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 ۰۸/11/۲۰1۸         اری رکځی یرحمت رب اکترډ
 

 پـلورالـیزم + سیکـولـریزم = د اســالم پــرمـخــتیـا
 د دسـتـورالـمـدیـنـې په رڼـا کې

 (ومه برخها)
 

 م)اهجري( کې۶۲۲او سـیکولر نظام په  د اسالم پېغامـبـر
زییز کال ۶۲۲کالونه وړاندې په 1۴۰۰د بېال بېلوعــقیده واالنو د ګډ سوله یـز ژوند لپاره نږدې « ـدینهدسـتورالمـ»

کې مدینې ته د هجرت په مهال، د اسالم د پېغامبرمحمد)ص(پــه ابتکار او مفکوره رامینځته شوی و. په اوسنۍ ژبه 
بېالبېلو دینـواالنو او غیردینواالنو لپاره دستورالمدینه لومړی اساسي قانون  دستــورالـمدیـنه اساسي قانون ګــڼلی شو. د

ر ـیـاوغ ان،ـلمانـسـویان، میسودان،عـوخال کړي وو: یهولي او پر کښېنورۍ په ټغو چې دینونه او سیاست یې د ور
 واالن! ـنـدی

ولو ـټ ولنې دـو. د نوې ټـته شـ)جمعیت( رامینځ انو په ځای د هغوی ټولنهـرادي مسلمانـد دستورالمدینه له برکته د انف
یزم د مسلمانـانو اوغیرمسلمانانو په مینځ کې برالسي شول، او ـلورالـیردیني اړخونو په مینځ کې سوله او پـدیني او غ

 د نوې سیاسي او دیني ټولنې په مینځ کې کړکېچونه او ګیلې په هوښیارۍ او سوله یـیز شعـور حل شول. 
د دستورالمدینې له مقرراتو او د هغوي له پلي کولو نه، د نن ورځې اورپکي مسلمانان زده کړه کولی شي چې په هر 

 کې مالتــاریات نېغ نېغ نکړي. څه
د اړتیا او توافق له الرې رامینځته شوی  دستور المدینه مجموعي تړون و چې د بېالبېلوقـومي او عـقـیدوي اړخونو

 و، نه د تورې او زور له الرې. د دستورالمدینه د ډکون)محتوا( له مخې، ټــولو دیني او غیردیني قبیلوي ډلو مساوي
ګڼل شوي وو. د ذکر شوي «( اُمه)»حقوق لرل! په دستورالمدینه کې ټول دینونه او قبیلې یو ملت  محافظت، عزت او

کې په مشخص ډول راغلي دي چې د عقیده مندانو او قرېـش مسلمانانو او د دوی د پلویانو]د  تړون په لومړۍ ماده
هغوی »مه ماده کې راغلي دي چې: مدینې دغېر دیني خلکو[ په مینځ کې اړیکې به اداره کوي. د تړون په دوه

 «.ټول]دینواالن او غیردینواالن[ یـوه اُمـه جوړوي.
د نن ورځې په ژبه، مدینې ته کډوال شوي مسلمانان، د مدینې یهودان او عیسویان، او د مـد ینې بې دینه خلک یو 

وشي.] د زندانیانو « عدالت لطف او»د زندانیانو سره دې  ملت جوړوي. د تړون په درېمه ماده کې راغلي دي چې
که »ماده کې راغلي دي چې: ۴۲سره د لطف او عدالت موضوع د اوسنۍ پېـړۍ د بشر د حقوقـوسره اړخ لګوي[. په 

چـېرې د دې سـند د خلکو په مینځ کې کوم کړکېچ راوالړ شي، باید هللا او مّحمــد رسول هللا ته دې وسپارل شي. هللا 
 « کې تقـوا او نــیکۍ ته خــورا نـږدې وي. هغه څه مني چې په دې سـند

ه دې هـم ویل کیـږي. ل «میثاق المدینه»د مدینې کتابګوټی،خپرونه(، او«)صحیــفه المدینه» ته « ورالمدینهـستالـد»
داسې څرګندېـږي چې دغه تړون یو ځانګړی)مشخص( سرلیک نه درلود. ما چې کومه انګریزي نسخه لوستلې او 

