونيك د كاهنانو لخوا كليسا ته احضار او تهديد
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شول چي بيا به د عيىس په اړہ خلكو ته څه نه وايي!! او دوى خداى ته شكايت وكړ چي ولي
ټول خداى نه منونيك خلك او جاهل قومونه د خداى په ضد بغاوت كوي او د نړۍ پاچايان متحد
شوي چي د خداى او مسيح په ضد وجنگېږي؟ نه پوهېږو دا دواړہ متناقيض خربي څنگه رسه
تلفيق كوي؟ له يوې خوا د خلكو له پراخ مخالفت شكايت او له بيل خوا دايس معجزه ښودل چي
په يوه ورځ پنځه زره كسان وررسه ملگري كېږي!!
بايبل دلته په يوې دايس خربي اعرتاف كوي چي د ده د ډېرو كتابونو ماهيت په ډاگه كوي او
ثابتوي چي دا كتابونه د عيىس عليه السالم د شاگردانو په نامه مجهولو ليكواالنو له ځانه ليكيل،
هغه لييك چي كاهنان له هغي معجزې خرب شول ،جلسه ئې راوبلله چي په دې اړہ تصميم
ونييس ،نه پوهېدل څه وكړي ،دوى ته تر ټولو حريانوونكې خربه دا وه چي ليدل ئې پطرس او
يوحنا بې سواده او ډېر معمولي كسان دي!! د بايبل له منونكو پوښتنه كوم :دغو بې سواده
كسانو څنگه هغه كتابونه وليكل چي بايبل ئې ورته منسوبوي؟ كه امالء د دوى له لوري وه او
ليكل د بل چا له لوري ،نو ولي بايبل دا حقيقت خلكو ته نه وايي؟ له دې خربي خو په ډېر
وضاحت رسه معلومېږي چي دا كتابونه نورو د دوى په نامه ليكيل!!
بايبل دلته د برناپا يادونه كوي چي خپله زمكه ئې وپلورله او ټولي پيسې ئې رسوالنو ته
وركړې!! خو د ده تر څنگ د حنانيا او د ده د مېرمني سفريه يادونه كوي چي خپل پټى ئې
وپلورو خو نياميي پيس ې ئې دوى ته وركړې او ورته وئې ويل چي پټى مو په همدې بيع
پلورىل ...پطرس پوه شو چي دروغ وايي ...هغه سړى او مېرمن ئې د همدې درواغو په سبب
ځاى په ځاى مړہ شول!!  ...كاهنانو دوى (دواړہ معجزه ښودونيك) زندان ته واچول خو فرشتو
وژغورل او سبا د زندان ساتونكو وليدل چي د زندان دروازې تړلې دي خو زندانيان نشته ...بيا ئې
كليسا ته احضار كړل ...كاهنانو غوښتل دوى ووژني خو يو كس ئې مخنيوى وكړ ..نو څو درې ئې
ووهل او خويش ئې كړل...
د بايبل ليكوال ته وايم :اللّٰه تعاىل چا ته په سزا وركولو كي عجله نه كوي ،په دايس درواغو
څوك نه وژني ،كه ئې وژىل نو ته خو به ئې په دغو سرتو سرتو درواغو سل ځيل وژىل وې ،تا په
بايبل كي د خداى ،پيغمربانو او د اللّٰه تعاىل د كتابونو په اړہ دومره درواغ وييل چي د حنانيا او
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سفريې دروغ ورته هيڅ دي ،دوى يوازي پطرس ته دروغ وييل او هغه هم دايس دروغ نه چي
بل ته ئې څه تاوان ورسېږي ،تا ټولي نړۍ ته درواغ وييل ،په لكونو انسانان دي دوكه كړي او د
دوى دنيا او آخرت دي تباه كړى!!
له دې وروسته د استيفان په نامه د يوه چا قصه رااخيل او لييك چي دى هم د كاهنانو لخوا
احضار شو ،په دې ئې تورن كړى وو چي وييل ئې دي :عيىس به د خداى كور وران او د موىس
رشيعت به لغو كړي!! سرت كاهن ترې وپوښتل :آيا دا تور صحيح دئ؟ بايبل دلته د استيفان له
لوري يو دايس مفصل ځواب وړاندي كوي چي نه خو سرت كاهن د هغه د اورېدو فرصت درلود او
نه ئې تايس د لوستلو حوصله!! د استيفان خربي د ابراهيم عليه السالم له هجرت نه رشوع كوي،
په حران كي د ده مېشتېدا ،د اسحاق او بيا يعقوب تولد ،مرص ته د يوسف رسېدل ،قحطي ،د
يعقوب د كورنۍ تگ مرص ته ( خو دلته د بايبل د مخكنيو ادعاوو په خالف وايي چي مرص ته د
تلو په مهال د يعقوب د كورنۍ شمېر پنځه اويا كسان وو خو بايبل تر دې د مخه ليكيل وو چي
په مرص كي د يعقوب عليه السالم د مېشتېدو په وخت كي د ده د كورنۍ د ټولو غړو شمېر اويا
كسان وو) ،په مرص كي د ارسائيليانو د ابتالءاتو دور( ،خو دلته هم د بايبل د مخكنيو ادعاوو په
خالف وايي چي په مرص كي دايس يو پاچا قدرت ته ورسېدو چي د يوسف خدماتو ته ئې
اهم يت نه وركاوو ،زموږ د توكم دښمن وو ،زموږ پلرونه ئې په دې گامرل چي خپل زامن په
صحرا كي پرېږدي تر څو ومري!! حال دا چي تر دې د مخه ئې وييل وو چي فرعون د ارسائيليانو
زامن وژل او دوى ته ئې اجازه نه وركوله چي بېديا ته والړ يش!!) ،د موىس عليه السالم تولد ،په
څلوېښ ت كلنۍ كي د يوه قبطي وژل ،مديان ته تېښته ،څلوېښت كاله وروسته د سينا په بېديا
كي د فرشتې ليدل او د خداى غږ اورېدل ،مرص ته تگ ،معجزې ښودل ،له مرص نه د ارسائيليانو
وتل ،له بحر نه تېرېدل او څلوېښت كاله په بېديا كي د قوم الرښوونه ،د هارون په الس قوم ته
د سخوندر په څېر د يوه بت جوړول ،د عبادت د خيمې تفصيالت ،د يوشع او بيا د داؤد يادونه،
د سليامن په الس د خداى د كور جوړېدا( ،خو دلته د مخكنيو ادعاوو په خالف لييك چي خداى
وويل :زه د انسان په الس جوړ شوي كور كي نه اوسېږم ،آسامن مي تخت او زمكه مي ترپښو
الندي كرسۍ ده!! تاسو به څنگه ما ته كور جوړ كړى شئ؟ او څنگه به زه په دې كور كي
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اوسېږم؟ آيا دا آسامن او زمكه ما نه دي پيدا كړي؟ خو مخيك ئې ليكيل وو چي خداى راغى او په
دې كور كي مېشت شو او وئې ويل :له دې وروسته به تل ستاسو په منځ كي اوسېږم!!) او په
پاى كي دا اوږده قصه چي د استيفان دفاعيه ئې گڼي دايس پاى ته رسوي :ټولو پيغمربانو د
مسيح د راتلو وړاندوينه كوله ،خو تاسو مسيح هم ونيولو او ومو وژلو ،د قوم مرشان له دې
خربو سخت غصه شول ،په ده ئې يرغل راوړ ،استيفان آسامن ته وكتل ،خداى ئې وليد چي عيىس
ئې ښي الس ته والړ دئ ،دا خربه ئې هم خلكو ته وكړہ ،نو خلكو جامې ترې وايستلې او پولُس
ته ئې وركړې او بيا ئې دى رجم كړ او مړ شو ،پولس د استيفان له وژلو رسه موافق وو ،له دې
ورځي وروسته د مؤمنانو ځورول پيل شول ،له رسوالنو پرته نور ټول سامره او يهوديه ته
وتښتېدل ،پولس به د لېونو په څېر د مسيحيانو كورونو ته ننوتو او هغوى به ئې نيول او زندان
ته به ئې لېږل او د ده د مسيحي كېدو په اړہ لييك ... :پولس د مسيحيانو له ځورولو او وژلو
ډډہ نه كوله ،د اورشليم سرت كاهن ته ورغى او د دمشق د كنايسو او معبدونو په نامه ئې يو ليك
ترې واخيست چي د مسيحيانو ،كه نارينه وي او كه ښځينه ،په نيولو كي مرسته وررسه وكړي چي
الس تړلي ئې اورشليم ته راولي ...د دمشق په لوري وخوځېدو ،په الري كي ناڅاپي له آسامنه يو
نور پرې راكوز شو ،دى بې سده شو او پر زمكه پرېوت او يو غږ ئې واورېدو چي ورته وايي:
پولسه! پولسه! ولي مي دومره ځوروې؟!! هغه ورته وويل :باداره ته څوك يې؟ هغه غږ ځواب
وركړ :زه مسيح يم ،هغه څوك چي ته ئې ځوروې!! اوس پاڅه ،ښار ته والړ شه او زما امر ته
انتظار وكړہ!! د پولس ملگري حريان ول ،ځكه غږ ئې اورېدو خو څوك ئې نه ليدو ،كله چي پولس
په سد شو ،پاڅېدو ،خو متوجه شو چي سرتگي ئې څه نه ويني ،نو تر الس ئې ونيولو او دمشق
ته ئې ورسولو ،هلته تر دريو ورځو ړوند وو ،په دې مودې كي ئې نه څه وخوړل او نه ئې څه
وڅښل ... ،په دمشق كي يو مسيحي د حنانيا په نامه اوسېدو ،خداى په رؤيا كي هغه ته وويل:
پاڅه! په ښۍ كوڅې كي د يهودا كور ته ورشه او د پولس طرسويس پوښتنه وكړہ ،هغه اوس په
دعاء بوخت دئ ،ما په رؤيا كي ورته وييل چي حنانيا به رايش ،خپل الس به ستا پر رس كېږدي او
س تا سرتگي به روغي يش .... ،پولس مي غوره كړى چي زما پيغام قومونو ،پاچايانو او ارسائيليانو
ته ورسوي ،زه به هغه ته وښيم چي زما په الر كي بايد څومره زيار وبايس!! حنانيا له دې كار
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رسه موافق نه وو خو د خداى د مكرر امر په اورېدو رسه ورغى ،پولس روغ شو ،د تعميد غسل
ئې وكړ ،د يهودانو معبدونو ته ورغى او خلكو ته ئې وويل :عيىس د خداى زوى دئ!! د يهودانو
مرشانو پرېكړہ وكړہ چي دى ووژني ،پولس خرب شو ،د خپلو پلويانو په مرسته له ښار ووت او
اورشليم ته والړ ،مسيحيانو پرې باور نه كاوو ،ويل ئې ښايي كومه دسيسه ئې جوړہ كړې وي،
خو برناپا ډاډہ كړل او په دې توگه ئې دى په خپيل ډلي كي ومنلو ،څو يوناني يهودانو وغوښتل
چي دى ووژني ،مسيحيان ترې خرب شول او دى ئې لومړى قيرصيه او بيا خپل وطن طرسوس ته
ولېږو.
دلته څو پوښتني راوالړېږي:
• د استيفان دا تفصييل وينا چا اورېدلې وه؟ او چا لوقا ته اورولې وه؟ لوقا خو نه په خپله په
دې ځاى كي حارض وو او نه ئې دا وييل چي دا خربي ئې له چا اورېدلې دي .څنگه ومنو چي دا
خربي رښتيا د استيفان دي؟ كوم عقلمن انسان به دا ومني چي استيفان په هغه حالت كي دومره
اوږده بې ربطه وينا كړې او سرت كاهن موقع وركړې چي خپله موعظه واوروي او ده هم په
حوصلې رسه اورېده؟!! او څنگه په دې باور وكړو چي دا كتاب لوقا ليكىل؟
• ستا له وينا خو دايس معلومېږي چي پولس په دې غونډي كي حارض وو ،نو په كار خو دا ده
چي دا ليكنه هم د ده وي او دا قصه هم ده جوړہ كړې وي.
• پولس چي له مسيحيت رسه كوم څه كړي ،له دې خو معلومېږي چي دى له يوې خطرناكي
منصوبې رسه د مسيحيانو په ليكو كي ننوىت ،ډېر ناپوه انسان به د ده ډرامه د يوه حقيقت په
توگه ومني او په دې به باور وكړي چي ده د الري په اوږدو كي ناڅاپي يوه رڼا وليده ،دومره
زوروره رڼا چي دى ئې ړوند كړ ،خو د ده ملگرو دا رڼا ونه ليده!!
• دا د مسيحيت خطرناك دښمن څنگه د مسيحيت سرت مبلغ شو؟ ده خو نه انجيل لوستىل ،نه
ئې څه وخت د مسيح له شاگردانو رسه تېر كړى او دى په خپله وايي :ما خپل انجيل له انسانانو
نه بليك د مكاشفې له الري په خپله له مسيح ترالسه كړى!! اللّٰه تعاىل خو انسان ته د تعليم او
تعلم له الري څه ورښيي ،پيغمربانو ته ئې هم د كتاب په لېږلو رسه الرښوونه كړې ،تورات او
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انجيل ئې د همدې لپاره لېږلي ،آيا اللّٰه تعاىل د مكاشفې له الري پولس ته هغه څه ښودل چي
هم د تورات خالف وي او هم د انجيل؟!! د ده ويناوي ښيي چي د ده افكار شيطاني القاءات وو
نه رحامني الهامات ،شيطان ډېرو ټگامرانو ته دا وسوسه القاء كړې چي له يوه انسان نه خداى
جوړ كړي ،د دايس جعيل خدايانو شمېر ډېر زيات دئ ،شيطان د زمانې په هر پړاو كي د پولس
په څېر يو څوك غوره كړى او له هغه ئې د نورو د غولولو لپاره كار اخيستى ،تل گورو چي د
مكاشفې خربي يوازي جاهل ،له دين نه بې خربه ټگامر پريان كوي.
بايبل له دې وروسته د پطرس لپاره يوه قصه جوړہ كړې او لييك چي :په قيرصيه كي يوه
رومي افرس كرنيليوس په رؤيا كي فرشته وليده چي هغه ته ئې وويل ... :څوك ولېږہ چي پطرس
تا ته راولي ،كله چي د ده استازي د پطرس د اوسېدو ځاى ته ورنږدې شول ،هغه د رؤيا په عامل
كي وليدل چي آسامن پرانيستل شو او يو لوى دسرتخان زميك ته ترې راكوز شو ،په دسرتخان كي
ټول هغه حيوان ات او حرشې تر سرتگو كېدل چي يهودان ئې غوښه حرامه گڼي  ،بيا ئې يو غږ
واورېدو چي ويل ئې :پطرسه! پاڅه! هر يو چي غواړې ذبح كړہ او وئې خوره!! پطرس وويل:
خدايه! زه به هيڅكله دا كار ونه كړم ،ما په خپل ټول عمر كي حرامه غوښه نه ده خوړلې!! بيا
هغه غږ ورته وويل :د خد اى امر مه ردوه ،چي خداى څه حالل گڼي ته ئې حرام مه گڼه!! دا
رؤيا درې ځيل تكرار شوه او بيا دا دسرتخان آسامن ته لوړ شو ...په همدې وخت كي د كرنيليوس
استازي راورسېدل ...روح القدس پطرس ته اطالع وركړہ چي درې كسان ستا ليدو ته راغيل ،دوى
ته ښه راغالست ووايه او وررسه والړ شه ...پطرس وررسه والړ ...كله چي ورورسېدل كرنيلوس د
ده په وړاندي سجده وكړہ خو ده ورته وويل :پاڅه! زه ستا په څېر يو انسان يم ،بيا ئې ورته
وويل :ته پوهېږې چي د يهودانو رشيعت ما ته د دې اجازه نه راكوي چي د يوه غرييهودي كور
ته ننوځم ،خو خداى ما ته په رؤيا كي وويل چي هيڅوك به نجس او ناوىل نه گڼم ...اوس پوه
شوم چي يوازي يهودان د خداى گران او مجبوب بندگان نه دي بليك هرڅوك له هر توكم او نسل
نه چي د خداى عبادت او نېك كار وكړي خداى وررسه مينه كوي ...ټولو پيغمربانو زموږ په
آسامني كتاب كي ليكيل دي چي څوك پر ده اميان راوړي ټول گناهونه ئې بخښل كېږي ...ال د
پطرس خربي پاى ته نه وې رسېدلې چي روح القدس پر ټولو نازل شو ،هغه يهودان چي له
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پطرس رسه راغيل وو كله چي ئې په غرييهودانو د روح القدس نازلېدل وليدل حريان شول ،خو د
شك هيڅ مجال نه وو پاته ،ځكه ليدل ئې چي ټول په مختلفو ژبو خربي كوي!! په دې وخت كي
پطرس وويل :له دې وروسته هيڅوك پر ما اعرتاض نه يش كوىل چي ولي غرييهودانو ته د تعميد
غ سل وركوم!!  ...د غرييهودانو د اميان راوړلو خربه په هر ځاى كي خوره شوه ،ټولو رسوالنو ته
هم ورسېده ...،كله چي پطرس بېرته ستون شو نو يهودي توكمه مسيحيانو پرې اعرتاض وكړ چي
ولي ئې له غرييهودانو رسه ناسته پاسته كړې او تر ټولو بده دا چي پر يوه دسرتخان ئې له دوى
رسه ډوډۍ خوړلې!!
دلته څو خربو ته ځري شئ:
• د پولس د ملگرو په مذهب كي ټول هغه حرام غوښي حيوانات او حرشې حالل گڼيل شوي
چي د يهودانو په رشيعت كي حرام ول!! او دا هم د پطرس د رؤيا له مخي!! ښايي دغي رؤيا ته
په پام رسه نن مسيحيان د خنزير غوښه هم حالله گڼي ،په دايس حال كي چي د بايبل مخكني
كتابونه په ډېر تأكيد او تكرار رسه هغه حرام شمېري!!
• د بايبل له وينا دايس معلومېږي چي پطرس خپله پورتنۍ رؤيا دايس تعبري كړې ده :غري
يهودان هغه حيوانات او حرشې دي چي يهودانو حرام او د دوى كور ته ننوتل ئې د رشيعت
خالف عمل گڼلو ،خو پطرس ته د دغي رؤيا او بيا له كرنيليوس رسه له مالقات نه وروسته ثابته
شوه چي كېدى يش نور خلك هم د خداى د محبوبانو په ډلي كي رايش ،نه د دوى كور ته ننوتل
څه رشعي مانع لري او نه د تعميد غسل وركول!!!
• دا خربي ثابتوي چي مسيحيت له دې نېټې مخيك په يهودانو كي راخالصه شوى وو او دا
لومړى ځل وو چي د مسيح يو شاگرد د غري يهودي كور ته ننوځي او هغه ته د تعميد غسل
وركوي.
• يوازي په مسيح باندي اميان د ټولو گناهونو د بخښل كېدو لپاره كافي گڼي!!
• دا ټولي خربي د هغه مذهب خالف دي چي بايبل ئې عيىس عليه السالم ته منسوبوي.
پطرس لييك چي دا كار په تركيه او يونان كي هم وشو او هلته هم ډېرو غرييهودانو په مسيح
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اميان راوړ ،په تركيه كي دا كار د برناپا په الس تر رسه شو چي ډېر مهربان او له روح القدس نه
ډك وو!! همدلته د لومړي ځل لپاره د عيىس پلويان د مسيحيانو په نامه ياد شول!!
بايبل د پولس لپاره هم څو معجزې ثابتوي ،يوه ئې د مخكنيو په څېر د يو گوډ روغول ښيي،
خو په ضمن كي ئې يو عجيب اعرتاف كوي او لييك :كله چي خلكو دا صحنه وليدله نو وئې ويل:
دا سړي خدايان دي چي د انسان په بڼي كي راغيل دي!! دايس ئې وانگېرله چي برناپا ،زئوس دئ
او پولس هرمس (زئوس او هرمس د يونانيانو خدايان ول) ...د زئوس د معبد كاهن د گالنو له
هارونو رسه راغى چي د پولس او پطرس په غاړو كي ئې واچوي ... ،او غوښتل ئې د دوى لپاره
غوايي قرباني كړي ...خو دوى ورته وويل :موږ ستاسو په څېر انسانان يو!!
گورئ چي تر پولس مخيك دايس خلك تېر شوي چي په انسانانو ئې د خداى گامن كاوو ،د
دوى په نامه ئې معبدونه او زيارتونه جوړ كړي وو ،د معبد ټگامر مجاور تر نورو مخيك د دايس
خدايانو په غاړہ كي د گالنو هارونه اچول!! پولس خپل مذهب له دغو زړو رشكي مذاهبو
اقتباس كړى.
ورپسې لييك چي پولس د يهودانو په تحريك دومره ووهل شو چي خلكو گامن وكړ مړ شوى،
تر پښو ئې ونيولو او په كشولو كشولو رسه ئې له ښار نه بهر وغورځاوو ،خو دى هملته د ټولو په
مخ كي راژوندى شو!!! بيا لييك چي مسيحي شوو غرييهودانو ته وويل شو چي دوى بايد ختنه
يش ،خو پولس مخالفت وكړ او وئې ويل :ولي دوى په دايس څه گامرئ چي موږ عميل نه كړى
شو؟!! اعرتاض كوونيك د ده د ځواب په اورېدوساكت شول!! ...او پرېكړہ وشوه چي غري يهودانو
ته وويىل يش :يوازي د هغو حيواناتو غوښه به نه خورئ چي د بتانو په نامه ذبح شوي يا مردار
شوي وي او وينه به نه خورئ او زنا به نه كوئ ،بس همدا!!
گورئ چي پولس ټول مسيحيت په دغو څو خربو كي راخالصه كوي او د مخكني رشيعت ټول
نور احكام لغو كوي؛ يوازي د هغو حيواناتو غوښه به نه خورئ چي د بتانو په نامه ذبح شوي يا
مردار شوي وي او وينه به نه خورئ او زنا به نه كوئ ،بس همدا!! يعني له دې پرته بل هر كار
جائز دئ او د ټولو حيواناتو غوښه درته حالل ده!!
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په لږ دقت رسه به دا درته معلومه يش چي د پولس د ستاينو او معجزو په اړہ چي دلته او
تر دې د مخه څه ليكل شوي ټول ده په خپله ليكيل ،خو د دې لپاره چي خلك ئې ژر او له تأمل
نه پرته ومني بل ته ئې منسوب كړي ،راتلونىك عنوان تاسو ته دا خربه په ډاگه كوي.

د مسيح پيغام اروپا ته رسېږي
تر دې رسليك الندي بايبل په الشعوري توگه د پولس او د ده د ملگرو وينا د متكلم په صيغه
رااخيل او ښيي چي په خپله دوى خربي كوي او وايي :نو ځكه په تروآس كي كشتۍ ته وختو او
مخامخ ساموتراكي ته او له هغه ځايه يوه ورځ وروسته نياپوليس ته والړو او په پاى كي فليپي
ته ورسېدو .. ،څو ورځي هلته پاته شوو ،له دې وروسته د سفر ټول بهري دايس ليكل شوى لكه
چي د دوى له منځ نه چا ليكىل وي!!! پوښتنه دا ده چي د بايبل د ادعاء له مخي دا كتاب لوقا
ليكىل او لوقا په دې سفر كي له پولس رسه نه وو او لوقا هم دلته نه وايي چي د پولس له
ملگرو چا دا قصه ورته كړې ده او د هغه وينا ئې رانقل كړې ،دا ولي؟ د څه لپاره د ليكني بڼه
بدله شوې او ليكونيك ځان د پولس له ملگرو معرفي كړى؟ د بايبل ليكونيك دې پوښتني ته د
ځواب ويلو لپاره په حاشيه كي ليكيل دي چي له دې وروسته لوقا له دوى رسه ملگرى شوى!!
خو دا هيس يوه له درواغو د رښتيا جوړولو بې ځايه هڅه ده .ځكه له دې څو سطره وروسته
ليكنه بيا خپله بڼه بدلوي او د متكلم په ځاى د غائب په صيغه خربي كوي او لييك چي پولس او
سيالس په دې خ اطر زنداني شول چي يوه پېريانۍ وينځه چي په دوى پيس به روانه وه او خلكو
ته به ئې ويل :دا خدايي خدمتگاران دي او غواړي تاسو ته د نجات الر دروښيي ،څو ورځي ئې
همدا كار وكړ ،پولس ترې تنگ شو او پليته روح ئې ترې وايسته او روغه شوه ،له دې وروسته بيا
لييك چي پولس او سيالس ئې ونيول او په لښتو ئې ووهل او زندان ته ئې ولېږل ...د زندان رئيس
په زنځريونو وتړل د زندان تر ټولو خوندي ځاى ته ئې ولېږل ...خو نيمه شپه چي پولس په دعاء
مشغول وو سخته زلزله وشوه ،دېوالونه ولړزېدل او زنځريونه مات شول ،د زندان رئيس له وېري
راپاڅېدو ،گامن ئې وكړ چي زندانيان تښتېدلي ،غوښتل ئې ځان ووژني خو پولس پرې غږ كړ،
ځان ته تاوان مه رسوه ،موږ نه يو تښتېدلي ... ،نو پولس ته ئې وويل :زه څه وكړم چي نجات
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مي په برخه يش؟ هغه ورته وويل :زموږ پر خداى عيىس مسيح اميان راوړہ چي ته او ټوله كورنۍ
دې وژغورل شئ ،هغه هم ومنله اميان ئې راوړ ،د تعميد غسل وركړى شو... ،او دوى ئې آزاد
كړل!!
له ديارلسمي جملې وروسته يو ځل بيا په الشعوري توگه همغه اشتباه كوي او بحث د
متكلم په صيغه مخيك بيايي او په اورشليم كي د پولس د نيوني تر عنوان الندي لييك :كله چي
له دوى بېل شوو په كشتۍ كي كوس ته والړو ....په پاى كي د اورشليم په لوري وخوځېدو...
هلته د مناسون كور ته ورغلو ...د هغه ځاى مسيحيانو پولس ته مشوره وركړہ چي بايد يهودانو
ته وښيې چي ته يهودي مذهب ته التزام لرې ،ده هم ومنله ،سبا د خداى كور ته والړ ...خو
هلته خلكو په ده بريد وكړ ،پوليسانو وژغورو ...بيا ئې د افرس په اجازه هغو خلكو ته يوه
تفصييل وينا وكړہ ،خپل ځان ئې معرفي كړ ،د مسيحي كېدو قصه ئې وكړہ .... ،او په پاى كي ئې
د غرييهودانو د اميان راوړو خربه وكړہ ،خلك د دې خربي په اورېدو رسه سخت تحريك شول او د
ده په ضد ئې شعارونه وركړل او د ده د اعدام غوښتنه ئې وكړہ ،د پوليسانو افرس دئ برج ته
داخل كړ او د ده د وهلو امر ئې وكړ ،خو كله چي پوه شو دى رومي دئ له وهلو ئې منرصف
شو ،سبا ئې محكمې ته ولېږو ...له يوې محمكې بيل ته د ده محول كېدا او څو ځيل او په تفصيل
رسه د ده د ژوند او مسيحي كېدو قصه او تكراري دفاعيه رااخيل او په پاى كي ئې الس تړىل او د
پوليسانو په منځ كي روم ته رسوي ،خو عجيبه دا ده چي دا ليكونىك په دې ټول اوږد سفر كي،
هم په زندان كي ،هم په الره او هم په كشتۍ كي وررسه دئ!! په هغه ځاى او وخت كي هم
وررسه دئ چي دى يوازي دئ او له ملگرو ئې هيڅوك وررسه نشته!! خو د دې قصې مجهول او
غائب ليكوال ئې په همدې صيغه لييك چي موږ دايس وكړل او له موږ رسه دايس وشول او پولس
دا او دا وويل!! او دا دا معجزې ئې وښودلې ،تر هغه چي روم ته رسېږي او همدلته قصه نا
متامه پرېږدي!!
زه په ډېر اطمئنان رسه ويىل شم چي دا جعيل قصه يقيناً په خپله پولس ليكلې او لوقا ته ئې
منسوب كړې.
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د يوحنا انجيل
بايبل لييك :يوحنا؛ دا د مسيح شاگرد چي ټول وجود ئې د خداى له ميني ډك وو ،د عيىس
واقعي شخصيت په دې انجيل كي څرگندوي ...يوحنا په دې انجيل كي د عيىس هغه تعلق چي له
خداى رسه ئې لري په عرفاني او سلييس ژبي بيانوي.

مسيح زموږ دنيا ته راغى
دا د دغه انجيل لومړى عنوان دئ چي ترې الندي لولو :په ازل كي ،مخيك له دې چي څه پيدا
يش( ،كلمه) وه او د خداى په خوا كي وه ،هغه تل ژوندى وو او دى په خپله خداى دئ ،چي څه
شته د ده په وسيله پيدا شوي ،دايس څه نشته چي ده نه وي پيدا كړي ،دا تلپاته ژوندى خلكو ته
نور او رڼا بخښي ،خداى يحيى پيغمرب راولېږو چي دا نور خلكو ته معرفي كړي او خلك پرې اميان
راوړي ... ،كه څه هم نړۍ ده پيدا كړې وه خو كله چي دنيا ته راغى هيچا ونه پېژاندو ،حتى په
خپل ټاټوبي كي او په خپل قوم يهودانو كي چا ونه منلو ،يوازي څو كسانو پرې اميان راوړ ،خو
ده ټولو هغو كسانو ته چي اميان ئې پرې راوړ دا حق وركړ چي د خداى زامن يش ،هو؛ يوازي دا
كافي ده چي پر ده اميان راوړي او نجات ومومي ...د خداى كلمه انسان شو او د دې زميك پر رس
او زموږ په منځ كي ئې ژوند وكړ!!
دلته څو خربو ته توجه په كار ده:
• يوازي په مسيح اميان د نجات لپاره كافي گڼل شوى ،حال دا چي تر دې په مخكنۍ رسالې كي
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ويل شوي چي د اللّٰ ه په احكامو له عمل كولو پرته د اميان دعوى هيڅ ارزښت نه لري او د انسان
د نجات سبب نه كېږي.
• كه په مسيح د اميان راوړو په نتيجه كي نور هم د خداى زامن گرځي ،نو د دې معنى خو دا
ده چي د زوى لفظ هم د مسيح په اړہ په مجازي معنى راغىل او هم د نورو په اړہ ،دا ولي
تاسو دا لفظ د مسيح په اړہ په يوه معنى نيسئ او د نورو په اړہ په بيل معنى؟ دا خو دايس ده
لكه يوحنا چي د مسيح په اړہ وايي :مسيح نور وو ،يحيى دا نور خلكو ته معرفي كړ! مسيح خو
نور نه وو ،نور خو په سرتگو نه ليدل كې ږي ،د نور اغېز خو هر څوك په خپلو سرتگو گوري ،د بل
معرفي ته اړ نه وي ،دلته خو نور په مجازي معنى راغىل ،همدايس د زوى لفظ هم په مجازي
معنى راغىل.
• دا څومره كركجنه مبالغه ده چي د مسيح په اړہ وايي :كه څه هم نړۍ ده پيدا كړې وه خو
كله چي دنيا ته راغى هيچا ونه پېژاندو ،حتى په خپل ټاټوبي كي او په خپل قوم يهودانو كي چا
ونه منلو ،يوازي څو كسانو پرې اميان راوړ!! د دې خربي معنى خو دا ده چي مسيح عليه السالم
د نورو انسانانو په څېر يو عادي انسان وو ،خداى نه بليك د خداى پيغمرب وو او له ده رسه
همغه څه شوي چي له نورو پيغمربانو رسه شوي!!
• يوحنا وايي چي مسيح د خداى په خوا كي يوه كلمه وه! انسان شو ،زميك ته راغى او زموږ په
منځ كي ئې ژوند وكړ!! پوښت نه كوو :د دې خربي معنى څه ده؟ دا خو يوه نامكمله او نامفهومه
جمله ده ،كلمه خو وجود نه لري ،كلمه او لفظ خو (ىش) نه دئ چي د خداى په خوا كي ئې
وگڼو ،كلمه خو د متكلم د ارادې او فكر مظهر دئ او د دې ښودنه كوي چي متكلم څه غواړي او
څه وايي ،د دې ناقيص جملې بشپړہ بڼه دا ده چي ووايو :مسيح د اللّٰه تعاىل د يوې دايس كلمې
مظهر دئ چي مرميي عليها السالم ته ئې القاء كړہ ،اللّٰه تعاىل فيصله وكړہ چي مسيح له پالر پرته
او يوازي له مور په فوق العاده توگه پيدا يش ،دا فرمان ئې صادر كړ ،مسيح د هغي كلمې مظهر
دئ چي دا الهي فرمان ئې منعكس كړ ،قرآن هم د مسيح عليه السالم په اړہ د (كلمه) لفظ
كاروي خو د يوه بشپړ ،مكمل او واضح آيت په ترڅ كي او فرمايي:
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ٱٓأۡلر ِ
اې اهل كتابو! په خپل دين كي غلو مه كوئ او د اللّٰه په اړہ له حق پرته بل څه مه وايئ ،بې
شكه چي مسيح د مرميي زوى خو يوازي د اللّٰه رسول او د ده هغه كلمه وو چي مرميي ته ئې
القاء كړې وه او د ده يوه روح ،نو پر اللّٰه او پيغمربانو ئې اميان راوړئ او مه وايئ چي درې دي،
ډډہ وكړئ ،چي دا درته غوره دئ ،اللّٰه خو يوازينى اله دئ ،له دې منزه دئ چي كوم زوى ئې
وي ،څه چي په آسامنونو كي دي او څه چي په زميك كي دي ټول د ده دي او اللّٰه د وكيل په
حيث كافي دئ.
د بايبل منونكو ته وايو :يوازي مسيح نه بليك د عامل هر (ىش) د اللّٰه تعاىل د يوې كلمې مظهر
دئ ،يوحنا هم د اللّٰه تعاىل د يوې كلمې مظهر دئ ،د اللّٰه تعاىل له كلمې د يوحنا په څېر يو
انسان جوړ شوى ،يوحنا بايد د اللّٰه تعاىل د كلمو شمېر لږ تر لږہ هومره وگڼي لكه د عامل د ټولو
موجوداتو شمېر .جنابه! ته له يوې خوا وايې چي مسيح كلمه وو ،له بيل خوا وايې هغه تل
ژوندى وو ا و پر دې رسبېره وايې چي هغه په خپله خداى وو!! دا درې خربي هومره متناقيض
دي چي يوازي سرت ناپوه او جاهل به په يوه وخت كي ټولي مني!! نه كلمه تلپاته ژوندى (ىش)
گڼىل شو ،نه پر خداى د كلمې اطالق كوىل شو او نه د خداى په خوا كي بل ىش په خپله خداى
گڼىل شو!!
له دې وروسته يوحنا د مسيح په اړہ د يحيى د شهادت خربه كوي او وايي ... :يحيى كاهنانو
ته وويل :زه مسيح نه يم ،الياس هم نه يم ،زه هغه پيغمرب هم نه يم چي تاسو ورته منتظر يئ،
كاهنانو ترې وپوښتل :نو ته څوك يې؟ هغه وويل :زه د اشعيا نبي د وړاندويني رسه سم هغه غږ
كوونىك يم چي په بېديا كي نعرې وهي :اې خلكو! د آقا د راتلو لپاره ځان تيار كړئ ....د هغه
مقام دومره لوړ دئ چي زه حتى د دې وړ نه يم چي څپلۍ ئې مخي ته كېږدم!! يوه ورځ
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وروسته ئې عيىس وليدو چي د ده خوا ته راځي نو خلكو ته ئې وويل :وگورئ! دا همغه ورى دئ
چي خداى ليږىل تر څو د نړۍ د ټولو انسانانو د ژغورني لپاره قرباني يش!! ....
دلته څو خربي په پام كي ولرئ :د قرآن د وينا له مخي هم معلومېږي او د بايبل د ادعاء له
مخي هم چي عيىس عليه السالم او يحيى عليه السالم همزولي وو ،دواړہ يو ځاى ،په يوې سيمي
كي او حتى دواړہ د هغه زكريا عليه السالم تر وصايت الندي اوسېدل چي د يحيى عليه السالم
پالر وو ،د دې خربي معنى دا ده چي د بايبل دا ادعاء حقيقت نه لري چي يحيى عليه السالم تر
عيىس عليه السالم نه هومره مرش او تر ده مخيك گڼي چي گواكي د هغه تر پيدا كېدو د مخه ئې
خلكو ته د راتلو زېرى وركاوو او الر ئې ورته آواروله ،بايبل په دې اړہ ډېري متناقيض خربي لري،
كله لييك چي دى ئې نه پېژاندو ،له زندان نه ئې عيىس عليه السالم ته دوه كسان ورولېږل او دا
پوښتنه ئې ترې وكړہ چي آيا ته همغه موعود مسيح يې؟ كله لييك چي دى ئې وليدو او خلكو ته
ئې وويل :وگورئ! دا همغه ورى دئ چي خداى رالېږىل چي د نړۍ د ټولو خلكو د گناهونو د
بخښني لپاره قرباني يش ،دا همغه كس دئ چي ويل مي له ما وروسته به رايش خو مقام به ئې
تر ما لوړ وي!! ځكه چي تر ما مخيك موجود وو ،ما هم نه پېژاندو!! خو خداى راته وويل :كله
چي خلكو ته د تعميد غسل وركوې او ودي ليدل چي خدايي روح له آسامنه راكوزېږي او د چا
پر رس كښېني ،نو پوه شه چي دا همغه كس دئ چي ورته منتظر يئ ،ما دا صحنه په خپلو سرتگو
وليده نو ځكه شهادت وركوم چي دى د خداى زوى دئ!!
تاسو به د بايبل په ځاى ځاى كي وگورئ چي د انبياوو او پيغمربانو كار او ځانگړتيا د معجزو
ښودل گڼي ،دايس لكه دلته چي د عيىس عليه السالم د پيغمربۍ د اثبات نښه دا گڼي چي له
آسامنه كوتره راكوزه او پر رس ئې كښېنسته ،يحيى عليه السالم له آسامنه غږ واورېدو او پوه شو
چي عيىس عليه السالم پيغمرب دئ ،خو حقيقت دا دئ چي پيغمرب د خپل پيغام ،وينا ،اخالق او
عميل ژوند له مخي پېژندل كېږي ،لكه څنگه چي ونه له مېوې پېژندل كېږي شخصيتونه هم له
خپل عمل او وينا پېژندل كېږي ،موږ محمد عليه السالم په خپلو سرتگو نه دئ ليدىل ،د ده
معجزې مو هم نه دي مشاهده كړې ،خو د هغه قرآن له مخي چي ده خلكو ته وړاندي كړ ،موږ
په دې اميان راوړى او د زړہ سلول سلول مو په دې شهادت وركوي چي دى يقيناً د خداى پيغمرب
688

