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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

محمد انور آڅړ

۲۰۲۰/۰۹/۱۳

سوله ،د سولې ډولونه او سوله په ادیانو کې
(پنځمه برخه)
سوله په عیسویت کې:
د عیسویانو په دیني کتابونو کې د سولې ،امن او د خپلو دښمنانو سره د جګړې پر ځای مینه او پروړاندې یې د
غبرګون نه ښودلو په هکله له افراطه ډکې ښووني راغلي دي تر هغې چې د خپلې مشروع دفاع حق چې هللا تعالی هر
ساه کښ ته ورکړی دی هم نه ترسره کوي ،سره له دې چې عیسی (ع) له آره یهودی زیږیدلی دی او د یهودیانو په
قوم پورې اړه لري ،د یهودیت له ګروهو او خویونو سره لوی شوی ،د یهودو په شریعت ښه خبر ؤ او
د یهودانو د پېغمبرانو ښوونې یې حفظ کړي وې خو بیا هم ،عیسی (ع) د سرکښو یهودو د وچ کلک ،غچ اخیستونکي
او تاؤتریخوالي شریعت پر وړاندې له سولې او سوکالۍ ډکې ښوونې وړاندې کړي دي ،عیسی (ع) د مرګ
ژوبلې سخت مخالف ؤ ،ده نه غوښتل د اسرایلو په شان شر ته په شر ځواب ورکړي.
سره له دې چې زموږ څېړنه د یهودیت او عیسویت د کړنو پرتله کول نه دي خو دا چې عیسی (ع) په یوه یهودي
کورنۍ کې زیږدلی دی ښه به وي په دې اړه د یهودو د تورات د یو شمېر جګړه ییزو او غچ اخیستنو حکمونو پر
وړاندې ،د عیسی (ع) غبرګون وړاندې کړو.
لومړی :د اسرایلو د (الویانو) په کتاب کې راځي:
«څوک چې څوک ټپي کړي په هماغه شان باید ټپي شي ،که د چا هډوکی مات کړي ،هډوکی به یې ماتیږي ،سترګه
د سترګې په بدل کې ،غاښ د غاښ په بدل کې ۲۴ ( ».باب ۲۱ -۲۰ ،آیتونه)
عیسی (ع) یې پر وړاندې په الندې آیتونو کې داسې غبرګون ښودلی دی ،وایي«:تاسو خبر یاست چې دا ویلی شوي
وو چې ،د سترګې په بدل کې سترګه او د غاښ په بدل کې غاښ ،خو زه تاسو ته دا وایم چې د هغه سړي پرخالف مه
درېږئ ،څوک چې در سره بد کوي ،که څوک په ښي مخ څپېړه درکړي نو چپ مخ وروړاندې کړه( ».متي انجیل،
 ،۵باب)۳۹/۳۸ ،
« ...د خپل دښمن سره مینه کوئ او هغه څوک چې ستاسو سره کینه لري د هغوی سره ښه کوئ ،د هغو له پاره برکت
غواړئ چې پر تاسو لعنت کوي او د هغو لپاره دُعا کوئ څوک چې پر تاسو تورونه لګوي ،که یو سړی تاسو په یوه
مخ ووهي ،نو هغه ته بل مخ ورواړوه( ». ...لوقا انجیل ۶:باب،۲۷ ،تر۳۰پورې)
عیسی (ع) هېڅ کله چا ته نه دي ویلي چې جګړه وکړي بلکې تل یې د جګړې مخه نیولي ده وایي چې هغه مهال چې
عیسی (ع) د یهودانو د کاهنانو په امر نیول کیده نو د عیسی (ع) یو ملګري تورې ته الس کړ د مشر کاهن پر غالم
یې ګزار وکړ او د هغه غوږ یې غوڅ کړ ،عیسی (ع) هغه ته وویل:
«خپله توره په تیکه کې کېږده ،څوک چې توره چلوي په تورو مري( ».متي انجیل ،۲۶ ،باب ،۵۲،آیت)
خو یهودان د عیسی (ع) برعکس ،نه یوازې دا چې د اسرایلو مشران توره په الس ګرځیدل او تل یې بې ګناه ښځې
ماشومان وژلي دي بلکې د اسرایلو ځانګړی خدای (یهوه ) چې کله په قهر شوی دی نو خپله توره یې د خپل قوم او د
نورو قومونو د تباهۍ په موخه ایستلي ده یهوه چې نه په خپل قوم رحم کوي او نه پر نورو باندې غواړي ښه او بد
ټول له منځه یوسي ،وایي ...«:ای اسرایلو! زه ستاسو پر خالف یم .ما خپله توره له تیکې ایستلي ده ،ستا
ټول اوسیدونکي  ،هغه که ښه دي او که بد ،یو شان له منځه وړم ،زما توره به د ټول هېواد وګړي له جنوبه تر شماله

