
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
                                                   ۴۰/۵۰/۲۰۲۱                         محمد انور آڅړ

 
 

 
َنأعَا  ِم( څوک دي؟ د څارویو په څېر )َكاْلأ

 
 

َنأعَاِم( جمله په قرآن کریم کې دوه ځلې راغلي ده، لومړی د اعراف سورت په  آیت او بیا د فرقان سورت   ۱۷۹د )َكاْلأ
 :آیت شریف کې د ناپوهانو او بُت پرستانو په ټړاؤ داسې ویل شوي دي  ۴۴په 

 

نِس ۖ ِ َن الأِجِنِّ َواْلأ َمعُوَن بَِها ۚ ﴿َولَقَدأ ذََرأأنَا ِلَجَهنََّم َكثِیًرا ِمِّ یٌُن َّلَّ یُبأِصُروَن بَِها َولَُهمأ آذَاٌن َّلَّ یَسأ  لَُهمأ قُلُوٌب َّلَّ یَفأقَُهوَن بَِها َولَُهمأ أَعأ
ئَِك هُُم الأغَافِلُوَن﴾  َنأعَاِم بَلأ هُمأ أََضلُّ ۚ أُولََٰ ئَِك َكاْلأ  أُولََٰ

 

دیم؛ آنها دلها ]= عقلها[ یی دارند که با آن )اندیشه ترجمه:»به یقین، گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفری
آنها همچون چهارپایانند؛ بلکه  نمیکنند، و( نمیفهمند؛ و چشمانی که با آن نمیبینند؛ و گوشهایی که با آن نمیشنوند؛ 

 (۱۷۹گمراهتر! اینان همان غافالنند )چرا که با داشتن همهگونه امکانات هدایت، باز هم گمراهند(!« )اعراف:  
 

َنأعَاِم ۖ بَلأ هُمأ أََضلُّ َسبِیاًل  َمعُوَن أَوأ یَعأِقلُوَن ۚ إِنأ هُمأ إَِّلَّ َكاْلأ ثََرهُمأ یَسأ َسُب أَنَّ أَكأ  ﴾﴿أَمأ تَحأ
 

ترجمه:»آیا گمان میبری بیشتر آنان میشنوند یا میفهمند؟! آنان فقط همچون چهارپایانند، بلکه گمراهترند!« )فرقان:  
۴۴ ) 

 

څوک چې موږ مسلمانانو ته د ځناورو په نظر ګوري هغه په نړۍ کې د اسرایلي صهیونیستانو حاخامان )مالیان(  
دي، اسرایل ځانونه د خپل ځانګړي خدای )یهوه( او د پېغمبرانو زامن بولي او غېر یهودان څاروي بولي، په دې اړه  

هغو یې یوه بېلګه داسې ده چې له خپل ځانګړي خدای    د اسرایلو په دیني منابعو کې څو ځله یادونه شوي ده چې له
 :یهوه څخه غوښتنه کوي چې مصریان او د نړۍ قومونو ته سزا ورکړي

 

مصر، آن حیوان وحشی را که در میان نیزارها ساکن است ، توبیخ نما. قومهای جهان را که همچون رمه های گاو  »
 ه(، آیتون۲۸/ ۶۸و گوساله هستند، سرزنش کن.« )مزامیر:

 

د پورته مطلب په اړه د یهودانو د تلمود کتاب چې د یهودانو شفاهي روایات او د تورات )عهد عتیق( تفسیر یې بولي،  
راغلي دي چې زموږ خدای )یهوه( غېر یهود، ځکه د انسانانو په څېر جوړ )خلق( کړي دي چې موږ په خبره ورسره  

 .نه دوی په اصل کې څاروي ديپوه شو، تر څو زموږ چوپړ په ښه توګه وکړای شي، که 
 

د فرقان سورت پورته آیت د بُت پرستانو په هکله راغلي دی خو د اعراف سورت په یاد آیت کې هغه دوزخي انسانان 
او پیریان چې عقل لري خو سم کار نه ترې اخلي او ناپوهان دي، سترګې لري خو سم لید نه پرې کوي، غوږونه 

اوري، نو لوی څښتن دا ډول خلک غافلین، څاروي او له څارویو هم ټیټ بللي   لري خو ښې او د خېر خبرې نه پرې
 .دي

 

َنأعَاِم( په څېر دي که د بې ګناه عامو مسلمانانو   اوس به دا قضاوت نورو ته پرېږدو چې عام خلک د څارویو )َكاْلأ
 :قاتلین؟ هغوی چې په دې نه پوهېږي
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 نه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

یَا النَّاَس َجِمیعًا﴾﴿أَنَّهُ َمن قَتََل نَفأًسا بِغَیأِر نَفأٍس  یَاَها فََكأَنََّما أَحأ ِض فََكأَنََّما قَتََل النَّاَس َجِمیعًا َوَمنأ أَحأ َرأ  أَوأ فََساٍد فِي اْلأ
 

ژباړه: »چا چې یو انسان د وینې له بدلې، یا په ځمکه کې له فساد خورولو پرته، په کوم بل علت وواژه، داسې وګڼه،  
ژل او چا چې څوک له مرګ څخه وژغوره، داسې وګڼه لکه چې هغه، ټولو انسانانو  لکه، هغه چې، ټول انسانان وو 

 ( ۳۲ته، ژوند وربخښلى وي.« )مایده: 
 

ُ َعلَیأِه َولَعَنَهُ َوأََعدَّ  ًدا فََجَزاُؤهُ َجَهنَُّم َخاِلًدا فِیَها َوَغِضَب َّللاَّ تَعَِمِّ ِمنًا مُّ  لَهُ َعذَابًا َعِظیًما﴾ ﴿َوَمن یَقأتُلأ ُمؤأ
 

اړه:»هر هغه څوک چې کوم مؤمن له پوهې او ادراک سره، سره ووژني، نو د هغه سزا دوزخ ده چې په هغه کې  ژب
به د تل لپاره استوګن وي، پر هغه د هللا غضب او لعنت دی او هللا د هغه لپاره لوی عذاب تیار کړی دی.« )نساء: 

۹۳ ) 
 

 ل، ل ۱۴۰۰ /۲ /۱۴
 
 پای
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