بايبل د قرآن په رڼا كي

دئ ،د ده لوړ اخالق ،د ده هغه پيغام چي خلكو ته ئې درلود ،هغه تبدييل چي ده په نړۍ كي
راوسته ،هغه انسان چي ده ئې د جوړولو هڅه كوله ،دا موږ ته ثابتوي چي دى پيغمرب وو ،موږ
چي د عيىس عليه السالم له ميالده دوه زره كاله وروسته په بايبل كي دايس كوم كالم وگورو چي
د يوه پيغمرب له شأن رسه ښايي نو وايو چي دا به حتامً د عيىس عليه السالم وينا وي ،موږ له
بايبل رسه په دې اړہ موافق يو چي ناپوه انسانان او فاسقان به معجزې غواړي ،عاقالن له معجزو
پرته په دې پوهېږي چي څوك رښتينى پيغمرب دئ او څوك د پيغمربۍ دروغجن مدعي.
د يوحنا انجيل له دې وروسته په عيىس عليه السالم باندي د څو كسانو د اميان راوړلو بهري په
دايس بڼي كي وړاندي كوي چي د واقعيتونو تر بيان يوې قصې ته ورته دئ ،لومړى دوه كسان د
يحيى دوه شاگردان گڼي چي يو ئې اندرياس نومېدو ،هغه خپل ورور شمعون ته ورغى او ورته
وئې ويل :شمعونه! موږ مسيح وموندو ،هغه ئې له ځان رسه راوست چي عيىس وگوري ،عيىس
څو شيبې ورته وكتل او بيا ئې ورته وويل :ته شمعون د يونا زوى يې ،خو له دې وروسته به
پطرس يعني ډبره نومېږې ،بله ورځ عيىس وغوښتل چي جليل ته والړ يش ،په الري كي ئې فليپ
وليد او هغه ته ئې وويل :له ما رسه راشه ...فليپ والړ او نتنائيل ئې وموندو او هغه ته ئې
و ويل :نتنائيله! موږ مسيح موندىل! همغه چي موىس او د خداى نورو پيغمربانو د ده په اړہ خرب
راكړى وو ،نوم ئې عيىس دئ ،د يوسف زوى دئ او د نارصه اوسېدونىك دئ ... ،كله چي عيىس ته
نږدې ورسېدو عيىس وويل :وگورئ دا سړى يو رشيف انسان او يو واقعي ارسائيىل دئ!! نتنائيل
وو يل :له كومه وپوهېدې چي زه څوك يم؟ هغه ورته وويل :مخيك له دې چي فليپ تا پيدا كړي
ما د انځر تر وني الندي ليدلې!! نتنائيل په حريت رسه وويل :ساالره! ته د خداى زوى او د
ارسائيليانو پاچا يې!!  ...دوه ورځي وروسته ئې په يوه واده كي چي دى او شاگردان ئې هم
وربلل شوي وو ،ناڅاپه رشاب خالص شول ،د عيىس مور مريم ورته راغله او وئې وويل :رشاب
خالص شوي ،ده وويل له ما څه غواړې؟ ال د دې وخت نه دئ چي زه معجزه وښيم ،مور ئې
خدمتگارانو ته وويل :څه خربه چي درته وكړي همغيس عمل وكړئ ،هلته د اوبو شپږ ډبرين
منگي وو چي په ودونو كي به ترې استفاده كېده او په هر يوه كي سل لېټره اوبه ځايېدې،
عيىس خدمتگارانو ته وويل :دا منگي له اوبو ډك كړئ ،اوس له دې لږ واخلئ او د مجلس اداره
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كوونيك ته ئې وروړئ ،كله چي هغه دا اوبه وڅښلې ،نو زوم ته ئې وويل :څومره خوندور
رشاب!! دايس معلومېږي چي تاسو له نورو خلكو توپري لرئ چي ښه رشاب د مجلس په پاى كي
خلكو ته وركوئ!! او ورپسې لييك :د قانا په كيل كي د عيىس دا معجزه د ده د بدلوونيك قدرت
لومړۍ نښه وه ،شاگردانو ئې اميان راوړ چي دى واقعاً همغه مسيح دئ!!
تاسو به د بايبل په هيڅ ځاى كي دا ونه مومئ چي د يوه پيغمرب د حقانيت نښه او پر هغه
د اميان راوړلو وجه دا ښودل شوې وي چي هغه خپل قوم ته حقائق بيان كړي ،د اللّٰه تعاىل په
لوري ئې دوى ته بلنه وركړې ،د بيا ژوندون په اړہ ئې دوى ته قانع كوونيك دالئل وړاندي كړي ،د
سم انساني ژوند په اړہ ئې دوى ته الرښوونه كړې ،د خپل دعوت د حقانيت لپاره ئې مضبوط
دالئل وړاندي كړي ،د مظلومانو د ژغورني غږ ئې اوچت كړى او خلكو د ده دعوت او دالئلو ته
په پام رسه په ده اميان راوړى ،دلته خو بايبل وايي چي عيىس عليه السالم د خپيل مور په وينا له
اوبو ډك منگي په رشابو بدل كړل او د همدې لپاره د ده شاگردان په دې پوه شول چي دى واقعاً
همغه مسيح دئ چي دوى لټولو!! آيا دا خربه د يوه مؤمن انسان عقل مني چي د عيىس عليه
السالم په څېر يوه سرت پيغمرب دې دايس كار كړى وي؟ دا د يوه پيغمرب په اړہ د يوه رشابي قوم
انگېرنه كېدى يش خو د يوه پيغمرب معجزه نه!!
قرآن موږ ته د محمد عليه السالم د رسالت د اثبات لپاره دا نه وايي چي ده خلكو ته دا او
هغه معجزې وښودې ،بليك وايي :دا له حكمته ډك قرآن ،شهادت وركوي چي دى پيغمرب دئ!! د
يّٰس د سورې په ملړيو څلورو آيتونو كي راغيل :حكيم قرآن شهادت وركوي چي بي شكه ته له
پيغمربانو يې ،په مستقيمي الري برابر ،د عزمتن رحيم خداى رالېږنه .په گڼ شمېر آيتونو كي به
دې ته ورته وينا وگورئ چي په ټولو كي قرآن د محمد عليه السالم د رسالت د حقانيت لپاره د
شاهد په توگه وړاندي شوى ،په دې آيتونو كي دا ويل شوي چي د قرآن عظمت او شأن ،د قرآن
حكيامنه الرښووني ،ذكر او پند ئې ،په دې شهادت وركوي چي محمد عليه السالم د نورو
پيغمربانو په څېر يو پيغمرب دئ ،د ده د پيغمربۍ د اثبات لپاره قرآن كافي دئ ،د ده الر سمه ده
او د عزيز رحيم خداى له لوري ښودل شوې الر ده .كه څوك قرآن ته رجوع وكړي ،په شفاف او
صاف ذهن رسه هغه مطالعه كړي ،په هغه كي د ژور حكمت نه ډكو الرښوونو ته ځري يش،
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حكيامنه دعوت ته ئې دقيقاً پام وكړي ،علمي څيړني ئې او د طبيعت په اړہ د هغه دقيق او
عميق علمي بحثونو ته ځري يش او بيا دا كتاب د يوه سرت ليكوال ،لوى عامل ،معروف حكيم او
نوميالي محقق له كتاب او ليكني رسه مقايسه كړي ،ډېر ژر او په آسانۍ به پوه يش چي د انسان
لخوا د قرآن جوړېدا محال ده ،خربي ئې ،الرښووني ئې ،مواعظ ئې ،پريكړې او قضاوتونه ئې،
احكام او ق وانين ئې ،استدالل ئې ،د طبيعت او هستي په اړہ دقيق علمي بحثونه ئې ،دا ټول په
څرگنده توگه ښيي چي دا يوه پيغمرب ته د اللّٰه له لوري وركړى شوى كتاب كېدى يش نه د يوه
انسان د ذهن زېږنده ،كه هرڅومره انسان پوه وي او د ډېر اوچت نبوغ خاوند ،دا ورته ممكن
نه ده چي دايس كتاب جوړ كرى يش.
همدا راز قرآن د عيىس عليه السالم د معرفي لپاره تر دې د مخه چي د ده معجزاتو ته اشاره
وكړي د ده گڼ شمېر هغه صفتونه بيانوي چي د ده پر پيغمربۍ داللت كوي ،فرمايي :هغه
مخور ،عزمتن او د وجاهت خاوند وو ،د خداى مقرب بنده وو ،صالح انسان وو ،خلك ئې د اللّٰه
تعاىل بندگۍ ته رابلل ،د تورات او انجيل علم ئې په برخه شوى وو ،د پوهي او حكمت خاوند
وو .د آل عمران د سورې له  45تر  54آيت پوري په دې اړہ دايس راغيل:
هغه وخت چي مالئكو وويل :اې مرميي! بې شكه چي اللّٰه تا ته د يوې الهي كلمې زېرى دركوي،
چي نوم به ئې مسيح عيىس د مرميي زوى وي ،په دنيا او آخرت كي مخور او له مقربينو .او
خلكو ته به په ماشومتوب او زوړوالي كي وينا كوي او له صالحينو به وي .وئې ويل :اې زما ربه!
څنگه به ما لره زوى وي؟! حال دا چي د هيڅ برش الس نه دئ راباندي لگېدىل ،وئې فرمايل:
همدايس اللّٰه چ ي څه وغواړي پيدا كوي ئې ،چي كله د كوم كار پرېكړہ وكړي ورته وايي :وشه نو
هغه ويش .او كتاب ،حكمت ،تورات او انجيل به ورزده كړي .او د بني ارسائيلو په لوري يو
رسول ،په دې چي ستاسو د رب له لوري مي څرگنده نښه درته راوړې ده ،هغه دا چي زه ستايس
لپاره له خټي د مرغه څېره جوړوم ،بيا په هغه كي پو كوم ،نو هغه به د اللّٰه په اذن رسه ژوندى
مرغه يش او د اللّٰه په حكم به له موره ړوند پيدا شوى او برگى روغوم او مړي به ژوندي كوم او
په هغه څه به مو خربوم چي په خپلو كورونو كي ئې خورئ يا ئې ذخريه كوئ ،بې شكه چي په
دې كي تاسو ته څرگنده نښه ده كه مؤمن يئ .او د هغه تورات تصديقوونىك چي له ما مخيك وو
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او ترڅو ځيني هغه شيان درته حالل كړم چي پر تاسو حرام كړى شوي او ستاسو له رب نه مي
څرگنده نښه درته راوړې ،نو له اللّٰه ووېرېږئ او زما اطاعت وكړئ .بې شكه چي زما او ستايس
رب اللّٰه دئ ،نو عبادت ئې وكړئ ،همدا نېغه الره ده .نو كله چي عيىس د دوى كفر احساس كړ،
وئې ويل :څوك مي د اللّٰه په الر كي ملگري دي؟ حواريونو وويل :موږ د اللّٰه ملگري يو ،په اللّٰه
مو اميان راوړى او ته دي شاهد وې چي موږ مسلامنان يو .اې زموږ ربه! په هغه څه مو اميان
راوړى چي تا رالېږىل ،د پيغمرب متابعت مو وكړ ،نو موږ د شاهدانو په زمره كي وليكه .او دوى
پټ تدبري ته الس كړ او اللّٰه هم پټ تدبري وكړ او اللّٰه خو تر ټولو غوره تدبريكوونىك دئ.
له دې په مخكني آيت كي د پيغمرب دا صفت بيان شوى چي په خپله علم غيب نلري خو اللّٰه
تعاىل ئې د وحي له الري د غيب په ځينو خربو خربوي او دلته د عيىس عليه السالم دا صفات
ښودل شوي چي:
• په دنيا او آخرت كي به مخور او منىل وي او اللّٰه ته مقرب او نږدې.
• په ماشومتوب كي به هم له خلكو رسه همغيس خربي كوىل يش چي په زړښت كي به ئې
كوي.
• صالح بنده به وي.
• اللّٰه تعاىل ،عيىس عليه السالم په ځوانۍ كي خپيل خوا ته اوچت كړ ،له قيامت نه مخيك به ئې
بېرته رالېږي او خپل پاته عمر به پوره كوي ،په دې آيت كي دغه مطلب ته اشاره شوې.
دا آيتونه موږ ته وايي چي مريم عليها السالم په دې نه پوهېږي چي اللّٰه تعاىل به زوى
وركوي او په دې هم نه پوهېږي چي څنگه به ئې وركوي ،دا خو ئې په خيال كي هم نه گرځېده
چي له پالر پرته هم اوالد پيدا كېدى يش ،ورته وويل شو :اللّٰه چي څه وغواړي دايس ئې هم پيدا
كوىل يش ،له پالر پرته هم ،ا ّٰلله چي د كوم څه د كېدو پرېكړہ وكړي نو يوازي امر ئې كافي دئ ،د
ده له امر رسه سم او له ځنډ پرته هغه كار تررسه كېږي.
عيىس عليه السالم ته د تورات او انجيل علم وركړى شوى وو ،د بني ارسائيلو په لوري
پيغمرب لېږل شوى وو ،څ رگندي معجزې وركړى شوې وې ،له خټي به ئې د مرغه شكل جوړ كړ او
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په هغه كي به ئې پو كړل او له هغه به ژوندى مرغه جوړ شو ،له مور ړوند پيدا شوى او بره گى
به د ده په دعاء روغ شو ،مړى به د ده په دعاء راژوندى شو ،له دې به ئې خلك خربوىل شو چي
څه به خوري او څه به په كور كي ذخريه كوي ،د نن او سبا له خوراك نه ئې خربوىل شو ،خو ده
به په خپله خلكو ته ويل :دا زما ذاتي كار نه دئ ،د اللّٰه په إذن ئې تررسه كوم ،دا زما د رسالت
نښي دي ،دا نښي شهادت وركوي چي زه د اللّٰه پيغمرب يم .زما وينا همغه ده چي د موىس عليه
السالم وينا وه ،زه د تورات مصدق يم ،تاسو له تورات نه عدول كړى ،ستاسو مذهبي مرشانو په
خپل رس او د تورات د حكم خالف ډېر شيان په تاسو حرام كړي ،زه راغىل يم چي دا اضافي پېټي
ستاسو له اوږو راكوز كړم ،په دې ټولو خربو مي ستاسو د رب له لوري څرگندي نښي درته راوړې،
زما د پيغام خالصه دا ده چي :له اللّٰه ووېرېږئ او زما اطاعت وكړئ ،اللّٰه هم زما معبود دئ او
هم ستاسو معبود ،د هغه عبادت وكړئ ،سمه او مستقيمه الر همدا ده چي له اللّٰه پرته د بل چا
عبادت ونه كړئ.
دا آيتونه موږ ته الرښوونه كوي چي:
• د پيغمربانو معجزې د دوى ذاتي كار نه دئ ،دا د اللّٰه كار او د دوى د رسالت نښي دي.
• د پيغمربانو د دعوت خالصه دا ده چي يوازي د يوه اللّٰه عبادت ويش ،دوى يوازي دې ته
مستقيمه الر وايي او همدې ته بلنه وركوي.
• پيغمربان عليهم السالم يو د بل مالتړ او تأييد كوي ،موجود پيغمرب د مخكني تصديق كوي او
د وروستني زېرى وركوي ،د بې الري سيايس مرشانو په څېر نه وي چي واكمن مرش هم مخكني
مرشان محكوموي او هم د هغو د ختمولو هڅه كوي چي د ځان سياالن ئې گڼي.
• د پيغمربانو يوه اسايس دنده دا ده چي د خلكو له اوږو اضافي پېټي راكوز كړي او د دوى په
الس پښو كي اچول شوي زنځريونه مات كړي ،اضاىف پېټي هغه څه دي چي ټگامرو مذهبي
مرشانو له خپيل خوا په خلكو باندي الزم كړي او هغه ته ئې د دين او مذهب رنگ وركړى او له
زنځريونو مراد هغه اضافي او جعيل قيود او حدود دي چي دوى له خپيل خوا وضع كړي خو
هغوى ته ئې مذهبي بڼه وركړې .له دې معلومېږي چي په دين كي انحراف له همدې نه
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راوالړېږي چي په يوه او بل نامه د خلكو پېټي درانه كړى يش او د حاللو شيانو په حرامولو رسه
د دوى په الس پښو كي زنځريونه واچوىل يش.
كله چي عيىس عليه السالم احساس كړہ چي بني ارسائيلو د كفر الر غوره كړې او د دغو ټولو
معجزو له ليدو رسه رسه اميان نه راوړي ،نو وئې ويل :زه د اللّٰه په لوري درومم ،څوك مي په دې
سفر كي ملگرتيا ته تيار دئ؟ د ده مخلصو يارانو ورته وويل :موږ د اللّٰه ملگرتيا ته چمتو يو ،له
تا رسه د اللّٰه په لوري او د اللّٰه په الر كي سفر ته تيار يو ،دا په اصل كي جهاد ته د تيارېدو په
معنى وه او په دې رسه اللّٰه تعاىل له يوې خوا دا حقيقت بيانوي چي د عيىس عليه السالم په څېر
پيغ مرب له خپلو ټولو هغو بې ساري معجزو رسه رسه د انصار او مالتړو په لټه كي دئ ،له هغو
خاصو كارونو پرته نور كارونه په معجزو نه يش تررسه كوىل ،نور كارونه به د اللّٰه تعاىل د عام او
عادي سننو مطابق تررسه كوي ،نه په خارق العاده توگه ،له بيل خوا په پيغمرب باندي د اميان
راوړونكو مواصفات معرفي كوي ،په پيغمرب واقعي او مخلص اميان لرونىك دايس وي لكه د عيىس
عليه السالم مخلص ملگري ،د دوى څو خربي رااخيل:
• ستا ملگرتيا په حقيقت كي د اللّٰه ملگرتيا ده ،موږ دې ملگرتيا ته چمتو يو.
• په كتاب اميان لرو
• د پيغمرب متابعت كوو.
• متنا مو دا ده چي زموږ نومونه د شاهدانو په ډله كي وليكىل يش ،د هغو كسانو په ډله كي
چي د هدايت ډيوې ئې په الس كي وي ،د دوى د كړو وړو له مخي خلك په دې پوهېږي چي
حقيقت څه ته ويل كېږي ،حقيقي دين كوم دئ ،د اللّٰه په اړہ مو عقيده څنگه وي او څنگه د ده
عبادت وكړو او څنگه د ي وه واقعي مخلص بنده په څېر ژوند وكړو ،دوى ،د دوى فكر او عقيده
او د دوى عميل ژوند د نورو لپاره د شاهد حيثيت لري.
گورئ چي قرآن عيىس عليه السالم او ياران ئې څنگه معرفي كوي او بايبل ئې څنگه معرفي
كوي؟ بايبل هغه چا ته پيغمرب وايي چي رشابيانو ته اوبه رشاب كړي ،خو قرآن هغه څوك د
پيغمرب په توگه معرفي كوي چي وينا ئې نورو پيغمربانو ته ورته وي ،د حالل او حرام په اړہ ئې
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نظر همغيس وي لكه د نورو پيغمربانو ،د دوى په څېر ټول گنده شيان د رشابو په شمول حرام
وگڼي.
د بايبل له وينا معلومېږي چي خلكو پر عيىس عليه السالم د ده د معجزو له مخي اميان نه
دئ راوړى ،د ده د سيمي اوسېدونكو پر ده د اميان په ځاى د ده مخالفت ته مال تړلې او د قرآن
له وينا معلومېږي چي د ده نږدې ملگرو په اللّٰه تعاىل اميان او د عيىس عليه السالم متابعت او د
اللّٰه په الر كي د ده مرسته او ملگرتيا خپله ځانگړتيا گڼي ،دوى د اللّٰه په الر كي كړاوونه وگالل،
يهودانو د عيىس عليه السالم ډېر ياران ورته ووژل ،په صليب ئې وځړول ،په الس پښو كي ئې
ميخونه ټك وهل ،په اور كي ئې وسوزول ،دا پرېكړہ ئې وكړہ چي عيىس عليه السالم په خپله
ووژني او په صليب ئې وځړوي ،اللّٰه تعاىل په خاص تدبري رسه هغه وژغورو ،په ده او د ده په
يارانو باندي دا بې رحامنه ظلمونه او د دوى صرب او زغم او پر خپل دين ټينگار د دې باعث شول
چي خلك د دوى الر خپله كړي ،د دوى دين حق دين وگڼي او له بې رحمو يهودانو ئې كركه او
نفرت په زړونو كي راپيدا يش ،د يهودانو ټگامرو مذهبي مرشانو چي د كوم مقصد لپاره په عيىس
عليه السالم او د ده پر ملگرو كوم ظلمونه كول او دې ته ئې له مذهب نه د دفاع نوم وركاوو ،دا
ټول ظلمونه ئې د مذهب تر نامه الندي كول ،خو اصيل موخه ئې خپل سيادت ساتل او خپيل
ناروا گټي وې ،هغه گټي چي د مذهب په نامه ئې ترالسه كولې ،دين د دوى دكان وو ،غوښتل
ئې خلك د عيىس عليه السالم دين ونه مني او په دې رسه د دوى دكانونه ونه تړل يش ،د تجارت
هغه بازار ئې له كساد رسه مخامخ نه يش چي دوى د مذهب سودا پيك كوله او دين ئې په دنيا
خرڅولو ،خو دوى له دې مكر او پټ تدبري نه برعكس نتيجه ترالسه كړہ ،همدا د اللّٰه پټ تدبري
وو د دوى د پټ تدبري په مقابل كي  .وروستى آيت په څرگنده ښيي چي الهي تدبري همدا وو،
عيىس عليه السالم او ملگري ئې د همدې لپاره له هغو امتحانونو رسه مخامخ شول ،همدغه
ابتالءات د دې المل شو چي خلك په پراخه پيامنه مسيحيت ته مخه كړي او همغه څه ويش چي
يهودانو د هغه د مخنيوي لپاره د دوى د كړولو الر غوره كړې وه!!
د يوحنا انجيل له دې وروسته لييك ... :عيىس په اورشليم كي د خداى د كور خوا كي خلك
وليدل چي د قربان ۍ لپاره د غويانو ،پسونو او كوترو په اخستلو لگيا دي ... ،عيىس له پړي
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مرتوكه جوړہ كړہ او ټول خلك ئې له هغه ځايه وشړل ،څاروي ئې وشړل او د رصافانو پيسې ئې
خورې ورې كړې ،د كوترو پلورونكو ته ئې وويل چي دا له دې ځايه لري كړئ او زما د خداى له
كوره بازار مه جوړوئ ،شاگردانو ته ئې د دې حالت په ليدو رسه د سپېڅيل كتاب دا وينا ورپه
ياد شوه چي وايي :كومه مينه چي د خداى له كور رسه لرم زما په زړہ كي د دې ميني اور ملبې
وهي ،د يهودانو مرشانو ترې پوښتنه وكړہ :ته په كوم حق دا كارونه كوې ،كه دا د خداى په امر
رسه وي نو په ېوې معجزې رسه ئې ثابته كړہ ،عيىس ځواب وركړ :ډېر ښه ،كومه معجزه چي تاسو
ته ئې درښيم هغه دا ده چي :د خداى دا كور وران كړئ چي زه ئې په دريو ورځو كي بېرته جوړ
كړم!! هغوى ورته وويل :دا څه وايې؟ دا كور خو په شپږڅلوېښت كالونو كي جوړ شوى ،ته
غواړې په دريو ورځو كي ئې بېرته جوړ كړې؟ ...خو د خداى له كور نه د عيىس هدف د ده خپل
ځان وو ،كله چي عيىس له خپل مرگ نه وروسته بيا راژوندى شو ،نو شاگردانو ته ئې د ده دا
خربه ورپه ياد شوه او پوه شول چي له سپېڅيل كتاب نه د ده دا نقل قول د ده په اړہ وو او
حقيقت ئې درلود.
د بايبل له ليكونيك پوښتنه كوو :عيىس عليه السالم ولي په دې وخت كي هغو خلكو ته يوه
څرگنده معجزه ونه ښوده؟ د رشابو په محفل كي چي څوك دايس خلكو ته معجزې ښيي چي
مست دي او د بايبل په وينا رسونه پرې درانه شوي ،نو د خداى په كور كي هغو خلكو ته ولي
معجزه نه ښيي چي د معجزې غوښتنه ئې ترې كړې؟ په دريو ورځو كي د خداى د كور د بيا
جوړولو خربه له دې رسه څه تعلق لري چي عيىس عليه السالم ووژل شو او درې ورځي وروسته
بيا راژوندى شو؟! موږ خو د دې دواړو خربو ترمنځ تړاو نه شو موندىل!! آيا كوم عاقل انسان به د
چا پوښتني ته دايس ځواب وركړي چي نه يوازي سوال كوونىك پرې پوه نه يش بليك د ده خپل
شاگردان هم څو كاله وروسته پرې پوه يش؟ او شاگردان ئې هم دايس تعبري كړي چي د بايبل له
ليكونيك پرته هيڅوك دا تعبري نه مني!! قرآن د اهل كتابو د بې الري مذهبي مرشانو يوه لويه
ځانگړتيا دا گڼي چي د اللّٰه تعاىل په كتاب كي السوهني كوي او د كتاب د ويناوو موضع او ځاى
بدلوي ،په بايبل كي له تحقيق نه وروسته زه پوه شوم چي د دې خربي معنى څه ده ،څنگه
هغوى د كالم موضع بدلوي ،د دې مثالونه ډېر زيات دي ،چي يو ئې دا دئ دلته ستاسو له نظره
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تېر شو ،د خداى كور يعني د عيىس خپل بدن ،د كور ورانول يعني د ده وژل ،په دريو ورځو كي
د كور بياجوړول يعني له وژل كېدو وروسته د عيىس بياراژوندي كېدا!!! او دا ټول د دې پوښتني
په ځواب كي چي ته ولي خلك د خداى په كور كي له پېر پلور منع كوې؟ كه ته د خداى په امر
دا كار كوې نو موږ ته يوه معجزه وښيه!!
راشئ د دې يوه بله بېلگه هم وگورئ:
بايبل لييك :يوه شپه د يهودانو يو سرت روحاني د خربو آترو لپاره عيىس ته راغى ،نوم ئې
نيقودميوس او له فريسيانو وو ،عيىس ته ئې ويل :استاده! موږ د دې ښار ټول روحانيون پوهېږو
چي ته د خداى له لوري زموږ د هدايت لپاره راغىل يې ،دليل ئې هم ستا دغه معجزې دي،
عيىس ورته وويل :كه بيا ونه زېږېږې ،هيڅكله د خداى ملكوت نه شې ليدىل!! څه چي وايم
حقيقت همدا دئ ،نيقودميوس په حريت رسه ورته وويل :له نوي پيدايښت نه ستا مقصد څه
دئ؟ زما په څېر يو سپين ږيرى څنگه كوىل يش بېرته د خپيل مور رحم ته داخل او بيا پيدا يش؟
عيىس ځواب وركړ :تر څو چي څوك له اوبو او روح نه ونه زېږېږي د خداى ملكوت ته نه يش
ننوىت!! جسامني ژوند انسان پيدا كوي خو روحاني ژوند د خداى روح له آسامنه د چا په برخه
كوي!!  ...دايس لكه چي د باد غږ اورې خو په دې نه پوهېږې چي دا له كومه راځي او چېري
ځي ،د نوي پيدايښت په اړہ هم څوك نه پوهېږي چي د خداى روح ئې څنگه وربخښي!!!
نيقودميوس ترې وپوښتل :مقصد دي څه دئ؟ زه ستا په خربو پوه نه شوم! عيىس ځواب وركړ:
نيقودميوسه! ته د يهودانو له علاموو يې ،څنگه په دې خربو نه پوهېږې؟  ...زه د خلكو د ژوند
اړوند مسائلو په اړہ دررسه خربي كوم او ته پرې باور نه كوې!! كه د آسامن په اړہ دررسه خربي
وكړم څنگه به باور پرې وكړې؟!!  ...لكه څنگه چي موىس په بېديا كي ميس مار په يوه لرگي
وځړاوو چي خلك ورته وگوري او له مرگه وژغورل يش ،زه هم بايد په صليب وځړول شم تر څو
خلك پر ما اميان راوړي او له گناه وژغورل يش او تلپاىت ژوند ئې په برخه يش!! ځكه خداى له
خلكو رسه دومره مينه لري چي يوازينى زوى ئې راولېږو ،چي خلك پرې اميان راوړي او د ده په
وسيله خلك له دامئي مرگ نه وژغوري!!
كه دغو خربو ته لږ ځري شئ نو ډېر ژر به پوه شئ چي دا بې ربطه ،مبهمي او بې معنى
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خربي هيڅكله د عيىس عليه السالم په څېر د يوه هوښيار داعي او پيغمرب خربي نه يش كېدى،
پيغمربان نه د هغو شاعرانو په څېر وي چي د شعر معنى ئې په خپل بطن كي وي او له ده پرته
بل څوك نه پرې پوهېږي ،نه د هغو فيلسوفانو په څېر چي خلك ئې د الفاظو په معنى او د
استدالل په ماهيت نه پوهېږي ،پيغمرب د (الناس) الرښود وي او خربي ئې (عوامو) ته قابل فهم،
نه په كي غموض او ابهام وي او نه د معام په څېر پوهېدل پرې گران ،د يو چا په خربو چي د
يهودانو سرت سرت مذهبي مرشان او روحانيون نه پوهېږي نو عام خلك به څنگه پوه يش؟ زه د
بايبل منونكو ت ه وايم :كه تاسو دا پورتنۍ خربي له بل چا واورئ ،آيا يقين به مو رايش چي دا
سړى يو هوښيار انسان دئ؟ د يهودانو دې مذهبي مرش خو عيىس عليه السالم ته حقيقت ويىل
وو او د ده په پيغمربۍ ئې اعرتاف كړى وو ،دغو بې ربطه او بې معنى خربو ته څه رضورت وو،
ولي به عيىس عليه السالم د منني په ځاى دايس ځيږ ،غامض او مبهم ځواب وركاوو؟!! تاسو ته
وايم :د ب ايبل د دغه ځواب له اورېدو وروسته ما ته ووايئ چي له بيا پيدايښت او نوي زېږېدو د
عيىس عليه السالم مراد څه وو؟ په دې ځواب قانع شوي يئ؟ آيا په معنى ئې پوه شوي يئ؟
يوه بله بېلگه ئې هم وگورئ:
عيىس جليل ته د تلو په الر كي د سوخار په كيل كي د يعقوب كوهي ته ورسېدو ،د سفر له
ستونزو ستومانه او د ملر له تودوخي تږى او د كوهي غاړي ته ناست وو ،شاگردان ئې د خوراك
اخيستلو لپاره كيل ته تليل وو ،په دې وخت كي يوه سامري مېرمن راغله چي غوښتل ئې له
كوهي اوبه راوبايس ،عيىس اوبه ترې وغوښتې ،مېرمني تعجب وكړ چي څنگه يو يهودي له دې
اوبه غواړي ،يهودان خو له دوى هومره كركه لري چي خربي وررسه نه كوي څه دا چي د خوراك
لپاره څه ترې وغواړي!! دې مېرمني دا خربه هغه ته وكړہ ،عيىس ځواب وركړ :كه ته پوهېدى چي
خداى څه لوړہ هديه تا ته دركوي او زه څوك يم نو له ما به دي ژوند بخښونكې اوبه غوښتې
وې!! ښځ ي ورته وويل :ته خو نه سلواغه لرې او نه پړى او كوهى هم ډېر ژور ،نو دا د حيات
اوبه به له كومه راوړې؟ آيا ته زموږ تر جد يعقوب نه لوړ او غوره يې؟ څنگه كوىل شې چي د
يعقوب د كوهي تر اوبو غوره اوبه موږ ته راكړې؟ عيىس ځواب وركړ :خلك د دغو اوبو له څښلو
وروسته بيا ه م تږي كېږې ،خو هغه اوبه چي زه ئې وركوم د دوى په بدن كي په دايس تل
698

بايبل د قرآن په رڼا كي

خوټېدونكې چينې بدلېږي چي تل دوى ته د حيات اوبه وركوي او تلپاىت ژوند ورپه برخه كوي!!
ښځي ورته وويل :باداره له دې اوبو لږ ما ته راكړہ چي نور نو تږې نه شم او دې كوهي ته د بيا
بيا راتلو له كړاوه وژغورل شم ،عيىس ځواب وركړ :والړہ شه خپل مېړہ راوله ،هغې ورته وويل:
مېړہ نه لرم ،هغه ورته وويل :رښتيا وايې ،تر اوسه دي پنځه ځيل مېړہ كړى او له چا رسه چي
اوس اوسېږې هغه ستا مېړہ نه دئ ...ښځه هك پك حريانه شوه او وئې ويل :دايس نه چي ته
پيغمرب وې!!  ....زه دومره پوهېږم چي مسيح راتلونىك دئ ،تاسو يهودان هم دا خربه منئ ،كله
چي هغه رايش ټولي خربي به څرگندي يش ،عيسىورته وويل :زه همغه مسيح يم ،په دې وخت
كي شاگردان راورسېدل ،كه څه هم له دې حريان شول چي هغه له يوې ښځي رسه خربي كوي
خو د څه ويلو جرأت ئې ونه كړ ،هغي ښځي خپل منگى پرېښود ،كيل ته والړہ او خلكو ته ئې
وويل :راشئ هغه څوك وگورئ چي ما ته ئې زما ټول مخكني كړي كارونه راپه گوته كړل ،آيا
گامن نه كوئ چي دى به همغه مسيح وي؟ خلك له كيل راووتل چي عيىس وگوري ،په دې وخت
كي شاگردانو ارصار كولو چي دى څه وخوري خو ده وويل :زه دايس خوراك لرم چي تاسو ترې
خرب نه يئ ... ،زما خوراك دا دئ چي د خداى غوښتني تررسه كړم او هغه كار وكړم چي ما ته ئې
سپارىل دئ!! آيا دا گامن كوئ چي د فصلونو تر رېبلو ال څلور مياشتي پاته دي ،شا و خواته مو
وگورئ چي د خلكو يو لوى پټى د رېبلو لپاره تيار دئ ،لوگري به ډېره ښه بدله ترالسه كړي كه دا
محصول په آسامني گودامونو كي ذخريه كړي ،څومره سرت بركت به د كرونيك او رېبونيك په برخه
يش!! دا متل دلته هم صدق كوي چي نورو وكرل او موږ ورېبل!! ...ډېر خلك راغلل او اميان ئې
راوړ او له عيىس نه ئې وغوښتل چي له دوى رسه كيل ته والړ يش ،وررسه والړ او دوه ورځي ئې
وررسه تېري كړې!!
دلته هم گورئ چي عيىس عليه السالم ته دايس خربي منسوب شوې چي مخاطب ئې په
مطلب نه پوهېږي ،له ښځي اوبه غواړي ،خو بيا همدې ښځي ته وايي :كه زه دې پېژندىل وى نو
له ما به دي د حيات اوبه غوښتې وې!!! په دايس حال كي چي هغې هيڅ څه نه وو ترې
غوښتي!! ښځي ته نه وايي چي د حيات له اوبو د ده مراد څه دئ ،څنگه به ئې تلپاته ژوند په
برخه كېږي ،څنگه به د تل لپاره له تندي ژغورل كېږي!! دايس خربي خو له هغه چا رسه ښايي
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چي له خلكو او د دوى له عقل رسه لوبي كوي نه له پيغمرب رسه چي خلكو ته واضح پيغام او
څرگنده الرښوونه لري ،خلكو ته د نجات الر ښيي او اللّٰه تعاىل ئې د همدې لپاره خلكو ته لېږي،
گورئ چي د بايبل د وينا له مخي هغه بدكاره ښځه چي له پردي سړي رسه اوسېده په همدې
رسه له ژغورل شوو وگڼل شوه چي مسيح ئې وپېژاندو ،په دايس حال كي چي بايبل په خپله په
نورو ځايونو كي وايي چي دا مهمه نه ده چي څوك په دې پوه يش چي دا كس پيغمرب دئ ،مهمه
دا ده چي د پيغمرب متابعت ويش ،كه يوازي پېژندا كافي وى نو عيىس عليه السالم به د يهودو
هغه مذهبي مرش ته نه ويل چي ته ال په دې نه پوهېږې چي جنت او د خداى ملكوت ته د
دا خلېدو الر كومه ده!! همدا راز گورئ چي خپلو شاگردانو ته د ده خربي دايس گڼي چي نه
واضح معنى لري او نه هغوى پرې پوهېږي :زه دايس خوراك لرم چي تاسو ترې خرب نه يئ!! زما
خوراك دا دئ چي د خد اى غوښتني تررسه كړم او هغه كار وكړم چي ما ته ئې سپارىل دئ!!  ...دا
متل دلته هم صدق كوي چي نورو وكرل او موږ ورېبل!! ...موږ نه پوهېږو چي دا متل دلته
څنگه صدق كوي؟ كه له كرلو او رېبلو مراد د كليوالو الرښوونه او هدايت وي نو دلته خو كرل او
رېبل دواړہ په خپله عيىس عليه السالم كړي ،نه نورو!! عيىس عليه السالم خو وږى او تږى وو،
خوراك او څ ښاك ئې كاوو ،د دې معنى څه ده چي شاگردانو ته وايي :زه دايس خوراك لرم چي
تاسو ترې خرب نه يئ؟!!
بايبل له دې وروسته عيىس عليه السالم ته څو معجزې منسوبوي او وايي :د يوه افرس بيامر
زوى ئې روغ كړ ،يوه دايس ناروغ ته ئې شفا وركړہ چي اته دېرش كاله د يوه حوض خوا ته په
دې طمع پروت وو چي كله د حوض اوبه وخوځېږي نو دى به ورودانگي او روغ به يش ،دا
حوض د ښار د يوې دروازې خوا ته وو ،چي د پسه دروازه نومېده ،مشهوره شوې وه چي دې
حوض ته په كال كي يو ځل فرشته راځي او په كي المبي ،د اوبو خوځېدا د فرشتې د المبو نښه
گڼل كېده او د خل كو باور دا وو چي كه له فرشتې وروسته هر څوك تر نورو مخيك په دې حوض
كي وملبېږي نو له هري بيامرۍ روغېږي .دې بې وزلي ته دا فرصت په الس نه وو ورغىل ،مفلوج
وو ،نور به ترې مخيك شول ،عيىس عليه السالم ولېدو او هغه ته ئې وويل :خپله بسرته ونغاړہ او
خپل كور ته والړ شه چي نور نو ته روغ يې!! د بايبل ليكونيك ته وايم :څومره كسان به په دې
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طمع دې حوض ته راغيل وي؟ او له روغېدو پرته به تليل وي؟ خو د خلكو باور همغيس پاته
شوى او نور ورته راغيل او كلونه كلونه ئې د هغه خوا ته تېر كړي؟ ته چي عيىس عليه السالم او
د ده شاگردانو ته كوم ي معجزې منسوبوې آيا د دغه حوض له كراماتو څه توپري لري؟ ما ته خو
دايس ښكاري چي د نړۍ په گوټ گوټ كي دې حوض ته ورته مقامات هومره دې چي شمېرل
ئې گران دي ،كه ووايو د هر كيل خوا ته خلكو او مخصوص ًا ټگامرانو دايس ځايونه ټاكيل او هغوى
ته ئې دايس كرامات او تر دې هم زيات منسوب كړي مبالغه مو نه ده كړې ،ډېرو قربونو او
زيارتونو ته خلك په همدې طمع درومي او په دايس حال كي چي هيچا ته ئې هيڅ گټه نه ريس
خو بيا هم د منونكو اعتقاد ئې نه يوازي نه كمزورى كېږي بليك مريدان ئې تر مخيك زياتېږي!! د
شيطان د مبلغينو شمېر او پر جاهالنو د دوى د تبليغ اغېز هومره دئ چي كوىل يش په دايس
مقاماتو د باور لرونكو شمېر كمېدو ته پرې نه ږدي!! ته خو د حوض خوا ته د يوه مفلوج يادونه
كوې ،مشهد ته والړ شه دايس بيامران به وگورې چي د زيارت له ستنو رسه ئې ځان په زنځېرونو
تړلي او وايي :امام رضاء! زه دې سپى يم ،زما مراد تررسه كړہ!! آيا پوهېږې چي په دې زيارت
څومره رسه زر لگول شوي؟ او دا له كومه ترالسه شوي؟ كه پوه شې نو حريان به شې ،دا ټول له
هغو ترالسه شوي چي د زيارت په كراماتو باور لري خو هيڅ كرامت ئې په خپلو سرتگو نه دئ
ترې ليدىل!! او دا د هغه چا قرب دئ چي له خپل كور كيل هجرت او له خپلو دښمنانو تېښتي ته
مجبور شوى وو او ويل كېږي چي ډېره موده د وخت له حاكم رسه ملگرى وو ،خو هغه وغوښتل
چي دى ووژني ،نو د رشبت په نامه ئې په زهرو لړىل جام وركړ چي وئې څښي او دى پوهېدو
چي په دې كي زهر اچول شوي خو رسه له دې ئې وڅښل او (شهيد!!) شو!! آيا پوهېږې چي دا
خربي ئې ولي په ده پيس جوړي كړې دي؟ دا د دې لپاره چي دى د خداى له لوري منصويص
امام گڼي ،د دوى د عقېدې او باور خالف دغه منصويص امام له بل رسه بيعت كړى!! اوس نو
دوى مجبور دي د دې لپاره څه توجيه جوړہ كړي ،نو ځكه غواړي وښيي چي ده په (ظاهر) كي
بيعت كړى وو خو په (باطن) كي مخالف وو( ،تقيه) ئې كوله ،د وخت حاكم پرې پوهېدو ،نو
ځكه ئې د ده د وژلو پرېكړہ وكړہ!! خو دغه بې بنسټه استدالل دوى له بيل ستونزي رسه مخامخ
كوي ،د ا پوښتنه ئې مخي ته ږدي چي دا امام خو بايد په غيب پوهېدى ،ولي ئې د زهرو جام
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وڅښلو؟ ولي ئې ځان په خپل الس ووژلو؟ ولي ئې له دې حالت ځان ونه شو ژغورىل؟ څوك چي
په خپل ژوند كي له وېري (تقيه) كوي ،خپل (ظاهر) د (باطن) خالف جوړوي او له مجبوريت او
وېري د زهرو جام په رس اړوي ،هغه به له مرگه وروسته څنگه د بل مرسته وكوىل يش؟ دې
پوښتنو ته هغوى يو ځواب لري :ستاسو عقيده خرابه ده!! كه مو عقيده سمه وى دا پوښتني به
مو نه كولې!!! د بايبل منونكو ته وايو :گورئ چي تاسو په خپلو رشكي عقائدو كي يوازي نه يئ،
په دې كږہ الر ډېر نور دررسه روان دي.
موږ د عيىس عليه السالم په معجزو اميان او باور لرو ،قرآن په ډېر وضاحت او تفصيل رسه د
ده معجزې بيانوي ،خو قرآن وايي چي دا معجزې د اللّٰه تعاىل په إذن او حكم تررسه كېدې ،په
كوم ځاى او وخت كي چي ا ّٰلله تعاىل د دغو معجزو څرگنديدا رضوري او مفيد گڼله همغه وخت
تررسه كېدې ،دا د عيىس عليه السالم ذاتي كار نه وو ،د ده په خوښه او اختيار نه تررسه كېدې،
(بايبل هم وايي چي عيىس خلكو ته وويل :زه په خپله خوښه او ميل كوم كار نه كوم) ،قرآن
وايي چي دى ال د مور په غېږ كي ماشوم وو چي خلكو ته ئې همغه خربي كولې چي په ځوانۍ
كي ئې كولې ،خو د ده لومړنۍ خربي دا وې:
ََ
َ
َ
َ َ
َََ
َ َ
َُۡ
ۡ َ
َ ُ ُ
ً
َََ َ
قال إِنِي عبد ٱللهِ ءاتىن ِ َي ٱلِكت َب َوجعلنِي نب ِ ّٗيا * َوجعلنِي ُم َب َاركا أ ۡي َن ما كنت َوأ ۡو َصنِي بِٱلصلو ِة
َ َۡۡ ََ َ
ََ َ ُۡ ُ َ
َۢ َ
َوٱلزكو ِة ما دمت ح ّٗيا * َو َبرا ب ِ َول ِدت ِي َول ۡم يَجعلن ِي جب ٗارا ش ِق ّٗيا * مريم32 -30 :
زه د خداى بنده يم ،كتاب ئې راكړى ،پيغمرب ئې گرځوىل يم او چي چېري وم بركت ئې راپه برخه
كړى او چي تر څو ژوندى وم په ملانځه او زكات ئې گامرىل يم او په دې چي د مور په اړہ به
نېيك كوونىك وم او جابر او بد بخته سخت زړى به نه وم.
دا هغه اسايس خربي دي چي بايبل د ټولو انبياوو په اړہ هېري كړې دي ،معجزې ئې له
مبالغو په ډكو الفاظو رسه بيانوي خو د دوى اصيل خربي نه كوي!!
بايبل له دې وروسته لييك چي عيىس پنځو زرو كسانو ته د يوې غونډۍ پر رس خوراك وركړ،
ټول ئې په پنځو ډوډيو او دوو ماهيانو ماړہ كړل او په پاى كي دولس ټوكرۍ اتامونه ترې پاته
وو!! بيا لييك چي عيىس خپل شاگردان هغه وخت له غرقېدو وژغورل چي په كشتۍ كي سواره
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ول ،ناڅاپي طوفان راغى ،نږدې وو چي كشتۍ غرقه يش ،هوا تياره وه ،ناڅاپه ئې عيىس وليدو
چي د اوبو پر رس راروان دئ ،دوى غوښتل هغه په كشتۍ كي له ځان رسه سور كړي ،خو متوجه
شول چي كشتۍ ساحل ته رسېدلې ...بيا لييك چي سبا خلك د همغي غونډۍ خوا ته منتظر ول
چي عيىس بيا وگوري ،خو خرب شول چي هغه له سيند نه تېر شوى ،پيس ورغلل ،وئې موندو،
پوښتنه ئې ترې وكړہ :استاده! دلته څنگه راغلې؟ عيىس ځواب وركړ :حقيقت دا دئ چي تاسو د
خوراك لپاره زما خوا ته راغيل يئ نه په ما د اميان لپاره ...دوى وپوښتل :څه وكړو چي خداى له
مو ږ رايض يش؟ عيىس وفرمايل :خداى له تاسو غواړي چي په ما اميان راوړئ ،زه د ده له لوري
لېږل شوى يم ،هغوى وويل :كه غواړې چي موږ په دې خربي اميان راوړو چي ته مسيح يې نو
بايد تر دې زياتي معجزې راوښيې ،هره ورځ موږ ته وړيا ډوډۍ راكړہ ،همغيس لكه موىس چي
زموږ نيكونو ت ه په بېديا كي وركوله ،عيىس وويل :دا ومنئ چي زما خداى دوى ته ډوډۍ وركوله
نه موىس او نن هم خداى له آسامنه حقيقي ډوډۍ تاسو ته دركړې!! دا حقيقي ډوډۍ خداى له
آسامنه رالېږلې چي خلكو ته تلپاته ژوند ورپه برخه كړي!! وئې ويل :باداره! له دغي ډوډۍ هره
ورځ موږ ته څه راكړہ ،عيىس ځواب وركړ :دا حقيقي ډوډۍ زه په خپله يم ،څوك چي زما خوا ته
رايش هيڅكله نه وږى كېږي او څوك چي په ما اميان راوړي هيڅكله به تږى نه يش!!  ...يهودانو
اعرتاضونه پيل كړل چي ولي عيىس وايي زه له آسامنه راغلې ډوډۍ يم؟ مگر دى د يوسف زوى
نه دئ؟ موږ ئې مور او پالر پېژنو ...عيىس وويل :دا حقيقت دئ چي له آسامنه نازله شوې
ډوډۍ زه يم ،چا چي دا ډوډۍ وخوړله تر ابده به ژوندى وي!! دا ډوډۍ په حقيقت كي زما بدن
دئ چي فدا كوم ئې ترڅو خلك وژغورل يش!! تر څو چي د مسيح بدن ونه خورئ او ويني ئې
ونه څښئ هيڅكله نه شئ كوىل چي ابدي ژوند ترالسه كړئ!! زما بدن واقعي خوراك او زما ويني
واقعي څښاك دي ،څوك چي زما بدن وخوري او زما ويني وڅښي ،زه به په ده كي پاته شم او
دى په ما كي !! بايبل ورپسې لييك :د دې خربو درك كول دومره گران وو چي حتى د عيىس
شاگردانو هم يوه بل ته ويل :گرانه ده چي پوه شو دى څه ويل غواړي؟ څوك كوىل يش د ده د
خربو په مراد او مقصد پوه يش؟!!
نه پوهېږو دا څنگه معجزې او دا څنگه خربي دي؟ وايي چي نن د يوې معجزې په ليدلو رسه
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پنځو زرو كسانو اميان راوړ ،دايس اميان چي سبا په مسيح پيس له هغه سيند تېر شول چي له
كشتۍ پرته څوك نه شو ترې تېرېدى ،خو سبا دغو ټولو كسانو مسيح يوازي پرېښود او ترې
والړل ،دا ځكه چي د ده خربي ئې درك نه كړى شوې!! نه پوهېږو د بايبل ليكونىك عيىس عليه
السالم ته د دايس خربو له منسوبولو څه مقصد لري؟ آيا مقصد ئې د ده ستاينه ده او غواړي په
دې رسه د ده مقام لوړ كړي؟ دا خو په حقيقت كي هغه ته يو لوى عيب منسوبول دي ،څوك
چي د خپل مخاطب له سويې لوړي خربي كوي او اورېدونيك د ده د خربو په مطلب نه پوهېږي،
په حقيقت كي يو كم زورى او ضعيف مبلغ دئ ،هم خپل وقت ضايع كوي او هم د خپلو
مخاطبينو ،د عيىس عليه السالم په څېر يو حكيم پيغمرب به څنگه خلكو ته دا خالف واقع ،بې
معنى او مبهمي خربي كوي چي له آسامنه نازله شوې ډوډۍ زه يم!! زما بدن حقيقي خوراك
دئ!! او زما وينه حقيقي څښاك!! څوك چي زما بدن وخوري او زما ويني وڅښي ابدي ژوند به
ئې په برخه يش!! زه به په ده كي پاته شم او دى په ما كي!! بايبل په خپله لييك چي له دې وينا
وروسته ټول شاگردان ترې والړل ،يوازي دولس كسان وررسه پاته شول ،دوى ته هم عيىس وويل
چي تاسو چېري ځئ؟ هغوى ورته وويل :له تا پرته چا ته ورشو؟ د دې معنى دا ده چي دايس
خربي نږدې ملگري او شاگردان هم ترې بېل كړل!! دا خربي حقيقت نه لري ،د مسيحيانو ټگامرو
مذهبي مرشانو جوړي كړې دي ،دوى د رحامني ماښامني په نامه يو مذهبي دود رائج كړ ،د دې
دود لپاره ئې دا خربي عيىس عليه السالم ته منسوب كړې ،په دې مراسمو كي مسيحيان په كليسا
كي راغونډوي ،خوراك او څښاك پرې وېيش او دې ته د مسيح د بدن او وينو نوم وركوي او ورته
وايي :دغه رشاب چي تاسو په دې رحامني ماښامني كي څښئ په دې رسه ستاسو وينه د مسيح
په ويني بدلېږي او دا سپېڅلې ډوډۍ چي په دې ماښام ئې تاسو خورئ په دې رسه ستاسو بدن
د مسيح بدن گرځي!! چي مسيح كېدا دومره آسانه ده نو ولي د كشيش خوا ته نه راځئ؟ ولي
خپيل قربانۍ او خرياتونه كليسا ته نه سپارئ؟!!
گورئ چي خلك له عيىس عليه السالم نه پوښتنه كوي چي موږ څنگه د خپل خداى رضاء
ترالسه كوىل شو؟ بايبل د دې پوښتني ځواب دا گڼي چي عيىس ورته وويل :په ما اميان راوړئ!!
نور نو بايبل څه نه وايي چي د دې اميان معنى څه ده؟ دوى بايد په خپل عميل ژوند كي څه
704

بايبل د قرآن په رڼا كي

وكړي؟ عيىس عليه السالم له دې پرته بله خربه هغوى ته نه لري!! حال دا چي دې خلكو په
عيىس عليه السالم اميان راوړى وو ،د ده معجزې ئې ليدلې وې ،په دې ئې باور كړى وو چي دى
مسيح او د خداى پيغمرب دئ!! آيا بايبل دغه اميان كافي نه گڼي ،دې ته د اميان په سرتگه نه
گوري؟ كه دا اميان نه وي او اميان له دې عالوه نوري غوښتني او مقتضيات هم لري نو بايبل ولي
د هغوى له بيانولو ډډہ كوي؟!!
بايبل لييك چي حتى د عيىس وروڼو هم په ده اميان نه وو راوړى ،حتى په ملنډو ملنډو او د
طعنې په توگه به ئې ده ته ويل :يهوديه ته والړ شه چي نور خلك هم ستا معجزې وگوري!! كه
ځان دايس پټ كړې نو بيا خو شهرت ته نه شې رسېدىل ،كه په رښتيا سرت شخصيت يې نو دا نړۍ
والو ته ثابته كړہ! ! دا خربي ئې ځكه ورته كولې چي د يهوديه خلكو د ده د وژلو پرېكړہ كړې وه
او ده هلته له تلو ډډہ كوله!!

د يوې بدملني ښځي محاكمه
• يوحنا تر دې عنوان الندي لييك ...:عيىس د خداى كور ته والړ ،خلك ئې شاو خوا كي راغونډ
شول ،عيىس كښېناست او دوى ته ئې تعليم وركول پيل كړ ،د قوم مرشانو او فريسيانو يوه بدملنه
ښځه چي په زنا ئې نېولې وه ،ترالس نيولې د خلكو مخي ته راوسته او عيىس ته ئې وويل:
استاده! موږ دا ښځه د زنا په حالت كي موندلې او نيولې ده ،د موىس د قانون مطابق بايد ووژل
يش ،خو ستا نظر څه دئ؟ د دوى مقصد دا وو چي عيىس دايس څه ووايي چي د ده د محاكمې
بهانه په الس وركړي ،خو عيىس رس ټيټ واچاوو او په زميك ئې څه ليكل پيل كړل ،د قوم مرشانو
ټينگار وكړ چي دى څه ووايي ،نو عيىس رس رااوچت كړ او وئې فرمايل :ډېر ښه! دومره ډبري
پرې ووروئ چي ومري ،خو لومړۍ ډبره به هغه څوك ولي چي گناه ئې نه وي كړې!! بيا ئې
خپل رس ټيټ واچاوو ،د قوم مرشان يو په بل پيس ووتل ،تر هغه چي د خلكو په وړاندي يوازي
دا ښځه او عيىس پاته شول ،عيىس بيا رس رااوچت كړ او ښځي ته ئې وويل :هغه خلك چي ته ئې
نيولې وې څه شول؟ حتى يو كس هم پاته نه شو چي تا محكومه كړي؟ ښځي وويل :نه باداره،
عيىس وفرمايل :زه هم تا نه محكوموم ،ځه نور گناه مه كوه.
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يوحنا له دې وروسته له يهودانو رسه د عيىس عليه السالم ځيني خربي رااخيل ،دايس خربي
چي هغوى په ځواب كي ورته وويل :اوس معلومه شوه چي ته لېوىن يې ،ته يو پردى او سامري
يې ،ابراهيم او ټول نور پيغمربان مړہ شول او ته موږ ته وايې :څوك چي زما اطاعت وكړي ،هغه
نه مري ،يعني ته له ابراهيم او له نورو پيغمربانو هم لوړ يې ،هغوى خو مړہ شول!! ته ځان ته
په كومه سرتگه گورې؟  ...عيىس وويل :له دې د مخه چي ابراهيم دنيا ته رايش زه موجود وم... ،
د قوم مرشانو چي نور ئې د ده خربي نه شوى زغمىل ،ډبرو ته الس كړ چي وئې وژني ،خو عيىس
د دوى له اړخه تېر شو او د خداى له كوره ووت او د دوى له نظره غائب شو!!
ورپسې د عيىس عليه السالم په الس د يوه دايس ناروغ د روغېدا قصه رااخيل چي له موره
ړوند پيدا شوى وو ،د يهودانو مذهبي مرشانو ترې پوښتنه وكړہ چي د چا په الس روغ شوې؟
هغه ورته وويل :يو كس چي عيىس نومېږي ،دوى په دې خربي باور ونه كړ ،د ړوند له مور او
پالر نه ئې پوښتنه وكړہ ،هغوى ورته وويل :هو؛ دا زموږ زوى دئ ،ړوند وو اوس روغ شوى ،نه
پوهېږو څنگه او د چا له لوري روغ شو!! دوى دا كس بيا راوغوښتو او ورته وئې ويل :د خداى
شكر په ځاى كړہ ،د عيىس نوم مه اخله ،ځكه موږ پوهېږو چي هغه شياد او شيطان كس دئ،
هغه ورته وويل :زه نه پوهېږم چي هغه ښه سړى دئ كه بد ،دومره پوهېږم چي زما سرتگي د ده
په دعاء روغي شوې ... ،عجيبه ده چي تاسو د دايس چا په اړہ معلومات نه لرئ چي ړوند ئې په
دعاء روغ شو!! هرڅوك پوهېږي چي خداى د بدو او شيطانو خلكو دعاء نه اوري ،د دنيا له
پېدايښته تر نن پوري دايس څوك نه دئ پيدا شوى چي له موره ړوند پيدا شوى دي د ده په
دعاء روغ يش ،كه دى د خداى له لوري نه وي څنگه دا كار كوىل يش؟ هغوى پرې چيغي كړې،
اې حرامي! ته موږ ته سبق راښيې؟ كله چي عيىس خرب شو ده ته ورغى او ورته وئې ويل :آيا ته
په مسيح اميان لرې؟ هغه ورته ويل :باداره! راته ووايه چي مسيح څوك دئ؟ عيىس ورته وويل:
تا هغه ليدىل او همدا اوس له تا رسه خربي كوي ،هغه وويل :هو؛ خدايه! ما اميان راوړى او د
عيىس ملانځنه ئې په ځاى كړہ.
بايبل له دې وروسته عيىس عليه السالم ته يوه دايس غلطه خربه منسوبوي چي نه يوازي د
ده بليك د هر پيغمرب له لوړ شأن نه ډېره ډېره لري ده ،لييك چي عيىس وويل( :څوك چي د
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پسونو غوجل ته له دروازې داخل نه يش بليك له دېواله ورواوړي نو يقيناً چي هغه غل دئ ،ځكه
چي د مېږو شپون تل له دروازې ورننوځي او دروازه وال هم شپون ته دروازه پرانيزي ،مېږي د
ده غږ پېژني او په اورېدو رسه ئې د هغه خوا ته وريش ،شپون د هري يوې نوم اخيل او بهر ئې
بيايي ،هغه د مېږو په مخ كي درومي او دوى ورپسې خوځېږي ،ځكه د ده غږ پېژني ،مېږي په
نابلد كس پيس نه ځي ،بليك له هغه تښتي ،ځكه چي دوى ئې له غږ رسه بلدې نه وي) ،چا چي
دا خربي واورېدې د عيىس په مقصد پوه نه شول ،نو عيىس په خپله ورته توضيح كړہ او وئې
ويل :د مېږو لپاره زه دروازه يم ،څوك چي له ما مخيك راغلل ټول غله او الري شكوونيك ول ،د
همدې لپاره واقعي مېږو د هغوى خربو ته غوږ ونه نيولو ،هو؛ زه دروازه يم!! څوك چي له دې
دروازې ننوځي ژغورل كېږي ،په داخل او بهر كي به گرځي او سمسوره ورشه او څرځاى به ئې په
برخه كېږي ،د غله كار دا دئ چي غال وكړي ،ووژني او له منځه يويس ،خو زه راغىل يم چي تاسو
ته واقعي او ابدي ژوند درپه برخه كړم ،زه ښه او زړہ سوانده شپون يم ،ښه شپون له خپل ځان
نه تېرېږي چي مېږي له لېوانو وژغوري ،خو هغه څوك چي مزدور دئ او شپون نه دئ ،كله چي
وگوري لېوه په رمې بريد كوى نو مېږي پرېږدي او وتښتي ،دا ځكه چي مېږي د ده نه دي او دى
ئې شپون نه دئ ... ،زه ښه او مهربانه شپون يم ،مېږي مي ما پېژني او زه دوى پېژنم ،دايس لكه
زما پالر چي ما پېژني او زه دى پېژنم ... ،څوك نه يش كوىل په خپل زور رسه ما ووژني ،زه په
خپله ځان قربانۍ ته وړاندي كوم ،ځكه د دې اختيار او قدرت لرم چي كله وغواړم خپله سا
وركړم او بېرته ئې ترالسه كړم ،زما پالر دا اختيار ما ته راكړى!!
دلته څو خربي د غور وړ دي:
• په دې مثال كي ويل شوي چي عيىس عليه السالم تر ځان د مخه نور پيغمربان غله او الره
شكوونيك گڼيل!! دا په دايس حال كي چي د همدې بايبل په نورو برخو كي هغه د مخكنيو
پيغمربانو عليهم السالم ستاينه او تصديق كړى او وييل ئې دي چي زه د مخكنيو پيغمربانو د
رشيعت د لغو كولو لپاره نه يم راغىل ،بليك د بشپړ كولو لپاره راغىل يم .څنگه ممكنه ده چي د
عيىس عليه السالم له مباركي خولې د ابراهيم عليه السالم ،موىس عليه السالم او نورو پيغمربانو
عليهم السالم په اړہ دايس خربي ووځي؟
بايبل د قرآن په رڼا كي