د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

له منځ یوسي  ،هلته به ټول پوه شي چې زما په الس کې توره ده ،تر څو خپلې موخې ته ونه رسېږم په تیکه کې به
یې نه ږدم( ».حزقیال ۲۱ :باب ۵- ۴ -۳ ،آیتونه)
د اسرایلو خدای یهوه د سامرې (سامره) اوسیدونکو ته داسې سزا ورکوي«:سامره باید د خپلو ګناهونو سزا وویني،
ځکه چې د خپل خدای پر وړاندې پورته شوي دي ،اوسیدونکي به یې د یرغلګرو سرتېرو په الس ووژل شي،
ماشومان به یې پر ځمکه ووهل شي او وبه وژل شي ،د بالربو ښځو نسونه (خېټې) به یې په توره وڅېرل
شي( ».هوشع ۱۳ :باب)۱۶ ،
دغه شان موسی په یوه جګړه کې پر خپلو قوناندانانو باندې له دې امله په قهر شوی دی چې ولې یې په جګړه کې
ښځې ژوندۍ پرېښودلي دي او د ده په امر ټولې بې ګناه میړوښې ښځې او ماشومان وژل کیږي ...«:هغه مهال
د اسرایلو عسکرو ټولې ښځې ،ماشومان اسیر کړل ،ګلې او رمې او نور مالونه یې لوټ کړل ،وروسته یې
د مدیان ټول ښارونه ،کلي او کالګانې وسوزول .هغوی اسیران او جګړییز غنیمتونه د موسی او العازار کاهن او
د اسرایلو قوم ته راوړل  ...خو موسی د سرتېرو قوماندانانو ته په قهر شو ،له هغوی یې وپوښتل چې ولې یې ښځې
ژوندۍ پریښي دي؟[ ...موسی وویل ]:ټول هلکان او میړوښې ښځې ووژنئ ،یوازې پېغلې (باکره) جلکۍ د ځانونو
لپاره ژوندۍ پرېږدئ( ».اعداد ۳۱ :باب۱۱ ،تر )۱۸
د زنا په اړه د یهودانو په شریعت کې د زناکوونکو سزا سنګسار وه خو عیسی د زناکارو له وژلو هم ډډه کړي ده،
په تورات او انجیل کې په دې هکله داسې راغلي دي .لومړۍ تورات« :د خلکو تورونه رښتیا وو ،هغه ښځه د واده
په شپه باکره نه وه ،سپینږي دې هغه جلکې د پالر د کور دروازې ته ورسوي او د ښار خلک دې هغه سنګسار کړي
تر څو مړه شي( ». ...تثنیه ۲۲ :باب)۲۰-۲۱ ،
«که سړی د بل کس له ښځې سره زنا وکړي ،سړی او ښځه دواړه باید ووژل شي( ».الویان)۱۰ ،۲۰ :
په انجیل کې د تورات پر خالف راځي وایي[«:د یهودانو] د شرع پوهانو او فریسیانو یوه ښځه راوسته چې په زنا
کې نیول شوي وه ،هغه یې په منځ کې ودروله ،هغوی [عیسی] ته وویل :استاده! دا ښځه په زنا کولو ونیول شوه،
د موسی په شریعت کې ویلي دي چې داسې ښځې دې سنګسار شي .ته په دې هکله څه وایې؟  ...ویې ویل:
په تاسو کې دې هغه کس لومړی دا ښځه په کاڼي وولي چې هېڅ ګناه یې نه وي کړی ...کله چې هغو د هغه
خبره واوریده نو یو ،یو بهر ووتل ...او ښځه هغه شان والړه وه ،عیسی نېغ ودرید ښځې ته یې وویل :هغوی څه
شول؟ ته هېچا مجرمه نه کړی شوې ... ،زه د هم مجرمه نه بولم ،ته تللی شې خو بیا ګناه مه کوه( ».یوحنا ۸ :باب،
 ۳تر  ۱۱آیت پورې)
