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 ېک وادیان  سوله، د سولې ډولونه او سوله په
 

 ()اوومه برخه
  

  (۱کې ) تیهودی سوله په
  

له آره یو جګړه مار، ځان غوښتونکی او متکبر قوم دی، وجه دا ده چې د دوی ځانګړی او محدود خدای   نیهودا
اخیستونکی او ... خدای دی، د یهودو په دیني کتابونو کې په   چغ ، ویني خوښوونکی، کینه کښ،رجګړما  ( یو هیهو)

خدای ځانګړی  دوی  د  چې  دي  راغلي  ځله  ګونو  ځي هیهو لس  ته  جګړې  خپله  په   په  یهودو  د  او 
  (آیت ۱باب  ۱۹: ا اشعی)باندې سپور دی، د مصر جګړې ته ځي.«  ځوری په ګړندۍ ی»خدا:وایي يجګړیږ پلوۍ

له دښمنانو سره جګړه  وستاس له پاره ترسره کړل، هغه په خپله وستاس ،هیهو خدای وستاس هغه څه ولیدل چې وتاس»
باب، ۲۳:  عیوش)پر ځای په خپله جګړه کوي.«   وستاس خدای، چې ژمنه یې کړي ده، و ستاس هیهو وکړه. ... ځکه چې

۳- ۱۰)  
دي، په دې ګروهه دي چې د خدای له خوا   يجګړیدل په خپل تاریخ کې له نورو قومونو سره او په خپل منځ کې دیهو

دی، له دې امله پر نورو لوړ مقام لري، دوی په دې باور دي چې د اسحاق    قوم نجګړ او یسپیڅل غوره شوی،
زامن نښتي وعیس غبرګوني  سره  هم  کې  خېټه  په  مور  د  یعقوب  پیدا د»:وو او  زامن  دوه  د  يکیدونک هغې  وو، 

په خېټه کې په وکید پیدا غی  او مقابله کې وو... دویم ]ماشوم[ چې نړۍ ته را شکشمک څخه وړاندې دوی د مور 
  (آیتونه ۲۶-۲۲باب  ۲۵« )پیدایښت: * . ]د پښې[ پونده یې نیولي وه، نو هغه یې یعقوب ونومولو وعیس د

دی  یازمایل  سره هم زور هیهو ( له خپل خدایلاسرایی )په دې ګروهه دي چې زموږ نیکه یعقوب   لاسرایی دغه شان
تر دې چې له خدای سره یې غېږه نیولي ده او له خدای څخه هم ځواکمن ؤ او خدای د هغه پر وړاندې خپله کمزوري 

»... :ينیونې په اړه د تورات د پیدایښت په کتاب کې راځ  ږغې ترمنځ د هیهو احساسوي. د یعقوب او د دوی د خدای
( ونیوله سړي چې ولیدل چې پر یعقوب  يپالوان )سره غېږه  شو تر سبا پورې یې له هغه   ېورنږد یو سړی ]یعقوب[ ته 

چې   هپرېږد ( یې وواهه، د یعقوب پښه ټپی شوه. بیا هغه سړي وویل:مادو) نورو ، د ]یعقوب[یکید نه شي بریالی
هغه سړي پوښتنه وکړه: ستا نوم  چې برکت رانه کړې. مپرېږد شو، یعقوب وویل: تر هغې دې نه ځګهی والړ شم چې

به وي، ځکه  لاسرایی  هغه ځواب ورکړ: یعقوب، هغه ورته وویل: وروسته له دې به ستا نوم یعقوب نه وي،  څه دی؟
، غښتلی او بریالی شوی یې. یعقوب له هغه وپوښتل: ستا نوم څه دی؟ هغه  ړکرو چې د خدای او خلکو پروړاندې

کړ. یعقوب وویل: په دغه ځای کې ما وویل: ولې زما د نوم پوښتنه کوې. یعقوب ته یې په هغه ځای کې برکت ور
  (پورې  ۳۰تر  ۲۲باب،  ۳۲خدای مخامخ ولید بیا هم زه ژوندی یم... .« )پیدایښت: 

ډېرې ښوونې راغلي دي چې د درې ډولونو سولې   ؤتړا د سولې په په کتابونو کې وانبیاو د یهودو په تورات او د
دننه کې خپل منځي سوله ده، بله یې له ګاونډیو قومونو سره    یادونه په کې شوي ده، چې یو ډول یې د یهودو قوم په

   سوله او درېیم ډول یې نړیواله خیالي سوله ده.
ټولو د  نړۍ  یهودو   وادیان د  د  چې  ښوونې  سوکالۍ  او  سولې  د  هغه  چې  دي  خوله  یوه  سره  خبره  دې  په  پوهان 