707

• په دې مثال كي يو ځاى عيىس عليه السالم له دروازې رسه تشبيه شوى او په بل ځاى كي له
ښه او زړہ سواند شپون رسه ،دا تشبيه په خپله ښيي چي پورتنۍ وينا د كوم كمزوري ليكونيك
لخوا جوړہ شوې او عيىس عليه السالم ته منسوب شوې!!
• اللّٰه تعا ىل د هيچا د مرگ او ژوند اختيار هغه ته نه دئ سپارىل ،د دې پرېكړہ فقط اللّٰه تعاىل
كوي چي څوك كله پيدا يش او كله د مرگ داعي ته لبيك ووايي ،كه دا اختيار د عيىس عليه
السالم په الس كي وى نو نه به د ده كوم شاگرد وژل كېدو او نه به د بايبل په وينا دى په خپله
په صل يب ځړول كېدو!! قرآن په دې اړہ يوه ډېره ارزښتناكه الرښوونه لري او فرمايي :چا ته چي
تاوان رسېږي او له كړاوونو او ستونزو رسه مخامخ كېږي ،دا ښيي چي د ده په واك كي نه د گټي
اختيار او واك شته او نه د تاوان او رضر د دفع كولو قدرت او اختيار ،پيغمرب عليه السالم ته
فرمايي:
ُ َ َ ُ ۡ
َۡ
َۡ َ َ َ َ َ َٓ ُ َۡ ُ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َۡ َ ُ
قل َٓل أ ۡمل ِك ل ِنَف ِسي نف ٗعا َوَل ض ًّرا إَِل ما شاء ٱلله ۚ َولو كنت أعل ُم ٱلغ ۡي َب ِلستكث ۡرت ِم َن ٱلخ ۡي ِر
َ َ
َۡ ۡ َ
ُ ُ ۡ ََ۠ َ َ
َوما َمسن ِ َي ٱلس ٓوء ۚ إِن أنا إَِل ن ِذير َو َبشِ ير لِقوٖم يُؤ ِمنُون * اَلعراف188 :
وواي ه :نه د ځان لپاره د گټي (رسولو) واك لرم او نه د رضر او تاوان (دفع كولو) ،مگر هغه څه
چي اللّٰ ه ئې وغواړي او كه په غيب پوهېدى نو ډېر خري او ښېگڼه به مي ترالسه كړې وه او تاوان
به نه رارسېدو ،زه خو مؤمنانو ته د يوه خربدارى وركوونيك او زېرى وركوونيك پرته بل څه نه يم.
په يقين رسه ويىل شو چي خپل قوم ته د عيىس عليه السالم وينا به همدايس وه لكه دلته
چي قرآن فرماييل او د بايبل خربه يو كركجن تور او اتهام دئ او عيىس عليه السالم د دايس غلطي
خربي له كولو ډېر برئ او لري!
دلته به د بايبل له يوې بيل مغالطې رسه مخامخ شئ ،عيىس عليه السالم ته دا خربه
منسوبوي چي وايي :زه او زما پالر خداى يو يو!! لييك چي عيىس د خداى د كور په صحن كي
گرځېدو ،د يهودو مرشان د ده شاوخوا كي راغونډ شول او ورته وئې ويل :تر كله غواړې موږ په
شك او ترديد كي وساتې؟ كه همغه مسيح يې نو موږ ته په واضح توگه ووايه ،عيىس ځواب
وركړ :ما مخيك تاسو ته وييل دي خو تاسو باور ونه كړ ،هغه معجزې چي زه ئې ښيم ثابتوي چي
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زه مسيح يم ،خو تاسو اميان رانه ووړ ،دا ځكه چي تاسو زما پسونه نه يئ ،زما مېږي زما غږ
پېژني ،زه ئې هم پېژنم ،هغوى په ما پيس راځي ،زه هغوى ته تلپاته ژوند وربخښم چي هيڅكله
ونه مري ،څوك نه يش كوىل هغوى له ما واخيل ،ځكه زما پالر خداى ما ته راكړې دي ،هغه تر
هرچا زورور او قوي دئ ،هيڅوك نه يش كوىل هغوى زما له پالره واخيل ،زه او زما پالر خداى يو
يو!! د قوم مرشانو تېږو ته الس كړ چي وئې وژني ،عيىس وفرمايل :د خداى په امر او له خلكو
رسه د مرستي لپاره مي ډېري معجزې وښودې ،د كومي معجزې په سبب مي وژنئ؟ دوى ځواب
وركړ :موږ د هغه كفر لپاره غواړو تا ووژنو چي ته ئې وايې ،نه ستا د ښو كارونو په سبب ،ځكه
چي ته يو انسان يې خو د خدايۍ دعوى كوې!! عيىس ځواب وركړ :آيا ستاسو په تورات كي نه
دي ليكل شوي چي ( تاسو خدايان يئ)؟ كه په آسامني كتاب كي چي د غلطي خربي راتگ په كي
محال دئ ،هغه چا ته چي د خداى پيغام وررسېدىل وايي چي تاسو خدايان يئ ،نو كه هغه څوك
چي خداى په خپله سپېڅىل كړى او نړۍ ته ئې لېږىل ،ووايي چي زه د خداى زوى يم ،نو آيا دا
كفر دئ؟ كه ما معجزې ونه ښودې په ما اميان مه راوړئ او كه مي وښودې نو كه په ما اميان نه
راوړئ لږ تر لږہ زما په معجزو اميان راوړئ چي پوه شئ پالر مي زما په وجود كي دئ او زه د ده
په وجود كي!! بيا ئې وغوښتل چي دى ونييس خو دى والړ او ترې لري شو!!
د دې برخي څو خربو ته لږ ځري شئ:
• عيىس عليه السالم ته له منسوب شوو خربو معلومېږي چي په تورات كي د پيغمربانو عليهم
السالم او صالحو او نېكو بندگانو لپاره دايس الفاظ په مجازي معنى راغيل چي د آقا ،بادار ،ساالر
او د خداى د زوى په معنى وو ،د كږو زړونو خاوندانو دغه الفاظ په حقيقي معنى تعبري كړي ،د
دې په ځ اى چي ووايي :د خداى د زوى معنى دا نه ده چي خداى ئې پالر دئ او دى ترې پيدا
شوى ،بليك مراد ئې دا دئ چي اللّٰه تعاىل ته دومره نازوىل دئ لكه زوى خپل پالر ته ،خو مرشكو
مذهبي مرشانو د دې الفاظو غلط تعبري وړاندي كړى او له عيىس عليه السالم ئې د خداى حقيقي
زوى جوړ كړى.
• د عيىس عليه السالم له ځوابه دا هم معلومېږي چي د ځان په اړہ د خداى د زوى لفظ كارول
دايس دئ لكه په تورات كي چي هغو خلكو ته د (ساالر ،بادار يا خداى) نوم راغىل چي د اللّٰه
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تعاىل پيغام وررسېدىل ،دا لفظ به حتامً د انگريزي الرډ ( )Lordته ورته لفظ وو چي په پښتو كي
په ساالر او بادار رسه تعبري كېږي ،په انگريزي كي دا لفظ د خداى په معنى هم راځي او د ساالر
او بادار په معنى هم ،هغه ټگامر مذهبي مرشان چي د خلكو له عقل رسه لوبي كوي او د الهي
كتابونو الفاظ د خپلو غلطو افكارو لپاره غلط تعبريوي ،په هغه ځاى كي هم دا الفاظ په حقيقي
معنى تعبريوي چي په حقيقت كي په مجازي معنى راغيل.
• عجيبه ال دا ده چي د كومو الفاظو په كارولو رسه چي يهودي مرشانو عيىس عليه السالم د
كفر په ويلو تورنولو ،د مسيحيانو ټگامرو مذهبي مرشانو له همدغو الفاظو دا كركجنه رشكي
عقيده راوايسته چي عيىس عليه السالم د خداى حقيقي زوى او يو له دريو خدايانو دئ او يا په
خپله خداى د ده په شكل كي زميك ته راكوز شوى!! دا په دايس حال كي چي عيىس عليه السالم
له خپلو دغو الفاظو هم د يهودي مرشانو تعبري ردوي او هم هغه تعبري چي مسيحيان ئې ترې
لري!! عيىس عليه السالم له دې خربي چي زه او زما پالر خداى يو يو او زه د خداى زوى يم ،د
دغو دواړو ډلو تعبري ردوي او د تورات له هغي خربي رسه ئې ورته گڼي چي د نورو پيغمربانو او
د دوى د اتباعو په اړہ راغلې!!
يوحنا له دې وروسته عيىس عليه السالم ته د يوه مړي د راژوندي كولو معجزه منسوبوي او
لييك :د ايلعازر په نامه يو كس ناروغ شو ،خويندو ئې چي مريم او مرتا نومېدې عيىس ته احوال
ولېږو چي دوست دي ناروغ دئ ،مريم هغه ښځه ده چي د عيىس په پښو ئې ډېر گران عطر
توى كړل او بيا ئې په خپلو وېښتانو پاكي كړې ،كله چي عيىس دا خرب واورېدو وئې ويل :دا
ناروغي به د ايلعازر د مرگ باعث نه يش بليك د خداى د عظمت او جالل د زياتوالي سبب به
يش او زه د خداى زوى به هم له دې پېښي جالل او پرتم ترالسه كړم!!  ...كله چي عيىس د دوى
سيمي بيت عينا ته ورسېدو نو خرب شو چي ايلعازر ئې څلور ورځي مخيك دفن كړى ... ،مرتا ورته
وويل ... :كه له خدايه وغواړې زما ورور به بېرته راژوندى يش ،هغه ورته وويل :ستا ورور به
حتامً راژوندى يش ،هغې وويل :البته چي هغه به له نورو رسه يو ځاى د قيامت په ورځ راژوندى
يش ،عيىس ورته وفرمايل :هغه څوك چي مړي راژوندي كوي هغه زه يم ،څوك چي په ما اميان
ولري حتى كه د نورو په څېر ومري بيا به راژوندى يش ...مريم او د تسليت لپاره راغيل يهودي
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مذهبي مرشان هم هغه ځاى ته راغلل ،عيىس پوښتنه وكړہ چي ايلعازر مو چېري دفن كړى؟ ...د
قرب خوا ته راغلل ،قرب ئې يوې سوړي ته ورته وو چي په خوله كي ئې يوه ډبره ودرولې وه،
عيىس وويل :ډبره لري كړئ ،مرتا وويل :څلور ورځي تېري شوې دي جسد به ئې خراب او متعفن
شوى وي ،عيىس وويل :تا ته مي ونه ويل چي كه اميان راوړې نو د خداى له لوري به عجيب
عجيب كارونه وگورې؟ عيىس آسامن ته وكتل او وئې ويل :خدايه! شكر چي زما دعاء دې
اورېدلې ....بيا ئې په لوړ غږ وويل :ايلعازره! بهر راووځه! ايلعازر په دايس حال كي له قربه
راووت چي كفن ئې ترې تاو وو ،عيىس وويل :خالص ئې كړئ چي روان يش!! د قوم ځينو مرشانو
اميان راوړ ،خو نور فريسيانو ته ورغلل او دا قصه ئې ورته وكړہ ،سرت كاهنان او فريسيان رسه
غونډ شول چي موضوع وڅېړي ،پرېكړہ ئې وكړہ چي دا سړى ډېري معجزې ښيي كه خپيل مخي
ته ئې پرېږدو ټول خلك به وررسه يش او روميان به زموږ په سيمي بريد وكړي ،هم به د خداى
كور وران كړي او هم به قوم له منځه يويس ،سرت كاهن قيافا وويل :ښه دا ده چي يو كس فدا
يش چي ټول قوم وژغورل يش ،آيا دا غوره نه ده چي دا كس د ټول قوم لپاره فدا يش!! قيافا په
حقيقت كي په دې خربي رسه وړاندوينه وكړہ چي عيىس به د خلكو لپاره فدا يش!! دا ئې له
خپله لوري ونه كړہ بليك د روحاني مقام په سبب ورته الهام شوه!!
په دايس حال كي چي موږ په دې باور لرو چي عيىس عليه السالم ته د مړو د ژوندي كولو
معجزه هم وركړى شوې وه خو د بايبل په دې وينا كي څو د اعرتاض وړ خربي تر سرتگو كېږي:
• د يوې نامحرمي ښځي په الس د يوه پيغمرب په پښو عطر تويول او بيا ئې په خپلو وېښتانو
پاكول ،له يوه پيغمرب رسه نه ښايي.
• عيىس عليه السالم ته منسوبه دا خربه غلطه وخته چي دا ناروغي به د ايلعازر د مرگ باعث
نه يش!! ځك ه هغه مړ شو ،بيا راژوندى كېدا ئې د ده له هغي خربي رسه اړخ نه لگوي ،دا ځكه
چي ده نه وو وييل چي وبه مري خو بيا به راژوندى يش!!
• دا خربه هم د معنى له لحاظه غلطه ده او هم د الفاظو له لحاظه چي دا ناروغي به د
ايلعازر د مرگ باعث نه يش بليك د خداى د عظمت او جالل د زياتوالي سبب به يش او زه د
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خداى زوى به هم له دې پېښي جالل او پرتم ترالسه كړم!! د اللّٰه تعاىل عظمت او جالل هيڅكله
كم نه دئ چي كومه پېښه ئې زيات كړي!! د عيىس عليه السالم په څېر يو پيغمرب هيڅكله دايس
غلطه خربه نه كوي ،كه دلته عيىس عليه السالم ته دا خربه منسوبه شوې وى چي :دا پېښه به د
دې باعث يش چي خلك د خداى په عظمت او جالل اعرتاف وكړي او ما د پيغمرب په توگه ومني،
نو دا خربه هم د الفاظو له لحاظه صحيح گڼل كېده او هم د معنى او محتوى له لحاظه.
• دا دوه خربي هم بې بنسټه او غلطي دي چي گواكي عيىس عليه السالم مرتا ته وويل :هغه
څوك چي مړي راژوندي كوي هغه زه يم!! څوك چي په ما اميان ولري حتى كه د نورو په څېر
ومري بيا به راژوندى يش!! دا ځكه چي مړي عيىس عليه السالم نه بليك خداى ئې راژوندي كوي،
د ايلعازر د ژوندي كېدو لپاره عيىس خداى ته دعاء وكړہ او په دې ئې شكر وكړ چي خداى د ده
دعاء قبوله كړہ او دا ځكه چي مسيحيان نه د تل لپاره ژوندي پاته كېږي او نه له مرگ نه ژغورل
كېږي او د قيامت په ورځ خو يوازي مسيحيان نه بليك ټول انسانان ،مسيحي او غري مسيحي،
مؤمن او كافر بياراژوندي كېږي ،عيىس عليه السالم به څنگه دايس غلطي خربي كوي؟
• د قيافا دا خربه چي وئې ويل( :ښه دا ده چي يو كس فدا يش چي ټول قوم وژغورل يش ،آيا دا
غوره نه ده چي دا كس د ټول قوم لپاره فدا يش؟) ،دايس تعبريول چي دا د عيىس عليه السالم په
اړہ يوه وړاندوينه وه او دا خربه ده ته الهام شوې وه!! دا هغه كركجن تحريف دئ چي په بايبل
كي ئ ې ډېري بېلگي او مثالونه مومو!! عجيبه ده! قيافا نورو كاهنانو ته د عيىس عليه السالم د
وژلو فتوى وركوي خو يوحنا د ده فتوى يوه وړاندوينه او د خداى له لوري الهام گڼي!!
يوحنا په دې پيس اورشليم ته د عيىس عليه السالم د تلو قصه كوي او لييك چي د سپېڅيل
كتاب له وړان دويني رسه سم په خره سور ښار ته داخل شو ،خلكو د گالنو په گېډيو او د خرما د
څانگو په خوځولو رسه ده ته ښه راغالست وايو او ويل ئې :راتگ دې مبارك ،ژوندى دې وي د
ارسائيليانو پاچا ،درود پر تا اې د خداى پيغمربه!! ...عيىس وويل :د دې وخت رارسېدىل چي زه په
آسامن كي خپل مخكني جالل ته بېرته وگرځم ...،آيا زه بايد دا دعاء وكړم چي اې پالره! له هغه
چي غواړي پر ما رايش ما وژغوره؟! زه خو د همدې كار لپاره دنيا ته راغىل يم!! نو وايم :اې
پالره! خپل نوم ته عزت او جالل وركړہ!! ناڅاپه له آسامنه يو غږ واورېدى شو چي وئې ويل:
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جالل مي وركړى بيا به هم جالل وركړم!! ځينو دا د تالندي غږ وگڼلو او ځينو وويل چي فرشتې
وررسه خربي وكړې!! خو عيىس وويل :دا غږ ستاسو لپاره وو اوس دا وخت رارسېدىل چي خداى د
نړۍ والو په اړہ قضاوت وكړي او د نړۍ واكمن شيطان له قدرته عزل كړي ،كله چي مسيح له
زميك لوړ كړئ نو هغه به هم ټول خپل لوري ته لوړ كړي!! عيىس په دې خربي رسه په صليب
باندي د ده وژل كېدو ته اشاره كړې وه!!
دلته هم څو غلطي خربي عيىس عليه السالم ته منسوب شوې :عيىس عليه السالم د نورو
انسانانو په څېر په زميك كي او له خپيل مور مرميي نه پيدا شوى ،دا خربه قطع ًا غلطه ده چي ده
وييل :د دې وخت رارسېدىل چي زه په آسامن كي خپل مخكني جالل ته بېرته وگرځم .بايبل له
دې مخيك ليكيل چي عيىس عليه السالم په مكرره توگه دعاء وكړہ چي خداى ئې له دې كړاو
وژغوري ،خو دلته لييك چي ده وويل :آيا زه بايد دا دعاء وكړم چي اې پالره! له هغه چي غواړي
پر ما رايش ما وژغوره؟! زه خو د همدې كار لپاره دنيا ته راغىل يم!! دا خربه هم غلطه ده چي
عيىس عليه السالم په صليب د ځړول كېدو لپاره دنيا ته راغىل وو ،حقيقت دا دئ چي عيىس
عليه السالم د دې لپاره دنيا ته راغىل وو چي د اللّٰه تعاىل پيغام خلكو ته ورسوي ،دى د خداى
پيغمرب وو ،انجيل د خداى پيغام وو ،د ده مأموريت دا وو چي دا الهي پيغام خلكو ته ورسوي،
معجزې ئې د دې لپاره وې چي خلك ئې د خداى د پيغمرب په توگه ومني او انجيل د اللّٰه تعاىل د
پيغام په توگه قبول كړي.
• دا خربه هم ډېره ركيكه او بې معنى ده چي گواكي عيىس عليه السالم وويل :اوس دا وخت
رارسېدىل چي خداى د نړۍ والو په اړہ قضاوت وكړي او د نړۍ واكمن شيطان له قدرته عزل
كړي ،كله چي مسيح له زميك لوړ كړئ نو هغه به هم ټول خپل لوري ته لوړ كړي!! دا ځكه چي
نه خو شيطان د نړۍ واكمن دئ او نه هغه بر په آسامن كي اوسېږي او نه آسامن ته د عيىس
عليه السالم له تلو وروسته شيطان پاته خلك د ځان په لوري لوړ كړي!! د اللّٰه تعاىل د وروستي
قضاوت وخت هم ال تراوسه نه دئ رارسېدىل!! د بايبل منونيك دي موږ ته ووايي :آيا ممكنه ده
عيىس عليه السالم به دايس غلطي او خالف واقع خربي كړې وي؟!!
يوحنا په دې پيس هغه آخري ماشامنى يادوي چي گواكي عيىس عليه السالم له خپلو
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شاگردانو رسه درلود ،د ده خائن شاگرد اسخريوطي هم په كي رشكت كړى وو او همدلته ئې
تصميم ونيولو چي خپله خائنانه نقشه عميل كړي ،عيىس اوبه ،لوښى او توليا راواخيستل او د
خپلو شاگردانو پښې ئې ورووينځلې او بيا ئې وچي كړلې ،كله چي شمعون پطرس ته راورسېدو،
هغه وويل :استاده! ښه نه ده چي ته زموږ پښې راووينځې! عيىس ورته وويل :اوس زما د دې
كار په علت نه پوهېږې ،يو وخت به پوه شې!! پطرس ټينگار وكړ ،خو عيىس ورته وويل :كه ما
دې كار ته پرې نږدې نو زموږ رابطه به رسه قطع يش!!  ...په پاى كي عيىس دوى ته وويل :له دې
كار مي مقصد دا وو چي تاسو همدايس يو د بل پښې ووينځئ!! بيا ئې وويل :آسامني كتاب
وايي :دايس يو كس چي له ما رسه ئې ډوډۍ خوړلې له ما رسه به خيانت وكړي!! حقيقت دا دئ
چي له تاسو به يو كس له ما رسه خيانت وكړي ... ،زه (د دې كتاب ليكونىك يوحنا) د عيىس خوا
ته ناست وم ،ورنږدې شوم او ومي پوښتل :باداره! دا كس څوك دئ؟ هغه ويل :دا هغه څوك
چي زه به يوه گوله مړۍ راواخلم او هغه ته به ئې وركړم ،په دې وخت كي ئې همدا كار
وكړ او يهودا اسخريوطي ته ئې هغه گوله مړۍ وركړہ( ،په نورو ځايونو كي د دې خالف بله خربه
شوې ،ويل شوي چي له ما رسه به يو ځاى لوښې ته الس اوږد كړي!!) ،څنگه چي دا مړۍ د ده
له ستونې تېره شوه ،شيطان ئې زړہ ته ننوت ،عيىس ورته وويل :تلوار وكړہ او كار پاى ته
ورسوه! هيڅوك د دې خربي په مقصد پوه نه شو ،يهودا پورته شو او د شپې په تياره كي ووت،
عيىس د ده له وتلو رسه سم وويل :زما وخت پاى ته رسېدىل!! تاسو ته الرښوونه كوم چي يو له
بل رسه مينه او محبت كوئ ،همدايس لكه زه چي له تاسو رسه محبت لرم ... ،شمعون پطرس
وپوښتل :استاده! ته چېري ځې؟  ...باقي قصه همغيس رانقلوي چي تر دې د مخه د متّٰى او
مرقس په كتابونو كي تر دې عنوان الندي تېره شوې( :په دنيا كي د عيىس د ژوند وروستۍ
ورځي) ،خو څو ډېري غلطي خربي پرې عالوه كوي او لييك :عيىس وويل :زه ځم چي د خداى په
خوا كي تاسو ته ځاى برابر كړم ،كله چي هر څه تيار يش بېرته راځم او تاسو له ځان رسه بيايم،
كه له دې پرته بله خربه وى نو حتامً مي تاسو ته كوله!! ..توما وويل :موږ نه پوهېږو چي ته
چېري ځې نو څنگه به وكوىل شو چي (هلته د درتلو) الر پيدا كړو؟ عيىس وويل :الر زه يم او
ژوند زه يم ،هيڅوك نه يش كوىل خداى ته ورسېږي مگر زما په وسيله!! كه پوهېدى چي زه څوك
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يم ،نو هله به پوه شوي وئ چي زما پالر څوك دئ ،خو له دې وروسته هغه پېژنئ او هغه مو
ليدىل!! فليپ وويل :باداره! خداى موږ ته راوښيه چي همدا زموږ لپاره كافي ده!! عيىس ځواب
وركړ :فليپه! آيا رسه له دې اوږدې مودې چي له تاسو رسه وم بيا هم نه پوهېږئ چي زه څوك
يم؟ چا چي زه وليدمل ،نو پالر خداى ئې ليدىل ،نو نور ولي غواړې چي هغه وگورې؟ آيا په دې
اميان نه لرې چي زه په پالر خداى كي يم او هغه په ما كي؟ كومي خربي چي كوم دا زما خربي
نه دي د پالر خداى خربي دي چي په ما كي ژوند كوي او دا دى دئ چي دا كارونه كوي!! دا عين
ح قيقت دئ ...څوك چي په ما اميان راوړي همغه معجزې تر رسه كوىل يش چي ما تررسه كړې،
حتى تر دې هم سرتي ،ځكه چي زه د پالر خداى لوري ته ځم ،زما د نامه په يادولو رسه هر څه
چي له خدايه وغواړئ نو زه ئې دركوم ،؛ زما نوم واخلئ او چي څه مو زړہ غواړي هغه وغواړئ،
زه ئې دركوم!!  ...زه له خپل پالره غواړم چي روح القدس ستاسو په برخه كړي ...دې ته ورته
ډېري نوري ناپړتي او مسخره خربي عيىس عليه السالم ته منسوبوي ،دا هغه خربي دي چي هيڅ
عقلمن انسان به ئې نه ووايي او نه به ئې ومني ،آيا ممكن ده چي عيىس عليه السالم دې خپلو
شاگردانو ته وييل وي:
• الر زه يم او ژوند زه يم!! پوښتنه كوو  :د دې خربو معنى څه ده؟ عيىس خو انسان دئ نه
الر!! او نه ژوندون!!
• هيڅوك نه يش كوىل خداى ته ورسېږي مگر زما په وسيله!! پوښتنه كوو :دا تر ده مخيك په
زرگونو تېر شوي پيغمربان او د اللّٰه تعاىل صالح بندگان ،چي عيىس عليه السالم ئې نه ليدىل او نه
ئې پېژندىل ،دوى خداى ته نه وو رسېدلي او اللّٰه تعاىل نه وو ترې رايض شوى؟ كه دايس وي نو
بيا خو د بايبل ټولي هغه خربي غلطي دي چي د دغو په اړہ ئې كړې او ليكيل ئې دي چي ځېنو
له خداى رسه خربي كړې ،ځينو په خپلو سرتگو ليدىل او ځيني ئې خپل نازولي زامن گڼيل!!
• كه پوهېدى چي زه څوك يم ،نو هله به پوه شوي وئ چي زما پالر څوك دئ ،خو له دې
وروسته هغه پېژنئ او هغه مو ليدىل!! چا چي زه وليدمل ،نو پالر خداى ئې ليدىل ،نو نور ولي
غواړې چي هغه وگورې؟ آيا په دې اميان نه لرې چي زه په پالر خداى كي يم او هغه په ما
كي؟ ...دا خربي له يوې خوا بې معنى ،خوشې او ناپړتي دي ،يو لېوىن به هم ونه وايي چي زه په
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خداى كي يم ،خداى په ما كي دئ او په ما كي ژوند كوي!! له بيل خوا د دې خربو معنى خو دا
ده چي عيىس ځان خداى گڼي ،د ده ليدل يعني د خداى ليدل ،دا له دې پرته بله معنى نه يش
درلودى چي عيىس په خپله خداى دئ ،كه عيىس دا خربه كړې وي نو ولي خداى د بېل ذات په
توگه يادوي ،ولي هغه ته د پالر خداى نوم وركوي ،ولي دعاء ورته كوي او ولي وايي چي زه د
خداى په لوري ځم ،د ده په خوا كي تاسو ته ځاى برابروم؟ !! دايس متناقيض خربي يوازي هغه
څوك كوي چي يا د خپلو خربو په معنى نه پوهېږي او يا غواړي د خلكو له عقل رسه لوبي
وكړي ...آيا ممكنه ده چي عيىس عليه السالم به وييل وي چي :زه همغه خداى يم چي تاسو ئې
د ليدو تلوسه كوئ؟!!
• په اسالمي امت كي هم ځيني خرافات ځپيل متصوفين په دغي بيامرۍ اخته شول ،تر
مرشكو مسيحيانو هم مخيك والړل ،د وحدت الوجود خرافي عقيده ئې راوايسته ،كه مسيحيانو
يوازي د عيىس عليه السالم په اړہ دا عقيده درلوده چي (خداى په ده كي دئ او دى په خداى
كې) ،نو دې جاهلو متصوفينو هم وويل :كله چي صوفي د عين اليقين مقام ته ورسېږي د خداى
ذات په ده كي حلول كوي ،دواړہ رسه يو يش ،خداى په صوفي كي او صوفي په خداى كي يش!!
په دې گنده ډنډ كي مزيد غرق شول او وئې ويل :صوفي د عامل هر څه ته د خداى په سرتگه
گوري ،د ده له نظره يو ذات په بېالبېلو بڼو كي راڅرگند شوى ،ټول شيان له خداى رابېل شوي او
بېرته په خداى منتهي كېږي ،دا په دايس حال كي چي قرآن د ازلي او ابدي (خالق) او له هيڅ د
پيدا شوي (مخلوق) خربه كوي ،دواړہ يو له بل متباين ،نه په ذات كي رسه ورته او نه په صفاتو
كي.
• څوك چي په ما اميان راوړي همغه معجزې تر رسه كوىل يش چي ما تررسه كړې ،حتى تر دې
هم سرتي ،ځكه چي زه د پالر خداى لوري ته ځم ،زما د نامه په يادولو رسه هر څه چي له
خدايه وغواړئ نو زه ئې دركوم ،؛ زما نوم واخلئ او چي څه مو زړہ غواړي هغه وغواړئ ،زه ئې
دركوم! پوښتنه كوو :د بايبل ليكونىك خو په عيىس عليه السالم اميان لري ،له هغو معجزو چي ده
ته ئې منسوبوي يوه دي تررسه كړي ،كه دا كار نه دى كوىل يش ،نه پاپان او كشيشان ،نو د عيىس
عليه السالم د دغي پورتنۍ خربي معنى څه ده؟ دايس ټگامران ډېر تېر شوي ،ډېر اوس هم شته
716

بايبل د قرآن په رڼا كي

او ډېر به وروسته هم رايش چي خلكو ته وايي :موږ ستاسو او د خداى تر منځ واسطه يو ،زموږ
له الري خداى ته رسېدى شئ ،موږ خداى ته واسطه كړئ چي څه غواړئ خداى ئې دركوي!! موږ
د خداى د كور دروازه وان يو ،زموږ له اجازې پرته نه څوك دې كور ته ننوىت يش او نه ئې عرايض
خداى ته وړاندي كېدى يش!! خو قرآن دغو مرشكينو ،عوام غولونكو ټگامرانو ته په خوله كلك
گوزار وركوي او فرمايي :خد اى خپل بنده ته د غاړي تر رگ ورنږدې دئ ،د ده او بنده ترمنځ نه
حجاب شته ،نه خنډ او مانع ،نه ئې كور دروازه لري او نه دروازه وان ،او نه اللّٰه تعاىل د دنيا د
حاكامنو په څېر دئ چي د سفارش ،واسطې او وسيلې له الري د خلكو عرايض اوري او غوښتنو
ته ئې ځواب وايي!!
يوحنا د عيىس د نيول كېدو په اړہ دايس څه لييك چي د متى او مرقس له وينا رسه ژور توپري
لري ،دى وايي چي :يهودا له عسكرو او د خداى د كور له محافظينو رسه هغه ځنگله ته راغلل
چي عيىس له خپلو شاگردانو رسه تلىل وو ،په دايس حال كي چي مشعلونه ئې په السونو كي او د
عيىس ل ټه ئې كوله ،كه څه هم عيىس پوهېدو چي څه برخليك ئې په انتظار كي دئ ،خو
وروړاندي شو او وئې وپوښتل :په چا پيس گرځئ؟ جواب ئې وركړ :په نارصي عيىس پيس.
• عيىس وويل :دا دئ زه په خپله يم.
• د دې خربي په اورېدو رسه ټول ترشا شول او پر زمكه پرېوتل!!
• عيىس بيا ترې وپوښتل :څوك غواړئ؟
• بيا ئې ځواب وركړ :نارصي عيىس
• وئې فرمايل :ما درته وويل چي زه په خپله يم .كه په ما پيس راغيل يئ پرېږدئ چي نور والړ
يش ...په همدې وخت كي شمعون پطرس خپله توره راوايسته او د سرت كاهن د خدمتگار ملوك
ښى غوږ ئې پرې كړ ،عيىس پطرس ته وويل :توره دې په تېيك كي كړہ ،آيا هغه جام بايد ونه
څښم چي زما پالر راكړى؟ په دې وخت كي عسكرو عيىس ونيولو او السونه ئې وروتړل ،ورپسې
همغه قصه تكراروي چي متى او مرقس كي هم تكرار شوې او لييك چي پطرس درې ځيل له دې
انكار وكړ چي عيىس پېژني او يا ئې ملگرى دئ!!
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تاسو تر دې د مخه دا قصه په متىّٰ او مرقس كي ولوسته ،هلته ليكل شوي چي عسكرو
عيىس نه پېژندو ،يهودا اسخريوطي ورته وييل وو چي څوك زه ښكل كړم هغه عيىس دئ وئې
نيسئ ،نو يهودا مخامخ عيىس ته ورغى او وئې ويل :استاده! سالم او هغه ئې ښكل كړ ،يوه
شاگرد توره راوايسته د سرت كاهن د غالم غوږ ئې په يوه گوزار ترې غوڅ كړ ،خو عيىس ورته
وويل :توره دې په تېيك كي كړہ ،څوك چي توره راوبايس په توري وژل كېږي ،زه كوىل شم له
خپل پالر نه وغواړم چي زر فرشتې مي مرستي ته راولېږي ،خو كه دا كار وكړم نو د آسامني كتاب
خربه به څنگه رښتينې كېږي؟ گورئ چي د دې دواړو ويناوو تر منځ څومره ژور توپري شته؟ د
بايبل منونيك دي ووايي چي له دې دواړو متناقضو ويناوو كومه يوه رښتيا ده؟!! تاسو څنگه له
دايس كريه تناقضاتو ډك كتاب د يوه سپېڅيل كتاب په توگه منئ؟!!
د يوحنا وينا له متىّٰ او مرقس رسه په دې اړہ هم توپري لري چي هغه ئې چېري بوت ،څنگه
ئې د ښار رومي حاكم ته وسپارو ،څه پوښتني ترې وشوې ،ده څه ځواب وركړ ،څه وخت ئې د
اعدام پرېكړہ صادره شوه ،څنگه اعدام شو او په دې وخت كي له مسيحيانو څوك هلته حارض
وو ،يوحنا لييك چي په دې وخت كي د ده مور مريم ،د ده توړۍ ،د كلوپا مېرمن مريم او مريم
مجدليه حارضي وې ،خو مرقس لييك :دوه مېرمني چي دواړہ مرميي نومېدې ،يوه مريم مجدليه
او بله مريم د يعقوب مور ،هلته والړې وې او وئې ليدل چي عيىس ئې چېري ښخ كړ!! همدا راز
د ده د بيا راژوندي كېدو او دا چي لومړى چا ولېدو ،چېري ئې وليدو ،له شاگردانو رسه ئې كله او
چېري وليدل ،په دې ټولو كي د دوى په ويناوو كي پوره اختالفات شته ،مرقس لييك :د يكشنبې
په ورځ سهار وختي ،دغه دوه ښځي چي د عيىس د وژل كېدو او ښخېدو صحنه ئې په سرتگو
ليدلې وه ،هلته راغلې ،مرقس وايي :كله چي دوى قرب ته رانږدې شوې نو هغه ئې پرانيستى
وموند او د قرب خوا ته ئې يوه فرشته وليدله چي جامې ئې سپيني وې او د قرب ښي اړخ ته ناسته
وه ،خو متّٰى وايي چي دوى له آسامنه د يوې فرشتې راكوزېدا وليده ،چي په راتلو رسه ئې زمكه
ولړزېده او قرب پرانيستل شو او لييك چي عيىس د يكشنبې سهار وختي ژوندى شو او لومړى كس
چي د ده ژوندي كېدا ئې وليده مريم مجدليه وه ،خو يوحنا وايي :د يكشنبې په سهار مريم
مجدليه قرب ته ورغله ،ناڅاپه ئې وليدل چي قرب پرانيستىل شوى ،نو په منډہ زما (يوحنا) او
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شمعون پطرس خوا ته راغله ،موږ دواړو د قرب په لوري وځغاستل ،زه مخيك ورسېدم ،ومي ليدل
چي خالي كفن پروت دئ ...،بيا پطرس راورسېدو او قرب ته ننوت او هغه هم تش كفن وليدو...
بيا كور ته راغلو ،خو مريم مجدليه هلته پاته شوه او ژړل ئې ،په همدې حالت كي ئې قرب ته
وكتل او دوه فرشتې ئې په كي وليدې ،يوه ئې د قرب په يوه رس كي او بله ئې په بل رس كي
ناستي وې! ! فرشتو ترې وپوښتل ولي ژاړې؟ هغې وويل :د خداى جسد ئې وړى دئ!! ناڅاپه ئې
احساس كړہ چي څوك ئې شا ته والړ دئ ،دې ونه پېژاندو خو هغه عيىس وو ،عيىس ترې
وپوښتل ولي ژاړې؟  ...په پاى كي ئې هغه وپېژندو ...عيىس ورته وويل :والړہ شه او زما وروڼو
ته ووايه :زه د خپل خداى او ستاسو خداى او خپل پالر او ستاسو پالر خوا ته لوړ ځم!! مريم
والړہ او شاگردان ئې پيدا كړل او هغوى ته ئې وويل :خداى ژوندى شوى او ما په خپلو سرتگو
وليد!! دې ته مو بايد پام وي چي دا مريم مجدليه هغه مېرمن ده چي وايي دايس سخته لېونۍ
او پېريانۍ وه چي عيىس اوه پلېتې ارواح ترې ايستلې وې!! متى لييك :ناڅاپه يوه سخته زلزله
راغله ،وجه ئې د هغي فرشتې راتگ وو چي راغله او د قرب ډبره ئې لري وغورځوله او پرې
كښېنستله ،مخ ئې ځلېدو او د واوري په څېر سپيني جامې ئې وې ،ساتونيك له وېري بې خوده
شول ...فرشتې دغو ښځو ته وويل :مه وېرېږئ ،پوهېږم چي په عيىس پيس گرځئ ،هغه دلته
نشته ،لكه څنگه چي ده په خپله وييل وو ،بېرته راژوندى شو ،راوړاندي شئ او هغه ځاى وگورئ
چي د ده جسد ئې په كي اېىش وو او ژر والړې شئ او شاگردانو ته ئې ووايئ چي هغه ژوندى
شوى ،جليل ته درځي چي له تاسو رسه وگوري!! گورئ چي دا پيغام مو هېر نه يش!! ښځي په
تلوار ووتلې ...په الري كي ئې عيىس مخي ته راغى ،هغه وويل :سالم! ښځي ئې په پښو كي
پرېوتې او د ده ملانځنه ئې وكړہ!! هغه ورته وويل :مه وېرېږئ ،والړې شئ او زما وروڼو ته
ووايئ چي ډېر ژر جليل ته والړ شئ چي ما هلته وگورئ!! د متى په وينا عيىس له دوى رسه په
جليل كي وكتل خو يوحنا وايي چي د همدغي ورځ په ماښام شاگردان راغونډ شول او د يهودانو
له وېري ئې دروازې په ځان پيس وتړلې ،خو ناڅاپه ئې عيىس په خپل منځ كي وموندو چي والړ
دىاو د خپلو السونو او اړخ زخمونه ئې دوى ته وروښودل!!  ...يوه اونۍ وروسته بيا راغونډ شوي
وو او دروازې ئې په ځان پيس تړلې وې ،بيا ئې عيىس په خپيل خوا كي والړ وموندو ،دريم ځل
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ئې د سيند په غاړہ وموندو ،دوى ته ئې ډوډۍ او كبان وركړل او په پاى كي لييك :شاگردانو ډېري
معجزې ترې وليدې ،چي په دې كتاب كي نه دي ليكل شوې ،خو ما همدومره وليكلې چي اميان
راوړئ ،عيىس همغه مسيح د خداى زوى دئ ...او په ده باندي د اميان په راوړو رسه به مو تلپاته
ژوند په برخه يش!!
د يوحنا دا وينا هم د متّٰى له وينا رسه ژور توپري لري ،متّٰى ليكيل :كله چي شاگردان د عيىس
له ژوندي كېدو خرب شول نو يولس شاگردان جليل ته والړل او د همغه غره په رس راغونډ شول
چي عيىس ورښودىل وو ،كله چي ئې عيىس هلته وليدو سجده ئې ورته وكړہ!! خو ځينو ئې په
دې خربي كي شك كاوو چي دا دي عيىس وي!! خو يوحنا دا ليدنه د سيند په غاړي كي ښيي ،په
دايس حال كي چي متّٰى په سيند كي د شاگردانو د ژغورني پېښه د عيىس عليه السالم له غائبېدو
ډېر د مخه پېښه گڼي!!
له دغو ژورو توپريونو په آسانۍ رسه قضاوت كوىل شئ چي د دغو قصو ماهيت څه دئ؟ دې
ته حريان يو چي د بايبل منونيك څنگه په يوه وخت په دې ټولو متناقضو قصو باور كوي؟
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مكاشفه
د آخري زمانې پېښي
بايب ل د دې كتاب په رسيزه كي لييك :مكاشفه د عهد جديد وروستۍ برخه ده ،دا برخه له
ډېرو اړخونو له مخكنيو توپري لري ،د مكاشفې ډېرى برخي په رمزي او سمبوليك ژبه ليكل شوې
او ژور مفاهيم لري ،د نورو برخو په څېر ئې بايد تحت اللفظي معنى نه كړو ،دا كتاب په دايس
وخت كي ليكل شوى چي مسيحيان تر سختو ځورونو الندي وو ،نو ځكه يوحنا خپل مطالب په
رمزي توگه بيانوي چي د مسيحيت دښمنان پرې پوه نه يش....
د مقدمې په اړہ څو عرايض لرو :يوحنا نوري ليكني هم لري چي بايبل رااخيستې دي،
پوښتنه كوو چي هلته ئې ولي رمزي ژبه نه ده كارولې او په رصيحو الفاظو ئې خربي كړې دي؟!!
دايس وينا چي دښمن پرې پوه نه يش ،دوست هم نه يش پرې پوهېدى ،گټه ئې څه ده؟ موږ خو
په دې كتاب كي دايس څه ونه موندل چي ژور مطالب افاده كړي ،ټولي خربي ئې بې معنى،
خوشې او بې بنسټه دي!!
كتاب دايس پيل شوى :دا كتاب له راتلونكو پېښو پرده اوچتوي ،له هغو پېښو چي ډېر ژر به
رامنځ ته يش ،خداى مسيح ته اجازه وركړہ چي دا پېښي په يوې رؤيا كي خپل خادم يوحنا ته
وښيي ،هغه وخت يوه فرشته راغله او د دې رؤيا معنى ئې هغه ته واضح كړہ ،يوحنا هم د
خداى او عيىس مسيح خربي او ټول هغه څه چي ده ليدلي يا اورېدلي وو وليكل....
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د يوحنا له لوري ،د آسيا اوو كليساوو ته:
د هغه خداى فيض دې ستاسو په برخه وي چي شته ،وو او رابه يش!! او د خداى د اوه گونو
ارواحو له لوري چي د الهي تخت مخي ته دي!! او د عيىس مسيح له لوري چي ټول حقائق په
بشپړہ توگه موږ ته واضح كوي!! مسيح لومړى كس دئ چي له مرگه وروسته راژوندى شو او
هيڅكله نه مري!! او د دې نړۍ تر ټولو پاچايانو لوړ دئ ،ده لره ستاينه ده چي له موږ رسه
محبت لري او په خپيل ويني رسه ئې موږ ووينځلو او له گناهونو ئې پاك كړو!! ....زه د انجيل د
پيغام اعالنولو په وجه د پطموس جزېرې ته تبعيد شوم ..د خداى په يوې ورځي كي د خداى
روح ونيومل ،ناڅاپه مي ترشا د شپېلۍ غږ ته ورته غږ تر غوږ شو چي ويل ئې :زه الف او يا يم،
زه پيل او پاى يم ،څه چي ويني په يوه خط كي ئې وليكه او اوو كليساوو ته ئې ولېږہ ،يعنى د
َفسس ،اِزمري ،پرغامه ،طياتريا ،سارد ،فيالدلفيه او الئوديكيه كليساوو ته ،كله چي مي د غږ لوري
ا ُ
ته مخ واړاوو د رسوزرو د شمعو اوه فانوسونه مي وليدل ،د دوى په منځ كي مي عيىس مسيح
ته ورته انسان وليد ،چي اوږد څادر ئې اغوستى وو ،د رسو زرو مالبند ئې تر سينې راتاو ،رس او
وېښتان ئې تك سپين لكه واوره او وړۍ ،سرتگي ئې د اور په څېر ځلېدې ،پښې ئې دايس ځلېدې
لكه مس چي په اور صيقل شوي وي ،غږ ئې دايس وو لكه اوبه چي له بره راپرېوځي ،په ښي
الس كي ئې اوه ستوري وو او دوه مخي تېره توره ئې په خوله كي ،مخ ئې د غرمې د ملر په څېر
ځلېدو ،كله چي زما سرتگي پرې ولگېدې د مړي په څېر ئې پښو ته ولوېدم ،خو هغه ښى الس
راباندي كېښود او راته وئې ويل :مه وېرېږہ ،زه پيل او پاى يم ،زه ژوندى وم ،مړ شوم اوس به تر
ابده ژوندى وم او د مرگ او د مړو د عامل كلياني زما په الس كي دي!! څه چي دې وليدل او څه
چي به دروښيم ټول وليكه!! زما په ښي الس كي اوه ستوري د اوو كليساوو مرشان دي او اوه
فانوسونه په خپله كليساوي!!

بې محبته كليسا ته د مسيح پيغام
دا پيغام د افسس كليسا ته وليكه او هغه ته دايس ووايه :هغه چي د كليساوو په منځ كي
قدم وهي او د كليساوو مرشان په خپل ښي الس كي ساتي ،دا پيغام درته لري :ستا له نېكو
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كارونو ،ز يارونو او صرب نه خرب يم ،پوهېږم چي د خپلو همكارانو له هيڅ گناه سرتگي نه پټوې او
د هغو كسانو ادعاء دې په دقت رسه څېړلې چي وايي د خداى له لوري لېږل شوي ،خو پوه شوى
يې چي دوى درواغ وايي ،تا زما لپاره كړاوونه گاليل او مقاومت دې كړى .خو رسه له دې په تا
كي يوه ن اخواله گورم ،ته د مخيك په څېر له ما رسه محبت نه لرې ،نو راياد كړہ چي له كومه
ځايه راپرېوىت يې ،توبه وكړہ او همغه ځاى ته بېرته ستون شه چي لومړى په كي وې ،كه نه دربه
شم او ستا فانوس به له كليساوو پورته كړم!!
څوك چي دا واوري بايد ښه پام ورته وكړي چي د خداى روح كليساوو ته څه پيغام لري:
څوك چي برياىل يش هغه ته به اجازه وركړم چي د خداى په باغ كي د حيات د وني مېوه
وخوري!!!
دلته څو خربو ته ستاسو پام رااړوم:
• دا همغه ونه ده چي د بايبل په وينا د آدم عليه السالم په جنت كي والړہ وه ،خداى غوښتل
چي آدم د هغې مېوه ونه خوري ،نو هغه ته د ننوتلو په الري كي ئې د لوڅو تورو څرخ ودراوو
چي آدم ترې تېر نه يش او مېوه ئې ونه خوري او د ده لپاره تلپاته رقيب او حريف جوړ نه
يش!!!
• د بايبل له ليكونيك پوښتنه كوو :په دې رموزو كي كوم مهم او ژور مطالب نغښتي وو چي
يوحنا غوښتل دښمنان پرې پوه نه يش؟ كه له دې د دښمن خربيدل خطرناك وو ولي ئې توضيح
كوي؟ ولي وايي چي له فانوس نه مراد كليسا ده او له ستورو مراد د كليسا مرشان؟
• دا نور رموز ولي نه توضيح كوي؟ موږ خو دايس انگېرو چي په خولې كي له تېرې توري مراد
تېره ژبه ده ،له سپينو وېښتانو زوړواىل او د عمر او زمانې آخري پړاو ،له ځلېدونكو سرتگو مراد
وقار او هيبت ،له ميس پښو مراد دا چي د هغه مهال عسكر او فوځ به ئې په خدمت كي وي ،دا
ځكه چي د هغه مهال فوځيانو به د مسو خودونه او د پښو ،السونو او سينو لپاره زغري درلودې.
كه موږ اوس د دې رموزو په معنى پوهېږو نو آيا د يوحنا دښمنان به هغه وخت په دې نه
پوهېدل؟
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• په دغه وخت كي خو ستاسو په وينا عيىس عليه السالم اعدام شو ،شاگردان او پلويان ئې له
سختو ابتالءاتو رسه مخامخ شول ،ځيني ووژل شول او ځيني بنديان او ځيني د يوحنا په شمول
تبعيد شول ،چا دا جرأت هم نه شو كوىل چي ځان مسيحي وگڼي او له عيىس عليه السالم نه
دفاع وكړي ،په دې سختو رشائطو كي څنگه د مسيحيت لپاره اوه كليساوي جوړي شوې؟ له دې
خو په ډېر وضاحت رسه معلومېږي چي دا كتاب د هغه مهال ليكنه نه ده ،ډېر وروسته او هغه
وخت چي مسيحيت په نړۍ كي خور شو ،يو ځاى بل ځاى كليساوي جوړي شوې ،په دغه وخت
كي چا دا كتاب د يوحنا په نامه ليكىل!!

ځورېدلې كليسا ته د مسيح پيغام
دا د هغه چا پيغام

چي پيل او پاى دئ ،مړ شو او بېرته راژوندى شو!! پوهېږم چي زما

لپاره له څومره كړاوونو رسه مخامخ شوې يې او څومره نېستمنه او فقريه يې ،خو په عوض كي
ئې له آسامن ي شتمنۍ برخمنه يې ،له هغو كفري خربو هم واقف يم چي ستا مخالفين ئې كوي،
دوى وايي چي يهودان د خداى زامن دي؛ خو نه دي ،ځكه د شيطان پلويان دي ،له ستونزو او
كړاوونو مه وېرېږہ ،ډېر ژر به شيطان ځيني له تاسو زنداني كړي چي تاسو وآزمويي ،لس ورځي
به وځورول شئ خو ترمرگه وفادار پاته شئ چي د تلپاته ژوند تاج درپه رس كړم ....څوك چي
برياىل يش له دوهم مرگ به خوندي وي!!

د پرغامه كليسا ته د مسيح پيغام
• هغي كليسا ته چي د غلط تعليم په وړاندي جدي غربگون ښيي ،دا پيغام د هغه چا له لوري
دئ چي پوهېږي خپله دوه مخې تېره توره څنگه وكاروي ،پوهېږم چي په هغه ښار كي يې چي
د شيطان د حكومت مقر دئ او خلك د شيطان عبادت كوي ،خو رسه له دې ما ته وفاداره پاته
شوې يې ،حتى هغه وخت چي آنتيپاس زما وفادار شاهد د شيطان د پلويانو په الس شهيد شو،
ته زما په نسبت وفاداره او امين پاته شوې ،خو په تا كي يو عيب شته او هغه دا چي ته د هغو
خلكو د تعاليمو تر اغېز الندي ځې چي د بلعام په څېر دي ،چي ارسائيليان ئې زنا او د هغو
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شيانو خوړلو ته وهڅول چي د بتانو په نامه به نذر كېدل ...نو توبه وكړہ او خپله الره بدله كړہ!!
كه نه نو رابه شم او د خپيل خولې په توري به دررسه وجنگېږم!!  ...څوك چي برياىل يش (من)
يعني هغه آسامني ډوډۍ به وخوري!! او زه به هغه سپينه ډبره وركړم چي نوى نوم به پرې
ليكل شوى وي ،دايس نوم چي هيڅوك ترې خرب نه وي ،مگر هغه څوك چي دا ډبره ترالس كړي!!
پوښتنه كوو:
• (من) خو ډوډۍ نه بليك دانې وې!! ارسائيليانو د همدې لپاره په موىس عليه السالم اعرتاض
وكړ چي دا خو ډوډۍ نه ده او تا له موږ رسه د ډوډۍ ژمنه كړې!!
• له دې بې معنى خربو څه جوړېږي چي زه به سپينه ډبره وركړم ،دايس نوم به پرې ليكل شوى
وي چي څوك به پرې نه پوهېږي؟!! محال ده چي عيىس عليه السالم به دايس ناپړتي او بې معنى
خربي كړې وي!!

د طياتريا كليسا ته پيغام
دا پيغام د خداى د زوى لخوا دئ ،چي سرتگي ئې تېزي او پښې ئې د صيقل شوو مسو په
څېر ځلېدونكې دي ،ستا له نېكو عملونو خرب يم ....خو يو عيب لرې ،ته هغي ښځي ته چي
ايزابل نومېږي او ادعاء كوي چي نبيه ده ،اجازه وركوي چي غلط تعليامت خواره كړي ...او خلك
بې الري كړي ...زه به هغه له خپلو ټولو فاسدو مريدانو رسه د ناروغۍ په بسرت څملوم او په
سخت مصيبت به ئې اخته كړم مگر دا چي زما خوا ته راستنه يش ....له غلطو تعليامتو زما مراد
هغه تعليامت دي چي نوم ئې (ژور حقائق) پرې اېښى ... ،څوك چي برياىل يش ( ...هغه ته به
قدرت وركړم چي په ټولو قومونو په اوسپنيزې عصا رسه حكومت وكړي ،همغيس لكه زما پالر
چي دا قدرت ما ته راكړ چي پر دوى حكومت وكړم ،يوه ورځ به ټول د خټينو كوزو په څېر ختم
يش ،همدا راز زه به د سباوون ستورى وركړم!!!
دلته هم څو پوښتني لرو:
• آيا له دې ژورو حقائقو مراد د يوحنا مكاشفه ده ،ځكه ته دې ته د ژورو حقائقو نوم وركوې؟
• عيىس عليه السالم خو په هيچا حكومت ونه كړ ،تلپاته حكومت خو څه كوې د څو شېبو لپاره
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ئې هم حكومت ونه كړ ،آيا دى به همدايس حكومت مسيحيانو ته وركوي؟ ولي ئې دا حكومت
ورنه كړ؟
• د دې خربي معنى څه ده چي زه به د سباوون ستورى وركړم؟!! هيڅ پيغمرب او مصلح دايس
بې معنى خربه نه كوي!!

د مسيح پيغام د سارد بې روح كليسا ته
دا پيغام د هغه چا لخوا

چي د خداى اوه گوني ارواح او اوه ستوري لري!!

• پوهېږم چي په ظاهر كي فعاله كليسا يې خو په حقيقت كي مړہ يې!! نو راويښه شه ...مه
پرېږده هغه څه چي پاته دي له منځه والړ يش!!  ...زما خوا ته راوگرځه ،كه نه نو د غله په څېر
به راشم او ته به ناڅاپي ونيوىل شې ...څوك چي برياىل يش سپينه جامه به ئې په برخه يش او زه
به هم د ده نوم د حيات له دفرته پاك نه كړم ،بليك د خداى په وړاندي به ووايم چي دى زما
دئ!!
دا هم عجيبي او د نه منلو خربي دي چي عيىس عليه السالم ته منسوب شوې ،څنگه به
عيىس عليه السالم وايي چي زه به د غله په څېر درشم!! او څنگه به هغه وايي چي د حيات په
كتاب كي د چا نوم ليكل يا حذفول زما كار دئ؟!!

د فيالدلفيه مثالي كليسا ته د مسيح پيغام
دا پيغام د هغه چا لخوا دئ چي پاك او صادق دئ او د داؤد كيل وررسه ده!! هغه دروازه
چي دى ئې وتړي څوك ئې پرانيستىل نه يش او چي دى ئې پرانيزي څوك ئې تړىل نه يش!! تا ښه
پېژنم ،پوهېږم چي ډېر ځواكمن نه يې ،خو بيا دي هم خپله هڅه كړې چي زما اطاعت وكړې....
نو زه هم دايس دروازه ستا پر مخ پرانيزم چي څوك ئې تړىل نه يش!!  ...ستا مخالفين به ستا پښو
ته وغورځوم ....له هغي بال او مصيبت به دي وساتم چي ټوله نړۍ به پرې اخته يش!!  ...څوك
چي برياىل يش هغه به د خداى د كور مضبوطه ستنه كړم چي تل د خداى په وړاندي وي او
هيڅكله ترې ونه وځي ،د خپل خداى نوم به هم پرې كېږدم!! تر څو زما د خداى د ښار ،هغه
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اورشليم برخه يش چي له آسامنه راځي!!
دلته هم ډېري بې معنى خربي عيىس عليه السالم ته منسوب شوې؛ څنگه به عيىس عليه
السالم وايي چي زه به د خداى نوم پرې ږدم ،له هغه به د خداى د كور ستنه جوړوم ،د خداى
دا ښار به له آسامنه راځي؟!! له يوحنا پوښتنه كوو :كه دا كيل د داؤد كيل يي ،نو هغه ولي د
دايس كيل د درلودو خربه نه ده كړې؟!! هغه خو له ډېرو سختو ورځو رسه مخامخ شوى ،ډېر ځيل
ئې دروازې پر مخ تړل شوې او دى ئې له پرانيستلو عاجز وو!!

د الئوديكيه كليسا ته د مسيح پيغام
دا پيغام د هغه چا لخوا دئ چي تل حقيقت په امانت رسه بيانوي او د ټول خلقت منشأ
دئ!! زه تا ښه پېژنم چي نه سوړ يې او نه تود ،كاش يو له دغو وى ... ،نو ځكه به تا له خپيل
خولې استفراغ كړم او لري به دي وغورځوم!! ته گامن كوې چي بډاى يې او چي څه دي زړہ
وغواړي كوىل ئې شې ....خو له دې غافل يې چي بدبخت ،بې وزىل ،ړوند او بربنډ يې!! نو
نصيحت درته كوم چي له ما تصفيه شوي رسه زر ،سپينه جامه او درمل واخله ...څوك چي پر ما
گران وي تنبيه كوم ئې ،تا به هم تنبيه كړم ...څوك چي برياىل يش زه اجازه وركوم چي زما پر
سلطنتي تخت زما خوا ته كښېني ،همغيس لكه زه چي برياىل شوم او د خپل پالر خداى په څنگ
كي د ده پر تخت كښينستم!!
دلته هم گورئ چي د يوحنا په دروغجني او له ځانه جوړي شوې مكاشفې كي دا مسخره
خربه عيىس عليه السالم ته منسوب شوې چي زه د خداى پر تخت د ده په څنگ كي ناست يم
او څوك چي برياىل يش زما په څنگ كي به زما پر سلطنتي تخت كښېني!! نه عيىس يا بل انسان د
خداى پر عرش كښينستى يش ،نه عيىس سلطان او پاچا وو او نه سلطنتي تخت لري ،د هغه د
پيغمربۍ مقام تر دې ډېر لوړ دئ چي د سلطان او پاچا نوم وركړى يش او دايس غلطي خربي د
ځان او اللّٰه تعاىل په اړہ وكړي!!
څو پوښتني لرو:
• په دې اوو كليساوو كي خو ځيني ښې او ځيني بدي وې ،څنگه د يوحنا په مكاشفې كي ټولي
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د فانوس په توگه ښودل شوې او مرشان ئې د ستورو په توگه؟!!
• يوحنا د مكاشفې دا خربي د مكاشفې په حالت كي ليكلې دي كه هغه وخت چي مكاشفه
پاى ته رسېدلې او دى خپل طبيعي حالت ته راگرځېدىل؟ ځواب به حتامً دا وي چي وروسته ئې
ليكيل ،نو پوښتنه دا ده چي دا خطونه ئې او ټول هغه مطالب چي تر دې وروسته راځي او
يوحنا ئې د همدې مكاشفې پيغام گڼي ،څنگه په ياد پاته شوي؟!! ولي صفا نه وايې چي دا كتاب
يو چا د يوحنا په نامه ليكىل او خپل افكار ئې د يوحنا د مكاشفې په بڼي كي وړاندي كړي؟!!