 مادې لري او سرلیک یی داسې دی: ۴۷کړې ده،  دلته مې معرفي
“Al Dustur al-Madinah” 

وکاراوه چې د سعودي عربستان په ریاض « الدستور المدینه»مادیز۴۷دې لیکنه کې، په انګریزي ژبه کې هغه  ما په
الندې سرلیک پوهنتون کې د مقایسوي حقوقو د پوهاند مّحمد س. االوا، له عربي متن نه په انګریزي ژبه کې په 

 خپورشوی و:
 

Muhammad S. El-Awa, On the Political system of the Islamic State. Indiana Polis, 
Indaian: American Trust Publications, 1980,pp.15-20. English translation by Ahmed 
Naji al-Imam from the ArabicText of Fil Nizam al-Siyyasi lil Duwlatil Islamiyyah. 
Published in Arbic by Modern Egyptian Bureau, Cairo and Alexandria. First Edition 
1975. Second Edition, 1978. The text quoted of “Al Dustur al-Madinah” here is from 
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“Majmu’at Al-Watha’iq-Siyasiyah li al-Ahad al-Nabawi wa al-Khilafat al-Rashida’’ by 
Dr. Muhammad Hamid Allah. Third Edition, Beirut, 1969, p. 28ff.  

 

په ټولنه کې چلن ولري]د  غــټه کچه عـموما اعـتـقـاد/دیـن هــغه مهال په اساسي قـانون کې ځای لــري چې په 
ځته ه معیارونه )نورمونه( رامینلپار ټولنه کې د نظام د عملیاتو امریکې په استثنا[. د اساسي قانون وظیفه دا ده چې په

په دې هم پوهېدلی شي  (۲په اړه پوهېدلی شي او) فکر د لومړیو مسلمانانو د( 1کړي. د دستورالمدینه لوستونکي )
 جروزالم/بیت المقدس څه ډول معامله یې ورسره کوله. د مسلمانانو په اړه څه فکرکاوه او مسلمانانو د غیر چې لومړیو

اساسي قانون »کې د  کې کاږي چې په مـدیـنه( 1۹۸۳لېـکر د خپلې ډاکتـرې په تېـزېس )پوهنتون پوهاند میکایل 
 «]دستورالمدینه[ اصطالح بې مسما اسم و.

 

Michael Lecker: “The term <constitution> is misnomer.”- Ph.D. thesis (1983):” On 
the Prophet Mohammad’s Activity in Medina”. 

 

اسي قانون وظیفه دا ده چې د ټولنې لپاره داسې معیارونه)نورمونه( راوباسي چې نظام پرې چلېـدلی : د اسجواب لڼډ
شي. لکه چې وینو، په دستورالـمدینه کې پــلُورالیزم)څوډلـتیـا، څوګرایي( تمثیل شوی دی چې سولیـزه هـمزیستي 

پـلورالـیزم او په دیني آزادۍ راڅرخي، نه په  پکـې چورلیز)محور( جوړوي. په بله وینا، دسـتـورالـمـدینـه په دیني
اُورپکتیا )تعصب( او تنګـنظرۍ! په دغه تړون کې فـردي حاکمیت په ټولـنیــز)مجمــوعي( حاکمیت پورې تـړل شوی 

مسلمان( په هـوسـایـنــه او خــیــر راڅـرخي. له بېالبېـلوعـقیدو نه را  غـیر دی چې د ټـولې ټولــنـې )مـسلـمان او
د پـلي کولو لپاره د کـډوال مکه وال مّحمد)ص(  نوو هـېواد واالنو، د نـوي مجمـوعي نظام )دستورالمدینـه( نځته شوومې

 کالونه وړاندې د خپلې زمانې په پرمختللي1۴۰۰عقـل او مشرتوب ومانه! ځکه په دغه نوې عملي کېدونکي او نږدې 
ګټې خــوندي شوې وې. د دستورالمدینې له الرې په حقــوقـو او  نظام کې د نوې پلورالــیستي ټــــولنې د غــړو