عیسی (ع) د یرغلګرو رومیانو پر وړاندې چې د اسرایلو سیمه یې الندې کړي وه د جګړې نه کولو او د سولي دریځ
خپل کړی ؤ ،وایې چې اسرایلو غوښتل عیسی په دام کې ښکېل کړي تر څو د رومیانو پر خالف څه ووایي نو یوه
ډله یهودان راغلل له عیسی یې وپوښتل ...«:موږ ته دا روا دي که نه چې د روم قیصر ته خراج ورکړو؟ ...ما ته د
سپینو زرو یوه سکه راوړئ چې زه ورته وګورم ،هغوی یوه سکه راوړه او [عیسی] هغوی ته وویل:دا د چا انځور
او د چا نوم دی؟ ،هغوی وویل :دا د قیصر .عیسی وویل :څه چې د قیصر وي هغه قیصر ته ورکړئ او څه چې د
خدای وي هغه خدای ته ورکړئ( ». ...متي ۲۲ :باب؛ مرقوس ۱۴ :باب؛ او لوقا ۲۰ :باب انجیلونه)
یهودیان ځانونه د خدای غوره شوی قوم او د پېغمبرانو اوالده بولي او غیری یهودیان د انسانانو له ډلې خارجوي،
(تلمود) چې د یهودانو یو پڼد کتاب دی ،شفاهي تورات او د تورات تفسیر یې هم بولې (د شرارتونو یوه ډکه منبع ده)
نوموړي کتاب وایي چې نور انسانان ،یهوه خدای د یهودانو د خدمت له پاره د انسانانو په بڼه پیدا کړي دي چې له
دوی سره په خبره پوه شي  ،خپلې اړتیاوې په ښه او اسانه توګه پرې پلي کړو ،دوی په اصل کې څاروي دي،
د اسرایلو ځانګړی خدای یهوه وایي چې یهود زما غوره شوی قوم دی ،د تورات د تثنیه په کتاب
کې راځي«:دا چې تاسو سپیڅلي قوم یاست چې یهوه خپل خدای ته ځانګړي شوي یاست ،هغه [یهوه] تاسې د ځمکې
پر مخ خلکو څخه یوازې تاسو غوره کړي یې ،تر څو تاسې یې غوره شوي اوسئ( ».تثنیه ۷:باب)۶-۷ ،
خو عیسی (ع) د یهوه او د ځان غوښتونکو اسرایلو پر وړاندې د تواضع او خلکو ته د خدمت الره ښودلي
ده وایی«:په تاسو کې چې څوک لویي غواړي ،هغه دې ستاسو خادم شي ،هر هغه څوک چې په تاسو کې د ټولو نه
مخکې توب غواړي هغه دې په خپله خوښه د ټولو غالم شي ،لکه چې ابن ادم د دې له پاره نه دی راغلی چې د هغه
خدمت دې وکړی شي ،بلکې د نورو خدمت دې وکړي او خپل ژوند دې د ډېرو له پاره قربان کړي( ».متي ۲۰:باب،
 ۲۶تر  ۲۸پورې)
عیسی (ع) د جګړه غوښتونکو یهودانو پر خالف په خپلو ښوونو کې د سولې او امن غږونه پورته کړي دي چې له
امله یې نوموړی تر صلیبه ورسول شو  ،عیسی (ع) د جګړې پر ځای سوله او امن غواړي؛ د وژلو پر ځای ژوند؛
د کرکې پر وړاندې مینه او وروري غواړي ،د عیسویانو د انجیلونو په الندې آیایتونو کې راغلي دي وایي« :بختور
دي د امن راوستونکي( ».متي  ۵باب ۹ :آیت)
« ...زه د دې له پاره راغلی یم چې خلکو ته ژوند ورکړم او اوږد ژوند( ».یوحنا ۱۰ :باب  ۱۰آیت)
د پاڼو شمیره :له  2تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