آسامني رؤيا
تر دې رسليك الندي لولو :بيا همغيس چي آسامن ته مي كتل  ..همغه غږ مي بيا واورېدو
چي ما ته ئې ويل :بر راشه چي راتلونكې پېښي در وښيم ،ناڅاپه د خداى روح احاطه كړم او
ځان مي په آسامن كي وليد؛ اوه؛ څومره پرمتين وو!! يو تخت مي وليد چي دايس څوك پرې
ناست وو چي د املاس په څېر ځلېدو ،د ده چاپېر د زمرد په څېر د بوډۍ ټال (قوس قزح) راتاو
وو ،د تخت چاپېر څلرويشت واړہ تختونه پراته وو ،پر هغوى څلرويشت روحاني مرشان ناست
وو ،چي ټولو سپيني جامې درلودې او د رسو زرو تاجونه ئې پر رس ،له لوى تخت نه برېښنا او
تالنده پورته كېده او د تالندي غرا ترې اورېدل كېده ،د تخت په وړاندي اوه څراغونه هم
روښانه وو ،دا اوه څراغونه همغه د خداى اوه گوني ارواح دي!! د تخت په وړاندي د شيشې
سيند تر سرتگو كېدو ،څلور ژوندي موجودات هم د تخت څلورو كونجونو كي والړ وو ،چي
مخيك او شا ته ئې سرتگي درلودې ،لومړى ئې د زمري په څېر وو ،دوهم ئې د غوايي په څېر،
درېيم ئې د انسان او څلورم ئې د الوتلو په حال كي عقاب ته ورته!! هر يوه شپږ وزرونه درلودل
او تر وزرونو الندي ډېري سرتگي ،دوى شپه ورځ پر له پسې د خداى ذكر كاوو او ويل به ئې:
قدوس ،قدوس ،قدوس دئ خداى ،قادر خداى چي وو ،شته او رابه يش!! كله چي دغو ژونديو
موجوداتو هغه چا ته جالل ،حرمت او ستاينه وړاندي كړہ چي پر تخت ناست وو او د تل لپاره
به ژوندى وي ،نو هغه څلرويشت مرشانو ورته سجده وكړہ ... ،او خپل تاجونه ئې د ده د تخت
په وړاندي وغورځول ...او دا رسود ئې ووايو :خدايه! جالل ،حرمت او قدرت له تا رسه ښايي،
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ځكه ته د ټولو موجوداتو پيدا كوونىك يې ....بيا مي د همدغه پر تخت ناست كس ښي الس ته
ليك وليدو چي په اوو ُمهرونو ُمهر شوى وو ،بيا مي يوه فرشته وليده چي ويل ئې :څوك د دې
وړ دئ چي دا ليك پرانيزي او وئې لولي؟!  ..په آسامن او زميك كي هيڅوك پيدا نه شو چي دا كار
وكړي ،ما له دې كبله وژړل چي ولي څوك پيدا نه شو!! خو له دغو څلرويشتو مرشانو يوه راته
وويل :مه ژاړہ ،وگوره ،د يهودا د قبيلې زمرى چي د داؤد له نسله دئ ،دا اوه ُمهرونه او ليك
پرانيزي ،خو چي ومي كتل د زمري په ځاى مي يو ورى وليد چي د تخت په وړاندي د څلرويشتو
مرشانو په منځ كي والړ دئ ،په بدن باندي ئې دايس زخمونه معلومېدل چي د ده د مرگ باعث
شوي وو ،هغه اوه ښكرونه او اوه سرتگي درلودې چي همغه د خداى اوه گونې ارواح دي چي د
نړۍ ټولو برخو ته لېږل كېږي!!  ...ليك ئې ترې واخيست ،څلرويشت مرشان ورته سجده شول...
دا نوى رسود ئې ووايو :ته د دې ليك د پرانيستلو او ويلو وړ يې ځكه چي ځان دي قرباني كړ...
خلك دې د خداى لپاره وپېرل ...سلطنت دي ورپه برخه كړ نو ځكه به پر زمكه حكومت كوې!!!
بيا مي په رؤيا كي په زرگونو فرشتې وليدې چي د تخت او څلرويشتو مرشانو چاپېر راغونډي وې
او دا رسود ئې وايو :د خداى ورى ،چي ځان ئې د خلكو د ژغورني لپاره قرباني كړ؛ د دې وړ دئ
چي د قدرت ،دولت ،حكمت ،قوت ،حرمت ،جالل او بركت خاوند وي!!! بيا مي د زميك او آسامن
ټول موجودات ليدل چي همدا رسود وايي ...وري لومړى ُمهر پرانيستو ...ناڅاپه مي يو كس
وليدو چي په سپين آس سور دئ ،ليندۍ ئې په الس كي او تاج ئې پر رس ،هغه آس زغالوو چي
په ډېرو جگړو كي برياىل يش!! بيا وري دوهم ُمهر پرانيستو ،دا ځل سور آس راڅرگند شو ،سور
ته ئې توره وركړى شوه چي وكوىل يش صلح او آرامي له منځه يويس او هرج و مرج راوالړ كړي،
په نتيجه كي ئې په هر ځاى كي جگړہ پيل شوه ،درېم ُمهر ئې پرانيستو ،تور آس مي وليد چي د
سور په الس كي ئې تله وه ،دا غږ اوچت شو چي :يوه د غنمو ډوډۍ او يوه كيلو د اوربشو اوړہ
دي د يوه كارگر ورځنۍ اجوره وي ،خو د زيتون غوړو او رشابو ته تاوان مه رسوه!! څلورم ئې
پرانيستو او رنگ الوىت آس راڅرگند شو چي د سور نوم ئې مرگ وو ،تر شا ئې بل آس روان وو
چي د سور نوم ئې د مړو نړۍ وو ،دوى دواړو ته اختيار وركړى شو چي د نړى څلورمه برخه
خلك د جگړو ،قحطي ،مرضونو او وحيش ځناورو په وسيله له منځه يويس ،كله چي ئې پنځم ُمهر
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پرانيستو نو د قربانۍ يو ځاى راڅرگند شو ،تر دې ځاى الندي مي د هغو خلكو روحونه وليدل
چي د خداى د كالم د تبليغ او رښتيني شهادت وركولو په وجه شهيدان شوي وو ،دوى په جگ
غږ ويل :ا ې خدايه!  ...تر كله به زموږ انتقام نه اخلې؟ بيا هر يوه ته سپين څادر وركړى شو او
ورته وويىل شو :لږ نور دي اسرتاحت وكړي چي د دوى نور ملگري هم وررسه يوځاى يش ،بيا ئې
شپږم ُمهر پرانيستو ،ناڅاپه زلزله راغله ،ملر تك تور شو او سپوږمۍ د وينو په څېر رسه شوه،
ستوري مي ليدل چي له آسامنه الندي پر زمكه توئېږي ،دايس لكه خام انځر چي له وني پر زمكه
پريوځي(له دې معلومېږي چي يوحنا د ستورو په اړہ څه انگېرنه لري ،گامن كوي چي ستوري به
د وړو وړو گردو گردو څراغونو په څېر وي او كله چي پر زمكه راپرېوځي ،د راپرېوتو انځرو په
څېر به وي ،په دې نه پوهېدو چي د آسامن اكرث ستوري تر زميك سرت دي ،كه يو ئې هم په زمكه
راپرېوځي نو زمكه به دايس ټوټې ټوټې يش چي گردونه به ئې په آسامن كي خواره يش) ...آسامن
له منځه والړ (خو دى ال په آسامن كي دئ!!) ،غرونه او سيندونه له خپل خپل ځايه بې ځايه
شول ،هر څوك  ،پاچا او گدا او  ...په غارونو كي پټېدل ..او دا هيله به ئې كوله چي ډبري پرې
راپرېوځي ...بيا مي څلور فرشتې وليدې چي د زميك په څلورو كونجونو كي والړي دي او نه
پرېږدي چي څلور گوني بادونه پر زمكه رايش ،چي نور نو نه پاڼه وخوځېږي او نه د سيندونو
څپې...بيا مي بله فرشته وليده چي له ختيځه راغله ،د خداى لوى ُمهر ئې په الس كي او دې
څلورو فرشتو ته ئې وويل :الس درتم كړئ ...پرېږدئ چي د خداى د بندگانو تندي ُمهر كړم!! د
هغو كسانو شمېر چي د يهودانو له قبيلو ُمهر شول يو سل څلورڅلويښت زره وو ،له هري قبيلې
دولس زره ،بيا د دولسو قبيلو نومونه اخيل (ټول يوه اندازه په جنت كي د برخي وړ گڼي ،هغه
قبيلې هم چي د بايبل نور كتابونه ئې د دوزخ سوند بولي) ،بيا مي لويه ډله د مختلفو ملتونو
وليده چي شمېرل ئې ممكن نه وو ،چي سپيني جامې ئې اغوستې وې او د خرما څانگي ئې په
السونو كي وې ...دوى په جگ غږ ويل :زموږ ژغورنه د خداى او وري له لوري ده ... ،يوه مرش له
ما وپوښتل :آيا دا د سپينو جامو خلك پېژنې؟  ...راته وئې ويل :دا هغه كسان دي چي له عذابه
راوتيل ،خپيل جامې ئې د وري په وينو وينځلې او سپيني كړې دي!!  ...اوس  ...وري ورته خوراك
وركړى ،له دې وروسته به نه وږي كېږي او نه تږي!!  ...كله چي وري اوم ُمهر پرانيستو په آسامن
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كي نږدې نيم ساعت سكوت او خامويش شوه ،بيا مي اوه فرشتې وليدې چي د خداى په وړاندي
ودرېدې او اوه شپېلۍ وركړى شوې ،يوه بله فرشته د قربانۍ له ځاى رسه ودرېده ،عطرناك بوټي
وركړى شول چي د مؤمنانو له دعاگانو رسه ئې يو ځاى كړي او د خداى په وړاندي ځاى كي ئې
ودودوي ،نو په دې وخت دا د عطرو بوى د مؤمنانو له دعاگانو رسه يو ځاى د خداى حضور ته
لوړ شو ،بيا دغي فرشتې د اور لوښى د زميك خوا ته وغورځاوو ،چي ناڅابه رعد او برق او زلزله
رامنځته شوه ،په دې وخت كي هغه اوه فرشتې تياري شوې چي شپېلۍ وغږوي ،لومړۍ فرشتې
خپله شپېلۍ وغږوله او ناڅاپه پر زميك ږلۍ ،اور او ويني وورېدې ،چي په دې رسه د زميك
درېيمه برخه او وني او بوټي ئې وسوزېدل ،د دوهمي فرشتې په شپېلۍ رسه د غره په څېر يو
ىش سيند ته وغورځيدو ،چي په دې رسه درېيمه برخه كشتۍ غرقي شوې ،او د سيند درېيمي
برخي اور واخيست او درېيمه برخه كبان ئې مړہ شول( ،يعني ده ټول په دقيقه توگه شمېرل او
ورته معلومېده چي درېيمه درېيمه برخه ئې له منځه ځي!!) ،د درېيمي فرشتې په شپېلۍ رسه د
سور اور په څېر يو ستورى په سيندونو او چينو ولوېدو ،نوم ئې تريخ ستورى وو ،په دې رسه د
زميك د اوبو درېيمه برخه ترخې شوې او ډېر ترې مړہ شول!! په څلورمې شپېلۍ رسه د ملر،
سپوږمۍ او ستورو په درېيمي برخي سخت گوزار وشو چي درېيمه برخه ئې تكه توره شوه ،په
دې وخت كي مي يو عقاب وليد چي په لوړ غږ وايي :واى ،واى ،واى د زميك د اوسېدونكو په
حال چي اوس به پاته درې فرشتې هم خپيل شپېلۍ وغږوي ،د پنځمې فرشتې په شپېلۍ رسه يو
ستورى پر زمكه پرېوت ،د يوه بې انتهاء كوهي كيل وركړى شوې وه ،كله چي ئې په دې كيل رسه
دا كوهى خالص كړ نو سرت دود ترې اوچت شو ،دومره چي ملر او هوا ئې تياره كړہ ،بيا له دې
دود نه ملخان راووتل ،د زميك مخ ئې پټ كړ ،د لړمانو په څېر نيشونه وركړى شول ،ورته وويل
شو چي له واښو او بوټو رسه به كار نه لرئ ،يوازي هغه كسان وچيچئ چي د خداى ُمهر ئې په
تندي نه دئ وهل شوى ،دوى ته اجازه وركړى شوه چي تر پنځو مياشتو خلك وځوروي ... ،خلك
به د دوى له السه د مرگ هيله كوي خو نه به مري ،ملخان د آسونو په څېر او پر رس ئې تاجونو
ته ورته شيان ترسرتگو كېدل ،مخ ئې انسان ته ورته وو ،د ښځو په څېر وېښتان ئې وو .... ،په دې
رسه يوه بال تېره شوه خو دوه ال پاته وې!! د شپږمي فرشتې په شپېلۍ رسه مي يو غږ واورېدو
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چي ويل ئې :هغه څلور فرشتې آزادي كړئ چي د فرات په سيند كي بندياني دي!! دوى آزادي
شوې او د خلكو درېيمه برخه ئې ووژل ،وامي ورېدل چي دوى دوه سوه مليونه جنگيالي په واك
كي درلودل ،د دوى آسونه او سواره مي وليدل  ....ځيني په يوه رنگ او ځيني په بل رنگ ...د
آسونو لكۍ ئې د مار رس ته ورته وې ...څوك چي له دې بال روغ ووتل بيا هم حارض نه شول چي
د خداى عبادت وكړي او له گناهونو الس واخيل!! بيا مي يوه فرشته وليده چي له آسامنه راكوزه
شوه (دلته دايس څه وايي چي گواكي دى په زمكه دئ ،خو د رؤيا له مخي دى د خداى خوا ته
په آسامن كي دئ) ،شاوخوا ئې ورېځ تاو وه .... ،په الس كي ئې ووړ ليك باز ته ورته وو ،يوه
پښه ئې په سيند او بله پر زمكه كېښوده ،د تالندي په څېر غږ ترې اوچت شو او په ځواب كي
ئې اوو رعدونو څه وويل ،غوښتل مي د دوى خربي وليكم ،خو له آسامنه راته وويل شو :الس دي
تم كړہ ،د رعدونو خربي بايد ونه ليكل يش!! (دلته هم دايس ښيي چي دى پر زمكه دئ او هر
څه د مكاشفې په ترڅ كي لييك!!) ،دغي فرشتې لوړہ وكړہ چي نور به ځنډ نه كېږي!! بليك د
اومي فرشتې له شپېلۍ رسه سم به د خداى منصوبه عميل يش!! بل غږ مي واورېدو چي ويل ئې:
والړ شه هغه ليك چي له فرشتې رسه دئ درواخله ،نږدې ورغلم ...ليك ئې راكړ او راته وئې ويل:
واخله او وئې خوره ...،لكه څنگه چي دې راته وييل وو په خوله كي مي خوږ ولگېدو خو په نس
كي تريخ ،بيا ئې راته وويل :ته بايد د قومونو ،نسلونو ،ژبو او پاچايانو په اړہ نوري وړاندويني
هم وكړې ،ما ته ئې د لرگي گز راكړ او راته وئې ويل :الړ شه د قربانۍ د ځاى او معبد د منځ
اندازه معلومه كړہ او په معبد كي عبادت كوونيك وشمېره ،خو غوىل مه اندازه كوه ،دا نورو
قومونو ته پرېږده ،دوى به دوه څلوېښت مياشتي سپېڅىل ښار تر پښو الندي كړي!! خو زه به
دوه شاهدان په خړو جامو كي ولېږم چي دوى به يو زر دوه سوه شپېته ورځي زما پيغام خلكو
ته ورسوي!! دا دوه شاهدان د زيتون همغه دوه وني او دوه د څراغ لوښي دي!! چي د ټولي
زميك د خداى په وړاندي ودرېږې!! څوك چي وغواړي دوى وځوروي په هغه اور رسه به له منځه
ځي چي د دوى له خولو راوځي!! دوى به په دغو درې نيمو كلونو كي دا قدرت لرې چي كه
وغواړي د باران د ورېدو مانع يش ،چينې په وينو بدلې كړي او نړۍ په رنگ رنگ مصيبتونو اخته
كړي!! د دوى د مأموريت په پاى كي به له كوهي نه يو عجيب ځناور راووځي ،د دوى په ضد به
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جگړہ پيل كړي او دوى به ووژني!! د دوى جسدونه به درې نيمي ورځي په سرت ښار كي خلكو
ته ښودل كېږي!! دا ښار به د فساد له مخي سدوم او مرص ته ورته وي او هغه ځاى دئ چي د
دوى خداى هم په صليب ووژل شو!!  ...د دوى په مرگ به خلك خوشحالي كوي ...خو خداى به
ئې بيا راژوندي كړي ...خلك به ووېرېږي ،له آسامنه به غږ يش او دوى دواړہ به لوړ والړ يش...
سخته زلزله به رايش او د ښار لسمه برخه به له منځه والړہ يش او اوه زره كسان به ووژل يش!!
پاته كسان به د خداى عبادت وكړي!! د اومي فرشتې په شپېلۍ رسه له آسامنه لوړ غږ تر غوږو
شو چي وي ل ئې :د نړۍ سلطنت زموږ د خداى او د ده د مسيح په برخه شو او هغه تر ابده
سلطان دئ!! څلرويشتو مرشانو سجده وكړہ او وئې ويل ... :ستا ستاينه كوو چي خپل عظيم
قدرت دي په خپل الس كي ونيولو او سلطنت دي پيل كړ ...اوس د خلكو تر منځ د قضاوت
وخت دئ ...چي خپلو انبياوو او خدمتگارانو ته اجر او بدله وركړې!! او هغه خلك له منځه
يوسې چي په نړۍ كي ئې فساد كاوو!! په دې وخت كي د خداى كور په آسامن كي پرانيستل شو
او د عهد صندوق څرگند شو!! برېښنا او تالنده ،ږلۍ او زلزله راغله!! بيا يوه عجيبه منظره
ترسرتگو شوه ...دايس ښځه مي ولېده چي ملر ئې د جامې په توگه اغوستى وو ،سپوژمۍ ئې
ترپښو الندي وه ،په رس ئې د دولسو ستورو تاج وو ،ښځه د زېږون په درد اخته او زېږولو ته
سرتگي په الر وه ،ناڅاپه يو سور ښامار راڅرگند شو اوه تاجونه او لس ښكرونه ئې درلودل ،په
خپيل لكۍ ئې د ستورو درېيمه برخه پر زمكه وغورځول (د آسامن يو ستورى په زمكه نه ځايېږي
خو ده د ټولو ستورو درېيمه برخه ليدلې چي پر زميك راپرېوتي!!) ،د ښځي مخي ته ودرېدو چي
زوى ئې له ستوني تېر كړي ،ښځي زوى وزېږاوو ،چي پر ټولو قومونو به حكومت كوي ...له پيدا
كېدو رسه سم ئې هغه د خداى لوري ته لوړ يووړ ،خو مور ئې بېديا ته وتښتېده ،خداى هغه
ځاى ورت ه برابر كړى وو چي يو زر دوه سوه شپېته ورځي هلته تېري كړي ،بيا په آسامن كي
جگړہ پيل شوه ،ميكائيل له خپلو فرشتو رسه له دې ښامار او خبيثو فرشتو رسه ئې وجنگېدو،
ښاماراو ملگري ئې له آسامنه وشړل شوو ،هو؛ دا ښامار همغه ابليس دئ چي ټول خلك ئې
وغولول!!! (يعني د ابل يس لښكري هم فرشتې دي خو خبيثي فرشتې او دوى هم تر همدې وخته
په آسامن كي اوسېږي ،د دې جگړي په نتيجه كي به له آسامنه وشړل يش!!!) ،په دې وخت كي
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غږ شو چي د خداى د نجات ،قدرت او سلطنت او د مسيح د حقيقي حكومت وخت راورسېدو...
زموږ وروڼو د وري په وينو رسه مدعي ته ماته وركړہ...كله چي ئې ښامار وليدو چي پر زمكه
راپرېوت (دا ښامار څو شېبې مخيك د ښځي مخي ته والړ وو ،خو بيا د جگړي لپاره آسامن ته
ورسېدو ،له ماتي وروسته بېرته پر زميك راپريوت!!!) ،د ښځي په لوري ئې بريد وكړ خو هغې ته
د عقاب دوه وزرونه وركړى شول چي بېديا ته والوزي او هلته درې نيم كاله له ښامار خوندي
وي!! د ښامار له خولې اوبه د سېل په څېر ووتې چي ښځه غرقه كړي خو زميك خوله پرانيسته او
دا اوبه ئې تېري كړې ،بيا ئې د دې زامنو ته مخه كړہ ...بيا مي له سيند نه د يوه عجيب ځناور
راوتل وليدل ...اوه رسونه او لس ښكرونه ئې درلودل!!( يعني د ښامار په څېر!!) .... ،ښامار خپل
تخت ،قدرت او اختيار ده ته وسپارو ... ،د نړۍ ټولو خلكو د دې ځناور متابعت پيل كړ ....دوه
څلوېښت مياشتي ئې  ...د كفر خربي كولې!!!  ...ځيني خلك به زنداني يش ،ځيني به ووژل
يش!! ...بل ځناور له زميك راووت ...او د نړۍ له ټولو خلكو ئې غوښتل چي د لومړي ځناور
عبادت وكړي!! رنگ رنگ معجزې ئې خلكو ته ښودلې ،له آسامنه به ئې اور راكوزاوو! ...خلك ئې
دې ته اړ كول چي پر ښي الس او تندي يوه خاصه نښه ولگوي ،هيڅوك نه توانېدو چي كوم
كسب ترالسه او خپل معيشت د هغه له الري تأمين كړي ،مگر دا چي د دې ځناور نوم يا عدد
پر خپل ځان ولري!! د ده نوم د يوه انسان نوم دئ او د نامه د حروفو عددي شمېره ئې  666ده
(كه همت لرئ نو د دې عدد مصداق معلوم كړئ ،د يوحنا له خپل شيطان پرته بل څوك نه پرې
پوهېږي!!) ...بيا لييك چي ورى مي له يوسل څلوېښت زرو هغو نفرو رسه وليدو چي هيڅ گناه
ئې نه وه كړې او هيڅ دروغ ئې نه وو وييل ،په تنديو ئې د ده او د ده د پالر نوم ليكل شوى
وو ،بيا مي د ورانۍ فرشته وليده چي د بابل د ورانېدو خربه ئې كوله ،بله فرشته مي وليده چي
ويل ئې :چا چي د هغه ځنا ور عبادت وكړ د خداى غضب به پرې نازل يش ...بيا مي له آسامنه
شهداوو ته يو زېرى واورېدو!!  ...بيا مي د ورېځو پر رس دايس څوك وليدو چي انسان ته ورته
وو ...،يوې فرشتې ورته وويل :پاڅه لور دې وكاروه د لو وخت دئ!! بله فرشته هم له لور رسه
له آسامنه راغله ...انگور ئې ورېبل او د خداى د غضب په لوى لوښي كي ئې واچول ..دومره ئې
ترپښو الندي كړل چي د وينو دايس رود ترې وبهېدو چي اوږدواىل ئې د  1600غشو د ويشتلو په
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اندازه او لوړواىل ئې دومره چي د يوه آس خولې ته رسېدو ...بيا مي اوه فرشتې وليدې چي اوه
بالوي ئې له ځان رسه درلودې چي پر زمكه ئې رانازلي كړي چي په دې رسه د خداى غضب سوړ
يش ...بيا مي د سيند غاړي ته يو برياىل ټولگى وليدو چي د موىس رسود ئې وايو ...له مقدس
ځاى نه مي واورېدل چي دغو اوو فرشتو ته وايي :والړي شئ او د خداى د غضب جامونه پر
زمكه تش كړئ!! لومړى جام د زخم جام وو ،دوهم جام ئې مرگ په سيند كي ،په درېيم جام
اوبه ويني يش ،څلورم ئې د سوزوونيك حرارت جام وو ،پنځم ئې د تيارې جام وو ،په شپږم جام
رسه د سيند اوبه وچي شوې ،اومي فرشتې خپل جام په هوا كي تش كړ او له مقدس ځاى نه دا
غږ لوړ شو چي هر څه پاى ته ورسېدل ...دايس زلزله راغله چي مثال ئې چا نه وو ليدىل ..د بابل
ښار درې برخي شو ،نور ښارونه هم نسكور شول ...جزېرې ختمي او غرونه نسكور شول ...له
دغو اوو فرشتو يوه راغله او راته وئې ويل :له ما رسه راشه او وگوره چي په هغي فاحشې به څه
راځي چي د نړۍ د اوبو پر رس ناسته او پاچايانو وررسه زنا كړې او د نړۍ خلك د دوى د زنا له
رشابه م ست دي!!  ...هغه مي د يوه رسه ځناور د پاسه وليده ...په تندي ئې ليكل شوي وو :لوى
بابل د نړۍ د فاحشو او فساد مور ... .بيا مي بله فرشته وليده چي له آسامنه راغله او وئې ويل:
لوى بابل وران شو( ...دلته يوحنا په خپيل مكاشفې كي د ارسائيليانو پر سرت دښمن بابل باندي
ښه زړہ سړوي او څو نور عنوانونه هم ورته ځانگړي كوي) ...بيا وايي چي د (خداى كلمه) مي
پر سپين آس وليده ...جامې ئې په وينو رسې وې ...له خولې ئې تېره توره راووتله چي بې اميانه
قومونه پرې وځپي ...په جامو او ورانه ئې ليكل شوي وو :د پاچايانو پاچا  ...بيا مي فرشته وليده
چي هغه ښامار ئې په زنځريونو وتاړو او د زرو كلونو لپاره ئې په كوهي كي واچاوو چي تر زرو
كلونو پوري خلك ونه غولوىل يش!!! بيا مي پر تختونو ناست هغه كسان وليدل چي د قضاوت
اختيار وركړى شو او د هغو كسانو ځانونه مي وليدل چي د عيىس د پيغام د رسولو په وجه
شهيد ان شوي وو ... ،دوى نوى ژوندون پيل كړ او له مسيح رسه ئې زر كاله حكومت وكړ (يعني
دا چي يوحنا دا زر كاله هم په دې مكاشفه كي ليدلي!!) ،دا لومړى قيامت دئ ،بل قيامت به د
دغو زرو كلونو په پاى كي راځي!! هغه وخت به نور مړي هم راژوندي كېږي!!( ،خو د عيىس له
تلو دا دئ نږدې دوه زره كاله تېر شول خو هغه قيامت رانه غى او هغه زر كاله هم رانغلل چي
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دوى به د عيىس په څنگ كي حكومت كولو!!) ،يوحنا يو ځل بيا وايي چي شيطان به د دغو زرو
كلونو په پاى كي آزاد يش ،د جوج ماجوج فوځ به جوړ كړي ،شمېر به ئې د شگو په اندازه وي،
دوى به اورشليم محارصه كړي خو له آسامنه به اور رايش او دوى به وسوزوي!! (دا كار هم د
زرو كلونو په پاى كي ونه شو!!) ،بيا شيطان د اور په سيند كي واچول شو چي تر ابده هلته پاته
يش( ،دا كار هم ونه شو ،شيطان الهمغيس د سابق په څېر ژوندى دئ او لښكري جوړوي) ،بيا
مي لوى سپين تخت وليدو ،دايس څوك پرې ناست وو چي په ليدو رسه ئې ټول خلك خواره واره
شول ،بيا مي مړي وليدل چي د خداى په وړاندي والړ دي ...مړي محاكمه شول ...بيا مړي او
مرگ د همدې اور په سيند كي وغورځول شول او يوازي هغه څوك ژوندي پاته شول چي د ژوند
په دفرت كي ئې نومونه ليكل شوي وو!! (يعني يهودان چي نومونه ئې د خداى په كتاب كي ليكل
شوي ژوندي پاته شول او نور قومونه له مرگ رسه يو ځاى په دامئي مرگ محكوم شول!!) ،نوى
آسامن او نوې زمكه مي وليده ...ما يوحنا؛ نوى اورشليم وليدو چي له آسامنه زميك ته راغى ...غږ
شو او راته وئې ويل :له دې وروسته به د خداى كور د خلكو په منځ كي وي ،خداى به له دوى
رسه يو ځاى ژوند كوي!! بيا يوه فرشته راغله او ما ته ئې وويل :راشه د وري ناوې وگوره ...د
اورشليم ښار مي وليدو چي له آسامنه راكوزېږي ...د فرشتې په الس كي د رسو زرو گز وو چي
ښار اندازه كړي ...معلوم شو چي ښار مربع دئ ،لوړ واىل ئې هم د طول او عرض په اندازه وو
(غلط شوى ،دايس ښار ته بايد مكعب ووايي ،نه مربع ،په مربع كي لوړواىل نه وي) ،هره ضلع
ئې د دولس زرو غشو د ويشتلو په اندازه( ،كه هر غىش دوه سوه مرته وگڼو نو دوه لكه
څلوېښت زره گزه ،كه د نړۍ ټول ښارونه رسه يو ځاى او رس په رس كړئ نو دايس عجيب ښار نه
يش ترې جوړېدى چي طول ،عرض او لوړواىل ئې دوه سوه څلوېښت كيلومرته وي) ،د ښار دېوال
هم يو سل څلوېښت گزه وو ،په خپله ښار له خالصو رسو زرو جوړ شوى وو ....په خپله ځلېدو
او رڼا ته ئې رضورت نه وو ... ،بيا ئې د ژوند سيند راوښود چي د خداى او وري تر تخت الندي
بهېدو ...په ښار كي هيڅ بد ىش نه وو ،دا ځكه چي د خداى او وري تخت هلته وو ... ،بيا
فرشتې راته وويل :دا خربي ټولي رښتيا او د اعتامد وړ دي ...عيىس وايي :زه ډېر ژر راځم ...ما
يوحنا؛ دا ټول شيان وليدل او په گونډہ شوم چي دغي فرشتې ته سجده وكړم ،خو هغې يو ځل
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بيا له دې منع كړم او راته وئې ويل :موږ ټول د عيىس خدمتگاران يو ،يوازي د خداى عبادت
وكړہ (يعني عيىس خداى دئ او موږ ټول بايد د ده عبادت وكړو!!) ...بيا ئې ما ته امر وكړ چي د
دې كتاب وړاندويني ټولو خلكو ته وكړہ ...او د كتاب په پاى كي لييك :څوك چي په دې كتاب
كي څه اضافه كړي يا څه ترې كم كړي ،هغه بالگاني به پرې رايش چي په دې كتاب كي ليكل
شوې!!!
دا د يوحنا د خربو يوه لويه برخه وه ،دې ته ورته ډېري نوري خربي ئې هم كړې دي چي ما
ونه غوښتل تر دې زيات ستاسو وخت پرې ضايع كړم ،لومړنۍ برخه مي د دې لپاره په بشپړہ
توگه ترجمه كړہ چي له دې نوري برخي قياس كړئ .
كه تاسو د دې مكاشفې ټولي هغه ورځي ،مياشتي او كلونه حساب كړئ چي يوحنا ښودلې
نو نه يوازي د يوحنا تر ټول عمر به ئې د كلونو شمري زيات ومومئ بليك وبه گورئ چي څو پېړۍ
نييس ،خو يوحنا وايي چي دا ټولي پېښي ئې د څو شېبو مكاشفې په دوران كي ليدلې!!
په دې مكاشفې كي هومره مسخره ،د خندا وړ ،خوشې ،بې بنسټه او خرافي خربي تر سرتگو
كېږي چي ښايي د نړۍ د هيڅ خرافي مذهب په كتابونو كي به ئې څوك بېلگي ونه مومي!!
زموږ اعرتاض په دې نه دئ چي ولي دلته د رمز ژبه كارول شوې او ولي ليكوال خپلو افكارو
او نظرياتو ته د مكاشفې بڼه وركړې ،ډېرو ليكونكو دا اسلوب كاروىل ،شكسپري هم په خپلو ډرامو
كي دې ته ورته اسلوب غوره كړى ،عالمه اقبال الهوري هم د دوو سرتو منافقينو د معرفي په
اړہ همدا طريقه كارولې ،اعرتاض مو د دې مكاشفې په محتوى او كيفيت دئ ،د محتوى او
كيفيت له پلوه د يوه عادي ډرامه ليكونيك له ساده ډرامې رسه هم نه يش مقايسه كېدىل ،كاش د
بايبل ليكونيك د دې بې محتوى او بېهوده مكاشفې په ځاى د شكسپري ډرامو ته ورته كومه ليكنه
راوړې وى!! كه تاسو دا مكاشفه د اقبال د يوه ډېر ښكيل شعر رسه مقايسه كړئ چي د يوې
مكاشفې يا رؤيا په بڼه كي ئې ليكىل او د انگريزانو د دوو منافقو جاسوسانو؛ مري جعفر او مري
صادق د ناپاكو ارواحو حالت او برخليك ئې په كي انځور كړى او ښودلې ئې ده چي د دوى
ناپاكي روح ته د جهنم دروازه هم خالصه نه شوه او ورته وئې ويل چي ستا لپاره دلته مناسب
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ځاى نشته!!! نو وبه گورئ چي د يوحنا مكاشفه ډېره بې محتوى او پرېوتې ده ،خو د عالمه
اقبال دا شعر ډېر ښكىل او اغېزناك!!
دا بايد واضح كړم چي بايبل تر دې د مخه د حزقيال نبي د رؤيا تر نامه الندي هم دې ته
ورته رؤيا راوړې ،خو هلته د خداى ،عرش ،فرشتو او نورو په اړہ دايس څه ويل شوي چي د
يوحنا له مكاشفې رسه ژور توپريونه لري ،هلته دايس ليكل شوي :په يوه خوب كي مي يو طوفان
وليدو چي له شامله زما په لور راروان دئ ،په مخيك ئې د اور لوخړي خوځېدې ،د نور يوه كړۍ
ترې راتاو وه او په منځ كي ئې د څالنده فلز په څېر يو ىش ځلېدو ،بيا د لوخړو له منځه څلور
عجيب موجودات چي انسان ته ورته ول راڅرگند شول ،خو هر يوه څلور مخونه او دوه جوړې
وزرونه درلودل ،پ ښې ئې هم د انسان پښو ته ورته وې ،خو گوتي ئې د سخوندر نوك ته ورته
وې او د ځالنده فلز په څېر ځلېدلې ،د هر وزر الندي مي انسان ته ورته السونه ليدل ،د وزرونو
پاى ئې رسه وصل وو ،مخامخ به ئې تگ كاوو پرته له دې چي راوگرځي!! هر يوه څلور مخونه
درلودل :مخكنى ئې د انس ان د مخ په څېر ،ښى ئې د زمري په څېر ،كيڼ ئې د غوايي په څېر او
شاتنى ئې د عقاب په څېر!! (يوحنا دا څلور بېل بېل موجودات گڼي خو حزقيال ئې د څلورو
مخونو يو موجود!!) ،هر يوه دوه جوړي وزرونه درلودل ،چي يوه جوړہ ئې پرانيستلې وه او د
بل موجود د وزرونو څوكو ته به رسېدل او بيل جوړي د دوى بدن پوښىل وو ،كوم ځاى ته چي
به د دوى روح تله په همغه لوري به تلل ،له دې پرته چي بل لوري ته كاږہ يش!! د دغو
موجوداتو په منځ كي د بلو سكروټو په څېر شيان خوځېدل ،چي له منځه ئې برېښنا راوته ،دا
ژوندي موجودات هم د برق په څېر تېز تېز مخيك شا ته خوځېدل ... ،څلور څرخونه مي وليدل،
تر هر يوه الندي يو څرخ ،د زبرجدو په څېر ځلېدل او يو بل ته ورته ول ،د هر څرخ منځ كي
بل څرخ وو  ،د همدې لپاره په دې توانېدل چي په هر لوري وخوځېږي پرته له دې چي
راوڅرخي ،څرخونو دايس پرې درلودې چي له سرتگو ډكي وې( ،يوحنا دا سرتگي تر وزرونو الندي
ښيي!!) ...كله چي به دغه موجودات خوځېدل نو څرخونه به هم وررسه خوځېدل ،چي له زميك
به پورته كېدل نو څرخونه به وررسه پورته كېدل او چي ودرېدل به نو څرخونه به هم ودرېدل،
دا ځكه چي د دغو څلورو موجوداتو روح په څرخونو كي هم وه ،نو دا موجودات او څرخونه د
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خپيل روح تر حكم الندي ول (يوحنا د څرخونو يادونه نه كوي) ... ،د هر يوه د رس له پاسه
صفحې ته ورته څه خور وو چي د شيشې په څېر به ځلېدو او انسان به ئې وېراوو ،د دغي
صفحې الندي د دوى وزرونه دايس پرانيستي وو چي د يوه وزر به د بل وزر ته رسېدو ... ،كله
چي به الوتل نو غږ به ئې دايس وو لكه د ساحل د څپو غږ ،يا د خداى غږ يا د يوه لوى لښكر
چيغي (يعني ده د خداى غږ پېژندو) ،كله چي به ودرېدل نو وزرونه به ئې راټيټ كړل ،له هر
ودرېدو رسه به د صفحې له رس نه يو غږ اورېدل كېدو ،د صفحې په رس د يوه ښكيل پاچايي
تخت په څېر يو ىش تر سرتگو كېدو ،دايس لكه چي له شنو ياقوتو جوړ شوى وي او د دې تخت
له پاسه دايس ذات ناست وو چي انسان ته ورته وو ،له مال پورته دايس برېښېدو لكه په اور كي
سور شوى فلز او له مال الندي لكه د اور ځالندي ملبې ،شاوخوا ئې نور راتاو وو او په دې نور كي
د بوډ ۍ د ټال (قوس قزح) ټول رنگونه تر سرتگو كېدل ،د خداى پرمتين حضور دايس ما ته
راڅرگند شو....
دا په اصل كي نه خوب او رؤيا ده او نه مكاشفه ،بليك د خداى ،عرش ،قيامت او فرشتو په
اړہ د بايبل خرافي عقائد دي چي د خوب او مكاشفې بڼه ئې وركړې او دا ښايي د دې لپاره چي
له يوې خوا عوام د ويښي تر خربو د خوب او مكاشفې په خربو ژر باور كوي او له بيل خوا كه
څوك اعرتاض كوي نو بايبل په آسانۍ ځواب وركړي او ورته ووايي :دا خو د حزقيال رؤيا او د
يوحنا مكاشفه ده!! نه بحث ته رضورت لري او نه ځواب ويلو ته!! د يوحنا د مكاشفې تر نامه
الندي خو ئې د خرافاتو كچه هغه ځاى ته رسولې چي د بايبل كتاب ئې له دې پلوه د نړۍ د
ټولو خرافي كتابونو په رس كي راوستى.
• په دې خوبونو او مكاشفو كي بايبل د تل په څېر خداى له انسان رسه تشبيه كړى ،له انسان
رسه ئې توپري يوازي په دې كي دئ چي (له مال پورته دايس برېښېدو لكه په اور كي سور شوى
فلز او له مال الندي لكه د اور ځالندي ملبې ،شاوخوا ئې نور راتاو وو ،)...عرش ئې د پاچايانو
ښكيل تخت ته ورته ،د عرش َح َملَه ئې دايس څلور فرشتې چي هره يوه ئې څلور رسونه او څلور
وزرونه لري ،يو رس ئې انسان ته ،بل ئې زمري ته ،بل ئې غوايي ته او بل ئې عقاب ته ورته
دئ!!! خو يوحنا له څلورو مقربو فرشتو چي جربائيل ،ميكائيل ،ارسافيل او عزرائيل دي ،څلور
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ژوندي موجودات جوړ كړي.
• د قيامت په اړہ هم د بايبل عقيده په دې مكاشفې كي انځور شوې.
• كه بايبل د آسامن دا سرت سرت ستوري له وړو وړو اومو انځرو رسه تشبيه كوي ،نو په دې هم
حريت مه كوئ چي خپل خداى له اوسپنيز انسان رسه ،عيىس عليه السالم د قربانۍ له وري رسه،
څلور مقربي فرشتې له څلورو څلور رسو موجوداتو رسه ،يا يوه له انسان رسه ،بله له زمري رسه،
بل ه له غوايي رسه او بله له عقاب رسه ،تشبيه كوي!! او عرش د پاچايانو له تخت رسه او حمله
ئې له باروړونكو حيواناتو رسه!! او شيطان له ښكرور ښامار رسه!! د يوه هوښيار انسان لپاره
دغه مكاشفه كافي ده چي پوه يش بايبل له څومره خرافاتو ډك دئ؟!!
• يو پيغمرب خو پرېږده هيڅ مؤمن انسان به د اللّٰه تعاىل په اړہ نه دايس خوب وگوري او نه
دايس مكاشفه او نه به په خپل ذهن كي دايس غلط او ناقص انځور جوړ كړي!! دا يو شيطاني
خوب او يوه ابلييس مكاشفه كېدى يش خو په هيڅ صورت كي يوه رحامني مكاشفه او خوب نه
يش كېدى!!

د يوحنا ليكونه
لومړى ليك
بايبل لييك چي يوحنا د عيىس له نږدې شاگردانو وو ،دى او ورور ئې يعقوب د ځيږو او
توندو اخالقو خاوندان وو ،د همدې لپاره مسيح دوى (د رعد زامن) ونومول ،دا د ده ليك گڼي
چي په دې الفاظو پيل شوى :د خداى حيات بخښونكې (كلمه) په ابتداء كي موجوده وه ،ما په
خپلو سرتگو ليدلې او د ده خربي مي اورېدلې او په خپل الس مي ملس كړې ،دا كلمه د خداى له
لوري راغله او موږ ته ئې ځان راڅرگند كړ او موږ شهادت وركوو چي هغه مو ليدىل ،يعني عيىس
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مسيح مو ليدىل ،هغه تلپاته ژوند دئ ،هغه له پالر رسه وو ،خو وروسته ئې ځان موږ ته راڅرگند
كړ!!! ...د ا دئ هغه پيغام چي خداى موږ ته راكړى چي تاسو ته ئې ورسوو ... :خداى نور دئ او
هيڅ تياره په كي نشته ...كه موږ د مسيح په څېر د خداى د حضور په نور كي ژوند وكړو نو ...
د خداى د زوى عيىس ويني به موږ له گناه پاك كړي ...ځكه عيىس مسيح زموږ د گناهونو د
پاكولو لپاره خپل ژوند فدا كړ ...گناه مه كوه ،خو كه گناه درنه وشوه دايس څوك شته چي د
خداى په وړاندي زموږ واسطه يش او زموږ لپاره معافي ترې وغواړي!! هغه زموږ د گناهونو
تاوان وركړى .. ،هغه نه يوازي زموږ د گناهونو لپاره بليك د ټولو انسانانو د گناهونو لپاره فدا
شو!! څنگه پوه شو چي خداى پېژنو؟ الر ئې دا ده چي خپل زړہ ته ځري شو او وگورو چي آيا د
خداى د احكامو عميل كولو ته چمتو يو كه نه؟ څوك چي وايي خداى پېژنم خو د ده احكام نه
په ځاى كوي دروغ وايي!! ...څوك چي وايي مسيحي يم بايد د مسيح په څېر ژوند وكړي...،
زامنو! د دنيا پاى رانږدې شوى..د مسيح دښمن ،دجال د راتلو په اړہ به مو حتامً څه اورېدلي
وي ،اوس هم د مسيح مخالفين هر ځاى تر سرتگو كېږي ...له همدې نه پوهېږو چي د دنيا پاى
رانږدې شوى!! د مسيح دا مخالفين له موږ رسه وو ...خو له موږ نه بېل شول او دا ښيي چي
دوى اصالً له موږ رسه نه ول ...څوك چي ووايي :عيىس همغه موعود مسيح نه دئ ،دروغجن
دئ ،همدا دجال دئ ...تاسو پوهېږئ چي خداى په مطلقه توگه نېك او غوره دئ ،نو په دې هم
پوه شئ :څوك چي نېيك كوي د خداى زوى دئ!! وگورئ موږ څومره پر خداى گران يو ،موږ ئې
خپل زامن گڼيل يو ،او موږ حقيقتاً همدايس يو!!  ...تاسو پوهېږئ چي مسيح انسان شو چي
زموږ گناهونه پاك كړي!!  ...څوك چي نېك كار كوي د خداى د كورنۍ غړى دئ او څوك چي گناه
كوي د شيطان زوى دئ ...له دې الري معلوموىل شو چي څوك د خداى زوى دئ او څوك د
شيطان زوى!!  ...رښتينى او دروغجن معلم او مبلغ له دې معلوموىل شئ چي پوښتنه ترې وكړئ:
آيا په دې اميان لرې چي عيىس مسيح د خداى زوى واقعاً انسان شو كه نه؟ كه ئې اميان درلود نو
پيغام ئې د خداى له لوري دئ او كه نه نو پيغام ئې د خداى له لوري نه دئ بليك د دجال له
لوري دئ!!! څوك چي په دې اميان ولري او په ژبه ووايي چي عيىس د خداى زوى دئ ،نو خداى
د ده په وجود كي مېشت دئ او دى په خداى كي!!! ...موږ پوهېږو چي عيىس د خداى زوى دئ،
بايبل د قرآن په رڼا كي
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ځكه خداى دوه ځيل له آسامنه دا حقيقت اعالن كړ ،يو ځل د ده د تعميد پر مهال او بل ځل د
ده له مرگ نه لږ د مخه!!! خدايي روح چي د رښتينولۍ او صداقت مظهر دئ هم دا تأييدوي
چي مسيح د خداى زوى دئ (يعني زموږ زړہ هم په دې شهادت وركوي) ..
دا د يوحنا د ليك خالصه ده ،چي څو خربي ئې د غور وړ دي:
• مسيح د خداى كلمه گڼي او وايي چي په ابتداء يعني ازل كي وه ،خو ورپسې مغالطه كوي
او دايس ښيي چي گواكي ده دا كلمه په ازل كي لېدلې ،حال دا چي كه دا ليكونىك واقعاً يوحنا د
عيىس عليه السالم شاگرد وي نو دى ئې په خپلو سرتگو ليدىل او خربي ئې اورېدلې ،نه هغه كلمه
چي د عيىس بڼه ئې غوره كړہ!!
• دا هم يوه مغالطه ده چي عيىس عليه السالم ته په دې خاطر د كلمې لفظ كاروي چي ثابته
كړي دى په ازل كي له پالر رسه يو ځاى وو او تلپاته ژوندى دئ يعني ازلي او ابدي دئ!! عيىس
عليه السالم ته د كلمې لفظ په دې خاطر نه دئ كارول شوى چي هغه د انسان په بڼي كي د
خداى كلمه ده او يا د خداى له ذات نه بېل شوى ،دا غلطه خربه چي څوك كوي هغه بايد د ټولو
مخلوقاتو په باره كي همدا خربه وكړي ،نور مخلوقات هم د اللّٰه تعاىل په امر او يوې كلمې رسه
پيدا شوي ،په كلمې رسه د دوى پيدايښت په دې معنى نه دئ چي ټول د اللّٰه تعاىل له ذات نه
رابېل شوي او په ازل كي وو!! د عيىس عليه السالم په اړہ دا خربه كول همدومره غلطه ده لكه د
نورو مخلوقاتو په اړہ .دا خربه يا ماترليستان كوي يا هغه چي په وحدت الوجود باور لري او ټول
مخلوقات د خداى له ذاته او ازلي او ابدي گڼي ،تاسو په خپله منئ چي عيىس عليه السالم له
خپيل مور مرميي پيدا شوى ،ماشوم وو ورو ورو سرت شوى او د انسان ټولي ځانگړتياوي ئې
درلودې!! عقل حكم كوي چي په څه كي بدلون راځي او له يوه حالت بل ته اوړي هغه نه ازلي
كېدى يش او نه ابدي ،حتامً پيل او پاى لري ،ډېر كم عقله انسان به بدلېدونيك يش ته د ازلي او
ابدي ذات په سرتگه گوري .د تفصيل لپاره رجوع وكړئ په عيىس باندي د كنعاني ښځي اميان
رسليك الندي بحث ته.
• يوحنا له يوې خوا وايي :څوك چي نېيك كوي د خداى زوى دئ!! څوك چي نېك كار كوي د
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خداى د كورنۍ غړى دئ او څوك چي گناه كوي د شيطان زوى دئ ...له دې الري معلوموىل شو
چي څوك د خداى زوى دئ او څوك د شيطان زوى!! يعني هر نېك انسان د خداى زوى دئ او
وايي :وگورئ موږ څومره پر خداى گران يو ،موږ ئې خپل زامن گڼيل يو ،خو له بيل خوا يوازي
عيىس د خداى يوازينى زوى گڼي!! دا هم يوه مغالطه ده ،په يوه ځاى كي زوى په مجازي معنى
اخيل او په بل ځاى كي په حقيقي معنى!! په پوره يقين رسه ويىل شو چي د زوى لفظ په
حقيقي معنى اخيستل يو له هغو كركجنو تحريفونو دئ چي په بايبل كي ئې ډېر مثالونه مومو!!
پوښتنه دا ده چي تاسو ولي دا د (زوى) لفظ په يو ځاى كي په مجازي معنى اخلئ او په بل
ځاى كي په حقيقي معنى ،كه مسيح د خداى زوى وي نو بيا خو به داؤد ،سليامن او ټول
ارسائيليان د خداى همدايس زامن وي لكه مسيح!! بيا خو به هر نېك بنده هم د خداى همدايس
زوى وي لكه مسيح!! تاسو موږ ته راوښيئ چي د بايبل خداى په كوم كتاب كي وييل دي چي
عيىس له ما پيدا شوى زوى دئ؟ هغه دوه موارده چي يوحنا ورته گوته نييس په دواړو كي فقط
دومره ويل شوي :دا مي هغه زوى دئ چي پر ما گران دئ!! دا خربه خو يوحنا د ټولو مسيحيانو
په ارتباط كوي او وايي :وگورئ موږ څومره پر خداى گران يو ،موږ ئې خپل زامن گڼيل يو؟!!
• يوحنا د رښتيني او دروغجن معلم او مبلغ د پېژندو لپاره همغه معيار كاروىل چي پولس
كاروىل او وايي :چا چي مسيح د خداى زوى وگڼلو رښتينى دئ او چا چي دا خربه ونه كړہ
دروغجن دئ او پيغام ئې د دجال له لوري دئ!! حال دا چي خربه د دې عكس ده ،چا چي عيىس
عليه السالم د خداى زوى وگڼلو شيطان دئ او وينا ئې د دجال وينا!!

د يوحنا دوهم ليك
دا ليك چي يوازي يوه پاڼه ده ،د يوې مېرمني په نامه ليكل شوى ،په ليك كي د دې وضاحت
نه دئ شوى چي دا مېرمن څوك ده ،خو لوستونيك ته دا انتباه وركوي چي ښايي د مريم عليها
السالم په نامه ليكل شوى وي!! اما دا چي ولي د نامه له يادولو ډډہ شوې ،زما انتباه دا ده چي د
يوحنا او د عيىس عليه السالم د شاگردانو په نامه ليكل شوي خطونه ټول جعيل دي ،بل چا د
عيىس عليه السالم د شاگردانو په نامه ليكيل ،ليكونيك ئې هم بېل بېل نه دي ،بليك يو كس دئ،
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الفاظ ،د ليكني اسلوب او محتوى ئې رسه ورته ده ،په ټولو كي په معينو خربو تركيز شوى،
همغه خربي چي د لومړي ځل لپاره پولس په مسيحيت كي اخرتاع كړې!!
ليك دايس پيل شوى :د كليسا روحاني مرش يوحنا لخوا
درنې مېرمني او اوالد ته ئې چي نه يوازي زه بليك ټوله كليسا د زړہ له تل وررسه مينه لري،
دا محبت د هغه په وجه دئ چي زموږ په بدن كي دئ او د تل لپاره به په موږ كي پاته وي!! د
پالر خداى او زوى ئې عيىس مسيح له لوري دي فيض او سوكالي ستاسو په برخه وي ...ټگامرو
معلمينو ته مو پام وي چي په دغو ورځو كي ئې شمېر په زياتېدو دئ ،دوى دا نه مني چي
عيىس مسيح د يوه انسان په توگه او زموږ د بدن په څېر بدن رسه دې عامل ته راغى ،هو؛ دوى د
حقيقت او مسيح مخالف دي!! ...په پاى كي لييك ډېري خربي رارسه دي ،نه غواړم په خط كي
ئې درته وليكم ،اميد دئ هلته درشم او دررسه وگورم او مخامخ رسه وغږېږو!!
گورئ چي د دې ليك هغه اسايس خربي چي ليكوال پرې تأكيد كړى دا دي :خداى پالر ،زوى
خداى ،مسيح د انسان په توگه له آسامنه زميك ته راغىل ،څوك چي دا خربه نه مني ټگامر مبلغ
دئ!!