مرکزي مقام مّحمد)ص(،اود واکمن -مسولـیتونــو والړ څرګند نظام، په ټولنه کې د امنیت ټینګوالی، د مراجعې آخري
نې قانون سـاز کې د راشـې درشې سهولـــتونه رامینـځـته شــوي وو. دستورالمدی او هېوادواالنو)اتـباعو( په مـینځ

دغـو عملیــو اڼــډول/عـدالت تضمین کړ. دغه شان، دستورالمدینې د قـبیلوي  ګامونه واخـیستل او په مناسب ډول یـې د
  ولګوله. ډیوهطلب شعـور  -میخانیکي شعـور تورتم ته د ارت پـلورالیستي او مساوات  –

مادې( یې په بین المسلمان اړیکو را چاپېـر ۲۳ایي برخه)مادې لري چې نږدې نیم ۴۷پاس ذکر شوی دستورالمدینه 
مـادې یی د غیر مسلمانانو سره د مسلمانانوپه اړیکو راڅرخي. د مدینې دولت لـس کالونه چـېدلی  ۲۴دي او پاتي 

( 1۰۰۰۰د تړون)دستورالمدینه( د پېل په مهال یی نږدې لس زره) زییزکال/دپیغامبردمړینې کال(.۶۳۲تر ۶۲۲و)له 
یی  ٪۴۰سلنې( غیرمسلمان عـربان وو، ۴۵)٪۴۵ ېواد واالن)اتباع( لرل. هغه مهال په مدینه کې د ټول نفوس نږدېه

 یې مسلمانان وو. ولولئ( ٪1۵پینځلس سلنې) یـهـودان وو، او پاتي
 

Dr. M.A. Muqtedar Khan, The Compact of Medina: A Constitutioal Theory of the 
Islamic State,” ijtihad.org (May 30, 2001)[24 August 2017]. Zia Shah, “The 
Constitution of Medina: A Symbol of Pluralism in Islam,”(9 November 2012)[August 
24, 2017]. Amina Rasul,”Democracy and the Madina Charter,”in: Business World(26 
August 2016)/pressreader.com[24 August 2017]. 

 

و. یعنې د اینټرنیټ نسخې د مادو شمېر، په  ۵۶په اینټرنیټ کې یو دستورالمدینه ولوست چې د مادو شمېر یې  ما
مادې زیات و. په اینټرنیټ نسخه کې، د کتاب د ( ۹مادو نه نهه) ۴۷کتاب کې د لومړي ذکر شوي دستورالمدینه له 

مادې سره اړخ لګوي. ۶مادې، د اینټرنیټ نسخې د  1۰تر۹نسخې لومړۍ او دوهمه ماده یو ځای شوي دي. د کتاب 
کالونه  ۶۰۰ماته داسې برېښي چې د دستـورالمــدینې په اصل تــړون کې به د مادو شمیره نه وه کارول شوې)لکه 

مګنا کارتا کې د مادو شمېره نه وه موجوده(. دا چې په «/غټ فرمان»کې چې د انګریزانو په م 1۲1۵وروسته په 
 راینټـرنیټي نسـخه کې د مادو شمېر زیات دی، خود کتاب په نسخه کې یې شمېرلږ دی، زما اټکـــل دا دی چې په اینټ

 لهوزېـنولیوس وېپـوه یُ  ل پـوه او ختیزــجیــوي دي. جرمن انــل شــادې وېشــنېټ نسخه کې ځینې م
د کتاب په دستور المدینه  مادو کې وېشلی و. ۴۷ د دستورالمدینه متن یې په لومړی سړی و چې ز(1۹1۸تر1۸۴۴)

وېـلَهـوزېـن  ماده اوږده ده. ۴۲د موضوع له مخې ورته والی لري، خو  ماده( د یوبل سره۴۲ماده او ۲۳کې دوه مادې)
نون کې نیمګړتیاوې د دې دلیل دی چې دغه متن اصل دی)چا پکې ګوتې نه دي دینــې په اساسي قاوایي چـې د م