ښوونې د  دا د سولې نیهودا عمل نه پرې کوي. دغو پوهانو دا نه ده پلټلي چې دیهو کتابونو کې راغلي دي، يدین په
چ ویهودان غیرو ده  دا  خبره  اصل  پټوي؟  ترې  سترګې  ولې  او  کوي  عملي  نه  ولې  وړاندې  خپلو  نیهودا ېپر  په 
وایي چې موږ د نړیوالو پر وړاندې سوله غوښتونکي  ظاهراً  کې سوله یوازې د یهودو په منځ کې بولي، ومتونون دیني
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سره د سولې کول یوه بې مانا خبره ده، د بېلګې په توګه د تورات په الندې  ویهودان یو خو په حقیقت کې له غیرو
  :آیتونو کې داسې راغلي دي

  (آیت ۶، باب ۹شوی دی.« )یدایښت: قخل [نه دي، ځکه چې، انسان د خدای په څېر ]؟  زجای ان وژل»د انس
  (ایت ۲۷دی.« )پیدایښت، لومړی باب  یپیداکړ »خدای انسان د ځان غوندې

انې  یوازې خپل ځانونه انسانان بولي او ځانونه د خدای په څېر، ی نیهودا په پورته آیتونو کې د انسان وژل منع دي ،
پاک   وګناهون خدای دی، له لعاد امین او هولوست:»هغ موسی دا سرود :د خدای زامن او د خدای قوم بولي وایي

، هغوی نور د ده زامن نه دي، بلکې یو بې الرې قوم دی.« يشرمیږ ، د ده قوم فاسد شوی دی چې پرېهباانصاف او
  (۵-۴باب، ۳۲)بثنیه:

»... هغه مهال د دې پر ځای چې خدای دوی ته ووایي: تاسې زما قوم نه یاست، وبه وایي: تاسې د ژوندي خدای  
  (۱۰باب، ۱: عهوش)زامن یاست.« 

کتاب دی، شفاهي تورات او د   دپڼ یو ویهودان ود( چې دنورو انسانانو ته د انسانانو په نظر نه ګوري، )تلم نیهودا
د   ویهودان خدای د هیهو یوه ډکه منبع ده( نوموړي کتاب وایي چې نور انسانان، وشرارتون تورات تفسیر یې هم بولې )د

خدمت    خدمت له پاره د انسانانو په څېر پیدا کړي دي چې خپلې اړتیاوې په ښه او اسانه توګه پرې پلي کړو او د دوی
  .دي يڅارو وکړي، دوی په اصل کې

یې په خپل قوم پورې تړلي بولي نه پر نورو  نیهودا په دې بنسټ هغه آیتونه چې د انسانانو د ژوند د ساتلو امر کوي،
پر  وفلسطینیان انسانانو پورې ځکه چې د دوی په نظر بې له یهودو په نړۍ کې نور انسانان نه شته. چې ښه بېلګه یې د

   ې د الندې احکامو او ښوونو سرچپه عمل دی:وړاند
ده چې: وستاس »... دا  با  يرښتین دنده  د   هانصاف او  نورو  د  وکړئ،  چلند  او صفا کې  په سوله  ټولو سره  له  اوسئ 

 ۸:  ا ذکری) ، ځکه چې زه له دغو کړنو څخه کرکه کوم.«  ئخور زورونو په فکر کې مه اوسئ، د دروغو قسم مه
  (آیت

په خپلو ورځنیو لمونځونو کې له خدای څخه د سولې غوښتنه کوي خو له بده مرغه د هغه څه   نیهودا دغه شان
هغه د  د سبرعک غوښتنه چې کوي  تهران  د  د  رزا الله یحمام سیون ،مخاخا یلو ویهودان عمل کوي،  کې  لمانځه  په 
کلمه د جګړې نه کولو له مفهوم څخه  مشالو ( وایي خو دمشالو)ژبه کې سولې ته   يعبر په سولې په اړه داسې وایي:

او د ښو   وپېښید پېښو د نه وناوړ ډېر پراخ دی چې د آرامي، ډاډ، د هېوادونو او افرادو ترمنځ د کامل امن او هر ډول
( عبارات لولي داسې  مشالو هعُوس)هره ورځ په خپلو درې وخته لمونځونو کې د   نیهودا .اړیکو ټینګولو مانا ورکوي

او مدارونو کې سوله او نظم ساتلي دي، په خپلو رحمتونو دې زموږ   وافالک په وآسمانون چې د یخداکوي:» غوښتنه
  www.iranjewish.com  انسانانو ترمنځ سوله او صفا وساتي.«
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