د يوحنا درېيم ليك
دا ل يك د يوحنا لخوا غايوس نومي كس ته لېږل شوى ،د يوحنا مخكني ليك ته ورته دئ ،خو
تر هغه ډېر مخترص ،يوازي يوه صفحه ده او د پام وړ او مهمه خربه په كي نشته.
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د يعقوب ليك
د بايبل دا مخترصه رساله تر ټولو كتابونو او رسالو ئې غوره رساله ده ،له څو محدودو برخو
پرته ئې نور ټول دايس مطالب لري چي له الهي كتابونو اخيستل شوي .كه د دې رسالې مطالب د
قرآن او حديث په رڼا كي وڅېړو نو د هري جملې لپاره به ئې يو آيت او حديث ومومو .دې ته
ترجيح وركوم چي د دې رسالې د ځينو برخو ژباړہ وړاندي كړم.
بايبل تر دې رس ليك الندي لييك :په دې ليك كي د مسيح ورور يعقوب چي د اورشليم د
كليسا اسقف وو ،هغو كسانو ته چي مسيحي شوي وو لييك :دا كافي نه ده چي څوك دعوى
وكړي چي په خداى اميان لري او مسيحي دئ ،بليك بايد په خپلو عملونو رسه دا خربه ثابته كړي،
د يوه مسيحي عمل دا دئ چي بايد د خداى اوامرو ته التزام ولري او رښتينى مسيحي هغه دئ
چي د خداى د اوامرو مطابق عمل كوي.
د دې رسالې مهم ټيك دا دي:
• كله چي ستونزي او آزمويني له هري خوا درباندي بريد كوي ،نو خوښ اوسئ ،ځكه دا
مشكالت او ستونزي دي چي ستاسو صرب زياتوي ،نو پرېږدئ چي ستاسو صرب زيات يش او دا
هڅه مه كوئ چي له مشكالتو خپله اوږہ سپكه كړئ ،ځكه كله چي ستاسو صرب بشپړ يش نو
كامل به شئ او هيڅ څه ته به محتاج نه وئ.
• كه څوك له تاسو د خداى په ارادې او غوښتني د پوهېدو حكمت او پوهه وغواړي ،بايد په
خپله خداى ته دعاء وكړي او له خداى ئې وغواړي ،ځكه خداى هر هغه چا ته پوهه او حكمت
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په پوره سخاوت رسه وركوي چي ترې وئې غواړي ،پرته له دې چي هغه مالمت كړي ،خو كله چي
هغه ته دعاء كوئ شك ته مجال مه پرېږدئ ،بليك يقين ولرئ چي خداى ستاسو دعاء قبلوي ...كه
په يقين او باور رسه دعاء ونه كړئ نو له خداى نه د ځواب انتظار هم مه كوئ.
• هغه مسيحيان چي د دنيا له مال نه فقري دي د حقارت احساس دې نه كوي ،بليك بايد په دې
خوښ وي چي د خداى په وړاندي رسلوړي دي ،شتمن مسيحيان دې هم ځان تر نورو لوړ نه
گڼي بايد په دې خوښ وي چي د دې دنيا ثروت او شتمني د دوى واقعي شتمني نه ده ،ځكه
چ ي د دنيا شتمني هغه گل ته ورته ده چي له لنډي مودې وروسته  ...خپل ښايست له السه
وركوي ،شتمن هم دايس وي ،له لنډي مودې وروسته ومري او ټولي هڅي ئې بې مثره پاته يش.
• كله چي څوك وسوسه يش او د گناه لوري ته وهڅوىل يش نو دا فكر دې نه كوي چي دا
وسوسه د خداى له لوري ده  ،ځكه خداى له گناه او بدو لري دئ او هيڅوك گناه ته نه هڅوي،
وسوسه يعني دا چي څوك د خپلو غلطو او ناولو افكارو او اميالو مجذوب يش ،دغه ناولي افكار
او اميال دى گناه ته هڅوي ...او همدا كارونه په الهي مجازات منتج كېږي.
• وروڼو! دې خربي ته پام وكړئ :زيات واورئ ،لږ خربي وكړئ او ژر مه غصه كېږئ ،ځكه ژر
غصه كېدا موږ نه پرېږدي چي همغيس ښه او رښتيني وو چي خداى پرې گامرلي يو.
• د خداى كالم واورئ ،يوازي اورېدل نه بليك عمل پرې وكړئ ... ،ځان مه غولوئ ،څوك چي
كالم اوري او عمل پرې نه كوي دايس دئ لكه څوك چي خپله څېره په هينداري كي گوري خو له
هينداري له لري كېدو رسه سم خپله څېره هېروي...
• څوك چي ځان مسيحي گڼي خو خپله ځيږہ ژبه نه يش مهاروىل ،غولېدىل دئ او مذهب ئې د
يوه توت په اندازه ارزښت نه لري.
• د اللّٰ ه تعاىل په وړاندي هغه مسيحي ارزښت لري چي د يتيامنو او كونډو مرستي ته دانگي،
خداى ته وفادار وي او ځان د دنيا له ناولو كارونو ساتي.
• دوستانو! تاسو څنگه ادعاء كوئ چي مسيحي يئ ،په دايس حال كي چي د شتمنو پلوي كوئ
او نېستمن سپك گڼئ؟!!  ...كه يو دايس كس ستاسو كليسا ته رايش چي قيمتي جامې ئې په تن
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دي او د رسو زرو گوتې ئې په گوتو او په همدې مهال يو فقري له خرينو جامورسه رايش او تاسو
هغه شتمن ته زيات پام كوئ او تر ټولو په ښه ځاى كي د كښېناستو بلنه وركوئ او هغه فقري ته
وايئ :والړ شه هلته لري ودرېږہ او يا هلته پر زمكه كښېنه ،آيا دا نه ښيي چي تاسو د خلكو
ارزښت د دوى د شتمنيو له مخي ټاكئ؟! وروڼو! خداى فقريان غوره كړي چي په اميان كي شتمن
وي او په الهي ملكوت كي ئې بركات په برخه وي ...خو تاسو همدا د خداى دوستان سپك گڼئ،
آيا دا مو هېره كړې چي همدغه شتمن له يوې خوا ستاسو حقوق تر پښو الندي كوي او له بيل
خوا تاسو محكمې ته بيايي ،اكرثاً همدغه كسان په مسيح ملنډي وهي .څومره به ښه وو چي
تاسو د خداى په دې حكم عمل كوىل چي فرمايي :خپل گاونډى دايس دوست گڼه لكه ځان چي
درباندي گران دئ.
• څوك چي د خداى په ټولو احكامو عمل وكړي خو په يوه واړہ كار كي اشتباه وكړي ،د هغه
چا په اندازه مقرص دئ چي په ټولو احكامو عمل نه كوي ،ځكه هغه خداى چي وييل ئې دي زنا
مه كوئ دا ئې هم وييل چي قتل مه كوئ ،كه تاسو زنا ونه كړئ خو د قتل مرتكب شئ ،نو د
خداى له حكم نه مو رسغړونه كړې او د هغه په وړاندي مقرص يئ....
• د خپلو افكارو او اعاملو مواظبت وكړئ ،ځكه چا چي په دې دنيا كي رحم نه دئ كړى په ده
به هم رحم ونه يش ،خو كه د خلكو په نسبت رحيم او مهربان وئ نو د قضاوت په ورځ به
ستاسو په اړہ د خداى رحمت د ده پر قضاوت غالب يش.
• هغه اميان چي په نېكو عملونو منتج نه يش ،د خري له كارونو رسه توأم نه وي اصالً اميان نه
دئ ،بليك يوه تشه او پوچه ادعاء ده .دا كافي نه ده چي څوك ووايي خداى يو دئ ،دېوان هم په
دې خربي باور لري.
• دا نېك عمل وو چي ابراهيم ئې خداى ته مقرب كړ.
• خلك په خپلو اشتباهاتو ژر مه نيسئ ،موږ ټول خطاكار يو ،موږ ديني معلمين به د خپلو
اشتباهاتو په سبب تر نورو زيات مجازات كېږو ،ځكه چي په ديني احكامو پوهېږو.
• څوك چي خپله ژبه مهار كړى يش په نورو كارونو كي به هم ځان اداره كړى يش .ژبه كه څه
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هم وړہ عضو ده خو لوى لوى تاوانونه ترې راوالړېږي ،دايس لكه يو لوى ځنگل چي په بڅركي
اور وسوزي .انسانان ډېر وحيش حيوانات راموىل يش خو د خپيل ژبي له رامولو عاجز دي ،كله
پرې د خداى شكر اداء كوو او كله پرې پر انسانانو لعنت وايو ،آيا كېدى يش له يوې چينې كله
خوږې اوبه راووځي او كله تروې؟ آيا كېدى يش د انځر له وني زيتون ټول كړو؟ نو له تريو
كوهي خوږې او خوندوري اوبه نه شو څښىل.
• كه ځان پوه گڼئ نو تل بايد مهربان او زړہ سواند اوسئ .كه ستاسو په ژوند كي كينه ،كركه او
حسادت وي نو خويش ځان عاقل او پوه مه گڼئ چي دا له درواغو پرته بل څه نه دي ،دايس
خصلتونه د هغي روح ځانگړتياوي نه دي چي خداى ئې انسان ته وركوي ،چېري چي حسادت او
ځان غوښتنه وي هلته به هرو مرو شخړي او النجې وي .خو هغه حكمت او پوهه چي له
آسامنه وي ،نو پاكه او سپېڅلې وي ،مؤدبه ،مالميه او صلح غواړې وي ،له نورو رسه خربوآترو او د
دوى د نظرياتو منلو ته چمتو وي ،له مهربانۍ او نېكو عملونو ډكه وي ،صميمي ،بې ريا او
واضح وي.
• ستاسو تر منځ د شخړو او نښتو المل څه دئ؟ آيا له هغو ناولو هيلو پرته بل المل لري چي
ستاسو په زړہ كي ئې ځاى نيوىل؟ د هغه څه په حرست كي سوزئ چي نه ئې لرئ ،نو د هغه د
الس ته راوړلو لپاره خپل السونه د نورو په وينو رسه كوئ ،د دې المل چي ولي يو څه نه لرئ دا
دئ چي له خداى ئې نه غواړئ او كله چي ئې له خداى غواړئ نو هغه ستاسو غوښتنو ته په دې
خاطر ځواب نه وايي چي ستاسو نيت ښه نه وي ،تاسو يوازي د هغه څه د الس ته راوړو هڅه
كوئ چي تاسو ته لذت او خوښي در په برخه كړي .تاسو د هغو بې وفا مېرمنو په څېر يئ چي د
خپلو مېړونو له دښمنانو رسه مينه كوي .آيا دې ته متوجه نه يئ چي كه د دنيا له ناولو لذتونو
رسه مينه كوئ نو په حقيقت كي د خداى له دښمنانو رسه مينه كوئ.
• نو په عجز او انكسار رسه ځان خداى ته وسپارئ او د شيطان په وړاندي مقاومت وكړئ ،تر
هغه چي له تاسو لري يش ،خداى ته نږدې شئ چي هغه هم درنږدې يش ،اې گناهگارانو! له
گناه نه الس ووينځئ ،د خپلو اشتباهاتو لپاره اوښيك توى كړئ او وير وكړئ ،د خندا په ځاى
وژاړئ ،كله چي په دې پوه شوئ چي د خداى په وړاندي ډېر واړہ او كمزوري يئ نو خداى به
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تاسو رسلوړي كړي او عزت به درپه برخه كړي.
• د يوه بل غيبت مه كوئ ،په دې رسه به تاسو د خداى د حكم متابعت كړى وي او كه دا كار
ونه كړئ معنى ئې دا ده چي د خداى حكم ناقص او غلط گڼئ .ستاسو دنده دا نه ده چي د
نورو په اړہ قضاوت وكړئ ،دا قضاوت خداى ته پرېږدئ.
• دايس مه وايئ چي نن يا سبا به كوم كار كوم ،څه پوهېږئ چي سبا به څه كېږي؟ ستاسو عمر
د سهارني غبار په څېر دئ چي يوه شېبه ترسرتگو كېږي او بله شېبه له منځه ځي ،بايد ووايئ :كه
خداى غوښتل او ژوندي پاته شوو نو دا او دا كار به كوو.
• كه په دې پوه شئ چي فالىن كار سم دئ او وئې نه كړئ نو گناه مو كړې ده.
• بډايانو! توبه وكړئ ،چي هيبتناكي بالگاني درته انتظار كوي ،تاسو په دې دنيا كي رسه او
سپين زر ذخريه كوئ خو په دې نه پوهېږئ چي په دې رسه د قيامت د ورځي مجازات درته
ذخريه كوئ ،د هغو كارگرانو ځگېروي ته غوږ شئ چي تاسو غولولي ،تاسو ته ئې كار كړى خو
تاسو ئې اجوره نه ده وركړې ،د دوى چيغي آسامن ته رسېدلې او خداى اورېدلې دي ،تاسو خپل
عمر په عيش او عرشت كي تېر كړى او د الندي د پسونو په څېر څورب شوي او د ذبح كولو
لپاره تيار شوي يئ ،تاسو بې وزلي خلك چي له ځان نه ئې دفاع نه شوى كوىل ،محكوم كړي او
وژلي دي.
• اې هغو عزيزانو چي د مسيح راتگ ته منتظر يئ! دايس صرب وكړئ لكه بزگر چي د خپل پټي
رسېدو ته انتظار كوي ،صرب او زغم له خپلو پيغمربانو زده كړئ ،ټول هغه كسان بختور شوي چي
صرب ئې كړى ،ايوب يو له هغو كسانو دئ چي له ستونزو او كړاوونو رسه رسه ئې خپل اميان او
صرب له السه ورنه كړ او خداى هم دى په پاى كي برياىل كړ ،ځكه چي هغه ډېر مهربان دئ.
• هيڅكله لوړہ مه كوئ ،كه وايئ هو؛ نو بايد خربه مو واقعاً هو وي او كه وايئ نه نو بايد قصد
مو واقعاً نه وي.
• كه له تاسو څوك په ستونزو او كړاوونواخته وي نو بايد دعاء وكړي ،كه بيامر وي خداى به ئې
روغ كړي او كه بيامري ئې د گناه په سبب وي خداى به ئې گناه هم ورته وبخښي ،يو بل ته
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دعاء وكړئ ،د صادق او رښتيني انسان دعاء عجيب قدرت او اغېز لري.
• كه څوك له سمي الري كوږ يش او خپل اميان له السه وركړي او بل ئې مرسته وكړي چي سمي
الري ته راوگرځي  ،دغه كس چي د خداى لوري ته د ده د راگرځېدو سبب شوى ،بايد پوه يش
چي يو انسان ئې له ابدي هالكت نه ژغورىل او د ده د ډېرو گناهونو د بخښل كېدو سبب شوى.

د پطرس ليكونه
لومړى ليك
دا ليك پطرس ته منسوب شوى ،پطرس همغه څوك دئ چي بايبل د ده په اړہ ليكيل دي :د
عيىس عليه السالم د نيول كېدو په شپه ئې درې ځيل وويل چي زه عيىس نه پېژنم!! خو اوس ده
ته دايس خط منسوبوي چي گواكي له اورشليم نه بهر ټولو مسيحيانو ته ئې لېږىل ،كه په تركيه
كي اويس ،يا پونتوس ،غالطيه ،كپدوكيه ،آسيا ،يا بيطينيا كي!! د دې پروا هم نه كوي چي څوك به
ئې وپوښتي :جنابه! په هغي زمانې كي چي تگ راتگ په پښو وو ،دا يو خط څنگه دومره خورو
ورو ملكونو ته لېږل شوى؟ چا وړى؟ او چا ته ئې سپارىل؟ آيا دا يو راډيويي او ټلوېزيوني پيغام
وو؟! زه په پوره ډاډ او يقين رسه ويىل شم چي دا خط نه يوازي د پطرس له لوري نه دئ او هغه
په دايس موقعيت كي نه وو چي دايس خطونه وليكىل يش او د ده په وخت كي مسيحيان هم د
گوتو په شمېر وو او له اورشليم نه بهر يو مسيحي هم نه وو ،بليك ډېر وروسته د ده په نامه
جعل شوى او په همغو خربو تركيز كوي چي پولس په خپلو خطونو كي ورباندي ټينگار كوي ،د
استدالل اسلوب او الفاظ ئې هم د پولس خطونو ته ورته دي!!
د خط خالصه دا ده :اې عزيزانو! پالر خداى له مخيك تاسو غوره كړي يئ ،ځكه هغه پوهېدو
چي تاسو به اميان پرې راوړئ ،د خداى روح هم تاسو د عيىس په وينو رسه پاك كړئ ،چي وكوىل
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شئ د مسيح له غوښتني رسه سم ژوند وكړئ!!  ...په مسيح باندي ستاسو اميان به تاسو ته نجات
دركړي ...دا نجات هغه راز دئ چي حتى انبياء هم ترې سم خرب نه وو!!  ...باآلخره هغه وخت
راورسېدو چي موږ په ك ي ژوند كوو ...او د انجيل دغه پيغام په څرگنده توگه په كي اعالن شو!!
چا چي تاسو ته دا پيغام رسوىل د روح القدس په واسطه ئې بيان كړى ،همغه آسامني روح
القدس چي له انبياوو رسه به ئې خربي كولې!! دا پيغام دومره لوړ دئ چي فرشتې هم غواړي
پرې پوه يش!!  ...خداى ستاسو د نجات لپاره لويه بيع اداء كړې ...،دا بيع د مسيح ويني وې چي
د بې گناه وري په څېر قرباني شو!!  ...خداى د عامل له پيدايښته مخيك د همدې مقصد لپاره
غوره كړى وو ،خو وروسته ئې راولېږو چي تاسو وژغوري!!  ...دا سمه ده چي تاسو له مذهبي
بنديزونو آزاد شوي يئ ،خو د دې معنى دا نه ده چي هر غلط او ناسم كار ته الس كړئ!!! د
خداى لپاره د هېواد له حكامو او چارواكو اطاعت وكړئ ،كه د هېواد مرش وي او كه د دولت
هغه مأمورين چي د مرش له خوا ټاكل شوي ،د خپلو اربابانو په وړاندي هم مطيع اوسئ ،يوازي
د ښو اربابانو په وړاندي نه بليك د ځيږ او تند خوى ارباب په وړاندي هم!!  ...د مسيح په څېر
كړاوونه تحمل كړئ!! هغه د صليب په رس زموږ د گناهونو پېټى په خپلو اوږو واخيست ،د ده
زخمونه هم زموږ د دردونو دوا شوه!!  ...مسيح اوس په آسامن كي د خداى ښي الس ته ناست
دئ او ټولي فرشتې او آسامني ځواكونه ده ته تعظيم كوي او ورته مطيع دي!! د كليسا له
كشيشانو يوه غوښتنه لرم ،زه هم كشيش يم ،زه د صليب په رس د مسيح د مرگ شاهد وم!!
غوښتنه مي دا ده :دغي رمې ته چي خداى تاسو ته سپارلې ده خوراك وركړئ...دا ليك مي په
سيالس درته وليكلو گامن كوم چي هغه د اعتامد وړ دئ...په روم كي زموږ د كليسا غړي تاسو ته
سالمونه لېږي ،زما زوى مرقس هم سالم وړاندي كوي!!
دلته څو ټكيو ته توجه وكړئ:
• د پطرس له خولې ويل شوي چي زه د صليب په رس د مسيح د مرگ شاهد وم!! حال دا چي
بايبل مخيك ليكيل چي هغه مهال د مسيح له شاگردانو هيڅوك هلته حارض نه وو ،يوازي څو
مېرمنو هغه صحنه له لري ليدلې! همدا راز بايبل ليكيل چي د ده ټول شاگردان ترې وتښتېدل او
دى ئې يوازي پرې ښود او پطرس په كليسا كي درې ځيل وويل چي زه عيىس نه پېژنم او په
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همدې رسه ئې ځان وژغورو!
• د عيىس عليه السالم د مصلوبېدو په ارتباط چي دلته او نورو ځايونو كي بايبل څه ليكې
دايس ترې معلومېږي چي غواړي د روم چارواكو ته برائت وركړي او داخربي د دې لپاره كوي چي
خلك نه يوازي دا سرت ظلم هېر كړي بليك دا د اللّٰه تعاىل له لوري يوه لويه پېرزوينه وگڼي ،كله
چي تاسو د دې خربو ترڅنگ دا هم اورئ چي وايي :د خداى لپاره د هېواد له حكامو او چارواكو
اطاعت وكړئ ،كه د هېواد مرش وي او كه د دولت هغه مأمورين چي د مرش له خوا ټاكل شوي،
د خپ لو اربابانو په وړاندي هم مطيع اوسئ ،يوازي د ښو اربابانو په وړاندي نه بليك د بد ،ځيږ او
تند خوى ارباب په وړاندي هم!!  ...د مسيح په څېر كړاوونه تحمل كړئ!! له دې خربو هر څوك
دا انتباه اخيل چي دوى خلك دوكه كوي ،د ظاملو حكامو اطاعت ته ئې رابيل ،د مسيح عليه
السالم صرب او تحمل هم دايس گڼي لكه څوك چي د ظامل حاكم په وړاندي اطاعت كوي!! دايس
نه وايي چي ظلم ته مه تسليمېږئ ،د ظاملانو اطاعت مه كوئ ،كه په دې الر كي له كړاوونو رسه
مخامخ شوئ نو د مسيح په څېر صرب وكړئ!! د مسيح صرب او زغم غلط او د ظاملانو په گټه
تعبريوي!!
• دلته له مذهبي بنديزونو د آزادۍ خربه شوې او دا د پولس د مسلك يوه مهمه او اسايس
برخه ده ،له رشيعت نه خالصون او دا عقيده درلودل چي د عيىس عليه السالم په طفيل د
رشيعت له متابعت او مراعات نه خالص شوي يو ،نور نو مسيحيان په دې مكلف نه دي چي
مخكني رشعي بنديزونه مراعات كړي ،دا مسلك د پولس او د ده د ملگرو لخوا ابداع شو ،دوى
وايي :مسيح موږ د رشيعت له لعنت نه وژغورلو ،دا ځكه چي دى په خپله زموږ لپاره لعنت
شو(مصلوب كړى شو)!! يعني رشعي احكام هغو خلكو ته متوجه دي چي د خداى د لعنت وړ
دي ،موږ له دې لعنت نه مسيح وژغورلو او هغه هم دايس چي دى زموږ په خاطر په لعنت
اخته شو ،په صليب د ده ځړېدا يو الهي لعنت وو ،چي ده زموږ د ژغورني لپاره قبول كړ!!
• دا يوازي مسيحي ت نه دئ چي له بدعت رسه مخامخ شو او دايس ټگامر مذهبي مرشان په
كي راپيدا شول چي له رشيعت نه د آزادۍ خربه كوي ،د مسلامنانو د نكبت او ادبار په دوران
كي هم دايس شيطان صفته ټگامر مذهبي مرشان راپيدا شول چي د پولس خربه به ئې كوله او
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ويل به ئې :سالك د طريقت له منازلو دايس مقام ته ورسېږي چي د رشيعت له التزام نه آزاد
يش ،په رشعي مكلفيتونومكلف نه وي ،د وصل مقام ته ورسېږي ،عبادت او رشيعت ته التزام د
هغه چا كار دئ چي د وصل مقام ته النه وي رسېدىل!! د قرآن په دې آيت به ئې استناد كاوو
چي فرمايي:
َو ۡٱع ُب ۡد َر َب َك َحتَي يَأۡت َِي َك ۡٱل َيق ُ
ين * الحجر99 :
ِ
او دايس ئې ترجمه كاوو :تر هغه د خپل رب عبادت كوه چي د يقين مقام دي په برخه يش!!
• واي ي :سالك د وصل په مقام كي يقين ترالسه كوي نو ځكه په دې مقام كي له عبادت نه
معاف يش ،رشيعت پوست دئ او طريقت ئې مغز ،موږ د اسالم مغز ترالسه كړى ،پوست مو
نورو ته پرېښى!!
مسلامنانو خو دې ټگامرانو ته په ډېره آسانۍ ځواب وركوىل شو او ورته ويل ئې :په دې آيت
كي خو د يقين معنى مرگ دئ نه بل څه ،بل يقين خو د اميان له لومړۍ ورځ د مسلامن په برخه
يش .د طريقت په نامه خو نه په قرآن كي كوم لفظ شته او نه په احاديثو كي .قرآن خو موږ ته د
ژوند تر پايه په رشيعت د التزام حكم كوي او راته وايي :مرگ مو بايد په هغه حالت كي وي چي
د خداى احكامو (رشيعت) ته عمالً منقاد او تسليم يئ .پيغمرب عليه السالم او صحابه وو خو د
ژوند تر وروستۍ سلگۍ عبادت كړى ،د دوى په ټول ژوند كي دايس شېبه نه ده راغلې چي له
عبادت نه ئې الس اخيستى وي! په سنگر كي د سختو نښتو په دوران كي هم او د ځنكدن په
حالت كي هم ،آيا كېدى يش څوك تر پيغمرب عليه السالم او صحابه وو لوړ روحاني مقام ترالسه
كړي؟!
خو مسيحيانو نه حقيقي انجيل په الس كي درلود او نه د عيىس عليه السالم د سريت دقيق او
حقيقي انځور ،د پولس په څېر دوكه مارانو ته د دوى د غولولو ټول رشائط برابر وو ،هر څه ئې د
انجيل او عيىس عليه السالم په نامه ويىل شو.

د پطرس دوهم ليك
زما ،شمعون پطرس د عيىس مسيح خدمتگار او رسول لخوا
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ټولو هغو ته چي موږ ته ورته اميان لري
دعا كوم چي د خداى او زموږ د ساالر مسيح د پېژندو په سبب پراخ رحمت او سوكالي درپه
برخه يش ...كله چي موږ د خپل خداى عيىس مسيح د قوت او بيا راتلو په اړہ تاسو ته څه وايو
نو هيس جعيل قصې درته نه كوو ،ځكه ما په خپلو سرتگو د ده عظمت او جالل ليدىل ،كله چي د
هغه غره پر رس د پالر خداى جالل د ده په څېرې كي ځلېدو زه هلته وم ،ما هغه آسامني غږ
واورېدو چي ويل ئې :دا زما گران زوى دئ ،ډېر ترې رايض يم!! لكه اوس چي دروغجن معلمين
شته هغه وخت هم وو ،دوى په خپلو غلطو خربو رسه غواړي ستاسو پيسې ترالسه كړي...له
زناوو نه مړېږي ،بې اراده ښځي په لومي كي اچوي ،دوى د بلعام باعور په څېر دي ...وايي:
څوك چي ژغورل شوى د هر څه كولو آزادي لري ،پوه شئ چي مسيح د دې لپاره خپل راتگ
ځنډوىل چي موږ نورو ته د ده د ژغورونيك پيغام د رسولو لپاره كافي فرصت ولرو ،زموږ گران
ورور پولس له خپل هغه حكمت رسه چي خداى ورپه برخه كړى په خپلو ډېرو خطونو كي د
دغه مطلب په اړہ خربي كړې دي ،د ده په ځينو خطونو پوهېدل خو گران كار دئ او ځيني
كسان چي له آسامني كتاب نه پوره اطالع نه لري د دې خطونو غلط تفسري او تعبري كوي ،همغه
كار وررسه كوي چي د آسامني كتاب له نورو برخو رسه ئې هم كوي ،خو په دې كار رسه په خپل
الس ځان تباه كوي!!
په دې ليك كي د پولس له تأييد نه معلومېږي چي دا خط په خپله پولس ليكىل او پطرس ته
ئې منسوب كړى ،نه دا ثابته ده چي پولس له پطرس رسه ليدلي او نه دا چي پطرس د پولس
خطونه لوستيل ،نو د دې خربي معنى څه ده چي پطرس وايي :پولس هم په خپلو ليكونو كي په
همدې مطلب خربي كوي؟! دا مو هم په پام كي وي چي د بايبل د وينا له مخي پطرس بې
سواده وو او په ليك لوست نه پوهېدو!!
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د يهودا ليك
بايبل د دې ليك په مقدمه كي لييك :په لومړۍ ميالدي پېړۍ كي مسيحيت د نړۍ په
مختلفو ملكونو كي په چټكتيا خورېدو ...خو په مسيح باندي د رښتينو اميان راوړونكو په ليكو
كي دايس خلك ننوتل چي دروغجن او د حقيقت خالف عقائد ئې درلودل ،ځان ئې روحاني او
مسيحي ښودو خو بدي موخي ئې درلودې ،يهودا په دې ليك كي مسيحيان له دروغجنو
روحانيونو احتياط ته رابيل او د حق او حقيقت متابعت ته ئې هڅوي!!
لكه څنگه چي بايبل دلته اعرتاف كوي حقيقت دا دئ چي په مسيحيت كي د رشكي او
انحرافي عقائدو لړۍ په همدغي لومړۍ پېړۍ كي پيل شوې ،د عيىس عليه السالم د شخصيت په
اړہ كتابونه او رسالې په همدې وخت كي ليكل شوي ،همدا وجه ده چي په دې كتابونو او رسالو
كي د ده د دعوت او پيغام په اړہ هيڅ څه نه مومو ،يوازي د ده د شخصيت او معجزو په
ارتباط له مبالغو ،درواغو او تناقضاتو ډكي ليكني مومو ،دا رسالې او كتابونه په همدې وخت كي
او د ټگامرو مذهبي مرشانو لخوا د ده د شاگردانو په نامه ليكل شوي.
دا رساله دايس پيل كېږي :د عيىس مسيح خدمتگار او د يعقوب د ورور يهودا له لوري ،هغو
مسيحيانو ته چي د پالر خداى محبوب او غوره بندگان دي او په عيىس مسيح كي خوندي دي!!
د خداى له درباره تاسو ته د رحمت ،سوكالۍ او زياتېدونيك محبت غوښتونىك يم.
اې عزيزانو! ما غوښتل چي د هغه نجات په اړہ څه درته وليكم چي خداى پر موږ پېرزو
كړى خو اوس الزمه گڼم چي د يوه بل مطلب په اړہ تاسو ته څه وليكم ...ځكه چي ځيني خداى
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نه پېژندونيك په چل ول رسه كليسا ته ننوتي او خلكو ته د دې خربي تعليم وركوي چي له
مسيحي كېدو وروسته هر څه چي مو زړہ وغواړي كوىل ئې شو ،پرته له دې چي د خداى له
مجازات نه څه وېره ولرو!! د دغو دروغجنو مبلغينو او معلمينو بد عاقبت له مخيك ټاكل شوى،
ځكه دوى زموږ له آقا مسيح رسه د مخالفت الر غوره كړې!!  ...تاسو پوهېږئ چي خداى هغه
ارسائيليان هالك كړل چي له مرص نه له وتلو وروسته بې اميانه شول ،هغه فرشتې ئې هم په
تيارو كي محبوسې كړې چي گناه ئې وكړہ!! د سدوم او عموره ښارونه مو هم په ياد دي چي
اوسېدونكو ئې فساد ،جنيس انحراف او بدكارۍ ته مخه كړہ او ټول نابود شول او زموږ لپاره د
پند او عربت باعث ،تر څو پوه شو چي جهنم شته او هلته گناهگاران مجازات كېږي ...دوى د
قائن ،بلعام او قورح په څېر دي ،د خداى په لعنت به اخته يش ،دوى كليسا ته د خپلو گېډو د
ډكولو لپاره راځي.... ،
اې عزيزانو! زموږ د ساالر عيىس د استازو خربي درپه ياد كړئ چي ويل ئې :په آخرې زمانې
كي به دايس خلك راپيدا يش چي د خپلو ناولو نفساني غوښتنو په حكم به عمل كوي او په
حقيقت به ملنډي وهي ،همدا خلك دي چي په تاسو كي اختالف او تفرقه اچوي .... ،تاسو خپل
ژوند د اميان پر بنسټ ودروئ او د روح القدس په مرسته دعاء وكړئ...
لكه چي گورئ دا مخترصه رساله يوازي په دې خربي ټينگار كوي چي مفسدينو د مسيحيانو
په ليكو كي نفوذ كړى ،مسيحيانو ته په كار ده چي له دوى ځان وساتي.
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د پولس ليكونه
لومړى ليك د قرنتس مسيحيانو ته
دا د عهد جديد لومړى كتاب دئ ،بايبل د عهد جديد په رس او پاى كي د پولس خطونه
رااخيستي ،چي دا په خپله د دې خربي وضاحت كوي چي بايبل څومره د پولس نظرياتو ته
اه ميت وركوي ،ما په دې څېړني كي د بايبل د عهد جديد د كتابونو ترتيب مرعات نه كړ ،د
پولس ټول خطونه مي يو ځاى په پاى كي راوستل ،دا ترتيب له لوستونيك رسه مرسته كوي چي د
پولس د ټولو خطونو له محتوى خرب يش او پوه يش چي د ده د خطونو اصيل برخي كومي دي.
د پولس د لومړي خط په رسليك كي دايس راغيل :پولس پيغمرب دا ليك د قرنتس كليسا
مؤمنانو ته ولېږو چي د مسيح د اميان او ژوند په اړہ د دوى پوښتنو ته ځواب ووايي ... ،له دې
ليك نه د پولس اصيل موخه دا وه چي په كليسا كي د اختالف ،اخالقي فساد ،د كليسا نظام،
قيامت ... ،په اړہ بحث وكړي...
مخيك له دې چي د پولس د دې ليك په اړہ څه ووايو د ده پېژندا رضوري گڼو :پولس د
يوناني مذهب او فلسفې معتقد وو ،بهودانو ته واوښت ،د مسيحيانو په ضد ئې پراخي هڅي
وكړې ،تل ئې دا هڅه كوله چي يهودي مرشان او رومي چارواكي د عيىس عليه السالم د پلويانو
په خالف جدي ،شديد او پراخ غربگون ته چمتو كړي ،له يهودي مرشانو ئې دايس احكام ترالسه
كول چي رومي چارواكي د مسيحيانو په نيولو ،وژلو او تعذيبولو كي د ده مرسته وكړي ،پولس د
اورشليم له مذهبي مرشانو او كاهنانو دا اجازه ترالسه كړې وه چي دمشق ته والړ يش ،تكړہ
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تكړہ مسيحيان ونييس او دوى ته ئې راورسوي ،د الري په نياميي كي ئې دا پرېكړہ وكړہ چي د
دوست تر نامه الندي او د يوه مسيحي په توگه د عيىس عليه السالم او د ده د دعوت ښه مقابله
كوىل يش ،نو نه يوازي مسيحي شو بليك د دې مذهب يو جدي مبلغ ترې جوړ شو او حتى د
پيغمربۍ دعوى ئې وكړہ ،په ډېري زيركۍ ئې انجيل مسخ كړ .دى وايي چي دمشق ته د تلو په
الر كي مي يوه رڼا ترسرتگو شوه چي ما ته ئې غږ كړ :اې سائول! اې سائول! ته ولي ما ځوروې؟!!
بيا ئې وويل :زه هغه يسوع يم چي ته ئې ځوروې ،همغه چي د (شاهد) په توگه ټاكل شوى!!
بايبل لييك چي د ده همسفر ملگرو دا غږ نه دئ اورېدىل!! خو رڼا ئې تر سرتگو شوې!!
كه تاسو د پولس ليكنو او هغه ژور انحراف ته لږ ځري شئ چي دى ئې باني وو او مسيحيت
ئې د رشك او تثليث په ډنډ كي وغورځاوو ،نو يقين ًا به ووايئ چي پولس له يوې خطرناكي او
شيطاني منصوبې رسه د مسيحيانو په صف كي داخل شوى او د دوستۍ تر پردې الندي ئې له
مسيحيت رسه هغه څه كړي چي په دښمنۍ كي ئې نه شو كوىل!! ده نه يوازي مسيحيت تحريف
كړ او د توحيد عقيده ئې مسخ كړہ ،بليك له هغه ئې په خرافاتو والړ نوى مذهب جوړ كړ.
كه څوك پوښتنه وكړي چي پولس خپل نظريات له كومه ترالسه كړل؟ نو ځواب خو ئې بايد
دا وي چي له هغو رواياتو چي د عيىس عليه السالم له نږدې ملگرو او حواريونو ئې اورېدلي!!
خو حقي قت دايس نه دئ ،دى په خپله وايي :ما خپل انجيل له انسانانو نه بليك د مكاشفې له
الري په خپله له مسيح ترالسه كړى!! ده ټول مخكني روايات شا ته غورځولي او خپلو شيطاني
افكارو ته ئې د مكاشفې نوم وركړى!! او ادعاء ئې كړې چي دا افكار ئې مخامخ له مسيح ترالسه
كړي!! زه د تحقيق په ترڅ كي دې نتيجې ته رسيدىل يم چي پولس له مسيحيت رسه همغه څه
كړي چي عبداللّٰه بن سبا له اسالم رسه كړي ،دواړہ يهودان وو او دواړو د دوستۍ په نامه د
مسيحيت او اسالم مقابله كړې ،توپري ئې په دې كي دئ چي عبداللّٰه بن سبا د قرآن په څېر له
يوه دايس څرگند ك تاب رسه مخامخ وو چي نه ئې تحريفوىل شو ،نه ئې مسخ كوىل شو او نه ئې
مقابله كوىل شوه ،خو پولس ته الر آواره وه او له دايس خنډ رسه نه وو مخامخ ،هر زهر او زقوم
ئې د انجيل او مكاشفې په نامه خوروىل شو.
تاسو به په بايبل كي دا وگورئ چي د ټولو پيغمربانو عليهم السالم په ضد ئې ډېري كركجني
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خربي كړې دي او هر يو ئې په يوې او بيل گناه متهم كړى ،دا ښيي چي بايبل د كوم مسيحي
لخوا نه بليك د مسيحيت د سرت دښمن له لوري ليكل شوى ،زه په ډېر ډاډ او يقين رسه ويىل شم
چي بايبل د روميانو په الرښوونه او لگښت او د پولس په څېر د دايس خلكو په الس ليكل شوى
چي د روميانو له لوري د همدې كار لپاره گامرل شوي او وظيفه وركړى شوې وه چي د
مسيحيانو ټول پيغمربان او لوړ لوړ شخصيتونه په سرتو سرتو گناهونو متهم كړي ،ما په ټول
بايبل كي له آدم عليه السالم تر ابراهيم عليه السالم او عيىس عليه السالم پوري دايس كوم پيغمرب
ونه موندو چي بايبل دي روغ پرېښى وي او هغه دې په كومي سرتي گناه او غلطۍ نه وي متهم
كړى!! څنگه ممكنه ده چي يو خداى پال انسان به د اللّٰه تعاىل د پاك ملنو او معصومو رسوالنو
په اړہ دايس جسارت كوي او دوى به په دايس لويو لويو گناهونو تورنوي؟!!
پولس خپل ليك دايس پيلوي:
زما (پولس) لخوا ،چي د خداى په غوښتنه غوره شوى يم ،چي د عيىس رسول او استازى وم
او همدا راز زموږ د ورور سوستانيس استازى!! تاسو د قرنتيس مسيحيانو ته ،چي د خداى له
لوري بلل شوي يئ چي د ده قوم وئ او د عيىس په واسطه ومنىل شئ او ټولو مسيحيانو ته ،هر
ځاى چي وي او د هغه مسيح په نامه دعاء كوي ،چي هم زموږ خداى دئ او هم د دوى خداى!!
د پولس دغه مقدمه ،د ده د شيطاني افكارو ټول بنسټونه په دې توگه په گوته كوي:
• دى ځان د خداى له لوري غوره شوى گڼي!
• ځان د عيىس عليه السالم استازى معرفي كوي!
• د قرنتيس مسيحيانو ته وايي چي خداى غواړي تاسو په خپل خاص او ځانگړي قوم او ټرب كي
داخل كړي.
• خو دا كار د عيىس په وساطت كوي!
• مسيح د ټولو مسيحيانو خداى گڼي!
كه تاسو هر رشكي مذهب وڅېړئ او د هر دروغجن نبي دعوى ته ځري شئ نو وبه گورئ چي
بنسټ ئې په دغو پنځو پښو والړ وي ،خو د دې په مقابل كي به حقيقي دين او واقعي پيغمرب
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وگورئ چي وايي:
• خداى يو دئ ،رشيك نه لري.
• ټول انسانان ئې يو شانته بندگان دي ،په انسانانو كي خاص قوم او ټرب نه لري.
• د خدا ى پيغمربان هغه دي چي خلكو ته وايي :د يوازيني خداى عبادت وكړئ ،مه له اللّٰه
تعاىل پرته بل چا ته رس ټيټوئ او مه الس او ملن اوږدوئ.
• د خداى او انسان تر منځ واسطې او وسيلې ته رضورت نشته ،خداى له هر بنده رسه د ده د
عقيدې او عمل له مخي معامله كوي ،دعاء ئې مخامخ او له واسط نه پرته اوري ،د غاړي تر رگ
ورنږدې دئ.
• هر څوك چي ځان خداى وگڼي او په خدايي كي ځان رشيك ،دروغ وايي ،دجال دئ ،خلك
غولوي ،څوك چي د چا په اړہ ووايي :دا په خدايي كي له اللّٰه تعاىل رسه رشيك دئ ،خداى د ده
له الري او د ده په وساطت او شفاعت دعاء او عبادت قبلوي ،يو خبيث ټگامر دئ!!
پولس له دې وروسته لييك ... :تاسو ته د مسيح په نامه سوال كوم چي اختالف پرېږدئ ...،ما
ته ويل شوي چي له تاسو ځيني وايي :زه د پولس پلوي يم ،ځيني وايي زه له پطرس رسه يم،
ځيني وايي زه له مسيح رسه يم ...تاسو په دې كار رسه مسيح ټوټې ټوټې كوئ ...آيا دا پولس وو
چي ستاسو د گناهونو د بخښني لپاره په صليب وځړول شو؟ ما له دوو دريو كسانو پرته چا ته د
تعميد غسل نه دئ وركړى ،د پولس په نامه مي كومه كليسا هم نه ده جوړہ كړې!! زه مسيح د
تعميد لپاره نه يم رالېږىل ،د دې لپاره ئې لېږىل يم چي خلكو ته انجيل وښيم!!  ...زه ښه پوهېږم
چي ځينو خلكو ته دا څومره احمقانه او بېهوده خربه معلومېږي چي عيىس مسيح د صليب په
رس خپل ځان قرباني كړ چي انسان ته نجات وركړي!! خو موږ ته چي د نجات په لوري درومو دا
د خداى د قدرت نښه ده!!  ...خداى دا غوره ونه گڼله چي انسان ئې په عقل ،علم او حكمت
رسه وپيژني ،بليك دى په خپله زموږ منځ ته راغى او ټول هغه خلك ئې وژغورل چي د ده په
پيغا م ئې اميان راوړ!! يعني همغه پيغام چي د نړۍ ټول خلك ،كه يهودان دي او كه غري يهودان
هغه پوچ او بېهوده گڼي!! يهودان معجزه غواړي او يونانيان يوازي هغه خربي مني چي د دوى
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له فلسفې او حكمت رسه اړخ لگوي ،خو زموږ پيغام دا دئ :مسيح د انسان د نجات لپاره
مصلوب شو او ومړ!! ...مسيح موږ له خپلو گناهونو پاك كړو او د خداى په وړاندي د منلو وړ
ئې وگرځولو!! كه څه هم خداى دا نقشه د عامل له پيدايښته مخيك زموږ لپاره جوړہ كړې وه خو
په تېرو زمانو كي ئې هيچا ته ونه ښوده ،حتى د دنيا مرشانو هم دا درك نه كړہ ،ځكه كه ئې
درك كړې وى نو (د عظمت خداى) به ئې نه وو مصلوب كړى ...خداى د خپيل هغي روح په
واسطه موږ ته دا حقائق راښيي چي موږ ته ئې راپه برخه كړې ،هيڅوك نه يش كوىل پوه يش چي
د بل په زړہ كي څ ه افكار دي ،خو په خپله پرې پوهېږي ،همدايس هيڅوك د خداى په افكارو او
نقشو نه پوهېږي ،مگر د خداى روح!! خداى په حقيقت كي د همدې لپاره خپله روح زموږ په
برخه كړہ ،چي په هغې رسه موږ ته راوښيي چي د خپل لطف او بركت څومره هدايا ئې زموږ په
برخه كړې دي!! طبيعي ده ،هغه روح چي موږ ترالسه كړې د دنيا له روح نه فرق لري!! موږ د
روح القدس د كلامتو حقيقت په روح القدس رسه درك كوو!! خو بې اميانه كس هغه حقائق نه
يش درك كوىل چي روح القدس ئې موږ ته راښيي ،نور دا خربي پوچ او بېهوده گڼي ،دا ځكه چي
د خداى په خربو هغه څوك پوهېږي چي د خداى روح ئې په وجود كي وي!!
په پورتنيو خربو كي له لږ غور او دقت وروسته هر انسان دې نتيجې ته رسېږي چي:
• دايس خربي يوازي هغه څوك كوىل يش چي لوى دجال ،د انسان په جامه كي شيطان ،د اللّٰه
تعاىل ،د عيىس عليه السالم ،د دين ،توحيد او حق دښمن وي!! ډېره گرانه ده چي د يوه خداى
پال انسان په ژبه دايس كركجني خربي رايش.
• پولس اعرتاف كوي چي د ده خربي ډېرو ته احمقانه برېښي ،يهودان ئې نه مني ،يونانيان ئې
هم نه مني ،په مخكنيو كتابونو كي نه دي راغلې ،د عقل ،علم او حكمت خالف دي ،همدا راز
وايي :خداى نه دي غوښتي چي انسان په علم او حكمت رسه د دغو خربو په حقيقت پوه يش،
له مسيحيانو پرته ئې هيچا ته دا خربي نه دي ښودلې ،په مخكنيو الهي كتابونو كي ئې هم نه
دي بيان كړې او دا ځكه چي كه دا كار ئې كړى وى نو بيا خو عيىس په صليب نه ځړول كېدو او
انسان به له نجات نه محروم پاته كېدو!! د خداى خربي هغه څوك درك كوىل يش چي د خداى
روح ئې په وجود كي وي ،دا روح يوازي د مسيحيانو په برخه شوې ،د مسيحيانو روح د نورو
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نړۍ والو له روح نه تفاوت لري!!
• پولس د مسيحيانو له عقل رسه لوبي كوي ،هغوى ورته احمقان برېښي ،دوى ته وايي چي د
خداى اصيل خربي همدا دي چي زه ئې تاسو ته كوم ،مسيح د انسان د نجات لپاره مصلوب شو،
له آدم عليه السالم تر عيىس عليه السالم پوري هيڅوك ،نه كوم عادي انسان او نه كوم پيغمرب ،د
خداى په خربي نه دي پوه شوي ،خداى نه دي غوښتي چي هغوى پوه كړي ،يوازي پولس ئې پوه
كړى!! آيا د هغه چا په عقل ژړا نه ده په كار چي دايس احمقانه خربي مني؟!
• پولس اللّٰه تعاىل ته دايس يو سرت تور او اتهام متوجه كوي چي هيڅ خداى پال انسان به ئې
جسارت ونه كړي ،خداى ته دايس كالم منسوبوي چي مخاطبين ئې نه پرې پوهېږي ،انسانانو ته
ئې پيغمربان لېږلي او د دوى په الس ئې كتابونه لېږلي ،خو نه ئې خربي دايس كړې دي چي
انسانان پرې پوه يش او نه ئې پيغمربان پوه كړي چي د خربو مراد ئې څه دئ؟ موږ خو هغه
څوك چي خربي ئې غاميض ،مبهمي او پېچلې وي ،خپل مخاطب پوه نه كړى يش ،اورېدونىك د
هغه له خربو د ده په مطلب پوه نه يش ،يو ناموفق او ضعيف وياند گڼو او خربي ئې ناقيص او
كمزورې ،آيا اللّٰه تعاىل ته دا عيب منسوبول لوى جسارت نه دئ؟
• آيا ټولو مخكنيو الهي كتابونو او پيغمربانو اشتباه كړې چي انسانانو ته ئې د نجات نوري الري
په گوته كولې او ورته ويل ئې :ستاسو د نجات الر دا ده چي عقيده مو سمه او عمل مو صالح
وي ،په خداى او آخرت اميان ولرئ او د اللّٰه تعاىل د احكامو اطاعت وكړئ؟!!
• له پولس نه پرته هيچا ،د عيىس عليه السالم په شمول ،نه دي وييل چي د مسيح په مصلوب
كېدو رسه د انسانانو گناه بخښل كېږي او نجات ئې په برخه كېږي!! دا ولي د بايبل په عهد قديم
كي هيڅ ځاى دا خربه نه تر سرتگو كېږي؟
• هغه قايض چي يو د بل په گناه نييس او يو د بل لپاره له مجازات نه معافوي يو ظامل قايض
دئ ،يوازي يو جاهل انسان به خداى دايس يوه قايض ته ورته گڼي!!
• د مسيحيانو په وجود كي كومه روح ده چي په نورو انسانانو كي نشته؟ د دوى او د نورو د
روح تر منځ څه توپري شته؟ آيا ستا ادعاء دا ده چي اللّٰه تعاىل مسيحيانو ته يوه روح وركړې او
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نورو ته بله ،دا روح الهي ده او د نورو غري الهي؟! آيا په دې عامل كي ،په انسانانو او نورو
مخلوقاتو كي غري الهي روح ،غري الهي وينه ،يا بل څه پيدا كېږي؟ آيا پولس كوىل يش موږ ته
دايس څه راوښيي چي خداى نه وي پيدا كړي؟ او آيا موږ ته به دايس څه راوښيي چي د اللّٰه
تعاىل له ذات نه بېل شوى وي؟
• پولس د عقل مخالفت كوي او وايي چي د خداى خربي په عقل رسه نه بليك په روح رسه درك
كېدى يش او په هغي انساني روح رسه هم نه چي د ټولو انسانانو په برخه شوې بليك په هغي
روح رسه چي دى ئې روح القدس گڼي او وايي چي يوازي د مسيحيانو په برخه شوې!! دا يوازي
پولس نه دئ چ ي دا خربه كوي ،هر هغه ټگامر انسان چي غواړي خلك تحميق كړي او د عقل
خالف خربو منلو ته ئې چمتو كړي نو همدا د پولس خربه ورته كوي او ورته وايي :بس! دا خربه
پرته له دې چي خپل عقل وجنگوې ومنه ،زړہ ته ئې واچوه ،دا د عقل خربي نه بليك د روح او
اميان خربي دي.
• هيڅ باش عوره انسان هغه خربه نه مني چي د عقل خالف وي ،انسان د هر څه حقيقت په
خپل عقل رسه درك كوي ،عقل د ده د روح يوه ځانگړتيا ده ،په هيڅ الهي كتاب كي به د عقل
خالف خربه ونه مومئ ،اللّٰ ه تعاىل د انسان عقل ته په پام رسه هغه مخاطب كوي ،نه هغه څه
ورته وايي چي د ده عقل ئې نه يش درك كوىل او نه هغه چي د ده د عقل خالف وي ،دا كار
هغه څوك كوي چي ناپوه او بې حكمته وي ،اللّٰه تعاىل عليم او حكيم ذات دئ.
• پولس په دې هم نه پوهېږي چي روح القدس د جربئيل عليه السالم نوم دئ ،د جربئيل په
ذريعه د خداى په خربو د پوهېدو معنى خو يوازي دا كېدى يش چي هغه به هر مسيحي ته
راځي او ورته وايي به :د خداى د دې خربي معنى او مراد دا دئ!!
• پولس ته وايو :دا خربي يهودانو هم كولې ،ته خو يوازي مسيح د خداى زوى گڼې هغوى خپل
ټول قوم د خداى زامن گڼي ،ته وايې روح القدس له موږ رسه دئ او د خداى د خربو په مراد مو
خ ربوي ،هغوى ويل خداى په خپله په موږ كي اوسېږي ،زموږ انبياء او كاهنان په غيب پوهېږي،
ملر او سپوږمۍ ودروىل يش!! دوى نه يوازي عيىس عليه السالم د مسيح په توگه قبول نه كړ بليك
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په دې نامه ئې د ده د وژلو پرېكړہ وكړہ چي گواكي ده وييل :زه به د خداى په ښي الس كي
ناست وم او له آسامنه به راكوز شم!! ما ته ووايه :ته خو يهودي وې او مسيحيت ته له راتلو
وروسته هم هغه كتابونه منې چي يهودان هم پرې باور لري ،د يهودانو او د دوى د كتابونو
خربي سمي دي كه ستا؟!!
پولس ورپسې لييك :گرانو وروڼو! زه تراوسه نه يم توانېدىل له تاسو رسه هغيس خربي وكړم
چي له زمليو رسه كېږي ،ځكه تاسو روحاني نه بليك جسامني يئ ،تر اوسه مو ال په مسيح كي
رشد نه دئ كړى ،مجبور شوم د درانه او سخت خوراك په ځاى شيدې دركړم ،دا ځكه چي
ماشومان يئ او سخت خوراك نه شئ هضموىل!!  ...خداى پر ما پېرزوينه وكړہ او دا ئې راوښوده
چي څنگه يو ماهر معامر شم ... ،دايس يو وخت به رايش چي مسيح به قضاوت كوي ...هلته به
معلومه يش چي د چا ماڼۍ سمه جوړہ شوې ،د هر چا كار به له اوره تېر او وآزمويىل يش ... ،كه
ځان هوښيار او عاقل شمېرئ غوره دا ده چي دا عقل او هوښياري لري وغورځوئ او يو ناپوه
شئ ... ،دا ځكه چي د دې دنيا حكمت د خداى له نظره حامقت دئ ،همغيس لكه چي په
مقدس كتاب كي راغيل :د انسان هوش او عقل څومره احمقانه دئ!! ...زه غواړم د خپلو زامنو په
څېر تاسو ته نصيحت او الرښوونه وكړم ،ځكه كه څه هم په زرگونو روحاني معلمين ولرئ ،خو
يو پالر لرئ او هغه زه يم ،ځكه دا زه وم چي د انجيل پيغام مي درورساوو او تاسو مي د مسيح
په لوري هدايت كړئ!! نو تاسو ته التامس كوم چي ما درته بېلگه كړئ او په ما پيس اقتداء
وكړئ!!
گورئ چي پولس څنگه د مسيحيانو له عقل رسه لوبي كوي ،دوى ماشومان گڼي ،ځان د دوى
يوازينى پالر ،ادعاء كوي چي انجيل ده ورښودىل او د مسيح حقيقت ته ده هدايت كړي ،نور
روحاني معلمين نه د انجيل په ارسارو پوهېدل او نه د مسيح په حقيقت ،خپيل خربي د دوى تر
فهم او عقل ډېري لوړي بول ي ،دايس ښيي چي ډېر ارسار په زړہ كي لري ،په ډېرو شيانو پوه دئ،
د مجبوريت له مخي د ارسارو كڅوړہ نه يش پرانيستىل ،ځكه دايس څوك نه مومي چي د ده په
خربو پوه يش ،دا يوازي د ده خربي نه دي ټول ټگامران او دوكه ماران همدايس خربي كوي!! تاسو
د پولس ټول خطونه له نظره تېر كړئ ،نه يوازي له دغو ارسارو او پټو خربو به هيڅ څه په كي
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ونه مومئ بليك ټولي خربي به ئې يوه ټگامر مداري ته ورته ومومئ!!
دى ادعاء كوي چي يو وخت به مسيح د قضاوت په گدۍ ناست وي او د ټولو خلكو د
عملونو او كړو وړو په اړہ به قضاوت كوي!! مراد ئې دا دئ چي د قيامت د ورځي قايض به
مسيح وي!! دى نه يوازي د مسيح په اړہ دا خربه كوي بليك د ټولو مسيحيانو په اړہ لييك :آيا نه
پوهېږئ چي موږ مسيحيان به يو وخت د ټولي نړۍ په اړہ قضاوت كوو ،حتى د فرشتو په اړہ به
هم قاضيان وو!! حال دا چي د قيامت د ورځي قايض به فقط اللّٰه تعاىل وي ،عيىس عليه السالم
به هم د نورو بندگانو په څنگ كي د اللّٰه تعاىل د قضاوت په وړاندي والړ وي!! پولس د
مسيحيت هغه عقيده چي وايي :د اللّٰه تعاىل د مطلقه ملكوت ورځ به راځي ،يعني هغه ورځ به
رايش چي اقتدار او واك به په بشپړہ توگه د اللّٰه تعاىل په اختيار كي وي ،يوازي هغه به د بندگانو
د عملونو په اړہ قضاوت كوي ،دا خربه تحريفوي ،د اللّٰه تعاىل په ځاى مسيح د دغه قضاوت او
ټولواكۍ په گدۍ كښېنوي او ټول مسيحيان وررسه رشيكوي!! خو كه تاسو په همدې بايبل كي د
قيامت په اړہ د عيىس عليه السالم اقوال د دې خربو خوا ته كېږدئ او قضاوت وكړئ نو ډېر ژر
به درته جوته يش چي د قيامت په اړہ د پولس نظريه د مسيح عليه السالم په دين كي يو څرگند
تحريف دئ!! د عيىس عليه السالم په الرښوونو او اقوالو كي په آخرت او اخروي ژوند تأكيد
شوى ،په دنيا كي د هغي لويي پاچايي جوړولو يادونه نه ترسرتگو كېږي چي يهودان ورته منتظر
وو او پولس ئې ادعاء كوي!! د عيىس عليه السالم ځيني اقوال دا دي :د ښه حاصل ترالسه كولو
لپاره د ښې دانې كرل رضوري دي ،هغه دايس يوه خزانه ده چي كه څوك خپل هر څه وپلوري او
هغه پرې وپېري تاوان ئې نه دئ كړى ،موږ ته په كار ده چي د دنيا د لټولو په ځاى د (خداى
پاچايي) يعني آخرت ولټوو ،كله چي د آسامن پاچايي رايش ښه او خراب ماهيان به رسه بېل كړى
يش ،يعني فرشتې به راووځې ارشار به له ابرارو بېل كړي او د اور په بټۍ كي به ئې واچوي،
هلته به ژړا وي او د غاښونو چيچل.
پولس ورپسې لييك :كه څوك د يهودانو له دود رسه سم ختنه (سنت) شوى وي نو تشويش
دي نه كوي او كه نه وي ختنه شوى اوس دي ځان نه سنت كوي ،ځكه د يوه مسيحي لپاره هيڅ
پروا نه لري چي سنت شوى وي يا نه وي سنت شوى!!
بايبل د قرآن په رڼا كي