«د خپل ګاونډي سره د خپل ځان په شان مینه کوئ( ».متي  ۲۲باب)۲۹،
«د خلکو سره داسې سلوک کوئ لکه تاسو غواړئ چې هغوی یې له تاسو سره وکړي( ».لوقا انجیل  ،۶ ،باب)۳۱ ،
« ...په خپلو کې مالګه وساتئ او د یو بل سره په سوله کې اوسېږئ( ».مرقس انجیل ۹،باب)۵۰ ،
له بله پلوه د متي په انجیل  ۱۰فصل  ۳۴آیت او د لوقا په انجیل په  ۱۲باب کې ظاهراً د سولې او امن پر خالف خبر
ورکړل شوی دی وایي«:تاسو دا خیال هېڅ کله مه کوئ چې زه نړۍ ته د امن راوړلو له پاره راغلی یم ،زه د امن
راوړلو له پاره نه یم راغلی خو د تورې لپاره».
د پورته آیت تفسیر په خپله عیسوي پوهانو داسي کړی دی چې نوموړی آیت د انسانانو ترمڼځ په جګړه او تاؤ
تریخوالي پورې اړه نه لري د خدای او شېطان تر منځه د سولې نه کولو په تړاؤ خبر ورکوي ،وایي:
«عیسی سوله غوښتونکی ؤ ،د ده اصلی رسالت دا نه ؤ چې د انسانانو په منځ کې سوله راولي ،دی راغلی ؤ چې د
انسان او خدای تر منځ روغه وکړي ،خو ټول انسانان پر عیسی باندې باور نه لري او ټول انسانان د خدای سره
روغه نه کوي ،ټول توبه نه کاږي او د خدای لخوا به ونه بخښل شي ،هغه کسان چې توبه نه اوباسي او ایمان نه
راوړي له هغو کسانو سره ضد کوي چې ایمان راوړي ،څوک چې د شېطان سره پاتې کیږي له هغو کسانو سره ضد
لري چې د خدای ملکوت (پاچاهۍ) ته ورځي ،د شېطان د پولې او د خدای د ملکوت تر منځ سوله ناشوني ده ،نو په
دې دلیل عیسی وویل:
«زه د امن راوړلو لپاره نه یم راغلی خو د تورې لپاره» او یا د لوقا پر قول«:د تفریق او یا د جدایي لپاره».
(لوقا ).۱۲:۵۱
هغه څوک چې ایمان لري او هغه چې ایمان نه لري عیسی سره بېل کړي دي ،عیسی خپلو زدکوونکو ته وویل« :ما
تاسو په نړۍ کې غوره کړي یاست ،نو ځکه نړۍ ستاسو سره دښمني کوي» (یوحنا )۱۹ :۱۵
څه ډول چې توره توکي یا څیزونه دوه ځایه کوي ،د عیسی کالم هم ایمان لرونکي او بې ایمانه سره جدا
کوي( .عبرانیان http://www.razgah.com/commentary.engil )۱۲ :۴
نوربیا

د پاڼو شمیره :له  3تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