765

پوښتنه دا ده چي عيىس عليه السالم خو وايي چي زه د تورات د منسوخولو لپاره نه يم
راغىل او مسيحيان په ه غه تورات د اميان دعوى كوي چي ختنه تر ټولو نېكو كارونو سرت كار گڼي
او نه ختنه كېدل تر ټولو گناهونو سرته گناه ،هومره چي گواكي خداى غوښتل موىس عليه السالم
په دې خاطر هالك كړي چي خپل زوى ئې نه وو سنت كړى!! پوښتنه دا ده چي پولس د تورات
د منسوخولو صالحيت له كومه ترالسه كړى!!
د ازدواج په اړہ نجونو او هلكانو ته مشوره وركوي چي مجرد پاته كېدل ورته غوره دي ،خو
كه واده كوي اشكال نه لري!! دا هم يوه غلطه او د انساني فطرت خالف مشوره ده ،هيڅ عاقل
او مؤمن انسان چي د الهي دين له حقيقته خرب وي دايس غلطه مشوره چا ته نه وركوي ،د الهي
دين او انساني فطرت رسه برابره مشوره دا ده چي ورته وويىل يش :هر ځوان او پېغله بلوغ ته
له رسېدو وروسته بايد ازدواج وكړي ،مگر دا چي توان ئې ونه لري ،ټول حيوانات او مرغان
همدايس كوي.
پولس لييك :ټول پوهېږو چي فقط يو خداى شته او بس ،همغه زموږ آسامني پالر ،چي هر
څه ئې پيدا كړي ... ،همدا راز پوهېږو چي يوازي يو آقا او ساالر خداى شته چي عيىس مسيح
دئ ،چي هر څه د ده په وسيله پيدا شوي او زموږ ژوند د ده دئ!! نو د بتانو په نامه د ذبح
شوي حيوان غوښه خوړل يا نه خوړل برابر دي ،په خوړلو كي ئې هيڅ اشكال نشته!!
دا هم د تورات او د بايبل د ټولو هغو مخكنيو كتابونو خالف حكم دئ چي د بت په نامه د
مذبوحې غوښه حرامه گڼي خو پولس دا حكم منسوخ كړى!!
د پولس يوه بل شطارت ته هم ځري شئ چي لييك :زه د خداى رسول او استازى يم ،يوازي د
خداى په وړاندي مسئوليت لرم ،ما خپل خداى عيىس په خپلو سرتگو ليدىل ،ستاسو په ژوند كي دا
بدلون زما د خدمتونو نتيجه ده ،كه نور مي پيغمرب نه گڼي تاسو مي بايد پيغمرب وگڼئ ،ځكه
ستاسو خپل وجود زما په پيغمربۍ داللت كوي ،تاسو زما په وسيله په عيىس مسيح اميان راوړ!!
دا ئې د خپل رسالت د اثبات لپاره د پولس استدالل!! ما عيىس په خپلو سرتگو ليدىل او تاسو
زما په وسيله په مسيح اميان راوړى نو ځكه زه پيغمرب يم!! آيا هغه كسان ټول پيغمربان دي چي
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عيىس عليه السالم ئې په خپلو سرتگو ليدىل او نور خلك د دوى په وسيله مسيحيت ته بلل
شوي؟!! ته خو وايې چي ما يوه رڼا وليده او يو غږ مي واورېدو چي ويل ئې زه مسيح يم ،نورو
خو عيىس عليه السالم په وار وار په خپلو سرتگو ليدىل او د ده خربي ئې اورېدلې ،پيغمرب خو
هغه وي چي خداى لېږىل وي نه هغه چي مسيح ئې ليدىل وي!!
پولس د مخالفينو دا اعرتاض چي ولي د كليسا له شتمنيو تغذيه كېږي او مصارف ئې د كليسا
له لوري تأمين كېږي ،دايس ځوابوي :بڼوال ،شپون ،عسكر ....د خپل خدمت په مقابل كي اجوره
ترالسه كوي ،آيا زه دا حق نه لرم؟!! خداى وييل :كله چي په درمن څپر تېروئ د خپل غوايي
خوله مه ورتړئ ،پرېږدئ چي څه وخوري ،آيا دا حكم يوازي د غويانو لپاره دئ؟ خداى دا حكم
وركړى چي مسيحيان بايد د روحاني خدمتگارانو معاش تأمين كړي!!
پوښتنه كوو :آيا عيىس عليه السالم د كليسا له لوري تغذيه كېدو؟ آيا په خپل دعوت ئې له
چا اجوره ترالسه كړې؟ آيا دايس پيغمرب به موږ ته راوښيې چي د دعوت او تبليغ په مقابل كي
ئې له خلكو معاوضه ترالسه كړې وي؟ آيا د عيىس عليه السالم په الرښوونو ،په تورات ،انجيل،
زبور او نورو الهي كتابونو كي به دايس څه راوښيې چي دا معاوضه اخيستل ئې جائز گڼيل وي؟
قرآن خو موږ ته وايي :د هر پيغمرب يوه مهمه او اسايس وينا خپلو مخاطبينو ته دا وه چي :موږ
خپل اجر يوازي او يوازي له رب العاملين نه غواړو ،قرآن خو موږ ته وايي :د رښتيني او صادق
الرښود نښه دا ده چي هغه له له خلكو اجر او معاوضه نه غواړي.
پولس د تعميد لپاره دا دروغجنه فلسفه رابايس ... :له مخكنيو پېښو بايد عربت واخلو...
خداى په صحرا كي ورېځي راولېږلې چي زموږ د قوم له پاسه سيورى جوړ كړي ،دوى ئې له
سيند نه روغ رمټ تېر كړل ،په حقيقت كي دوى په ورېځو او سيند كي د تعميد غسل وكړ!! ...
دا خو ال څه كوئ؛ وايي :دوى هغه اوبه څښلې چي مسيح وركولې ،مسيح په حقيقت كي
همغه ډبره وه چي خداى په صحرا كي له هغې اوبه راوايستلې!! په خپله فكر وكړئ چي آيا زما
خربي صح يح نه دي؟ آيا هغه رشاب چي موږ ئې په رحامني ماښامني كي څښو په دې معنى نه
دي چي په دې رسه موږ د مسيح د وينو په بركت كي شاملېږو؟ او هغه ډوډۍ چي په هغه
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ماښام ئې رسه وېشو او خورو ئې په دې معنى نه ده چي موږ د مسيح د بدن په بركاتو كي
شاملېږو؟
حريان يم چي د مسيحيانو په رس كي ماغزه دي كه بوس چي د دايس مداري خربي د يوه
پيغمرب خربي گڼي او د ده مسخره خطونه ئې په مقدس بايبل!! كي شامل كړي!! دا به كوم بې
شعوره انسان ومني چي:
• مسيح همغه ډبره وو چي دولس چينې ترې وبهېدې!!
• دوى هغه اوبه څښلې چي مسيح وركولې!!
• په حقيقت كي دوى په ورېځو او سيند كي د تعميد غسل وكړ!!
• هغه رشاب چي مسيحيان ئې په رحامني ماښامني كي څښي په دې رسه د دوى وينه د مسيح
په ويني بدلېږي!! او هغه ډوډۍ چي په دې ماښام ئې خوري د دوى غوښه د مسيح په غوښه
بدلوي!!
• آيا مسيح كېدل دومره آسان دئ؟ آيا د عيىس عليه السالم ملگرو اشتباه كوله چي زندانونه،
شهادتونه ،اعدامونه ،صليبونه او په اور كي لوېدل ئې زغمل؟ ولي ئې د مسيح مقام ته د رسېدو
لپاره دغه د پولس نسخه نه كاروله؟
دا يوازي پولس نه دئ چي دين ئې مسخ او په څو شكيل مسخره مراسمو كي ئې خالصه
كړى ،ټول مكار او ټگامر مذهبي مرشان همدايس وي ،هغوى د دې لپاره چي په عوامو كي
پلويان پيدا كړي نو د دين هغه بنيادي او اسايس كارونه چي تررسه كول ئې همت او قرباني
غواړي ،شا ته وغورځوي ،په خپلو ويناوو كي هغه نه يادوي ،د دې په ځاى خلكو ته د پولس په
څېر څو آسان كارونه ورپه گوته كوي او ورته وايي :په دې رسه تاسو هغه مقام ترالسه كوىل شئ
چي نه ئې مجاهد په جهاد رسه ترالسه كوىل يش او نه ئې شهيد په شهادت رسه!! په رحامني
ماښامني كي مقدسه ډوډۍ او سپېڅيل رشاب تاسو د مسيح مقام ته رسوي!!
دې مسخره خربي ته ئې هم ځري شئ:
څنگه كوىل شو پوه شو چي څوك په خپيل دې ادعاء كي دروغجن او دوكه مار دئ او كه
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رښتينى چي وايي ما ته د خداى له لوري الهام كېږي؟ وايي :په دې باندي پوهېدل ډېر آسان دئ
ا و هغه دايس :څوك چي د خداى د روح تر اغېز الندي خربي كوي هيڅكله نه يش كوىل په مسيح
باندي لعنت ووايي او هيڅوك هم نه يش كوىل په خپل ټول ځواك او توان رسه مسيح خداى
وگڼي مگر دا چي روح القدس دا حقيقت ورته څرگند كړي!!
يعني څوك چي مسيح ته د خداى نوم وركوي او په پوره زور رسه په دې خربي ټينگار كوي
چي هغه خداى دئ ،نو همدا ټينگار د دې نښه ده چي هغه ته واقعاً د روح القدس له لوري
الهام كېږي او دا روح القدس دئ چي دا خربي د ده په خوله اداء كوي او څوك چي دا كار نه يش
كوىل نو هغه دوكه مار دئ !! دا شوه د ټگامر او رښتيني د پېژندو پوليس طريقه!! اوس نو كه
همت لرې نو په خپلو خطبو كي سل ځله ووايه چي مسيح خداى دئ او همدا كار به مسيحيانو
ته ثابته كړي چي تا ته د خداى له لوري الهام شوى او كه دا خربه دي ونه كړہ او هغه دي محض
يو پيغمرب وگڼلو نو دروغجن يې!!
كليسا د مسيح بدن گڼي او وايي :ځيني غړي چي خداى په كليسا يعني د عيىس په بدن كي
ټاكيل دا دي:
• رسوالن يعني د مسيح استازي
• انبياء يعني هغه چي په الهام رسه د خداى له لوري پيغامونه راوړي.
• معلامن يعني هغه كسان چي د خداى كالم نورو ته ورښيي.
• هغه چي معجزې ښيي،
• هغه چي بيامرانو ته شفا وركوي
• هغه چي له خلكو رسه مرسته كوي
• هغه چي د خلكو الرښوونه كوي
• هغه چي په نامفهومو ژبو خربي كوي ،په دايس ژبو چي نه دوى تر دې د مخه پرې خربي
كړې او نه ئې زده وې ،ناڅاپي ئې په خوله جاري شوې او هيڅوك هم نه پرې پوهېږي ،دا يوازي
د خربي كوونيك او د خداى ترمنځ يو رمز وي!!
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له د ې معلومېږي چي دا هم د كليسا يوه مذهبي ننداره وه چي ځيني كسان به جذبې
ونيول او د مستي په حالت كي به ئې دايس خربي له خولې وتلې چي هيڅوك به نه پرې
پوهېدل!! د دغو مجذوبانو د خربو ترجامني به خاصو كسانو كوله او خلكو ته به ئې ويل چي
خداى د ده په خوله كوم پيغامونه موږ ته لېږلي دي!! ښايي د دوى ټگامرو مذهبي مرشانو دا
چل او چم جوړ كړى وو ،ځيني به ئې په دې وگامرل چي ځان جذبه كړي ،په غونډي كي چيغي
او نعرې پيل كړي ،خوشې او ناپړتي خربي تر خولې وبايس او دا مذهبي مرشان د غونډي حريت
ځپلو خلكو ته ووايي :دوى له خداى رسه د راز او نياز په حالت كي دي ،په خربو ئې تاسو نه
پوهېږئ ،ترجامن به رايش او تاسو ته به ووايي چي خداى د دوى په خوله څه پيغام رالېږىل!!
پولس په دغو ژبو د خربو كولو پلوي نه كوي مگر په هغه صورت كي چي څوك ئې ترجمه
كړى يش ،خو د نبوت يعني جذبه كيدا او روحاني مستي سپارښتنه كوي!! خو دى دعوى كوي او
په دې شكر كوي چي كوىل يش ،په خفاء كي ،كله چي يوازي وي ،په ډېرو ژبو خربي وكړي ،خو د
خلكو په مخ كي دا خوښوي چي د خلكو په ژبه خربي وكړي!! او د دې خربو لپاره دا دليل
راوړي :خداى په آسامني كتاب كي ليكيل :خداى به له نورو سيمو دايس خلك راولي چي په
پرديو ژبو به د خداى كالم د ده قوم ته وراوروي!!! خو رسه له دې به ئې دوى وانه وري! ...كه
يو بې اميانه ستاسو غونډي ته داخل يش او وگوري چي تاسو په پرديو (نامفهومو) ژبو خربي كوئ
نو گامن به ئې دا وي چي تاسو لېونيان يئ!!
دا هم په ډېر واضح كالم كي يو ډېر كركجن تحريف دئ ،كالم دا دئ :خداى به له نورو سيمو
دايس خلك راولي چي په پرديو ژبو به د خداى كالم د ده قوم ته وراوروي!!! خو رسه له دې به
ئې دوى وانه وري! د دې كالم واضح معنى دا ده :كه بني ارسائيل د اللّٰه دين ته شا كړي ،نو اللّٰه
تعاىل به د بل قوم خلك راپيدا كړي چي ژبه به ئې هم له ارسائيليانو او د دوى په ژبه د نازل
شوي كتاب له ژبي بېله وي او هغوى به د اللّٰه تعاىل دغه كالم چي ارسائيليانو ورته شا كړې دوى
ته وراوروي خو بيا به هم دوى اميان نه راوړي ،خو پولس شيطان له دې د كليسا په غونډو كي د
مجذوبو او مستو صوفيانو ناپړتي خربي راايستلې ،كه ومنو چي په مقدس كتاب كي دا خربه
راغلې نو په يقين رسه ويىل شو چي دا به همغيس وې لكه په قرآن كي چي په دې ته ورته
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الفاظو عربو ته گواښ شوى:
َ
ُ َ َُ ُ َُ َ ً
َۡ ُ
َ ُ
َ َ َ ۡ ْ َ َ ۡ ََۡ ۡ ُ َ ٓ ُ ۡ ُ
َۡ ً
فإِن ت َولوا فقد أبلغتُكم ما أ ۡر ِسلت بِهِۦٓ إِل ۡيك ۡمۚ َوي َ ۡستخل ِف َربِي قوما غ ۡي َرك ۡم َوَل تضرونهۥ ش ۡيـا ۚ
َ
َ
ََ ُ َ
إِن َربِي علي ك ِل ش ۡي ٍء حفِيظ * هود57 :
نو كه اعراض مو وكړ ،پوه شئ چي ما په يقين رسه هغه پيغام دررسوىل چي تاسو ته ئې د رسولو
لپاره لېږل شوى وم او زما رب به له تاسو پرته بل قوم راولي او تاسو هيڅ رضر نه شئ وررسوىل،
بې شكه چي زما رب د هر څه ساتونىك دئ.
دې ته مو پام وي چي په مسلامنانو كي هم دايس خرافي ډلي شته چي خپله عقيده ئې له
مسيحيانو اخيستې او په خپلو غونډو كي مستي ،جذبه او ناپړتي خربي له خولې ايستل د وصل
او راز و نياز حالت گڼي!!
پولس ورپسې لييك :لكه څنگه چي د آدم د گناه په سبب مرگ دې دنيا ته راغى ،همدايس د
مسيح د ژغورونيك كار په سبب له مرگ نه وروسته ژوند زموږ په برخه شو!! ...چېري چي گناه
وي مرگ به هم وي ،خو څوك چي د مسيح وي بيا به راژوندى يش...د ده د بياراتلو په وخت كي
به ټول راژوندي يش ،بيا به آخرت رايش ،مسيح به خپل ټول دښمنان له منځه يويس...خداى ټول
اقتدار ده ته سپارىل ...البته په خپله خداى د ده د اقتدار تر سلطې الندي نه دئ ...لومړى آدم له
خاوري راپيدا شو خو دوهم آدم مسيح له آسامنه راغى!!
د پولس غولېدلو پلويانو ته وايو:
• د مرگ او گناه تر منځ هيڅ تړاو نشته ،هر مخلوق د پيدايښت او مرگ يوه ثابته نېټه لري
چي د هغه په گناه او نه گناه پوري ارتباط نه لري ،انسانان هم مري او حيوانات هم او د
ابراهيم عليه السالم په څېر سرت له گناه معصوم شخصيت هم!!
• يوازي د مسيح پلويان نه بليك ټول انسانان به بيا راژوندي كېږي ،كافر هم او مؤمن هم ،دا د
قيامت په اړہ د پولس يو بل سرت تحريف دئ چي وايي يوازي د مسيح پلويان به بيا راژوندي
كېږي!! په دې رسه خو د اللّٰه تعاىل عدالت تر پوښتني الندي راځي ،كه ظاملان ،كافران او
گناهگاران راژوندي نه يش او د خپلو عملونو سزا ونه گوري ،دا خو د بې عدالتۍ لويه نښه ده ،د
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پولس دا خربه د تورات ،انجيل او ټولو الهي كتابونو خالف خربه ده .د قيامت په اړہ د بايبل
غامض ،گونگ او متنا قض بيانات پولس او د ده په څېر نورو منحرفينو ته دا موقع په الس وركړې
چي دايس نظريات وړاندي كړي او مسيحيان دوكه كړي.
د پولس او د ده د ملگرو په الس په مسيحيت كي د پراخو تحريفونو وروسته چي دوى
وتوانېدل په ډېري زېركۍ رسه د مسيحيت جرړي قطع كړي او د رشك او خرافاتو په گندگيو ئې
ولړي ،په مسيحيانو كي الندي مراسم او عقائد راوالړ شول:
• اصيل گناه :دا يوه اصطالح ده چي دوى رامنځته كړہ او په هغي گناه ئې اطالق كوي چي د
ممنوعه شجرې د مېوې په خوړلو رسه حوا او آدم عليهام السالم ئې مرتكب شول ،دا مورويث گڼي
او وايي چي له دوى اوالد ته انتقال شوې ،د آدم ټول اوالد د پيدايښت له ورځي په دې گناه
اخته گڼي.
• كفاره :وايي چي د دې مورويث گناه كفاره عيىس عليه السالم په خپيل قربانۍ رسه اداء كړہ،
يعني د آدم او حوا د گناه په سبب انسانان د خداى له رحمت نه لري شول او د اللّٰه تعاىل د كالم
صفت (زوى) د دې لپاره د انسان په بڼي كي دنيا ته راغى او قرباني ئې وركړہ چي د دې كفارې
په سبب بېرته د خداى په رحمت كي داخل يش!
• نجات :عيىس عليه السالم د گناهونو كفاره اداء كړې ،څوك چي په ده اميان راوړي ،نجات ئې
په برخه كېږي ،.له دې پرته د انسان د نجات لپاره بله الر نشته!! د ده قرباني يوازي د هغه چا
لپاره وه چي په ده اميان راوړي .په مسيح باندي د اميان راوړلو نښه دا ده چي تعميد كړى يش،
څوك چي دا مراسم تررسه نه كړي گناه به ئې په خپل حال پاته وي او د دامئي عذاب مستحق به
وي ،هغه ماشوم هم په دې ډله كي گڼل كېږي چي د دې مراسمو له اداء كولو مخيك ومري.
• بپتسمه (د تعميد غسل) :دا هغه مراسم دي چي يو مسيحي ئې په اوبو كي د غوټه كېدو په
ترڅ كي تررسه كوي او له دې ئې تعبري دا وي چي دى په خپيل غوټې رسه له عيىس عليه السالم
رسه دفن شو او په بېرته راوتو رسه له ټولو گناهونو پاك شو!!
• تصليب :يعني مسيح عليه السالم په صليب باندى وژل شوى او دفن شوى ،خو درې ورځي
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وروسته بېرته راژوندى شوى.
• رباني ماښامنى :دا هغه ماښامنى دئ چي په كليسا كي د مسيح د تلين په ورځ تررسه كېږي،
روحاني پالر پتريه ډوډۍ او رشاب د مسيحيانو په منځ كي وگرځوي ،بيا څه اوراد او اذكار ووايي،
وروسته دي ډوډۍ او رشابو ته سجده وكړي ،په دې عقيده چي اوس دا ډوډۍ د مسيح جسد او
دا رشاب د ده په وينو بدل شوي ،بيا ئې د مسيحيانو تر منځ وېيش او هر يو ئې په دې نيت
خوري چي په دې كار رسه د مسيح غوښه او وينه د ده بدن ته داخلېږي او دى هم د مسيح په
څېر سپېڅىل كېږي!!
• د تجسم عقيده :يعني خداى د عيىس په څېره كي راڅرگند شوى ،له موره زېږېدىل ،ورو ورو
سرت شوى ،د انسان ټولي ځانگړتياوي ئې درلودلې ،په صليب ځړول شوى ،مړ شوى ،درې ورځي
وروسته بېرته ژوندى شوى!!
• عيىس د خداى زوى گڼل :دا عقيده چي خداى پالر دئ او مسيح د خداى زوى دئ ،هم ئې
ذات خداى ته ورته دئ او هم ئې صفات! خداى له خداى نه او نور له نور نه پيدا شوى.
• بيا راتگ :يعني مسيح به بيا دنيا ته راځي!! خو ځيني ئې وايي چي دى به له قيامت نه
وروسته راځي او د خلكو د عملونو په اړہ به قضاوت كوي او ځيني وايي چي له قيامت نه مخيك
به راځي ،خپل دښمنان به له منځه يويس او اقتدار به مسيحيانو ته وسپاري!!
په دې خرافي عقائدو او مراسمو چي د مسيح په دين كي ابداع شوي په لنډہ توگه دا
اعرتاضات لرو :ولي بايد د پالر د گناه سزا اوالد ته وركړى يش؟ دا عقيده له الهي عدالت رسه
جدي تعارض لري ،حقيقي د ين هغه دئ چي وايي :هر ماشوم بې گناه دئ ،سامل الفطرت او له
گناه پاك دنيا ته راځي ،د گناه لړۍ ئې هغه وخت پيل كېږي چي د ده عقل پوخ يش ،ښه او بد
تفكيك كړى يش او له دې وروسته په خپله خوښه د گناه مرتكب يش .كه دا ومنو چي آدم عليه
السالم ته عفو نه ده شوې او له جنت نه وتل ئې د هغي غلطۍ په سبب وو ،نو دا سزا يوازي په
خپله ده ته وركړى شوې ،اوالد ئې نه په دې گناه كي شامل دي او نه په سزا كي.
• كفاره خو دا ده چي څوك خپله گناه جربان كړي ،دايس څه وكړي چي كړې گناه او غلطي ئې
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جربان يش ،بايبل هم د عيىس عليه السالم دا قول رااخيل چي وايي :خريات د گناه كفاره ده .د
مسيحي مذهب په لومړيو پېړيو كي د كفارې دا عقيده چي وروسته ډېره خوره شوه له نشت
رسه برابر ده ،تاسو د بايبل په عهد قديم كي يوازي په وروستيو غريمهمو كتابونو كي دوه درې
ځيل په مجملو الفاظو د هغې يادونه موندىل شئ ،په غالب گامن دا هم وروسته پرې اضافه
شوې ،پوښتنه دا ده چي د عيىس عليه السالم قرباني او د بايبل په اصطالح مصلوب كېدا به ولي
د نورو انسانانو د گناهونو كفاره گڼل كېږي؟
• مسيحيانو د فديې او كفارې دا عقيده له زړو رشكي مذاهبو اخيستې ده!! په مخكنيو زمانو
كي دا دود وو چي كله به ي و ملك له سرت خطر او گواښ رسه مخامخ شو ،دا خطر به ئې د دېوانو
او پې ريانو لخوا گڼلو ،د هغه هېواد پاچا به د خلكو له لوري خپل گران زوى دغو غچ اخيستونكو
پېريانو ته د فديې په توگه وړاندي كاوو.
• آيا عقل او عدل دا خربه مني چي يوازي د تعميد په غسل رسه ،په اوبو كي له يوې غوټې رسه
انسان له ټولو گناهونو پاك وگڼىل يش او هر ظلم ،تېرى او گناه ئې ورته وبخښىل يش ،نوى انسان
ترې جوړ يش ،د مسيح په څېر يش او د نجات مستحق يش؟!! د عدالت تقاضاء خو دا ده چي چا
يوه ذره نېك يا بد عمل وكړ جزاء او سزا ئې وگوري ،هيڅ نېك عمل ئې ضايع نه يش او هيڅ بد
عمل ئې بې پوښتني پاته نه يش ،نه د بل د گناهونو په سبب له خپل اجر نه محروم يش او نه د
بل د نېكو عملونو په سبب له سزا معاف يش ،له ده رسه هره معامله د ده د عقيدې او عمل له
مخي وي ،همدا د اسالم او هر واقعي الهي دين پرېكړہ ده.
• مسيحيانو د تجسم خرافي عقيده هم له رشكي مذاهبو اقتباس كړې ،دا عقيده هغو كسانو له
ځان رسه مسيحيت ته راوړہ چي د رشكي مذاهبو په غېږ كي سرت شوي او د دوى له افكارو او
معتقداتو متأثره شوي وو ،د تجسم عقيده په اصل كي د انسان دې پوښتني ته د يوه ناقص او
غلط ځواب په توگه رامنځته شوې چي وايي :ولي يو انسان ظلمونه او گناهونه كوي ،له دنيا والړ
يش پرته له دې چي سزا وگوري ،او بل مظلوم او بې گناه ومري څوك ئې پوښتنه ونه كړي؟!! د
دې پوښتني په ځواب كي دا عقيده وړاندي شوې چي :هم د ظامل انسان روح بېرته دنيا ته
رالېږل كېږي او هم د مظلوم انسان ،په دې دوهم ځل راتلو كي دواړہ په دايس حالت كي دنيا ته
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راځي چي د خپل مخكني ژوند د عملونو سزا او جزاء ئې هم په برخه كېږي ،يوه ته ښه او غوره
حالت ورپه برخه يش او بل ته بد حالت!! مسيحي بدعتيانو له دې عقيدې د تجسم دا مفكوره
راوايسته چي خداى د انسان په بڼي كي دنيا ته راغى ،د خداى روح د انسان په هيكل كي دنيا
ته راغله ،مسيح همغه خداى دئ چي د انسان په بڼي كي راڅرگند شوى!! حال دا چي ټول الهي
كتابونه په دې تأكيد كوي چي اللّٰه تعاىل اييك يو دئ ،په هيڅ څه كي مخلوقاتو ته ورته نه دئ،
نه څه په خپل ذات كي ده ته ورته دئ او نه په صفاتو كي ،نه اللّٰه تعاىل د انسان په بڼي كي
مجسم كېږي او نه انسان د اللّٰه تعاىل په څېر كېدى يش ،څوك چي ومري يوازي د قيامت په ورځ
به بياراژوندى كېږي ،د خپلو عملونو له مكافات او مجازات رسه به هلته مخامخ كېږي.

د پولس لومړى ليك د تسالونييك مسيحيانو ته
بايبل د دې ليك په مقدمه كي لييك :تسالونييك د يونان يو بندر دئ چي اوس د سالونيك په
نامه يادېږي ،پولس په دې ښار كي له گناه نه د انسان د آزادۍ پيغام اعالن كړ ،كه ځه هم د
يهودانو ځيني مرشان د ده په ضد راپاڅېدل او دى ئې له ښاره وايست خو هغو چي پيغام ئې
اورېدىل وو په مسيح ئې اميان راوړ او له ډېرو ځورونو او كړاوونو رسه رسه ئې خپل اميان له السه
ورنه كړ!! ليك دايس پيل شوى:
د پولس ،سيالس او تيموتائوس لخوا ،د تسالونييك ښار مسيحيانو ته چي د خداى پالر او زموږ
د خداى عيىس مسيح يئ ،د پالر خداى او زموږ د خداى عيىس مسيح له دربار نه تاسو ته د
رحمت او سوكالۍ غوښتونيك يو.....

د مؤمنانو وضعيت له مرگه وروسته
 ....بايد په دې يقين ولرو چي د مسيح د بياراتلو په مهال به خداى ټول هغه مسيحيان چي مړہ
شوي له ده رسه يو ځاى دنيا ته راولي ،دا زه د خداى له لوري تاسو ته وايم :كه موږ د مسيح د
بيا راتلو په وخت كي ژوندي وو نو تر مړو مخيك آسامن ته نه ځو ... ،ناڅاپه به خداى په خپله
زميك ته راكوز يش ...ټول هغه مسيحيان به راژوندي يش چي مړہ شوي ،چي له خداى رسه
مالقات وكړي او موږ چي البه ژوندي او د زميك پر رس به وو ،له دوى رسه به يو ځاى په ورېځو
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كي اوچت كړى شو چي ټول له خداى رسه په هوا كي مالقات وكړو او د تل لپاره له ده رسه پاته
شو!!! نو په دې خربي يو بل ته زېرى او تسيل وركړئ!!
دا بايد هېر نه كړو چي خداى موږ د دې لپاره نه يو پيدا كړي چي تر خپل غضب الندي مو
ونييس ،بليك موږ ئې غوره كړي يو چي د مسيح په وسيله مو وژغوري ،هغه خپل ځان فدا كړ
چي موږ تر ابده ژوند وكړو ...هيڅكله د خداى د روح د كارونو مخنيوى مه كوئ ،نبوت يعني
هغه پيغامونه چي خداى ئې مؤمنانو ته وركوي سپك مه گڼئ ،بليك په دقت رسه ئې واورئ ،كه
پوه شوئ چي د خداى له لوري دي وئې منئ!!!
د دې ليك څو ټيك د يادونې وړ دي:
• دلته هم پولس په څو خربو تأكيد كوي :خداى پالر ،مسيح خداى ،دواړو ته يو ځاى د دعاء
السونه اوچتول او مرسته ترې غوښتل .مسيح به بيا راځي او د ده په راتلو رسه به يوازي
مسيحيان بيا راژوندي كېږي ،زما خربي ټولي د خداى خربي دي ،مسيح زموږ لپاره ځان فدا كړ،
خداى موږ غوره كړي يو چي د مسيح په وسيله مو وژغوري!!
• قيامت به په دايس وخت كي راځي چي پولس او هغه خلك به الژوندي وي چي ده دا خط
ورته ليكىل او ورته وييل ئې وو :او موږ چي البه ژوندي او د زميك پر رس به وو ،له دوى رسه به
يو ځاى په ورېځو كي اوچت كړى شو چي ټول له خداى رسه په هوا كي مالقات وكړو او د تل
لپاره له ده رسه پاته شو!!! خو پولس ،د ده ټول مخاطبين او تر ده وروسته دا دئ نږدې شل
پُشته انسانان راغلل والړل خو د پولس قيامت رانه غى!!
• پولس په دې تأكيد كوي چي د كاهنانو مذهبې رقصونو او وړاندوينو ته په سپكه سرتگه مه
گورئ ،خداى غواړي له دې الري خپل پيغامونه مؤمنانو ته ولېږي!!
دا هغه ټيك دي چي پولس په خپلو ټولو ليكنو كي پرې ټينگار كوي.

د پولس لومړى ليك تيموتائوس ته
دا ليك هم د محتوى او الفاظو له مخي مخكني ته ورته دئ ،تيموتائوس ته ئې لومړۍ
توصيه دا ده :د هغو غلطو تعاليمو مخنيوى وكړہ چي ځيني ئې وركوي ،اجازه مه وركوه چي
776

بايبل د قرآن په رڼا كي

خ لك قصو او نكلونو ته مخه كړي او يا ځان په هغو اوږدو او پاى نه منونكو شجرو باندي
مشغول كړي ،دا مسائل د بې گټو بحثونو له رامنځته كولو پرته هيڅ گټه نه لري!! دا پوچ عقائد
او بحثونه د هغو الهي نقشو مانع كېږي چي په اميان رسه جوت كېږي!!  ...كه څه هم ما مخيك
مسيح ت ه له كفره ډكي خربي كولې ،په مسيحيانو پيس گرځېدم او دوى مي نيول او ځورول ،خو
خداى پر ما رحم وكړ او راوئې ښوده چي څنگه پر مسيح اميان راوړم!!  ...زه اجازه نه وركوم چي
ښځي نارينه وو ته څه ورزده كړي ... ،ښځي بايد د كليسا په غونډو كي ساكت وي ،علت ئې دا
دئ چي خدا ى لومړى آدم پيدا كړ بيا ئې حوا!! او دا آدم نه وو چي د شيطان په الس دوكه شو
بليك حوا وغولېده او گناه ئې وكړہ!! د همدې لپاره خداى ښځه د اوالد د زېږولو په درد اخته
كړہ!! كشيش بايد د يوې مېرمني وفادار مېړہ وي!! دايس كشيشان به هم راپيدا يش چي له ډېرو
دروغو ويلو به دايس ځاى ته ورسېږي چي نور به له درواغ ويلو نه رشمېږي ،مثالً وايي به :واده
كول او غوښه خوړل سم كار نه دئ ... ،ده ته توصيه كوي او ورته وايي :ښه ده چي كله كله د
اوبو په ځاى رشاب وڅښې ځكه اكرثاً ناروغ كېږي!! هغه مسيحيان چي غالمان دي بايد خپلو
بادارانو ته ښ ه خدمت وكړي!! تر څو خلك ونه وايي چي مسيحيان سم كار نه كوي!!  ...واحد او
مقتدر خداى ،د پاچايانو پاچا او د ساالرانو ساالر به مسيح په معين وخت كي راولېږي ،خداى
هغه ذات دئ چي هيڅكله نه مري ،په دايس نور كي اوسېږي چي هيڅوك نه يش كوىل ورنږدې
يش ،هيڅ انسان تر اوسه نه ليدىل او نه به ئې وگوري!!
په دې ليك كي څو ټيك د پام وړ دي:
ام د بايبل قصې او
• له بې گټو قصو او نكلونو او اوږدو پاى نه منونكو شجرو د پولس مراد حت ً
شجرې دي چي ټول كتاب ئې ترې ډك او لويه برخه ئې همدې ته مختص كړې ،له دې هم
معلومېږي چي پولس له بايبل نه د بغاوت الر غوره كړې ،د احكامو او رشيعت په څېر ئې د دې
كتاب له قصو او شجرو رسه هم نه ده جوړہ!! حقيقت دا دئ چي د بايبل قصې او شجرې تر دې
هم زياتي پوچي ،بېهوده او بې گټي دي چي پولس ورته اشاره كوي.
• پولس اعرتاف كوي چي د عيىس او مسيحيانو سخت دښمن وو او ډېر مسيحيان ئې ځورولي،
خو حقيقت دا دئ چي ده په دښمنۍ كي مسيحيت ته دومره تاوان نه دئ رسوىل لكه په
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دوستۍ كي ئې چي رسوىل.
• پولس چي په دې ليك كي د ښځو په اړہ څه وايي په مسيحيت كي د ښځي حيثيت او مقام
انځوروي ،دى ښځه د لومړي گناهگار په توگه معرفي كوي ،له جنت نه د انسان د ايستلو عامل،
په كليسا كي د خربو كولو حق نه لري ...عجيبه ده چي مسيحيان رسه له دې د ښځو او نارينه وو
تر منځ د مساوات خربه كوي او ځان ته د ښځو د حقوقو اتل مدافعين وايي!!
• دا هم ډېره عجيبه ده چي مسيحيان دا خربه هم د خداى خربه گڼي چي :حوا وغولېده او
گناه ئې وكړہ!! د همدې لپاره خداى ښځه د اوالد د زېږېدو په درد اخته كړہ!! پوښتنه كوو :دا
نور حيوانات چي د اوالد زېږولو پر مهال دردونه گالي په كومي گناه نيول شوي؟!!
• پولس د تورات او انجيل د رصيحو احكامو په خالف خپل شاگرد ته د كله كله رشاب څښلو
سپارښتنه كوي!!
• پولس په دې كي هم له كليسا د بغاوت الر غوره كړې چي كشيش ته د واده كولو توصيه
كوي ،حال دا چي نور په دې ټينگار كوي چي كشيش بايد د مسيح په څېر وي او له واده ډډہ
وكړي!!
• تر ټولو نادره خربه ئې چي له بايبل رسه هم او د ده له خپلو ويناوو رسه هم سخت ټكر كوي
دا ده چي وايي :خداى هغه ذات دئ چي هيڅكله نه مري ،په دايس نور كي اوسېږي چي
هيڅوك ورنږدې كېدى نه يش ،هيڅ انسان تر اوسه نه ليدىل او نه به ئې وگوري!! كه دايس وي
چي په حقيقت كي همدايس ده ،نو بايبل ولي په لسهاوو ځله وييل چي خداى زميك ته راكوز
شوى ،ليدل شوى ،له يعقوب رسه ئې غېږي نيولې ،د ابراهيم پر دسرتخان ئې ډوډۍ خوړلې،
موىس عليه السالم ليدىل ،د ارسائيليانو مرشانو په يوه دسرتخان وررسه ډوډۍ خوړلې!!!...

د پولس دوهم خط د قرنتيس مسيحيانو ته
د قرنتيس مسيحيانو ته د پولس دا ليك د لومړي ليك په څېر پيل شوى ،څو نوې خربي په كي
تر سرتگو كېږي:
• خداى موږ ته دا توفيق راكړ چي خلكو ته دا پيغام اعالن كړو :خداى د انسان د نجات لپاره
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نوى عهد او پيامن برابر كړى ،د دې پيامن پيغام او محتوى دايس نه ده چي كه څوك د خداى
ټول احكام په ځاى نه كړي مري ،بليك پيغام دا دئ چي :د خداى روح انسان ته ژوند وربخښي ،د
زوړ پ يامن او طريقې له مخي بايد د نجات لپاره د موىس د ټولو احكامو اطاعت شوى وى او له
دې كبله چي هيڅوك نه توانېدو ټول احكام پيل كړي نو ټول په مرگ او دامئي مجازات محكوم
وو ،خو د دې نوي پيامن له مخي يوازي دا كافي ده چي څوك په مسيح اميان راوړي تر څو د
خداى روح ده ته واقعي ژوند ورپه برخه كړي!! خو رسه له دې هغه زړہ طريقه چي د انسان په
تلپاته مرگ او مجازات منتهي كېده له دايس جالل او پرتم رسه توأم وه چي خلكو د موىس مخ ته
نه شو كتىل ،كله چي هغه د خداى له حضور نه تورات راوړ نو د خداى له جالل نه ئې مخ
ځلېدو ،خو دا ځال ورو ورو محوه كېده ،خو اوس چي د خداى روح انسان ته حيات او ژوند
وربخښي آيا په كار نه ده چي تر مخيك زيات جالل ته منتظر وو؟ چي د هالكت طريقه له دايس
جالل رسه توأم وه نو هغه طريقه خو بايد له زيات جالل رسه مل وي چي د انسان د نجات
سبب ده!!! په حقيقت كي هغه جالل چي د موىس په څېرې كي ځلېدو د دې پيامن د جالل په
پرتله دايس دئ لكه يوه قطره د بحر په وړاندي!!  ...نو موږ د انجيل پيغام په جرأت رسه
اعالنوو ،دايس نه كوو لكه موىس چي وكړل ،چي نقاب ئې پر مخ راكش كړ تر څو ارسائيليان د ده
له مخ نه د جالل محوه كېدا ونه گوري ... ،د ده د قوم پوهه او فهم هم په نقاب كي وو ...حتى
يهودان تر اوسه د موىس په وينا سم نه پوهېږي ،گامن كوي چي د نجات الر همغه د موىس د
رشيعت متابعت دئ!! خو چېري چي د خداى روح وي هلته آزادي وي ،آزادي له هغو هڅو چي
د مذهبي ترشيفاتو له الري سعادت ته د رسېدو په طمع تررسه كېږي!!
كه لږ دقت وكړئ نو دا به درته په آسانۍ جوته يش چي د ليك په دې برخي كي پولس
رشيعت او رشعي احكامو ته له التزام نه د آزادۍ خربه كوي ،په دې تأكيد كوي چي خداى د
پولس په الس مسيحيانو ته نوى پيغام لېږىل ،دا پيغام له زړو پيغامونو ژور توپري لري ،په مخكنيو
پيغ امونو كي ويل شوي وو چي له رشعي احكامو رسغړاوى د انسان د هالكت باعث كېږي ،خو دا
نوى پيغام وايي چي د خداى روح انسان ته ژوند وربخښي ،د دې نوي پيغام له مخي يوازي دا
كافي ده چي څوك په مسيح اميان راوړي تر څو د خداى روح ده ته واقعي ژوند ورپه برخه
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كړي!! يعني د نوي پيغام له مخي خلك په دې نه دي مكلف چي رشعي احكام په ځاى كړي ،د
انسان نجات په دې پوري نه دئ تړل شوى چي دغو احكامو ته غاړہ كېږدي ،بليك يوازي په
مسيح باندي اميان درلودل كفايت كوي!! دى وايي :يهودان تر اوسه د موىس په وينا سم نه
پوهېږي ،گامن كوي چي د نجات الر همغه د موىس د رشيعت متابعت دئ!! خو چېري چي د
خداى روح وي هلته آزادي وي ،آزادي له هغو هڅو چي د مذهبي ترشيفاتو له الري سعادت ته
د رسېدو په طمع تررسه كېږي!! بيا ادعاء كوي :كه څه هم زړہ طريقه د انسان په مرگ او
هالكت منتهي كېده ،ځكه چي هيڅوك په دې نه توانېدل دا احكام په ځاى كړي ،خو رسه له دې
له جالل او پرتم رسه توأم وه ،خو هغه جالل موقتي وو او ورو ورو ختمېدو ،خو د نوې طريقې
جالل تلپاىت دئ!!
د پولس دغي خربي په هغو خلكو كي د ده مسلك ته جذابيت ورپه برخه كړ چي غوښتل ئې
له مذهبي احكامو د آزادۍ جواز ترالسه كړي ،څوك ئې په دې مالمت نه كړي چي ولي رشعي
احكامو ته التزام نه لري؟ پولس جنت ته رسېدا ورته آسانه كړہ ،له دوزخ نه د نجات آسانه الر
ئې ورپه گوته كړہ ،يوازي په مسيح باندي اميان ئې كافي وگاڼو چي جنت ئې په برخه او له
دوزخ نه وژغورل يش!!
عجيبه دا ده چي مسيحيان د موىس عليه السالم په تورات د اميان دعوى هم كوي ،د بايبل
هغه برخي هم مني چي په ډېر تأكيد رسه په رشعي احكامو التزام د نجات يوازينۍ الر گڼي او
وايي :هغه څوك د اميان په دعوى كي رښتينى دئ چي الهي احكامو ته غاړہ ږدي ،خو رسه له دې
د پولس هغه خربه هم مني چي د ټولو مخكنيو پيغمربانو د ويناوو په ضد ئې كوي!!
پولس په ډېر شطارت او مهارت رسه د ناپوهو مسيحيانو له عقل رسه لوبي كوي او ورته
وايي :موږ نه غواړو څوك وغولوو ...خداى شاهد دئ چي دا له رشمه ډك كار نه كوو ،بليك له
حقيقت نه پرته بل څه نه وايو!!  ...موږ د مسيح سفريان يو ،خداى زموږ له الري له تاسو رسه
خربي كوي!! موږ چي له تاسو څه غواړو دا دايس ده لكه مسيح چي له تاسو څه غواړي!! خداى
زموږ د گناهونو بار د بې گناه مسيح پر اوږو كېښود ،په خپل پاك ژوند او روحاني بصريت رسه
او په خپل صرب او تحمل رسه مو ثابته كړې ده چي زموږ ادعاء سمه ده ،مهربانه او له روح
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القدس نه ډك يو!! د ځان د بې حده ستاينو په لړ كي لييك :گامن نه كوم دغه كسان چي ځان د
خداى غوره رسوالن گڼي تر ما زيات څه ولري!! زه كه ښه وياند نه يم خو د روحاني حقائقو په
پېژندو كي هيڅ كمى نه لرم ...او دا خربه مي په وار وار درته ثابته كړې ده!! پرېږدئ زه هم لږ د
ځان ستاينه وكړم ،څوارلس كاله مخيك آسامن ته يووړى شوم ،دا پوښتنه رانه مه كوئ چي زما
روح هلته تللې او كه زما جسم ،زه هم نه پوهېږم فقط خداى پوهېږي ،په هر حال ځان مي په
جنت كي وموند ،هلته مي دايس څه واورېدل چي بيانول ئې ممكن نه دي او دا اجازه نه ده
راكړى شوې چي په اړہ ئې چا ته څه ووايم!! تاسو زه مجبور كړم چي د يوه ناپوه په څېر دايس د
ځان ستاينه وكړم!! بايد تاسو زما ستاينه كوىل ،ځكه زه د خداى تر دغو غوره پيغمربانو په هيڅ
څه كي كم نه يم ... ،خداى زما په الس ډېري معجزې تررسه كړې ،دغه معجزې ثابتوي چي زه د
خداى پيغمرب يم ،يوازينى كار چي په نورو كليساوو كي مي كړى او له تاسو رسه مي نه دئ كړى
هغه دا دئ چي له تاسو مي مالي مرسته نه ده غوښتې ،هيله كوم چي زما دا تقصري راته
وبخښئ!!
گورئ چي پولس څنگه د يوه ماهر مداري په څېر د مسيحيانو له عقل رسه لوبي كوي ،ځان
تر غوره پيغمربانو په هيڅ څه كي كم نه گڼي او خپله دا ادعاء د دې مضبوط دليل!! په وړاندي
كولو رسه ثابتوي چي :څوارلس كاله مخيك آسامن ته يووړى شوم ،دا پوښتنه رانه مه كوئ چي زما
روح هلته تللې او كه زما جسم ،زه هم نه پوهېږم ،فقط خداى پوهېږي ،په هر حال ځان مي په
جنت كي وموند ،هلته مي دايس څه واورېدل چي بيانول ئې ممكن نه دي او دا اجازه نه ده
راكړى شوې چي په اړہ ئې چا ته څه ووايم!! يعني مسيحيان بايد دغه آسامن ته ختل چي هيچا
په خپلو سرتگو نه دئ ليدىل ،دى په خپله هم نه پوهېږي چي دا ختل څنگه وو ،دا هم خلكو ته
نه يش ويىل چي هلته ئې څه ليدلي!! دغه بايد د ده د پيغمربۍ نښه وگڼي!! او همدا راز وايي:
خداى زما په الس ډېري معجزې تررسه كړې ،دغه معجزې ثابتوي چي زه د خداى پيغمرب يم!! خو
دا نه وايي چي كومي معجزې؟! ادعاء كوي چي زما په الس د قرنتيس د خلكو اميان راوړل زما
معجزه ده او ثابتوي چي زه پيغمرب يم!!
تاسو به د پولس په ليك كي په ډېر وضاحت رسه وگورئ چي اصيل موخه ئې دا ده چي د
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قرنتيس خلك د هداياوو وركولو ته وهڅوي ،د ليك څو صفحې ئې همدې موضوع ته مختص كړې
دي ،په دې ډېر تأكيد او ارصار كوي چي د قرنتيس مسيحيان بايد تر نورو زياته مرسته وكړي ،په
ليك كي وايي :زه په خپله درروان يم ،خو څو كسان مي له دې ليك رسه درولېږل چي خپيل
هداياوې زما له رسېدو مخيك تياري كړئ!! خو په ضمن كي دا هم ورته لييك :يوازينى كار چي په
نورو كليساوو كي مي كړى او له تاسو رسه مي نه دئ كړى هغه دا دئ چي له تاسو مي مالي
مرسته نه ده غوښتې ،هيله كوم چي زما دا تقصري راته وبخښئ!!

د پولس دوهم ليك د تسالونييك مسيحيانو ته
بايبل د دې ليك په مقدمه كي لييك :د لومړي ليك په څېر په دې ليك كي هم پولس د مسيح
د بيا راتگ په اړہ خربي كوي ،د تسالونييك ځيني مسيحيان دومره د دې خربي تر اغېز الندي
راغيل وو چي له ورځني ژوند او كار و بار ئې الس اخيستى وو او د عيىس د نامه لپاره د پېغور
سبب شوي وو ،نو ځكه پولس په دې ليك كي دوى په دې پوهوي چي دايس كار په مسيحيت
كي ځاى نه لري!!!
له دې مقدمې پوهېدى شئ چي د پولس زهرجنو افكارو په مسيحيانو باندي څومره ناوړہ
اغېز كړى ،نه يوازي دا چي دوى ئې مذهبي مراسمو او رشعي احكامو ته له التزام او غاړہ
اېښودو الس په رس كړي وو بليك له ورځني ژوند او كار و بار ئې هم الس اخيستو ته هڅولي
وو!! او دا يو حقيقت دئ ،د دې افكارو پايله له دې پرته بل څه نه يش كېدى ،څوك چي دايس
گامن وكړي چي يوازي په مسيح باندي اميان كافي دئ چي د دنيا او آخرت سعادت ئې په برخه
يش ،ټول گناهونه ئې معاف يش ،مسيح د ده د گناهونو فديه وركړې او خداى د ټولو انسانانو د
ژغورني لپاره خپل يوازينى نازوىل زوى قربانۍ ته وړاندي كړى ،مسيح به ډېر ژر بيا راځي او ده
ته به تلپاىت بختور ژوند ورپه برخه كوي ،دايس مسيحي به ولي له ټولو كارونو الس نه اخيل؟!!
حقيقتاً چي د پولس شيطاني افكار له انسان نه يو عاطل مسيحي جوړوي.
هغه لييك :دا خربه اعالنوم چي كله عيىس خداى د اور په ملبو او د خپلو ځواكمنو آسامني
فرشتو په منځ كي له آسامنه راڅرگند يش ،خداى به موږ او تاسو ته سوكالي او آرامي راپه برخه
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كړي او هغو ته به سزا وركړي چي د خداى له پېژندو او د مسيح په واسطه د نجات او ژغورني د
الهي نقشې له منلو رسغړوي ،دوى به له تلپاتي مجازات رسه مخامخ كړي ...ځيني وايي چي د
مسيح د بياراتلو ورځ رارسېدلې ده ...،هيله كوم د دا راز خربو په اورېدو رسه ځان پرېشانه نه
كړئ ،په دې اړہ د هيچا خربه مه منئ ...،تر څو دا دوه كارونه نه وي شوي هغه ورځ نه راځي:
لومړى دا چي د خداى په ضد به يو بغاوت ويش او دوهم دا چي هغه جهنمي انسان به راڅرگند
يش چي دا بغاوت ئې پيل كړى ،دى به له هر هغه څه رسه مخالفت وكړي چي په خداى او دين
پوري مربوط وي ،د خداى په كور كي به كښېني او وبه وايي :زه خداى يم!!  ...خو هغه كارونه
چي دا جهنمي باغي به ئې د ظهور په وخت كي تررسه كوي ،رس له اوسه پيل شوي ،خو دى به
هغه وخت راڅرگند يش چي د ده په وړاندي مانع كس يوې خوا ته يش ،خو زموږ خداى مسيح
به دى په خپيل يوې سا رسه له منځه يويس!!  ...تاسو ته حكم كوم چي :له هر هغه مسيحي ځان
لري وساتئ چي لټ وي او هغيس كار نه كوي چي ما وييل ... ،د عيىس مسيح په نامه دايس
خلكو ته نصيحت كوم چي كار وكړي او زيار وبايس او ځان ته ډوډۍ وگټي!! تاسو ځان ترې لري
وساتئ چي ورشمېږي ،خو دښمن ئې مه گڼئ ،بليك نصيحت ورته وكړئ!!
دلته پولس له يوې خوا هغو مسيحيانو ته نصيحت كوي چي د ده د افكارو په سبب لټ
شوي ،پرته له دې چي ووايي دوى د مذهبي مراسمو او عباداتو په تر رسه كولو كي لټي كوي،
ځكه له دې كارونو الس اخيستل خو د ده د مذهب اسايس غوښتنه ده ،دى خو ادعاء كوي چي د
خداى نوى پيغام له دغو عباداتو او مراسمو د آزادۍ پيغام دئ ،فقط دومره وايي چي دې
مسيحيانو له ورځني كار و بار هم الس اخيستى او مسيحيت ئې رشموىل!! له بيل خوا د يوه
مجهول دښمن د راتلو او د ده له مخي د يوه مجهول دوست د لري كېدو خربه كوي!! ادعاء كوي
چي د دې دښمن د راتلو نښي راڅرگندي شوې دي ،خو دى په خپله په دې خاطر له څرگندېدو
ډډہ كوي چي يو څوك ئې په مخي كي خنډ دئ!! پولس په ډېر شطارت رسه دايس ښيي چي
دامانع كس په خپله پولس دئ ،د ده هر پلوي به له دې خربو له دې پرته بله انتباه نه اخيل چي
دا مانع كس له پولس پرته بل څوك نه يش كېدى!!
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د پولس دوهم ليك تيموتائوس ته
• زما ،پولس ،لخوا چي د خداى په خوښه ،د مسيح استازى يم ،په دې مأمور شوى يم چي په
هر ځاى كي دا اعالن وكړم :څوك چي پر مسيح اميان راوړي تلپاىت ژوند به ئې په برخه يش .گران
زوى تيموتائوس ته
د خداى پالر او زموږ د خداى عيىس مسيح له درباره تا ته د فيض ،رحمت او سوكالي
غوښتونىك يم.
پولس په دې ليك كي ځان د غري يهودانو لپاره د عيىس مسيح پيغمرب معرفي كوي او لييك :د
انجيل د پيغام رسولو لپاره خداى زه غوره كړم چي په غري يهودانو كي د ده پيغمرب وم .بيا لييك:
هيڅكله دا حقيقت مه هېروه چي عيىس مسيح په جسامني توگه د داؤد له نسله دنيا ته راغى
او له مرگه وروسته بيا راژوندى شو ،دا د انجيل هغه پيغام دئ چي زه ئې اعالنوم!!
مسيح هغه وخت هم موږ ته وفادار وي او زموږ مرسته كوي چي موږ ضعيف او اميان مو
كمزورى يش ،دا ځكه چي موږ د ده له وجود يو او نه يش كوىل موږ له ځانه بېل كړي!!
بيا د ځان ډېري ستايني كوي او په ضمن كي ئې خپل شاگرد ته لييك :له ما رسه يوازي لوقا
پاته دي ،كله چي راتلې نو مرقس هم دررسه راوله ،ځكه چي د ده مرستي ته اړ يم ...د محكمې
په لومړۍ غونډي كي هيڅوك زما د مرستي لپاره حارض نه شو ،ټولو يوازي پرېښودم ...خداى په
خپله زما مرسته وكړہ ... ،زه ئې وژغورمل او پرې ئې نه ښودم چي د زمريانو مخي ته مي واچوي.
گورئ چي پولس په دې ليك كي په څو خربو تأكيد كوي:
• اللّٰه تعاىل د خداى پالر په نامه او عيىس عليه السالم د زوى خداى په نامه په مكرره توگه
يادول.
• دا ادعاء كول چي دى د خداى له لوري غوره شوى پيغمرب او د مسيح استازى دئ.
• په دې ټينگار كول چي عيىس مسيح په جسامني توگه د داؤد له نسله دنيا ته راغىل او له
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مرگه وروسته بيا راژوندى شوى ،د ده له وينا معلومېږي چي دا خربه د لومړي ځل لپاره د ده له
لوري اخرتاع شوې خو دى وايي :دا د انجيل هغه پيغام دئ چي زه ئې اعالنوم!! خو جناب پولس
دې ته نه دئ متوجه چي انجيل د عيىس عليه السالم له تلو د مخه بشپړ شوى او په هغه كي
عيىس عليه السالم ته د هغو حاالتو په اړہ الرښووني شوې چي دى وررسه مخامخ وو ،نه د هغو
پېښو په اړہ وړاندويني چي د ده له تلو وروسته رامنځته كېدې.
• د پولس دا خربه د ده د نورو خربو ماهيت ښه په ډاگه كوي چي وايي :موږ د عيىس مسيح له
وجود يو!! او هغه نه يش كوىل موږ له ځانه بېل كړي!! د دې بېهوده خربي په معنى له ده پرته
بل څوك نه پوهېږي!! دا خربه هم د حقيقت خالف ده او هم د عقل خالف ،دا ځكه چي عيىس
عليه السالم نه واده كړى او نه اوالد لري ،يوازي حقيقي زوى د حقيقي پالر او مور له وجود گڼىل
شو ،دا ويىل شو چي عيىس عليه السالم د مرميي له وجود وو ،خو هيڅوك د عيىس عليه السالم
له وجود نه شو گڼىل ،ځگه چي دى اوالد نه لري .پولس دي موږ ته وښيي چي په نړۍ كي څوك
په حقيقي معنى د مسيح له وجود ځني دئ؟
• كه دا ليك د اعتبار وړ وگڼو او په دې خربي باور وكړو چي پولس له لوقا ،مرقس او يوحنا
رسه ليدلي نو په يقين رسه ويىل شم چي د دوى په نامه انجيلونه د پولس له لوري جعل شوي.

د پولس ليك د كوليس مسيحيانو ته
بايبل د دې ليك په مقدمه كي لييك :د كوليس ښار په اوسنۍ تركيه كي پروت وو ،د دې ښار
په كليسا كي د عيىس مسيح د شخصيت په اړہ دا النجه راوالړہ شوې وه چي آيا دى يوازي يو
ا نسان وو او كه د خداى له ذات وو؟ يو څوك ئې پولس ته ورولېږو چي له هغه پوښتنه وكړي،
پولس د دوى د پوښتني په ځواب كي دا ليك ورولېږو ...ليك دايس پيل شوى:
زما؛ پولس لخوا چي خداى د عيىس مسيح د خدمت لپاره غوره كړى
او زموږ د ورور تيموتائوس لخوا
زموږ د هغو مسيحي وروڼو لپاره چي په كوليس كي اوسېږي
د پالر خداى او زموږ د خداى عيىس مسيح له درباره تاسو ته د رحمت او هوسايۍ غوښتنه
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كوم.
كله چي تاسو ته دعاء كوم نو لومړى د هغه خداى شكر په ځاى كوم چي زموږ د خداى
عيىس مسيح پالر دئ ...تل د آسامني خداى ستاينه كوئ چي موږ ئې د دې وړ كړو چي د هغو
كسانو په بركتونو او امتيازاتو كي شامل شو چي د نور په عامل كي ژوند كوي ،هغه موږ د شيطان
له تيارې دنيا وژغورلو او د خپل گران زوى ملكوت ته ئې منتقل كړو!! همغه زوى چي د خپلو
وينو په بركت ئې موږ آزاد كړو او زموږ گناهونه ئې راوبخښل!!

مسيح څوك وو او څه ئې وكړل؟
مسيح د نه ليدل شوي خداى ليدل شوې څېره وه ،هغه د خداى زوى دئ او تر ټولو
موجوداتو غوره دئ ،په حقيقت كي ټول عامل د مسيح په واسطه پيدا شوى ،يعني هر هغه څه
چي په آسامن او زميك كي دي ،ليدل كېدونيك او نه ليدل كېدونيك ،روحاني عامل له ټولو واكمنانو
ا و مرشانو رسه ئې او له تاج او تخت رسه ئې ،ټول د مسيح په وسيله او د ده د جالل لپاره پيدا
شوي ،مخيك له دې چي څه پيدا يش دى وو او دا د ده قدرت دئ چي عامل ساتي ... ،هغه لومړىن
كس دئ چي له مرگه وروسته راژوندى شو!! او ثابته ئې كړہ چي په هر څه كي لومړى مقام
لري!! ځكه خداى اراده وكړہ چي خپل زوى ته بشپړ الوهيت ورپه برخه كړي!! د هغه كار په
وجه چي مسيح زموږ لپاره وكړ ...د صليب پر رس ځان قرباني كول او هغه وينه چي ده زموږ
لپاره وركړہ ،له خداى رسه د پخاليني او صلحي المل شو ،دا پخالينه ستاسو هم په برخه شوه چي
يو وخت ترې لري او وررسه دښمن وئ ...اوس د خداى په خوا كي يئ او هغه هيڅ دايس خطاء
او گناه په تاسو كي نه ويني چي د هغې په سبب مو مجازات كړي!! زه خداى لېږىل يم چي تاسو
غرييهودانو ته د ده هغه راز څرگند كړم چي په پېړيو پېړيو ئې له هر چا پټ ساتىل وو او هغه
راز دا دئ :مسيح ستاسو په وجود كي ستاسو يوازينى اميد دئ!!  ...په مسيح كي د خداى ذات
او صفات په بشپړہ توگه د يوه انسان په بدن كي څرگند شوي!! نو تاسو چي مسيح لرئ هر څه
لرئ ،مسيح په حقيقت كي پر ټولو رياستونو او قدرتونو حاكم او مسلط دئ!! ...كله چي تاسو د
تعميد غسل وكړ نو زوړ او گناهگار شخصيت مو له مسيح رسه مړ او دفن شو او بيا بېرته له
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مسيح رسه ژوندي شوئ او نوى ژوند مو پيل كړ!! ستاسو گناهونه ئې له منځه يووړل او ستاسو
د گناهونو پاڼه ئې د صليب پر رس مېخ كړہ او د مسيح په نامه ئې حساب كړل ... ،نو هيچا ته
اجازه مه وركوئ چي په تاسو اعرتاض وكړي چي ولي دا ىش خورئ او دا ىش څښئ او ولي د
مذهبي عيد فالنۍ ورځ نه ملانځئ او ولي د شنبه په ورځ كار كوئ!! دا ټول موقتي احكام وو
چي د مسيح په راتلو رسه بې اعتباره شول!! ...اوس تاسو له مسيح رسه يو ځاى مړہ شوي او د
دنيا له عقائدو آزاد شوي يئ ،له هغو عقائدو چي وايي :د نجات لپاره بايد نېك كارونه تر رسه
يش او د ځانگړو احكامو متابعت ويش ... ،اوس چي له مسيح رسه ژوندي شوي يئ ،د آسامن
بركتونو او خوښيو ته پام وكړئ او تل د هغه څه په فكر كي واوسېږئ چي په آسامن كي دي او د
دې فاني دنيا چارو ته هيڅ اندېښنه مه كوئ ،له دې فاني دنيا رسه دومره عالقه ولرئ لكه مړي
چي ئې وررسه لري!! دا ځكه چي ستاسو واقعي ژوند په آسامن كي دئ!!
د دې شيطاني ليك څو برخي د دقت وړ دي:
يو ځل مسيح په خپله خداى گڼي چي د انسان په بڼي كي څرگند شوي او لييك :مسيح د نه
ليدل شوي خداى ليدل شوې څېره وه ،بيا د دې وينا كامالً مخالفه خربه كوي او لييك :هغه د
خداى زوى دئ!! دايس متعاريض او متناقيض خربي هغه څوك كوي چي د خپلو خربو په معنى نه
پوهېږي .يا خو بايد ووايي چي خداى د مسيح په څېرې كي مجسم شوى او يا دا چي مسيح د
خداى زوى دئ .او دا دواړہ خربي هم د عقل خالف دي او هم د تورات او انجيل ،او قرآن خو
وايي :د اللّٰ ه تعاىل په اړہ دا خربه كول چي هغه زوى لري دومره سرته كركجنه خربه ده چي
آسامنونه او زمكه ئې نه يش زغمىل ،فرمايي:
َ
ُ َ ُ ۡ ُ َ ًّ َ َ َ ۡ ْ
َ َ ُ َ َ ُ ََ َ َ ُ َ َ ُ
َٗ
َ
تكاد ٱلسم َوت َيتفط ۡرن ِمنۡه َوتنشق ٱٓأۡل ۡرض َوت ِخر ٱل ِج َبال هدا * أن دعوا ل ِلرِنَٰمۡح َولدا * َوما
َ
َ
َ َ َ ًََ
َۡٗ
َ َ َ َ ۡ َ َ
ُُ َ
َ َ
ض إِ َٓل ءات ِي ٱلرِنَٰمۡح عبدا *
يۢنب ِغي ل ِلرِنَٰمۡح أن َيت ِخذ ولدا * إِن كل من فِي ٱلسمو ِت وٱٓأۡلر ِ
مريم93-90 :
له دې خربي نږدې ده آسامن ټوټې ټوټې يش ،زمكه وچوي او غرونه وران او رانسكور يش ،چي
رحمن خداى ته د زوى ادعاء كوي ،حال دا چي له رحمن خداى رسه نه ښايي چي ځان ته كوم
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زوى غوره كړي  ،د آسامنونو او زميك هر څه د ده په وړاندي د بنده په توگه رادرومي!!
هر عاقل انسان په دې پوهېږي چي د تجسم معنى يوازي دا ده چي يو ذات خپل حالت
بدل كړي او په نوې بڼي كي راڅرگند يش او د زوى معنى دا ده چي له يوه ذات نه بل مستقل
ذات او هغه ته ورته ذات راپيدا يش ،د پولس د ليك له مخي هم خداى يو دئ او هم دوه،
مسيح هم خداى دئ او هم د خداى زوى!! نه پوهېږم آيا دايس انسان به هم پيدا يش چي په رس
كي ئې ماغزه وي او هغه دا خربه وكړي يا ئې ومني؟!!
پولس ادعاء كوي :مخيك له دې چي څه پيدا يش مسيح موجود وو او دا د ده قدرت دئ چي
عامل ساتي ،په حقيقت كي ټول عامل د مسيح په واسطه پيدا شوى ،يعني هر هغه څه چي په
آسامن او زميك كي دي ،ليدل كېدونيك او نه ليدل كېدونيك ،روحاني عامل له ټولو واكمنانو او
مرشانو رسه ئې او له تاج او تخت رسه ئې ،ټول د مسيح په وسيله او د ده د جالل لپاره پيدا
شوي!! پولس ته وايو :بايبل خو له دې مخيك ليكيل چي د زميك پر رس لومړى پيدا شوى انسان
آدم وو او عيىس د داؤد له نسله پيدا شوى ،موږ ته ووايه :له دې دواړو خربو كومه ئې رښتينې
او سمه ده ،ستا ادعاء او كه د بايبل مخكنۍ وينا؟! دا دواړہ خربي خو په خپلو كي شديد تعارض
لري ،په يوه وخت دواړہ صحيح نه يش گڼل كېدى!!
د دې خربي معنى څه ده چي د عامل هر څه د مسيح په وسيله پيدا شوي؟ ده پيدا كړي او
كه خداى د ده لپاره پيدا كړي؟! موږ خو د بايبل په عهد قديم كي هيڅ ځاى دا خربه ونه لوستله
چي مسيح تر ټول عامل مخيك وو ،يا مخيك پيدا شوى ،يا عامل د ده په وسيله او يا د ده لپاره پيدا
شوى ،تا دا خربه له كومه ځايه ترالسه كړې؟
دا يوازي پولس نه دئ چي د يوه انسان په ستايني كي تر دې حده غلو كوي ،تر ده مخيك
ډېرو دا كار كړى او تر ده وروسته هم ډېرو ،په مسلامنانو كي هم دايس جاهل غالت راپيدا شول
چي د پيغمرب عليه السالم په اړہ همدا د پولس خربه كوي او وايي :لو الك لو الك ملا خلقت
االفالك :كه ته نه وى ،كه ته نه وى ،نو ما به آسامنونه نه وو پيدا كړي ،دا شعر د دې خرافي
عقيدې يوه بېلگه ده:
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كه رڼا د محمد نه وى پيد ا

پيدا كړې به خداى نه وه دا دنيا

په صورت كه آخرين دئ پيدا شوى

په معنى كي اولين دئ تر هر چا

خداى ئې مه گڼه بې شكه چي بنده دئ

نور ئې ټول واړہ صفات دي په رښتيا

پولس لييك ... :خداى اراده وكړہ چي خپل زوى ته بشپړ الوهيت ورپه برخه كړي!! يعني دا
چي مسيح بشپړ خداى دئ ،د الوهيت په ټولو صفاتو متصف دئ او له ټول هغه واك او ځواك
نه برخمن دئ چي خداى ئې لري!! په دې وينا كي هم پولس يوازي نه دئ ،ډېرو تر ده مخيك
دې ته ورته خربه كړې او ډېرو هم تر ده وروسته ،په مسلامنانو كي هم د ده په څېر ډېر
ټگامران او جاهالن راپيدا شول چي همدا خربه ئې د خپلو پريانو ،امامانو او حتى پيغمرب عليه
السالم په اړہ كړې ده ،قرآن د دې غلطي انگېرني د ترديد لپاره يو ډېر عام فهم خو دروند او
مضبوط دليل وړاندي كوي او فرمايي :كه په زميك او آسامن كي له يوه خداى پرته نور خدايان
ام به د زميك او آسامن ټولي چاري مختل او هر څه به تباه شوي وو ،دا ځكه چي په
وى نو حت ً
هغه صورت كي به هر خداى له خپيل خوښي رسه سم د دې عامل اداره غوښتله ،خپل واك او
ځواك به ئې د خپيل خوښي مطابق كارولو ،حتامً به د دوى تر منځ د آراوو اختالف راوالړېدو ،په
ام په ټكر او تصادم منتج كېدې او دا به په
اجراءاتو او ترصفاتو كي به د دوى بېيل بېيل ارادې حت ً
كائناتو كي د لويي تباهۍ سبب جوړېدو .په هستي او كائنات كي دا حاكم نظم او نسق په دې
داللت كوي چي د مخلوقاتو د امورو د تدبري واك او اختيار له يوه ذات رسه دئ.
َ َۡ ۡ َ َ ُ َ
َۡ َ َ َٓ َ ٌَ َ ُ ََ َ َ َ َ ُ َۡ َ
ش عما يَ ِصفون * اَلنبياء22:
لو كان فِيهِما ءال ِهة إَِل ٱلله لفسدتا ۚ فسبحن ٱللهِ ر ِب ٱلعر ِ
كه په آسامن او زميك كي له اللّٰه پرته نور خدايان وى؛ دواړہ حتامً تباه كېدل ،نو د دوى له
ستايلو د عرش پالونيك اللّٰه لره پاكي ده.
دا د توحيد د اثبات او د متعددو خدايانو د غلطي انگېرني د ترديد دومره مضبوط دليل دئ
چي هيڅ عاقل انسان ترې انكار نه يش كوىل.
د دجال پولس له پلويانو څو پوښتني لرم:
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• د دې خربي معنى څه ده چي وايي :د صليب پر رس ځان قرباني كول او هغه وينه چي زموږ
لپاره ئې وركړہ ،له خداى رسه د پخاليني او صلح المل شو ،دا پخالينه ستاسو هم په برخه شوه
چي يو وخت ترې لري او وررسه دښمن وئ ...اوس د خداى په خوا كي يئ او هغه هيڅ دايس
خطاء او گناه په تاسو كي نه ويني چي د هغې په سبب مو مجازات كړي؟!!
• آيا تر دې قربانۍ مخيك د بايبل خداى له ټولو پيغمربانو عليهم السالم او د دوى له امتونو
رسه د دښمنۍ په حال كي وو؟ كه دايس وي نو بايبل ولي په ځاى ځاى كي ليكيل چي خداى له
فالن فالن پيغمرب نه رايض شوى ،له يحيى ،الياس ،زكريا ،داؤد ،موىس ،يعقوب ،اسحاق ،ابراهيم،
نوح او آدم عليهم السالم نه؟
• كه له دې قربانۍ وروسته ټولو انسانانو يا يوازي مسيحيانو ته ټول گناهونه بخښل شوي وي
نو اللّٰه تعاىل ولي دوى د خپلو گناهونو په سبب مؤاخذه كوي او مصيبتونه پرې راولي؟
• كوم عقل او عدل به دا خربه معقوله او عادالنه وگڼي چي يوازي ځان ته مسيحي ويل او په
اوبو كي يوه غوټه د ظلمونو ،تېريو ،فسادونو او گناهونو د بخښل كېدو وسيله يش؟!!
• د پولس له غولېدلو پلويانو پوښتنه كوم :آيا تاسو د پولس دا مسخره خربه هم منئ چي وايي:
زه خداى لېږىل يم چي تاسو غرييهودانو ته د ده هغه راز څرگند كړم چي په پېړيو پېړيو ئې له
هر چا پټ ساتىل وو او هغه راز دا دئ :مسيح ستاسو په وجود كي ستاسو يوازينى اميد دئ؟!!
دا خربه خو هم د الفاظو له مخي يوه معام ده او هم د محتوى له مخي ،د سامسون تر معام
هم زياته پېچلې!! آيا خداى دا راز له پولس نه مخيك حتى هيڅ پيغمرب ته هم نه وو څرگند
كړى؟ له مسيح ئې هم پټ ساتىل وو؟ يوازي پولس ته ئې څرگند كړ؟!! د دې خربي معنى څه ده
چي (مسيح ستاسو په وجود كي ستاسو يوازينى اميد دئ؟!!) مسيح د دوى په وجود كي څه
معنى لري؟ او بيا څنگه يوازينى اميد؟!! آيا دا بېهوده او بې معنى خربه همغه راز دئ چي خداى
له پولس نه مخيك له ټولو پټ ساتىل وو؟!! كوم بې عقله انسان به دې بې محتوى خربي ته د راز
په سرتگه وگوري؟
• پولس په ډېري بې باكۍ او جسارت رسه ټول مخكني رشعي احكام لغو كوي او وايي ... :نو
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هيچا ته اجازه مه وركوئ چي په تاسو اعرتاض وكړي چي ولي دا ىش خورئ او دا ىش څښئ او
ولي د مذهبي عيد فالنۍ ورځ نه ملانځئ او ولي د شنبه په ورځ كار كوئ!! دا ټول موقتي احكام
وو چي د مسيح په راتلو رسه بې اعتباره شول!! ...اوس تاسو له مسيح رسه يو ځاى مړہ شوي او
د دنيا له عقائدو آزاد شوي يئ ،له هغو عقائدو چي وايي د نجات لپاره بايد نېك كارونه تر رسه
يش او د ځانگړو احكامو متابعت ويش ...نه پوهېږو هغه څوك چي د پولس دا خربي مني څنگه
په بايبل ،موىس او عيىس او نورو پيغمربانو عليهم السالم د اميان دعوى هم كوي؟ دا خو له ټولو
اديانو د بغاوت او له ټولو پيغمربانو رسه د مخالفت په معنى ده!! لكه څنگه چي اللّٰه تعاىل يو
دئ ،دين ئې يو دئ او انسانانو ته ئې لېږلي احكام ورته دي ،هر پيغمرب عليه السالم همغه خربه
كوي چي تر ده مخيك او وروسته پيغمربان ئې كوي ،د دوى تر منځ توپري په حالل او حرام كي نه
بليك په هغو فرعي امورو كي دئ چي د هر امت په خاص اجتامعي حالت پوري اړہ لري ،لكه دا
چي د يوه امت لپاره بيت املقدس د قبلې په توگه ټاكل شوى او بل ته كعبه ،يوه ته د شنبې ورځ
د اجتامعي عبادت لپاره غوره شوې او بل ته د جمعې ورځ ،د اللّٰه تعاىل له لوري لېږل شوي
پيغمربان د يوه بل د تگالرو ترديد او تكذيب نه بليك تأييد او تصديق كوي ،يوازي د پولس په
څېر د شيطان استازي به د مخكنيو پيغمربانو او د دوى د رشيعت د لغو كولو جسارت كوي .نه
يوازي يو بې دينه انسان به هر خوراك او څښاك جائز گڼي بليك ډېر جاهل او ناپوه انسان به د
دايس خربي كولو جسارت كوي ،ټول حيوانات دايس پيدا شوي چي څه خوري او څه نه خوري ،د
حيوان بچى د پيدا كېدو له لومړۍ ورځي په دې پوهېږي چي كوم بوټى وخوري او له كوم نه
ډډہ وكړي ،د دوى په فطرت كي دا پوهه اېښودل شوې ،د دوى د دماغ په كمپيوټر كي دا سافټ
وير اېښودل شوى چي مرض او مفيد خوراك تشخيص كړي ،خو انسان ته يا بايد وويىل يش چي دا
خوراك درته گټور دئ او دا مرض او يا له ډېرو تجربو وروسته مرض او گټور شيان تشخيص كړي،
پولس دې ته هم اعتناءء نه كوي چي له جنت نه د آدم عليه السالم د وتلو وجه د ممنوعه
خوراك خوړل وو او همدغه خوراك له خپيل ښكلې جنتي (طبيعې) جامې محروم او په خپل الس
د جامې جوړولو ته اړ كړ.
• عجيبه ده چي بايبل د عيىس عليه السالم له قوله لييك :گامن مه كوئ چي زه د موىس د
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تورات او نورو انبياوو د كتابونو منسوخولو ته راغىل يم ،زه راغىل يم چي بشپړ او عميل ئې
كړم ...خو د دې تر څنگ د پولس دا خربه هم رااخيل چي وايي :اوس تاسو له مسيح رسه يو ځاى
مړہ شوي او د دنيا له عقائدو آزاد شوي يئ ،له هغو عقائدو چي وايي د نجات لپاره بايد نېك
كارونه تر رسه يش او د ځانگړو احكامو متابعت ويش ... ،آيا ډېره عجيبه نه ده چي مسيحيان په
يوه وخت دا دواړہ خربي مني او د دوى تر منځ شديد تعارض ته نه گوري ،مسيح مخكني اديان
بشپړ كوي او پولس ټول مخكني عقائد باطل گڼي ،د نجات لپاره نېك عمل رضوري نه بولي او د
ټولو مخكنيو اديانو احكام لغو كوي ،خو له دې رسه رسه ناپوه مسيحيان دى د مسيح رسول
گڼي!!
• د پولس دا وينا هم په ځانگړې توگه د پام وړ ده چي وايي :اوس چي له مسيح رسه ژوندي
شوي يئ ،د آسامن بركتونو او خوښيو ته پام وكړئ او تل د هغه څه په فكر كي واوسېږئ چي په
آسامن كي دي او د دې فاني دنيا چارو ته هيڅ اندېښنه مه كوئ ،له دې فاني دنيا رسه دومره
عالقه ولرئ لكه مړي چي ئې وررسه لري!! دا ځكه چي ستاسو واقعي ژوند په آسامن كي دئ!! دا
په دايس حال كي چي هيڅ الهي دين دا خربه نه كوي ،اللّٰه تعاىل انسان ته نه وايي چي له دنيا نه
الس واخله ،بليك ورته وايي :په دنيا كي سم كار وكړہ چي آخرت دي سم يش ،جنت ستا د سمي
عقيدې او نېك عمل بدله ده ،كه دنيا دي سمه وه آخرت به دي سم وي او كه خرابه وه آخرت به
دي خراب وي ،په دنيا كي د ذلت ،سپكاوي ،فساد او گناه ژوند د آخرت سپكاوى او د دوزخ
عذاب ستا په برخه كوي ،ته د زميك پر رس د خداى خليفه يې ،كه د اللّٰه تعاىل د الرښوونو مطابق
دي په كي ژوند وكړ او په حقيقي معنى دي د ده نيابت وكړ ،شېرازه او آباده دي كړہ ،د اصالح
په چارو كي بوخت شوې ،عدالت دي پليىكړ ،نو زما رضاء او جنت ترالسه كوې .خو پولس له دنيا
د الس اخيستو درس وركوي.
زه په ډېر ډاډ او يقين رسه ويىل شم چي له هر الهي دين رسه د دين دښمنانو همدا كار
كړى چي پولس له مسيحيت رسه كړى ،د دين دښمنانو د ديندارانو په صفوفو كي دايس كسان
گامرلي چي د پولس دغه عقيده په دوى كي خوره كړي ،دا نن نن او په يويشتمي پېړۍ كي
امريكايان په ټول توان طاقت رسه د دې هڅه كوي چي په اسالمي نړۍ كي دايس مسخ شوي
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تصوف ته وده وركړي چي د پولس له دغي مفكورې رسه ورته خربو ته بلنه وركوي ،له ډېرو هغو
ډلو رسه مالي مرستي كوي چي بنسټ ئې په دغيس عقائدو والړ دئ ،د اسالم په ضد جنگ كي د
چي وايي :د راديكال اسالم په ضد او د هغو ډلو په خالف
امريكايانو سياست په دې والړ
چي دين له سياست رسه گډوي او د اسالمي نظام پيل كول غواړي ،هغه ډلي استخدام كړئ چي
دين او دنيا رسه بېلوي!! دا خربه عادي مه گڼئ چي نن بي بي يس او امريكا غږ د مثنوي تصوفي
اشعار خپروي او په منظمه او پرله پسې توگه پرې بحثونه كوي ،كه تاسو د انگريزانو استعامري
تاريخ ته ځري شئ نو وبه گورئ چي دوى په اسالمي نړۍ د تسلط په دوران كي څومره دايس
ډلي جوړي كړې ،څومره ټگامر او استخدام شوي پريان ئې له يوې سيمي بيل ته ولېږل چي
همدايس تصوف ته بلنه وركړي او د دوى د مستعمراتو محكومو ولسونو ته ووايي :له دنيا الس
واخلئ ،آخرت ته مخه كړئ ،كوم حالت چي خداى درباندي راوستى په دې رايض او قانع اوسئ،
مه اعرتاض كوئ او مه ئې د بدلولو هڅه!!

د اَ َف ُسس مسيحيانو ته د پولس ليك
زما پولس لخوا چي خداى د عيىس مسيح د خدمت لپاره غوره كړى يم
د افسس د ښار گرانو مسيحيانو ته چي تل زموږ خداى مسيح ته وفادار دي.
د پالر خداى او زموږ د خداى عيىس مسيح له درباره تاسو ته د رحمت او هوسايۍ
غوښتونىك يم
د خداى شكر ....چي د عامل له پيدايښته مخيك ئې موږ غوره كړو ...چي د مسيح د قربانۍ
په سبب د ده شوو!! او په همغه وخت كي ئې فيصله وكړہ چي موږ پاك كړي ،د همدې لپاره
ئې م سيح راولېږو ...د ده لطف دومره دئ چي حارض شو د خپل زوى د وينو په بيع زموږ
گناهونه وبخښي!!  ...تاسو ټول د روح القدس په وسيله ُمهر شوي يئ!! د خداى ُمهر پر موږ
باندي د دې نښه ده چي خداى موږ اخيستي يو!! په تېرو زمانو كي خداى دا راز خپل قوم ته نه
وو ويىل ،خو اوس ئې د روح القدس په وسيله خپلو رسوالنو ته څرگند كړى ،دا خربه ځكه تاسو
ته لي كم چي درته واضح كړم خداى څنگه په دې راز پوه كړم!! هغه راز دا دئ :غرييهودان هم د
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يهودانو په څېر په هغه مرياث كي رشيك دي چي د خداى د زامنو لپاره دئ ،دواړہ بلل شوي چي
د مسيح د بدن يعني كليسا برخه وي!! خداى دا افتخار زما په برخه كړ چي دا راز څرگند كړم ...د
خط په پاى كي د معمول مطابق توصيې او نصيحتونه كوي ،خو دا نصيحتونه دايس دي لكه
زهرجنه مړۍ په شاتو خوږول.
په دې ليك كي هم گورئ چي پولس د يوه بل دايس راز په څرگندولو افتخار كوي چي تر ده
د م خه خداى هيچا ته نه دئ څرگند كړى!! او هغه راز دا دئ :غرييهودان هم د يهودانو په څېر
په هغه مرياث كي رشيك دي چي د خداى د زامنو لپاره دئ!! دا د پولس راز دئ ،د ده د ادعاء
له مخي له دې راز نه مسيح هم خرب نه وو!! هو؛ كه خرب وى نو ده به هيڅكله نه ويل چي زه
يوازي د يهودانو لپاره لېږل شوى يم ځكه چي يهودان د خداى د رمې ورك شوي پسونه دي!!
ښايي د پولس دې بېهوده خربي ته به مو هم پام كړى وي چي وايي :تاسو ټول د روح
القدس په وسيله ُمهر شوي يئ!! د خداى ُمهر پر موږ باندي د دې نښه ده چي خداى موږ
اخيستي يو!! پوښتنه كوو :د دې خربي معنى څه ده؟ روح القدس څنگه مسيحيان ُمهر كړي او دا
مهر څنگه د دې نښه ده چي خداى مسيحيان اخيستي دي؟

د غالطيه مسيحيانو ته د پولس ليك
زما پولس پيغمرب او ټولو هغو وروڼو لخوا چي له ما رسه دي.
د غالطيه كليساوو ته.
د پالر خداى او زموږ د خداى عيىس مسيح له درباره تاسو ته د رحمت او هوسايۍ
غوښتونىك يم
كه زه ځان رسول گڼم له دې مي قصد دا نه دئ چي كومي مذهبي ډلي يا پالوي زه د رسول
په توگه گامرىل يم ،زما رسالت زموږ د ساالر عيىس مسيح او د پالر خداى له لوري دئ ...تعجب
كوم چي تاسو د نجات نوري الري لټوئ ،غري له هغي الري چي ما درښودلې ...څوك چي د نجات
نوري الري تاسو ته په گوته كوي تاسو غولوي ...په دغو كسانو دې د خداى لعنت وي ،حتى كه
دا كس زه په خپله وم او حتى كه له آسامنه كومه فرشته نازله يش او تاسو ته بله الر وښيي په
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هغې دې هم د خداى لعنت وي!! له دې خربو زما مقصد دا نه دئ چي په غوړہ مالۍ رسه
ستاسو اعتامد ترالسه كړم!! خداى شاهد دئ چي دا خربه له ځانه نه كوم ،په خپله مسيح ما ته
راښودلې ده ...ما دا له هيڅ انسان نه ده زده كړې!!
يوه هوښيار لوستونيك ته د پولس دا الفاظ او مكرر لوړہ كافي ده چي دى وپېژني او د
ادعاگانو ماهيت ئې ورته جوت كړي!!
پولس له دې وروسته د نورو ليكونو په څېر خپله قصه لييك چي يهودي وو ،مسيحيان ئې
ځورول ،ناڅاپه په حقيقت پوه او مسيحي شو ،بيا لوړہ كوي او وايي خداى شاهد دئ چي دا
خربي حقيقت لري .... ،له پطرس رسه خپل مخالفت ته گوته نييس او وايي چي هغه له ما رسه
همفكره وو او مسيحيت ته د غرييهودانو له بللو رسه موافق وو خو خپله رأيه ئې بدله كړہ...،
وايي :د تورات په لوستلو رسه پوه شوم چي د رشيعت او مذهبي احكامو په مراعات رسه نه شو
كوىل د خداى په حضور كي مقبولتيا ترالسه كړو ،يوازي په مسيح باندي د اميان له الري كوىل شو
د خداى په وړاندي بې گناه وگڼىل شو!!
پوښتنه كوو:
• د تورات په كومي برخي كي دي دا خربي لوستلې دي؟ تورات خو په ډېر تأكيد رسه وايي چي
د خداى رضاء يوازي د رشعي احكامو په مراعات رسه ترالسه كوىل شئ ،له تورات نه خو چي له
يهودانو رسه څه پاته وو نو هغه خو لس احكام وو نه بل څه ،د تورات په هغو دوو لوحو كي
خو يوا زي همدا احكام ذكر شوي او د مسيح يادونه هم نه ده شوې!! بايبل خو ډېر ځيل په دې
تأكيد كړى چي :څوك چي وايي خداى پېژنم خو د ده احكام نه پر ځاى كوي دروغ وايي!! نو
بايبل دي موږ ته ووايي چي د پولس دا خربه څنگه توجيه كوي؟ موږ ته خو د بايبل د نورو
ويناوو له مخي د پولس ټولي اسايس خربي دې ته ورته دروغجني او د حقيقت خالف برېښي.
• مسيح خو وايي :هيڅكله لوړہ مه كوه ،څوك چي لوړہ كوي په زړہ كي ئې حتامً څه خريه
شته ،نو دا ته ولي د مسيح د وينا مخالفت كوې او په مكرر لوړي رسه غواړې خپل مخاطب قانع
كړې؟ مسيحيانو ته وايم :آيا د پولس دا مكرره لوړہ تاسو ته د مسيح دا قول نه در په يادوي،
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ولي نه وايئ چي د دې قسم خور په زړہ كي خامخا څه خريي شته؟ باور وكړئ چي كه تاسو په
خالصو سرتگو د ده ويناوو ته ځېر شئ نو په ډېري آسانۍ رسه به پوه شئ چي د ده زړہ او دماغ
له خريو نه بليك له زهرو ډك دئ.
د ټگامر پولس دې خربي ته هم لږ ځري شئ چي وايي :همدا راز څوك چي غواړي د رشعي
احكامو د مراعات له الري نجات ترالسه كړي د خداى تر لعنت الندي دئ ،دا ځكه چي په تورات
كي راغيل :پر هغه چا دي لعنت وي چي حتى د رشيعت د كتاب يو حكم هم ماتوي!! نو دا
څرگنده ده چي هيڅوك نه يش كوىل د رشعي احكامو د مراعات له الري خداى رايض كړي!!
گورئ چي پولس د تورات هغه وينا څنگه تحريفوي چي غرض او غايه ئې په رشعي احكامو
په كلكه او په پوره احتياط او دقت رسه عمل كول دي ،دومره چي د اللّٰه تعاىل يو حكم هم بايد
شا ته ونه غورځوىل يش ،پولس له دې رصيح او څرگند حكم نه غلطه معنى رابايس او هغه څه
ترې جوړوي چي د ټول رشيعت شا ته غورځول سم او صحيح كار ثابت كړي ،د ده د استدالل
معنى دا ده :له دې كبله چي تورات وايي :د يوه حكم د نه پيل كولو په صورت كي انسان د
لعنت وړ گرځي او هيڅوك نه يش كوىل چي په ټولو احكامو عمل وكړي ،نو ځكه د تورات له
نظره هر څوك د لعنت وړ دئ ،له دې لعنت د خالصون الر دا ده چي ټول تورات شا ته
وغورځوو او په دې عقيده وو چي د نجات لپاره يوازي په مسيح باندي اميان كافي دئ!! له
رشيعت نه د انكار په ارتباط د پولس ټول استداللونه دې ته ورته مسخره او د خندا وړ دي!!

يهودي توكمه مسيحي عربانيانو ته ليك
په تېرو زمانو كي خداى د پيغمربانو په وسيله ،خپله اراده او مشيت په تدريج رسه زموږ
نيكونو ته ښودو ،له مختلفو الرو ،كله د خوب ،كله د رؤيا او حتى مخامخ له پيغمربانو رسه د
خربو له الري ،خو په دې وروستيو وختونو كي ئې د خپل زوى له الري له موږ رسه خربي وكړې!
خداى په حقيقت كي د هر څه اختيار خپل زوى ته سپارىل دئ او عامل او ټول موجودات ئې د ده
په وسيله پيدا كړي!! د خداى زوى د ده د جالل منعكس كوونىك او د ده د وجود دقيق مظهر
دئ!! دى په خپل ځواكمن كالم رسه عامل اداره كوي ،دى دې دنيا ته راغى چي خپل ځان فدا كړي
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او موږ پاك كړي او زموږ ټول تېر گناهونه محو كړي ،له دې وروسته د افتخار تر ټولو لوړ مقام
كي ،د متعال خداى په ښي الس كي كښېناست!!  ...د ده نوم (د خداى زوى) دئ ... ،خداى د ده
په اړہ وفرمايل :زه د ده پالر او دى مي زوى دئ!! كله چي له آسامنه راتلو خداى وفرمايل :ټولي
فرشتې دې ده ته سجده وكړي!! اللّٰ ه تعاىل دئ د خداى په نامه ياد كړ او وئې فرمايل :خدايه! تا
لومړى زمكه پيدا كړہ او آسامنونه ستا په السونو جوړ شوي ،دوى به ټول له منځه والړ يش خو ته
به تل پاته وې!! يوه ورځ به دوى راونغاړي خو ته به هيڅكله تغيري ونه مومې!! خداى خپل زوى
ته وويل :زما خوا كي كښېنه چي دښمنان دې په پښو كي درته واچوم!!
گورئ چي پولس څومره په شطارت او شيطانت رسه د مسيحيانو په عقل لوبي كوي ،له
عيىس عليه السالم نه دايس ذات جوړوي چي هم د خداى د وجود دقيق مظهر دئ ،يعني دقيقاً
خداى دئ او بيا ئې د خداى حقيقي زوى گڼي!! خو دايس زوى چي د عامل د ادارې ټول واك د ده
په الس ىك دئ ،آسامنونه او زمكه ده پيدا كړي او دى به ئې بېرته له منځه وړي!! وايي چي په
آسامني كتاب كي خداى د ده په اړہ فرماييل دي :خدايه! تا لومړى زمكه پيدا كړہ او آسامنونه
ستا په السونو جوړ شوي ،دوى به ټول له منځه والړ يش خو ته به تل پاته وې!! يوه ورځ به دوى
راونغاړې خو ته به هيڅكله تغيري ونه مومې!! دا د اللّٰه تعاىل له لوري مسيح ته د ده خطاب گڼي
نه په خپله د اللّٰه تعاىل په اړہ د آسامني كتاب وينا ،استدالل ئې دا دئ چي خداى د بل خداى په
اړہ خربه كړې ،دايس ئې نه دي وييل چي ما آسامنونه پيدا كړل ...بليك وييل ئې دي :خدايه! تا
زمكه او آسامنونه پيدا كړل ،نو مراد ئې ځان نه بليك مسيح دئ!! ډېره عجيبه ده چي د مسيح
عليه السالم په څېر يو مظلوم او په خپل ملك كي د دښمن تر تعقيب الندي انسان ،هغه چي د
يحيى عليه السالم په څېر ملگري ئې نيول كېږي او وژل كېږي خو دى ئې مرسته نه يش كوىل،
ملگري ئې يوازي پرېږدي او د ده په اړہ دا هم وايي چي په صليب وځړول شو ،په قرب كي دفن
شو ،خپلوان او ملگري ئې په دې ونه توانېدل چي د هغه جسد ترالسه او په درناوي رسه ئې دفن
كړي ،خو يوه پېړۍ وروسته دايس كسان راپيدا كېږي چي دا مظلوم او د خپل قوم له لوري
مطرود انسان د خداى پر عرش كښېنوي ،د زميك او آسامنونو پيدا كوونىك ئې گڼي او وايي :د عامل
د ادارې ټول واك د ده په الس ىك دئ ،آسامنونه او زمكه ده پيدا كړي او دى به ئې بېرته له منځه
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وړي!!
او تر دې هم عجيبه ال دا ده چي دا ټول رشكي او خرافي عقائد د سپېڅيل كتاب په استناد
ثابتوي!! كله سپېڅيل كتاب ته دايس الفاظ منسوبوي چي دغه خرافي او مسخره عقائد ترې
راوبايس او كله ئې په الفاظو كي دايس تحريف او تأويل كوي چي خپله دروغجنه ادعاء پرې
سمه او صحيح ثابته كړي او بې خربه عوام پرې قانع كړي!! د پولس دغو څو خربو ته لږ ځري شئ
چي څنگه كم عقله مسيحيان د سپېڅيل كتاب په استناد غولوي او وايي :په آسامني كتاب كي
خداى فرماييل دي :خدايه! تا لومړى زمكه پيدا كړہ او آسامنونه ستا په السونو جوړ شوي ،دوى
ب ه ټول له منځه والړ يش خو ته به تل پاته وې!! يوه ورځ به دوى راونغاړي خو ته به هيڅكله
تغيري ونه مومې!! پولس ادعاء كوي چي د سپېڅيل كتاب دا وينا مسيح ته متوجه ده نه اللّٰه تعاىل
ته!! همدا راز لييك :په راتلونكې زمانې كي به فرشتې نه بليك مسيح دا عامل اداره كوي ،دا ځكه
چي داؤد په خپل زبور كي خداى ته وييل دي( :دا انسان څه دئ چي ته دومره توجه او اعتناءء
ورته كوې؟ دا د انسان زوى څوك دئ چي تا دومره رسلوړي ورپه برخه كړې؟ څه موده دې تر
فرشتو الندي ودراوو خو اوس دي د افتخار او جالل تاج پر رس ورايښى دئ او هر څه دې د ده
تر واكمنۍ الندي راوستل) ،پولس د داؤد په دې وينا استناد كوي او وايي :موږ تر اوسه هيڅ
انسان نه دئ ليدلىچي هر څه د ده تر حكم الندي راغيل وي خو مسيح گورو چي څه موده
ترفرشتو الندي وو خو وروسته زموږ په خاطر د خپل ځان په فدا كولو رسه د افتخار تاج ورپه رس
شو!!! پولس دلته هغه كالم چي د ټولو انسانانو په اړہ ويل شوى ،په تورات ،انجيل او قرآن كي
راغيل چي اللّٰ ه تعاىل انسان ته پر ټولو مخلوقاتو فضيلت وركړ ،فرشتې ئې د ده په وړاندي په
سجده وگامرلې ،د عامل هر څه ئې د ده په خدمت ىك او د ده لپاره مسخر كړل ،دا يوازي د
مسيح په اړہ گڼي او وايي :موږ تر اوسه له مسيح نه پرته هيڅ انسان نه دئ ليدلىچي هر څه د
ده تر حكم الندي راغيل وي ...نو ځكه دا كالم يوازي مسيح ته متوجه دئ!! پوښتنه كوو :آيا تا
مسيح دايس ليدىل چي هر څه د ده تر واكمنۍ الندي دي؟ تا خو مسيح په خپلو سرتگو نه دئ
ليدىل ،د ده له ځواك او قدرت نه هم خرب نه يې ،د خپيل غلطي ادعاء د ثبوت لپاره د داؤد عليه
السالم له زبور نه په دايس خربي استناد كوې چي له تا پرته هيچا دا معنى نه ده ترې اخيستې،
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چا چي عيىس عليه السالم په خپلو سرتگو ليدىل وو هيڅكله ئې هغه د عامل ټولواك نه گڼلو ،آيا د
حريت ځاى نه دئ چي كم عقله مسيحيان ستا دغه ناپړتي خربي مني؟!!
پولس ورپسې لييك :اوس چي موږ د مسيح په وسيله سپېڅيل شوو نو د ده پالر زموږ پالر
هم گڼل كېږي ،له همدې امله مسيح له دې خربي عار نه كوي چي موږ خپل وروڼه وگڼي!! لكه
چي په زبور كي راغيل :د خپل پالر خداى په اړہ به له خپلو وروڼو رسه خربي وكړم او ټول به يو
ځاى د ده حمد او تسبيح وايو ،په بل ځاى كي هم راغيل :زه به له خپلو وروڼو رسه په خداى
توكل وكړم او په بل ځاى كي راغيل( :وگورئ دا زه او دا هم هغه زامن چي خداى موږ ته راپه
برخه كړي) ،له دې كبله چي د خداى دا زامن انسانان دي ،غوښه او وينه لري ،دى هم غوښه او
وينه شو ،د انسان په څېر شو ،دا ځكه چي يوازي په انسان كېدو رسه ئې كوىل شو ځان زموږ
لپاره فدا كړي او ومري!! او په خپل مرگ رسه د هغه شيطان قدرت له منځه يويس چي د مرگ
اختيار ئې په واك كي وو!!
دا ئې د پولس استدالل!! د زبور په دايس جملو استناد كوي چي مفهوم ئې سل په سلو كي د
ده د غلطي ادعاء خالف ،خو دى ئې د خپيل مدعا د اثبات لپاره وړاندي كوي!! د زبور دا وينا د
داؤد عليه السالم قول دئ خو پولس ئې د مسيح قول گڼي ،مسيح نورو خلكو ته ورور وييل ،د
دې لپاره چي دى يو انسان دئ او نور انسانان د ده همنوع وروڼه دي ،خو پولس دا وينا دايس
توجيه كوي چي مسيح خداى دئ ،هيس ئې د انسانانو لپاره ځان انسان جوړ كړى ،نو ځكه اوس
دوى ته د وروڼو خطاب كوي ،په كار خو دا وه چي پولس وييل وى :د مسيح له دغي وينا
معلومېږي چي هغه يو انسان وو ،كه خداى وى نو انسانان به ئې خپل وروڼه نه گڼل!! د پولس
د وينا معنى دا ده چي خداى مجبور وو د انسان په بڼي كي راڅرگند يش ،ځان فدا كړي ،ځكه له
دې پرته ئې د انسان د ژغورني لپاره بله چاره نه درلوده!! ډېره عجيبه ده چي كوم انسان دايس
مسخره استدالل ومني ،آيا اللّٰه تعاىل ته د انسان د بخښلو او له عذاب او گناه نه د ژغورلو لپاره
يوازي دا كافي نه ده چي ووايي :ما بخښىل دئ؟ ولي به هغه له خپل عذاب نه د خپلو بندگانو د
ژغورلو لپاره د انسان په بڼي كي دنيا ته راځي ،عذابونه به گالي او وژل كېږي به؟ عجيبه ده!
پولس شيطان د مرگ ټولواك گڼي او وايي چي خداى په خپل مرگ رسه غوښتل د شيطان دغه
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قدرت ختم كړي!! پوښتنه كوو :ستا په وينا خو خداى مړ شو ،خو مرگ ال په خپل حال پاته دئ
او پر مرگ د شيطان واكمني پاى ته ونه رسېده ،دا ولي؟ پولس څو سطره وروسته تر دې هم يوه
ډېره مسخره خربه كوي او لييك :له دې كبله چي مسيح عذاب وڅكلو ،وسوسه شو ،نو ځكه اوس
كوىل يش د عذاب په وخت كي د انسان درد احساس كړي او مرسته ئې وكړي!! يعني مسيح ،دا د
انسان په بڼي كي خداى ،د دې لپاره دا عذابونه وڅكل چي له دې وروسته د انسان درد احساس
كړي او د همدې احساس په حكم د ده مرستي ته راوړاندي يش!! يعنى دا چي د پولس خداى
يوې تجربې ته رضورت درلود ،بايد درد ئې په خپلو حواسو احساس كړى وى ،له دې پرته د
انسان په دردونو نه شو پوهېدى ،په صليب له ځوړندېدو او په الس پښو ئې د مېخونو له ټك
وهلو وروسته پوه شو چي درد څه ته وايي!!

د ملك صادق لوړواىل پر ابراهيم
پولس تر دې رسليك الندي لييك چي ملك صادق نه پالر درلود او نه مور او نه ئې د
پيدايښت او مرگ نېټه ،مقام ئې تر ابراهيم لوړ ،ابراهيم ده ته عرش وركړى ،مسيح ته ورته دئ!!
وړاندي كوي چي ملك صادق تر ابراهيم
او د دې ادعاء د اثبات لپاره گن شمېر مسخره
ډېر لوړ وو!! د پولس د دې خربي معنى خو دا ده چي ملك صادق هم د مسيح په څېر خداى يا
د خداى زوى وو او مقام ئې تر عيىس هم لوړ ،ځكه عيىس بې پالره پيدا شوى او ملك صادق بې
پالر او بې موره ،ملك صادق ته ابراهيم هديه او عرش وركاوو ،خو مسيح د ابراهيم عليه السالم
اوالد هم قبول نه كړ او د ده د مرگ لپاره ئې مال وتړله!!

خنوخ
پولس تر دې عنوان الندي لييك چي خنوخ په خداى اميان درلود ،د همدې لپاره خداى دى
پرته له دې چي د مرگ خوند وڅيك خپيل خوا ته لوړ كړ ،هغه ناڅاپي له سرتگو پټ شو ،ځكه
خداى له دې دنيا بل عامل ته بوت ،له دې مخيك خداى وييل وو :له خنوخ رايض يم!!
پوښتنه كوو :ته خو مسيح په دې دليل كله خداى گڼې او كله د خداى زوى چي آسامن ته
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والړ ،د خداى په خوا كي كښېناست ،خداى ورته وويل :زه درنه رايض يم ،دا ټولي خربي خو ته
دلته د خنوخ په اړہ هم كوې ،دى ولي په خدايي كي نه رشيكوې؟ ولي ئې خداى او د خداى
زوى نه گڼې؟ ستا له دې وينا خو معلومېږي چي د خنوخ مقام تر مسيح هم لوړ وو!!

د پولس ليك فوليمون ته
د پولس  ....او تيموتائوس لخوا
زموږ گران همكار فوليمون او هغو مسيحيانو ته چي ستا په كور كي راغونډېږي او  ....د
خداى او زموږ د بادار عيىس مسيح له درباره تاسو ته د رحمت او سوكالي غوښتونىك يم.
گران فليمونه! كله چي تا ته دعاء كوم نو لومړى ستا لپاره د خداى شكر په ځاى كوم ،ځكه
له نورو اورم چي په عيىس مسيح باندي څومره مضبوط اميان لرې او له خپلو مسيحي وروڼو رسه
څومره مينه لرې  ...په ضمن كي له تا غواړم ،كه څه هم حق لرم د مسيح په نامه درته حكم
وكړم ،خو د هغه محبت په وجه چي له تارسه ئې لرم غوښتنه درنه كوم چي د انيسيموس په اړہ
مهربانه اوسه ،دى مي په زندان كي له مسيح رسه آشنا كړ ...كه څه هم د ده د نوم معنى مفيد
ده ،خو دى مخيك تر دې ستا لپاره مفيد نه وو خو اميد دئ له دې وروسته هم تا او هم ما ته
مفيد وي ،اوس چي دى بېرته تا ته درلېږم دايس وگڼه لكه چي خپل زړہ درلېږم ...هغه د يوه
غالم په توگه د لنډي مودې لپاره له تا وتښتېدو ،خو اوس به د يوه ورور په توگه تل ستا په
خدمت كي وي .. ،هغه اوس نه يوازي ستا خدمتگار دئ بليك ستا يو مسيحي ورور دئ ...كه ئې
څه درنه غال كړي وي په ما پيس ئې وليكه!! ...په ضمن كي ما ته يو اطاق هم تيار كړہ ،ځكه
هيله من يم چي خداى ستاسو دعاء قبوله كړي او اجازه راكړي چي ډېر ژر ستاسو خوا ته
درشم!!  ...ايافراس ،مرقس ،ارسرتخوس ،دمياس او لوقا هم سالمونه درلېږي
زموږ د بادار عيىس مسيح فيض دې ستاسو د روح په برخه وي.

د پولس ليك فليپي مسيحيانو ته
د پولس  ....او تيموتائوس لخوا
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د كليسا كشيشانو او خدمتگارانو او د فليپي ټولو مسيحيانو ته
د خداى او زموږ د بادار عيىس مسيح له درباره تاسو ته د رحمت او سوكالي غوښتونىك يم.
كله چي تاسو رايادوم نو ستاسو په وجه د خداى شكر كوم او كله چي تاسو ته دعاء كوم زړہ
مي خوشحاله يش ،دا ځكه چي تاسو له هغي ورځي چي د انجيل پيغام مو واورېدو تر اوسه مو
د هغه د خورولو لپاره ډېري مرستي كړې دي ... ،يوازي خداى پوهېږي چي عيىس مسيح ستاسو
څومره محبت زما په زړہ كي اېښى ...دعاء كوم چي ستاسو ژوند دايس پاك وي چي د عيىس
مسيح تر راتلو هيڅوك په تاسو كي كوم عيب ونه مومي.
گرانو وروڼو! غواړم په دې هم پوه شئ چي له دغو پېښو رسه زما مخامخيدل د انجيل د
پيغام د الزيات خورېدو سبب شو ،اوس ټول حتى د گارد رسبازان هم پوهېږي چي زه د
مسيحيت په جرم بندي شوى يم ،پردې رسبېره زما زنداني كېدل د دې باعث شو چي د دې ځاى
مسيحيان له زنداني كېدو ونه وېرېږي ،البته ځيني له ما رسه حسادت كوي او د همدې لپاره
غواړي چي دوى هم د انجيل مواعظ وړاندي كړي ،د دوى مقصد دا دئ چي د نورو تشويق او
توجه ئې په برخه يش ...تاسو بايد دايس فكر ځان ته غوره كړئ چي مسيح درلود ،هغه رسه له
دې چي خدايي ماهيت ئې درلود ،خو وئې نه غوښتل چي له خپل خدايي حق او اختيار نه كار
واخيل ،بليك خپل خدايي قدرت او جالل ئې يوې خوا ته كېښود ،د يوه بنده په څېر او انسانانو
ته ورته شو!! او حتى تر دې ئې هم ځان ټيټ كړ ،تر دې چي حارض شو د يوه باغي او ياغي په
توگه د صليب پر رس اعدام يش!! د همدې لپاره خداى رس لوړى كړ او دايس نوم ئې وركړ چي تر
ټولو نومونو غوره دئ ،چي د عيىس نامه ته د آسامن او زميك هر څوك گونډہ ووهي!!  ...او په
خپل ه ژبه اعرتاف وكړي چي عيىس مسيح خداى دئ!!  ....زه ،تيموتائوس او اپافروديتوس
درلېږم ...د دې خربي له تكرار ډډہ نه كوم چي دغو خطرناكو سپيانو ته مو پام وي ،هغه چي
وايي د نجات لپاره بايد ختنه شو ،موږ د خپل بدن د يوې برخي په قطع كولو رسه د خداى زامن
نه شو گرځېدى ،بليك په خدايي روح رسه د خداى عبادت موږ دې مقام ته رسوي ،واقعي ختنه
كېدا همدا ده!!  ...زه يو اصيل يهودي يم ،د بنيامين له نسله ،په امته ورځ ختنه شوى يم ،د
فريسيانو له ډلي وم چي د ديني احكامو په مراعات كي ترټولو مخيك دي او زيات پرې عمل
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كوي ،په يهوديت كي زما تعصب دومره وو چي مسيحيان به مي ځورول ...خو اوس مي دا ټول
امتيازات لري غورځولي ،چي د مسيح په نسبت خپل اميان او اميد وتړم ...،په دې هيله چي
مسيح زما وي او وررسه يو شم او نور نو د نجات لپاره په خپلو ښو كارونو او د احكامو اطاعت
باندي تكيه ونه كړم ،دا ځكه چي په مسيح باندي اميان رسه خداى موږ بې گناه گڼي ...منظور
مي دا نه دئ چي زه كامل ته رسېدىل او كامل شوى يم ،ال ډېر شيان بايد زده كړم...
گرانو وروڼو! ما ځان ته د بېلگي په توگه غوره كړئ او هغه چا ته پام كوئ چي زموږ د
بېلگي په طريقه عمل كوي ...زموږ اصيل رسمنزل آسامن دئ ،زموږ ژغورونىك عيىس مسيح خداى
هم هلته دئ ،د ده بياراتلو ته سرتگي په الر يو ،كله چي هغه رايش زموږ دا فاني بدنونه به د
خپل پرمتين بدن په څېر كړي ...په پاى كي د دوى له هداياوو مننه كوي او لييك ټولو مسيحيانو
ته زما سالمونه ورسوئ ،د دې ځاى ټول مسيحيان مخصوصاً د امپراطور د دربار مسيحيان تاسو
ته سالمونه لېږي ...زموږ د خداى عيىس مسيح فيض دې ستاسو په برخه وي.
پولس په دې ليك كي هم د نورو په څېر په څو غلطو خربو تأكيد كړى:
• مسيح د خداى په توگه معرفي كوي او وايي چي خدايي قدرت او جالل ئې يوې خوا ته
كېښود او د انسان په بڼي كي دنيا ته راغى!!
• د ديني احكامو مراعات د نجات ضامن نه دئ ،يوازي په مسيح باندي اميان كافي دئ چي
انسان وژغورل يش!!
• په مسيح اميان موږ د هغو خلكو په ډلي كي راولي چي خداى ئې بې گناه گڼي!!
• كله چي هغه رايش زموږ دا فاني بدنونه به د خپل پرمتين بدن په څېر كړي!! (يعني مسيحيان
به هم ټول خدايان يش!!)

د پولس ليك د روم مسيحيانو ته
زه پولس د عيىس غالم ،تاسو ته دا خط ليكم ،خداى زه غوره كړى يم چي د ده د انجيل
زېرى ټولو ته ورسوم ...دا زېرى د خداى د زوى ،يعني زموږ بادار عيىس په اړہ دئ!! چي د يوه
ماشوم په توگه د داؤد له نسله دنيا ته راغى او په خپل بيا ژوندي كېدو رسه ئې ثابته كړہ چي د
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خداى ځواكمن زوى دئ او سپېڅىل خدايي ذات لري!!
دا د پولس همغه مخكني شيطاني افكار دي چي په هر ليك كي پرې ټينگار كوي ،عيىس د
خداى زوى گڼي ،د خدايي ذات څښنت ،او انجيل په همدې كي راخالصه كوي ،تاسو به د ده هيڅ
ليك نه وي لوستى چي دى انجيل او د انجيل پيغام توضيح كړي ،بس همدومره وايي چي د
انجيل پيغام او زېرى يعني دا چي عيىس د خداى زوى دئ!!
اې عزيزانو!  ...تاسو هم د عيىس په وسيله بلل شوي يئ چي د خداى سپېڅىل قوم وئ ... ،د
خداى او زموږ څښنت عيىس مسيح له دربار تاسو ته د رحمت او سوكالۍ غوښتونىك يم( .د پولس
دا خربه غلطه او د بايبل د نورو ويناوو خالف ده چي عيىس روميان هم بليل چي د خداى
سپېڅىل قوم وي ،بايبل د عيىس له قوله مكرر ليكيل چي دى يوازي د ارسائيليانو لپاره لېږل
شوى!!)
 ...خداى شاهد دئ چي زه تل تاسو ته دعاء كوم ،د هغه خداى حضور ته چي په ټول توان
رسه د ده خدمت كوم او د ده د انجيل زېرى چي د ده د زوى عيىس مسيح په اړہ دئ خلكو ته
رسوم ،بله دعاء مي دا ده چي ډېر ژر تاسو وگورم او خدايي بركت درپه برخه كړم!!  ...د انجيل
پيغام په لومړي رس كي يوازي يهودانو ته وړاندي كېدو خو اوس ټول كوىل يش په هغه د اميان
راوړلو له الري د خداى حضور ته الر پيدا كړي!! دا پيغام دا دئ :خداى په يوه صورت كي زموږ
له گناهونو تېرېږي او هغه دا چي په عيىس مسيح اميان راوړو ،يوازي او يوازي اميان كافي دئ!!!
خلكو هغه څه ليدلي چي خداى پيدا كړي نو ځكه د بې اميانۍ لپاره هيڅ عذر او بهانه نه لري!!
 ...خو رسه له دې د خداى د عبادت پر ځاى له لرگي او ډبري د فاني انسان ،مرغانو ،حيواناتو او
خزنده وو په څېر بت جوړ كړي او د هغه عبادت كوي!! اصيل خداى پرېږدي او د ده په ځاى د
مخلوقاتو عبادت كوي!! (د پولس دا خربي حريانوونكې دي ،دى په خپله له مخلوق نه خالق
جوړوي ،خو په نورو د همدې خربي اعرتاض كوي ،پوښتنه كوو :تا خو تر دغو بت ملانځونكو هم
خربه آخوا اړولې ،ته خو عيىس عليه السالم كله اصيل خداى او كله د ده زوى گڼې!! ستا او د
دوى تر منځ توپري په څه كي دئ؟!! بت ملانځونيك خو وايي چي موږ د دغو بتانو له الري خداى
ملانځو ،دا زموږ او د خداى تر منځ واسطه او وسيله دي ،د دوى له الري زموږ دعاگاني خداى ته
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ريس!! او ته له يوه زېږېدلي انسان نه خداى او د خداى زوى جوړوې!!)
پولس د آسامني كتاب په استناد وايي :هيڅوك نېك نه دئ!! په ټول عامل كي يو بې گناه هم
نه پيدا كېږي!! هيڅوك د خداى په الر نه دئ تلىل!! هيڅوك د ده واقعي غوښتونىك نه دئ ،ټول
په خطاء الر تليل .يو كس هم نشته چي نېك وي ،خربي ئې ناولې او متعفنې دي ... ،ژبه د
غولولو لپاره كاروي ... ،پښې ئې د وينو تويولو لپاره تلوار كوي!! نو ځكه به خداى يهودان تر
نورو زيات تعذيب كړي!!!
نو گورئ چي د رشيعت په پيل كولو رسه څوك د خداى رضاء نه يش ترالسه كوىل ،په حقيقت
كي څومره چي په رشيعت پوه شو همدومره به ئې زيات تر پښو الندي كوو!! خو اوس خداى
موږ ته د نجات الر ښودلې ،موږ تراوسه غوښتل په رشيعت د عمل كولو له الري نجات ترالسه
كړو خو اوس دايس نه ده ...اوس خداى دايس پتېيلې چي څوك په عيىس اميان راوړي له گناهونو
ئې تېرېږي!!! او هغه په بشپړہ توگه بې گناه گڼي!!!
دا هم د خبيث پولس زړہ شيطاني نظريه ده چي په هر ليك كي ئې تكراروي ،له رشيعت
نه بغاوت ته خلك رابيل او يوازي په مسيح اميان د نجات لپاره كافي گڼي!!
• د ده احمقانه استدالل ته به مو حتامً پام شوى وي چي د يهودانو گناهونه او بد عملونه د
دې نښه گڼي او د خپيل ادعاء لپاره ئې د دليل په توگه وړاندي كوي ،حال دا چي د يهودانو دا
گناهونه په رشيعت د عمل كولو په وجه نه بليك له رشيعت نه د بغاوت په سبب دي!! آسامني
كتاب ځكه پر دوى نيوكي كوي چي دوى په رشيعت عمل نه دئ كړى!!
پولس لييك :خداى مسيح راولېږو چي زموږ د گناهونو پېټي په خپلو اوږو واخيل!! د ده
و يني زموږ د نجات لپاره وسيله كړي!! پولس دې پوښتني ته چي آيا دا بې انصافي نه ده چي
خد اى گناهگاران بې گناه وگڼي؟ دا ځواب وركوي :نه؛ ځكه خداى دا كار په عيىس باندي د دوى
د اميان په سبب كوي!! يعني په هغه چا اميان چي په خپيل ويني رسه ئې دوى پاك كړل!!
دا ئې هم د پولس استدالل او دې پوښتني ته د ده ځواب!! گناه يوه كړې ،سزا بل گالي ،خو
رسه له دې بې انصافي نه ده شوې!! د پولس ټول استداللونه دې ته ورته دي!! همدا راز وايي
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موږ د خپلو نېكو كارونو په سبب د خداى رضاء نه شو ترالسه كوىل ،بليك دا مقام يوازي له هغو
كارونو ترالسه ك وو چي مسيح زموږ لپاره وكړل!! د پولس دا استدالل د مخكني په څېر دئ ،ښه
كار مسيح كوي او د ده د كارونو په سبب خداى له موږ رايض كېږي ،زموږ ښه كارونه هيڅ
ارزښت نه لري!!
دې بل استدالل ته ئې هم ځېر شئ :وايي :حقيقت دا دئ چي كه هڅه وكړو چي په رشيعت
د عمل كولو له ال ري نجات ترالسه كړو ،نو تل به ئې نتيجه دا وي چي د خداى د غضب وړ وو،
دا ځكه چي هيڅكله نه شو كوىل په بشپړہ توگه په رشيعت عمل وكړو ،يوازي هغه وخت كوىل
شو قانون مات نه كړو چي اصالً قانون نه وي!!
د حريانۍ ځاى دئ چي څوك دايس ټگامر انسان د پيغمرب په توگه مني ،پولس خلك د خداى
د قانون ترپښو الندي كولو او لري غورځولو ته رابيل ،له رشيعت او الهي دين نه د بغاوت بلنه
وركوي خو دوى ئې رسول گڼي!! د ده استدالل دا دئ چي په قانون باور مه لره نو هيڅ قانون به
دي نه وي مات كړى!! يعني رشيعت مه منه نو هيڅ كار به دي د رشيعت خالف نه وي!!

د آدم گناه او د عيىس مسيح بخښنه
پولس تر دې عنوان الندي لييك :كله چي آدم گناه وكړہ ،د ده گناه ټول انسانان ناولي كړل او
د آدم او موعود مسيح تر منځ!!
په نړۍ كي د مرگ د خورېدو سبب شوه ... ،څومره توپري
آدم د خپيل گناه په سبب د ډېړو د مرگ باعث شو او عيىس د خداى د لطف له مخي د ډېرو د
گناهونو د بخښل كېدو باعث!! ...نو د موىس لس فرمانه د انسان په نجات كي څه ونډہ لري؟!!
گورئ چي پولس له رشيعت رسه په مخالفت كي دومره مخيك تلىل چي د تورات لس احكام
هم د انسان د ژغورني لپاره رضوري نه گني او وايي چي د انسان په ژغورني كي هيڅ ونډہ نه
لري ،په دايس حال كي چي عيىس عليه السالم په خپله وايي چي زه د تورات د عميل كولو لپاره
راغىل يم ،نه د منسوخولو لپاره!! همدا راز گورئ چي دى آدم عليه السالم ته دايس گناه
منسوبوي چي د ټولو انسانانو د مرگ سبب شوې ،خو دا نه وايي چي څنگه؟ څوك د دې گناه په
سبب مړ شوى؟ مرگ خو يوه طبيعي الهي پېښه ده ،ښه او بد پرې اخته كېږي ،د بايبل په وينا
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عيىس عليه السالم هم مړ شوى!!
د پولس پلويانو ته بايد ووايو :هيڅوك د بل په خاطر نه بخښل كېږي ،نه د عيىس عليه
السالم په خاطر او نه د بل انسان په خاطر ،هغه څوك چي يو د بل په گناه نييس او يو د بل په
خاطر بخښي يو بې انصافه قايض دئ ،اللّٰه تعاىل له دې عيبه ډېر لوړ دئ.
بيا لييك :كله چي موږ په عيىس اميان راوړ او د تعميد غسل مو وكړ ،له دې وروسته د ده د
سپېڅيل وجود برخه شوو ،زموږ هغه طبيعت هم مړ شو چي په گناه لړىل وو! ...كله چي مسيح
بيا راژوندى يش موږ به هم په هغه پرمتين ژوند كي وررسه رشيك وو!! په حقيقت كي كله چي
مسيح د صليب پر رس مړ شو موږ هم وررسه مړہ شوو او كله چي بېرته راژوندى شو موږ په دې
ژوندون كي وررسه رشيك يو!! ...

د خداى واقعي قوم
پولس تر دې رسليك الندي هم ځېنې دايس خربي لري چي څېړل ئې رضوري گڼم :هغه
يهودان د خداى خاص قوم گڼي او ورته وايي چي ډېره مينه وررسه لري ،دومره چي حتى د دوى
لپاره دې ته تيار دئ چي په خپله له نجاته محروم يش چي دوى وژغورل يش!! او په دې خربي
عيىس مسيح او فرشتې شاهد نييس!! ...خداى له تاسو رسه خپيل وعدې رښتينې كړې ،دا وعدې
له واقعي يهودانو رسه شوې وې ..دا كافي نه ده چي څوك د ابراهيم له نسله وي ،ټول هغه خلك
چي د ابراهيم له نسله دي د خداى حقيقي زامن نه دي ...خداى ابراهيم ته زوى وركړ ...دې
زوى له ربكا رسه نكاح وكړہ ..د دوه گونو زامنو له زېږولو مخيك خداى ورته وويل :ما اراده كړې
چي يعقوب ته بركت وركړم ،نه عيسو ته ،دا خربه ئې د دوى له زېږېدو مخيك وكړہ ،مخيك له دې
چي دوى ښه يا بد عمل وكړي ،دا ښيي چي د خداى كار د ده د مخكني تصميم له مخي وو ...نو
آيا خداى بې انصافي كوله؟ نه؛ هغه موىس ته وييل وو :كه وغواړم په چا رحم وكړم نو رحم پرې
كوم  ...نو د خداى بركت د خلكو د هڅو او غوښتنو له مخي نه وركول كېږي بليك هغه چا ته
وركول كېږي چي خداى ئې په خپله غوره كړي!! خو دا پوښتنه چي كه خربه دايس وي نو ولي
خداى انسان په خپلو كړو وړو محاكمه او مجازات كوي؟ ځواب دا دئ چي ته انسان د دې څه
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حق لرې چي پر خداى اعرتاض وكړې؟!! آيا دوى كوىل يش د خداى د ارادې نه پرته كوم كار تر
رسه كړي؟! آيا صحيح ده چي مخلوق خالق ته ووايي :زه دي ولي دايس پيدا كړى يم؟ آيا كوالل
حق نه لري له يوې خټي ښه لوښى جوړ كړي او له بيل عادي لوښى؟!!
پولس په دې اړہ هم مغالطه كړې ،دوې بېيل بېيل خربي ئې رسه خلط كړې ،دا خربه چي
خالق كوم مخلوق له كومو ځانگړتياوو رسه پيدا كوي ،بېله موضوع ده او دا چي اللّٰه تعاىل له
خپل بنده رسه څنگه او د څه له مخي معامله كوي بېله موضوع ده ،پولس د دې په ځاى چي
مخكنۍ پوښتني ته صحيح ځواب ووايي ،مغالطه كوي او دايس څه وايي چي له پوښتني رسه
هيڅ تعلق نه لري!! پوښتنه دا نه ده چي خداى ولي ځيني مخلوقات يو رنگ او ځيني بل رنگ
پيدا كړي؟ بليك پوښتنه دا ده چي كه د خداى بركت د خلكو د هڅو او غوښتنو له مخي نه
وركول كېږي بليك هغه چا ته وركول كېږي چي خداى ئې په خپله غوره كړي!! نو ولي خداى
انسان په خپلو كړو وړو محاكمه او مجازات كوي؟ د پولس يو ځواب دا دئ :انسان څه حق لري
چي پر خداى اعرتاض وكړي؟ بل ځواب ئې دا دئ :آيا كوالل حق نه لري له يوې خټي ښه لوښى
جوړ كړي او له بيل عادي لوښى؟!! دا ځواب خو هغه چا ته بايد وركړى يش چي وايي :زه خداى
ولي دايس پيدا كړى يم او هغه بل هغيس؟ ولي ئې ځيني د انسانانو په بڼي كي پيدا كړي او
ځيني د حيواناتو ،نباتاتو او مرغانو په بڼي كي؟
كه څوك نېك انسان مجازات كړي او بد انسان ته مكافات وركړي نو يقيناً چي ظلم ئې كړى،
اللّٰ ه تعاىل ظلم نه كوي ،كه څوك يو انسان گناه كولو ته اړ كړي او بيا ئې مجازات كړي يقيناً چي
ظلم ئې كړى ،اللّٰه تعاىل دا ظلم نه كوي ،كه څوك يو انسان ښه كار ته اړ كړي او بيا مكافات
وركړي بې انصافي ئې كړې ،اللّٰه تعاىل بې انصافي نه كوي ،اللّٰه تعاىل انسان دايس پيدا كړى چي
هم ښه كار په خپله خوښه كوىل يش او هم بد ،انسان ته ئې د ښه او بد تر منځ د يوه د انتخاب
قدرت او اختيار وركړى ،د همدغه اختيار او قدرت په وجه ئې په خپل غلط انتخاب او غلط عمل
مجازات كوي او د ښه انتخاب او نېك عمل نېكه بدله وركوي.
پولس ته وايو :ستا بايبل د يعقوب په اړہ ليكيل چي د بركت اصيل مستحق دئ نه بليك
عيسو وو ،عيسو تر ده مرش وو ،اسحاق عليه السالم غوښتل عيسو ته بركت وركړي ،خو يعقوب
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له پالر رسه دوكه وكړہ ،هغه ئې غلط كړ ،ځان ئې عيسو وښود ،په خپل الس او غاړي ئې د
سېرلي پوستىك ونښالوو او پالر ته ئې دايس وښوده چي دى په خپله عيسو دئ ،پالر پرې غلط
شو او د عيسو په ځاى ئې ده ته بركت وركړ ،د بايبل د وينا له مخي دا بركت ده ته خداى نه دئ
وركړى ،بليك ده په دوكې رسه ترالسه كړى ،د خداى پرېكړہ خو دا وه چي عيسو ته بركت وركړى
يش  ،د همدې لپاره ئې هغه مرش پيدا كړى وو!! موږ ته ووايه :څنگه په دغي مسخره،
دروغجني او بې بنسټي قصې استناد كوې او دا غلطه خربه پرې ثابتوې چي د خداى معامله له
خپل بنده رسه د ده د عمل او عقيدې له مخي نه بليك د خپيل مخكنۍ پرېكړي له مخي وي؟!!
پيغمرب عليه السالم فرمايي چي انسان له روغ او سامل فطرت رسه دنيا ته راځي ،د ده مور او
پالر ئې يهودي ،نرصاني او مجويس كړي ،لكه څنگه چي له څاروي څاروى پيدا كېږي او تاسو په
دوى كي غوږ پرې شوى نه گورئ ،بليك تاسو ئې غوږ ورپرې كوئ:
عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال النبي صىل اللّٰه عليه وسلم ( كل مولود يولد عىل
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينرصانه أو ميجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء) ...
رواه البخاري
قرآن فرمايي:
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َ
َ
َ
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ۡ
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ۡ
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ُ َۡ ُ
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َ َ َ ۡ ُ
ُ
َ َ ۡ
َۡۡ َ
ين ن ًارا أحاط ب ِه ِ ۡم
َوق ِل ٱلحق ِمن ربِك ۡم ۖف َمن شاء فل ُيؤ ِمن َومن شاء فل َيكف ۡرۚ إِنا أعتدنا ل ِلظل ِ ِم
ُ ُ
َ ُ ْ َ ُ ْ ٓ َ ۡ ۡ ۡ
ُۡ ُ َ ۡ َ َ َ ُ َ َٓ ۡ َ َ ً
اب َوساءت ُم ۡرتفقا *
س َرادِق َها ۚ ِإَون ي َ ۡست ِغيثوا ُيغاثوا ب ِ َما ٖء كٱل ُمه ِل يَش ِوي ٱلوجوه ۚ بِئس ٱلشر
َ َ ُ ُ َۡ َۡ َۡ
َ
َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ
يع أج َر من أح َس َن ع َم ًَل * الكهف30-29 :
ين ءامنُوا َوع ِملوا ٱلصل ِح ِت إِنا َل ن ِض
إِن ٱل ِذ
او ووايه :دا ستاسو د رب له لوري يو حقيقت دئ ،نو څوك چي غواړي اميان دې راوړي او د چا
چي خوښه وي كافر دې يش ،بې شكه چي موږ د ظاملانو لپاره دايس اور تيار كړى چي دېوالونه
به ئې پرې راتاو وي او چي كله د مرستي لپاره غږ كړي نو په دايس اوبو به ئې غږ ته ځواب
وويىل يش چي خوټېدونكې ،توري او بويناكي دي او مخونه وريتوي ،څومره بد څښاك او څومره
بد ټاټوىب ،او بې شكه هغو چي اميان ئې راوړى او صالح عملونه ئې كړي ،موږ د هغه چا اجر نه
ضايع كوو چي د عمل له مخي ښه وي.
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له دې مبارك آيت نه په ډېر رصاحت او وضاحت رسه معلومېږي چي انسان ته دا اختيار او
واك وركړ شوى چي په خپله خوښه يا د اميان او صالح عمل الر غوره كړي او يا د كفر او ظلم
الر ،د همدغه واك او اختيار په وجه او د خپل انتخاب د څرنگوالي له مخي به سزا گوري.
گورئ چي قرآن د (اميان) او (كفر) انتخاب په خپله د انسان كار گڼي او دې پوښتني ته
ځواب وايي چي آيا انسان ( آزاد) او (مختار) پيدا شوى كه (مجبور) او (محكوم)؟ آيا په خپلو
كړو وړو كي له استقالل او خپلواكۍ برخمن دئ كه د هغو مقدراتو په وړاندي محكوم دئ چي
دى ئې په خپلو منگولو كي نيوىل او د هر راز مخالفت او رسغړاوي امكان ئې ترې سلب كړى؟!
قرآن وايي چي اللّٰ ه تعاىل (ظامل) ته سزا وركوي او د (نېك عمله مؤمن) اجر نه ضايع كوي .د دې
معنى دا ده چي (دوزخ) او (جنت)( ،مكافات) او (مجازات) د انسان د (عقيدې) او (عمل) له
مخي وركول كېږي .خو بايبل وايي چي يو قوم د جنت لپاره پيدا شوى او نور قومونه د دوزخ
لپاره ،د دواړو په اړہ له مخيك پرېكړہ شوې!!
واقعيت دا دئ چي بايبل د قضاء او قدر په اړہ لكه د نورو اسايس مسائلو په څېر ناقصه او
غلطه انگېرنه لري او له دې ډېر عاجز دئ چي د خلكو پوښتنو ته ځواب ووايي!! په مقابل كي
ئې قرآن دا موضوع په ډېره دقيقه توگه څېړلې او ټولو پوښتنو ته ئې ځواب ويىل ،قرآن موږ ته
وايي چي انسان نه مجبور مطلق دئ او نه مختار مطلق ،بليك په يوې محدودې كي د اختيار
خاوند دئ ،د ده مكافات او مجازات د همدغه اختيار له مخي تررسه كېږي .د انسان په اړہ دا
هم د واقع خالف خربه ده ،هم
عقيده درلودل چي هغه په مطلقه توگه محكوم او مجبور
له څرگندو نصوصو رسه متصادم او هم د الهي عدالت خالف ،عمالً گورو چي انسان نه د جامداتو
او نه دايس فعال مايشاء چي هر څه ئې زړہ وغواړي وئې كړى
په څېر بې واكه او محكوم
يش ،بليك د ځينو كارونو د كولو واك او اختيار لري او د ځينو له كولو عاجز او ناتوانه ،د همدغه
واك او اختيار په وجه له هغه رسه محاسبه كېږي ،ده ته چي د كومو كارونو كول ممكن دي د
هغوى له منځه د يوه انتخاب كوىل يش ،خو د ده په دې انتخاب چي كوم نتائج مرتب كېږي ،دى
ئې په خپله نه بليك اللّٰ ه تعاىل ئې پرې مرتب كوي ،په دې الر كي چي دى له كومو لوړو ژورو
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رسه مخامخ كېږي دا ټول د ده له واكه بهر شيان دي ،كه هغه مجبور او بې اختياره وى نو نه
محاسبه وررسه صحيح وه او نه ئې مجازات ،دا ځكه چي د هغه چا مجازات او تعذيبول د
چي د اختيار او واك خاوند نه وي او د هر كار په كولو اړ شوى وي ،اللّٰه
عدالت خالف كار
تعاىل په خپلو بندگانو ظلم نه كوي ،څنگه به هغه څوك تعذيبوي چي بل گناه ته اړ كړى وي،
اللّٰه تعاىل خو د مجبوريت او اضطرار په وخت كي حرام كار هم انسان ته روا كړى.
كه وغواړو د قرآن الرښوونه د يوه مثال په ترڅ كي توضيح كړو نو دايس وگڼئ لكه چي تاسو
د يوه دايس باغ خاوند يئ چي جگ جگ دېوالونه او دنگه مضبوطه دروازه لري ،ښه ساتنه او
حفاظت ئې كېږي ،هيڅوك نه يش كوىل ستاسو له اجازې پرته دي باغ ته ننوځي ،خپل يوه دوست
ته اجازه وركوئ چي باغ ته ننوځي او مېوه ئې وخوري ،د دروازې كيل وركوئ او ورته وايئ :دې
باغ ته له دې كيل نه په استفادې رسه ننوىت او هره مېوه ئې خوړىل شې ،له دې وروسته د دې
باغ اختيار ستا په الس كي دئ ،خو دې ته دي پام وي چي د باغ كيڼ لوري ته دايس وني والړې
دي چي د مېوو رنگ ئې ښايسته او جالب ،خوند ئې ښه ،خو خوړل ئې د گټي په ځاى تاوان
درته لري ،ستا صحت او سالمتيا ته تاوان رسوي ،كه دغو ونو ته ورنږدې نه شې او مېوه ئې ونه
خورې نو دا به ستا په گټه او زما د رضايت باعث يش ،زما خوښه دا ده او دا مي پرتا پېرزو كېږي
چي دا نوري هغه مېوې وخورې چي هم تا ته گټوري دي او هم ئې زه درته خوشوم او پرې
رايض كېږم او په دې رسه به روغ رمټ له باغه ووځې .ستا دا دوست ستا په اجازه باغ ته
ننوځي ،هر څه چي په دې باغ كي كوي او هره مېوه چي خوري نو ستا په اجازه او له هغه
اختياره په استفادې رسه ئې خوري چي تا وركړى ،په حقيقت كي هغه ستا په اراده ،إذن او اجازه
او له هغه اختيار او صالحيت نه په استفادې رسه عمل كوي چي تا وركړى ،كه مرض او د ده
روغتيا او سالمتيا ته تاواني او ستا د خوښي خالف مېوه خوري او ستا د رضايت خالف كار كوي
او يا گټوره مېوه خوري او هغه څه كوي چي ستا د رضايت باعث كېږي ،دواړہ كاره ئې ستا په
إذن ،اجازه ،اراده او توفيق كړي ،تا دا موقع ،توان ،توفيق او اجازه وركړہ چي باغ ته ننوځي او د
خپيل خوښي مېوه وخوري ،كه تا دا اجازه نه وى وركړې نه باغ ته ننوىت شو ،نه ئې سم او بد كار
كوىل شو او نه ئې تاواني او گټوره مېوه خوړىل شوه ،غلطي ئې ستا په اجازه كړې خو مسئوليت
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ئې پر خپله غاړہ دئ ،د دې لپاره چي په خپل انتخاب كي ئې اشتباه كړې ،له اختيار او صالحيته
ئې غلطه استفاده كړې ،هغو ونو ته نږدې شوى او مېوه ئې خوړلې چي د ده لپاره تاواني او د
باغ د خاوند د خفگان باعث .باغ ته له ننوتو وروسته چي نوموړى كس هرڅه كوي مسئوليت ئې
د ده په خپله غاړہ دئ ،هم مفيده مېوه خوړى يش او هم مرضه ،دا ځكه چي د انتخاب واك
وركړى شوى ،د خپل انتخاب نتائج به گالي ،ښه انتخاب ئې ښه نتائج لرى او بد انتخاب ئې بد .د
زميك په رس د انسان خالفت او د قضاء او قدر په وړاندي د هغه محكوميت او ده ته د (اختيار)
او (انتخاب) صالحيت او واك وركولو معنى هم دغيس ده.
پولس له دې وروسته ځيني دايس خربي لري چي غواړې په دې رسه زهر په گوړي وپوښي،
خپيل زهرجني خربي په خوږو خربو كي ونغاړي ...

د مسيحيانو وظيفه د دولت په وړاندي
پولس تر دې عنوان الندي لييك :د دولت او د قوانينو په وړاندي ئې مطيع اوسئ ،ځكه چي
دا خداى قائم كړى!! په ټولي نړۍ كي ټول دولتونه خداى قدرت ته رسولي ،نو څوك چي د دولت
له قوانينو رسغړاوى وكړي په حقيقت كي له خداى نه رسغړونه كوي!!! البته چي مجازات به يش
(د خداى له لوري) ،د چا چي عمل سم وي د حكومت له چارواكو نه وېرېږي ،خو خطاكاران او
ناسم خلك ترې وېرېږي!!! كه غواړې په وېره كي نه وې نو د قوانينو اطاعت وكړہ ،د دولت
مأمورين د خداى له لوري گامرل شوي چي ستا مرسته وكړي!! او كه غلط كار وكړې نو ووېرېږہ
د قانون
چي هغه به دي مجازات كړي ،خداى دوى د همدې لپاره گامرلي!! نو په دوه
اطاعت كوه :لومړى د دې لپاره چي مجازات نه شې او دوهم د دې لپاره چي اطاعت كول ستا
له مخي بايد خپل ماليات دولت ته وسپارئ چي د دولت د
وجيبه ده!! د همدغو
مأمورينو حقوق تأمين يش او دولت د خداى په كار يعني تاسو ته په خدمت باندي موفق يش....
دلته څو خربي د پام وړ دي:
• د پولس دا خربي د ده اصيل څېره بربنډوي او ښيي چي ده په اصل كي د رومي دولت لپاره
كار كاوو ،له يهودانو رسه ئې د مخالفت وجه هم دغه وه ،د روم امپراطورۍ غوښتل د يهودانو
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په خالف دايس څوك راوړاندي كړي چي د دوى د مذهب مقابله وكړي ،د يهودانو په لوري د
خلكو د تلو مخنيوي وكړي ،د همدې لپاره گورئ چي د پولس محرف مسيحيت د يهودانو د
سيمو په ځاى په هغو سيمو كي وده وكړہ چي د روم د امپراطورۍ تر بشپړي واكمنۍ الندي
وې ،ښايي له ځينو رسه دا پوښتنه راوالړہ يش چي نو پولس د څه لپاره په روم كي بندي وو؟
ځواب ئې ډېر څرگند دئ ،پولس په فلسطين كي او د يهودي مذهبي مرشانو لخوا ونيوىل شو ،كله
چي د فلسطين رومي واكمن ته معلومه شوه چي دى د روم اوسېدونىك دئ نو د ساتونكو په
الس ئې روم ته ولېږو ،پولس فليپي مسيحيانو ته په خپل خط كي ليكيل :غواړم په دې هم پوه
شئ چي له دغو پېښو رسه زما مخامخيدل د انجيل د پيغام د الزيات خورېدو سبب شو اوس ټول
حتى د گارد رسبازان هم پوهېږي چي زه د مسيحيت په جرم بندي شوى يم ...د دې خربي معنى
دا ده چي د روم دولتي چارواكو ته د دې خربي معلومېدل له ده رسه مرسته كوي او د ده د
خويش كېدو سبب كېږي چي دى د مسيحيت په جرم بندي شوى ،يعني رومي چارواكي له
مسيحيانو رسه خواخوږي لري او كه ورته ثابته يش چي پولس مسيحي دئ نو له زندان ئې خويش
كوي!!!
• د دولتونو په اړہ د پولس دا وينا د ټولو الهي اديانو خالف وينا ده ،هيڅ پيغمرب خلكو ته نه
دي وييل چي د حاكم نظام اطاعت وكړئ ،دا نظام د اللّٰه تعاىل د رضاء او ارادې مظهر دئ ،د دې
نظام د قوانينو اطاعت د خداى د اطاعت په معنى دئ او بغاوت ئې د له اللّٰه تعاىل د بغاوت په
معنى!!! دايس خربي يوازي رسكاري مفتيان او د دولت مزدور مبلغين كوي ،پيغمربان عليهم
السالم د دې لپاره لېږل شوي چي دغه نظامونه رانسكور كړي ،خلك د دې نظامونو په ضد بغاوت
ته راوبيل او ورته ووايي :له اللّٰه تعاىل پرته بل چا ته رس مه ټيټوئ ،د اللّٰه تعاىل له قانون نه پرته
بل قانون مه منئ ،ك ه دايس نه وى نو تل به واكمنانو د پيغمربانو عليهم السالم مقابله نه كوله،
موىس عليه السالم به د فرعون او ابراهيم عليه السالم به د منرود مقابله نه كوله ،هغه څوك چي
خلكو ته د دغو طاغوتي نظامونو د اطاعت او منلو او هغوى ته د ماليې وركولو خربه كوي،
پيغمرب نه دئ يو رسكاري مبلغ دئ!!
• د پولس دا وينا د دين په اړہ د بايبل تصور او انگېرنه په گوته كوي ،دوى گامن كوي چي دين
بايبل د قرآن په رڼا كي

813

هيس څو مذهبي مراسم دي ،چي د انسان له اجتامعي ژوند ،سيايس او اقتصادي نظام رسه هيڅ
تعلق نه لري ،يو مسيحي كوىل يش مسيحي هم وي او د روم د امپراطور مطيع رعيت هم!!
• همدا راز ښيي چي دوى د ټولني هر حاكم حالت د اللّٰه تعاىل د رضاء مطابق حالت گڼي چي
يو مسيحي بايد د هغه د بدلولو هڅه ونه كړي ،دولت د خداى له لوري مسلط شوى ،مأموريت
ئې دا دئ چي د خلكو خدمت وكړي ،د مسيحيانو رشعي او ديني دنده دا ده چي د دولت د
مأمورينو اطاعت وكړي او ماليه وركړي!! حاشا و كال چي د عيىس عليه السالم په څېر يو
اولوالعزم پيغمرب به خلكو ته دايس غلطه خربه كړې وي!! كه هغه دايس وى نو د بايبل په وينا به
د رومي چارواكو په الس په صليب نه ځړول كېدو!! دا د پولس په څېر د رومي امپراطور په
خدمت كي مزدور مبلغين دي چي وايي :رومي چارواكو نه غوښتل عيىس عليه السالم اعدام
كړي ،خو يهودي مرشانو دې ته اړ كړل!! دغه مبلغين وتوانېدل چي د خلكو پام له دغي پېښي
بيل خوا ته واړوي او د عيىس عليه السالم اعدام د اللّٰه تعاىل د رضاء ،د انسانانو د ژغورني وسيله
او د مخكنيو سپېڅلو كتابونو د وړاندوينو مطابق وښيي!!
• راشئ د بايبل دا وينا د قرآن له هغي وينا رسه مقايسه كړو چي فرمايي:
َۡ َ ُ ُ َ َ ََ َ َُ ْٓ
ََ ۡ ََ َ َ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ ْ ٓ ُ َ َ َ َٓ ُ َ
ين يَزع ُمون أن ُه ۡم ءامنُوا ب ِ َما أنزِل إِل ۡيك َوما أنزِل ِمن قبل ِك يرِيدون أن يتحاكموا
ألم تر إِلي ٱل ِذ
َ َۡ ُ ُ ْٓ َ َ ۡ ُ ُ ْ
َ َ ُ
َ ُ ُ َ ۡ َ ُ َ ُ َ ُ ۡ َ َ َۢ َ ٗ
وت وقد أ ِمروا أن يكفروا بِهِۦ ۖ ويرِيد ٱلشيطن أن ي ِضلهم ضلَل ب ِعيدا * النساء60 :
إِلي ٱلطغ ِ
آيا هغه دي ونه ليدل چي گامن كوي هم پر هغه څه اميان لري چي پر تا نازل شوي او هم پر
هغه څه چي له تا مخيك نازل شوي ،خو غواړي چي د تحاكم لپاره طاغوت ته وريش ،حال دا چي
ورته امر شوى چي له هغه به انكار كوئ او شيطان غواړي چي په ژوري تېروتني رسه ئې
تېربايس.
د دې آيت له مخي د هغه چا د اميان دعوى د منلو نه ده چي د طاغوت حكومت ته غاړہ
ږدي او خپيل شخړي طاغوت ته راجع كوي ،څوك چي د طاغوت واكمنۍ ته غاړہ ږدي او د خپلو
مشاجراتو په اړہ د هغه پرېكړي مني ،د اميان دعوى ئې د اعتبار وړنه ده ،كه څه هم په ځان د
مؤمن گامن وكړي ،حتى كه په ځان ئې دا گامن وي چي هم پر قرآن اميان لري او هم پر مخكنيو
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كتابونو ،په حقيقت كي هغه سخت تېروىت ،شيطان دوكه كړى .تر څو چي ته له طاغوت نه انكار
ونه كړې اللّٰه تعاىل ستا اميان نه قبلوي.
دا آيت نه يوازي د اميان حقيقت موږ ته راښيي بليك د طاغوت معنى هم راښيي ،طاغوت
هغه دئ چي خلك د خپلو شخړو د حل وفصل لپاره ورته رجوع كوي ،حاكم او قايض دئ خو
پرېكړي ئې د اللّٰه د دين مطابق نه دي او په ماانزل اللّٰه حكم نه كوي ،طاغوت شيطان نه بليك
شيطان ته منقاد حاكم دئ.
گورئ چي قرآن د هغه چا اميان هيس يوه تېروتنه گڼي چي ظاملو او باغي حاكامنو ته غاړہ
ږدي او پرېكړي ئې مني ،فرمايي چي نه يوازي د ده د اميان دعوى باطله ده ،بليك شيطان سخت
دوكه كړى ،خو بايبل د روم امپراطور ته غاړہ اېښودل ،اطاعت ئې كول ،ماليه وركول ...د
مسيحيانو ديني وجيبه گڼي!!
پولس دا هم وايي چي يو په بل اعرتاض مه كوئ ،حتى كه يو هغه څه خوري چي د بت په
نامه نذر شوي او بل د غوښي له خوراك هم ځان ساتي ،پرېږدئ چي خداى په خپله خلك خپلو
غلطيو ته متوجه كړي!!! دا هم يو بل شيطاني درس دئ چي پولس ئې خپلو شاگردانو ته
وركوي!! په دايس حال كي چي ټول پيغمربان راغيل له غلطو او ناروا كارونو خلك منع كړي ،كه
اللّٰه تعاىل په خپله خلك خپلو غلطيو ته متوجه كوىل نو پيغمربان به ئې نه رالېږل!!!
د پولس منيش ترتيوس چي دا ليك ئې د ده په وينا ليكىل ،په پاى كي د ډېرو كسانو نومونه
اخيل او هغوى ته د پولس ځانگړي سالمونو رسوي!!

د پولس ليك تيطوس ته
زما؛ پولس ،د خداى خدمتگار او د عيىس مسيح رسول لخوا
زما حقيقي زوى تيطوس ته،
زموږ د پالر خداى او زموږ د ژغورونيك عيىس مسيح له درباره تا ته د فيض ،رحمت او
سوكالۍ غوښتونىك يم
بايبل د قرآن په رڼا كي
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خداى زه لېږىل يم چي د ده د غوره شوو اميان تقويه كړم او الهي حقائق وروښيم ،هغه
حقائق چي د انسان په ژوند كي بدلون راولي او د تلپاته ژوند په لوري ئې هدايت كوي!! ...
خداى د نجات وعده اوس په انجيل كي څرگنده كړہ او زه ئې په دې وگامرمل چي دا پيغام ټولو
ته ورسوم!!
د پولس د دې خربي معنى دا ده چي د نجات دا پيغام تر ده د مخه هيچا ته نه وو ښودل
شوى ،د لومړي ځل لپاره د ده په الس خلكو ته ښودل شوى!! حقيقت دا دئ چي د ده دا
مسخره خربي او د انجيل په اړہ د ده وينا نه تر ده د مخه كوم پيغمرب كړې او نه په خپله عيىس
عليه السالم چي انجيل پرې نازل شوى!! دا خربي د شيطان مريدانو هم تر ده د مخه كړې او هم
تر ده وروسته!!
ته مي د دې لپاره د كريت په جزېرې كي پرېښودې چي د هغه ځاى كليساگاني تقويه كړې
او په هر ښار كي دايس كشيشان وټاكې چي زما له الرښوونو رسه سم كار وكړي ،پام كوه چي ښه
كشيش ان غوره كړې ...غلط مبلغين هم پيدا شوي ،يوه ئې د پيغمربۍ دعوى كړې او د كريت د
خلكو په اړہ ئې ويل :دوى دروغجن او د حيواناتو په څېر تنبل دي او يوازي د خپيل گېډي په
غم كي دي!! د ده خربه سمه ده ،نو د كريت مسيحيانو ته ووايه چي په خپل اميان او اعتقاد كي
مضبوط وي! ! او اجازه مه وركوه چي د يهودانو قصو او د هغو خلكو خربو ته توجه وكړي چي
بې الري شوي!!  ...غالمانو ته ووايه چي په اخالص رسه د خپلو بادارانو خدمت وكړي...
مسيحيانو ته ووايه چي د دولتي مقاماتو اطاعت وكړي ...ورته ووايه چي د هيچا په اړہ بده وينا
او تبليغات ونه ك ړي (له دې هم د ده مقصد دا دئ چي د دولت په ضد له تبليغاتو ځان
وساتئ!!) ...موږ هم يو وخت ناپوه ،ياغي او بې الري وو ...موږ له خلكو متنفر وو او خلك له
موږ نه ،خو زموږ ژغورونىك راڅرگند شو او موږ ئې وژغورلو ،له گناهونو ئې پاك كړو او د روح
القدس په ذريعه ئې نوى ژوند راپه برخه كړ ،چي د عيىس مسيح په لطف رسه بې گناه وگڼىل
شو!!  ...د مذهبي عقائدو او احكامو په اړہ له چا رسه جر او بحث مه كوه ،ځكه چي دا بحثونه
نه يوازي كوم درد نه يش دوا كوىل بليك دواړو خواوو ته تاوان رسوي ...غواړم آرتيامس يا
تيخيكوس درولېږم ،هر يو چي درغى ژر زما خوا ته راشه ،غواړم ژمى په نيكو كي تېر كړم ...زما
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ټول دوستان تا ته سالم وايي ،ته هم زموږ مسيحي دوستانو ته سالم ورسوه ،د خداى فيض دې له
تاسو ټولو رسه وي!!
دا د بايبل وروستۍ رساله وه ،په دې كي هم د پولس همغه څو تكراري خربي بيا راغلې چي
په خپلو نورو خطونو كي هم پرې ټينگار كوي .دلته څو خربي رضوري گڼم:
• د بايبل ليكونيك ولي د پولس دا رساله د خپل كتاب په پاى كي راوړې؟ معموالً هر ليكونىك
خپيل اسايس خربي د كتاب په پيل او پاى ،مقدمه او تتمه كي كوي ،خو د بايبل ليكونيك يوه
دايس رساله د خپل كتاب په پاى كي راوړې چي له يوې خوا تكراري ده او له بيل خوا د محتوى
له پلوه ډېره كمزورې!!
• تاسو به حتامً متوجه شوي وئ چي د پولس خطونه د محتوى له لحاظه كامالً رسه ورته دي،
پوښتنه دا ده چي د بايبل ليكونيك د څه لپاره دا تكراري خطونه په خپل كتاب كي رااخيستي؟!
آيا غوښتل ئې د كتاب ضخامت او پرېړوالي زيات كړي؟ او كه غوښتل ئې د پولس دا څو غلطي
خربي په وار وار د خلكو مخي ته كېږدي او ورته وښيي چي د بايبل اصيل خربي همدا دي؟!! په
دايس حال كي چي د پولس مذهب له يوه كركجن بدعت او د تورات او انجيل په ضد له يوه
بربنډ بغاوت نه پرته بل څه نه دئ!!

تتمه
مسيحيان د بايبل عهد جديد ته د انجيل په سرتگه گوري ،خو تاسو وليدل چي د دې برخي له
رس تر پاى پوري د هغه انجيل څو كرښي هم نه شو موندىل چي پر عيىس عليه السالم نازل شوى،
په عهد جديد كي يا د عيىس عليه السالم د سريت او معجزو په اړہ دايس ناقيص او كمزورې
ليكني گورو چي د ده شاگردانو ته منسوب شوې او يا د پولس هغه بې محتوى او تكراري
خطونه چي له دين او مذهب بغاوت ته بلنه وركوي .انجيل خو د هغو الهي الرښوونو مجموعه
وه چي د اللّٰه تعاىل له لوري عيىس عليه السالم ته وركړى شوې وې ،خلكو ته د رسولو په غرض او
د دوى د هدايت او الرښووني لپاره ،پر عيىس عليه السالم نازل شوى انجيل خو بايد د مسيحيانو
تر منځ دايس روغ او له هر راز تغيري او بدلونه پرته ساتل شوى وى لكه قرآن چي نن د يو نيم
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مليارد مسلامنانو تر منځ د دايس متفق عليه او سپېڅيل كتاب په توگه پاته دئ چي څوك ئې په
يوه حرف كي هم د تغيري او بدلون جسارت نه يش كوىل ،دا دئ په تېرو څوارلسو پېړيو كي قرآن
په بشپړہ توگه له هر راز بدلون او تغيري خوندي پاته شوى ،پوښتنه دا ده چي ولي په عهد جديد
كي د دايس گڼ شمېر انجيلونو شاهد يو چي نه په خپلو كي رسه ورته دي او نه د اصيل انجيل
يوه وړہ برخه په كي موندىل شو؟ ولي په انجيل كي د عيىس عليه السالم د شاگردانو ليكونه
رااخيستل شوي؟ ولي د پولس په څېر د دايس خلكو شخيص ليكونه هم پرې عالوه شوي چي نه
ئې عيىس عليه السالم په خپلو سرتگو ليدىل ،نه ئې د هغه غږ اورېدىل او نه ئې د ده له شاگردانو
څه اورېدلي؟ دا ولي څوك د قرآن په كلامتو كي خو پرېږده حتى په زور او زير كي ئې هم
السوهنه نه يش كوىل؟ دا ځكه چي قرآن د اللّٰه تعاىل له لوري نازل شوى كتاب دئ ،اللّٰه تعاىل د
هغه د حفاظت دايس انتظام كړى چي هيچا ته په هغه كي د السوهني مجال پاته نه يش ،خو
بايبل د گڼ شمېر دايس مجهول الهويه ليكواالنو د ليكنو مجموعه ده چي نه د مسائلو په اړہ
واحد نظر لري او نه ئې د ليكنو اسلوب رسه ورته دئ .حقيقت دا دئ چي د عيىس عليه السالم
له تلو رسه سم اصيل انجيل هم غائب شوى ،مسيحيان له دايس سختو ورځو رسه مخامخ شوي
چي د اصيل انجيل ساتل او راتلونكو نسلونو ته ئې انتقالول ورته ممكن نه وو ،د عيىس عليه
السالم له تلو وروسته د ده د دعوت اغېز په يوې محدودي ساحې كي تر لنډي مودې پاته شوى،
او ډېر ژر د پولس په څېر د دايس شيطانانو په الس د هغه د تحريف او مسخ كېدو لړۍ پيل
شوې چي دې دين ته د وفادارۍ تر نامه الندي ئې د هغه د جرړو ايستلو لپاره مال تړلې وه،
رومي واكمنانو هم د دې لپاره دوى ته د كار مجال وركاوو چي د يهودانو په ضد ترې استفاده
وكړي .د عيىس عليه السالم په ځاى د يوه بل پيغمرب بعثت او د انجيل په ځاى د يوه بل الهي
الرښود كتاب نزول يو دايس رضورت وو چي هيڅ خداى پال انسان ترې انكار نه يش كوىل .دا
تشه د محمد عليه السالم د مبارك بعثت او د قرآن په نزول رسه ډكه شوه ،هر باضمري او منصف
انسان له دې پرته بله خربه نه يش كوىل چي نن د زميك پر رس له قرآن پرته بل دايس كتاب نشته
چي د انسان الرښوونه وكړي او د ده پوښتنو ته ځواب ووايي.
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