د »لپــاره یو بل دلیل هم وړاندې کوي: په دغه اساسي قانـــون کې  وهلې(. وېــلهـوزېـن د دستـورالمدینـې د اصالت
یعنې  ،«وې وهل شوېمتن کې ورسته ګوتـې ن» څــرګــندوي چې د دستورالمدینې په اصل «قریشو په ضد احساسات

 د مدینې[ د اساسي قانون اصل متن په مادو نه دی وېشل»]لیکي چې:« اِن.ویکیـپېـدیا.اُرګ»متن اصل دی. دغه شان 

mailto:maqalat@afghan-german.de
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ډېـرلوستل شوي منشور د اصالت په اړه  په بېـالبېـلو چینو کې بل شان وي. خو د دغه شوی، او د مادو شمېـر یې
 «په سیره رسول هللا کې میندل شوی دی.عمومي توافق شته چې د ابن اسحاق 

 

Julius Wellhauser “further argues that the anti-Quraysh sentiment in the Constitution 
would not have existed had the text been forged much latter.” Profesor Anver Emon, 
“Reflections on the <Costitution of Medina>: Essay on the Methodology in Islamic 
Legal History.” (anveremon.com) [30/9/2017].  
En.wikipedia.org: “The division of the [Medina] Constitution into numbered articles 
is not in the original text and do the numbering of clauses differ in different sources, 
but there is general  agreement on the authencity of the most widely-red version of 
the charters, which is found in Ibn Ishaq’s Sirah Rasul Allah.” [August 18, 2017]. 

 

به د جرمني ژ د جرمني په آوګسبورګ پوهنتون کې د ډاکترې تېـزس په زییز کې،1۹۸۵جرمن ګیونتر َشـلَــر په 
د یوې سیاسې الې معـرفي. په اسالم کې د اوسنۍ بنسټـګرۍ د  –دستورالمدینه »تحلیل ولیکه:  په« دستورالمدینه»

 1۹۸۵جرمني  –بحث لیکنه. آوګسبورګ پوهنتون 
 

Guenther Schaller (1985), Die “Gemeinde Ordnung vo Medina”-Darstellung eines 
poltischen Instruments . Ein Beitrag zur gegenwaertigen Fundamentalismus-
Diskussion in Islam. Augsburg Universitaet Dissertation. 

 

رامینځته  له بدې مرغې د دې سند د»مخونو کې د دستورالمدینه په اصالت غږېدلی دی:1۴۲ـ1۴1ډاکـترَشـلَــر په 
ختیز  د انجیل او یا« نه دی توضیح شوی. خپرونو له الرې د پېغام کېدنې، السلیک کونکو، اوږدوالي او دغسې نورو

د ابن اسحاق لیکنه داسې برېښي چې له اسمان »په وینا:( 1۹1۸تر1۸۸۴یولیوس وېلهــوزېــن) پوهنې د جرمن عالم
 «یې ژوره چوپتیا په برخه ده. به راکښته شوې وي؛ د رامینځته کېدنې د عملیې په اړه نه
 

“Leider wird die Nachricht ueber diese Urkunde nicht durch Ausgaben ueber die 
Entshehung, Unterzeichner, Dauer und aehnliches mehr erlauetert.” PP 141-142 

 

« سیره ابن اسحاق» کې یی مخونو۲۲۷-۲1۳دی، او په  مخونو کې دغـه سـند خوندي کړی1۷۶تر1۵۴ډاکتر َشـلَـر په 
مـادو کې د مدینې  ۴۷زییز کې په حق رسېدلی و[. په ۷۶۸هجري/1۵1پام راګرځولی دی]ابن اسحاق په  خپل ته

م کې د ۲۰1۶شوې ده. په برلین کې د نــړۍ د دینونو مرکز په  کې خـونـدي مخونو 1۵۳تر1۴۸تړون ژباړه په 
 ته نوکې انتقادي ګوته نـیـولې ده:« عـالمـیــېد مراکش ا»دستورالمدینه په اړه 

 

Ezw-erline.de (Evangelische Zentralstelle fuer Weltanschaungsfragen) 
Materialdienst 3/2016 : ”Erklaerung von Marrakesch von Medina: Muslime 
bekraeftigen die Charta von Medina”. [28/8/2017]. 

 

 په لیکنه کې هم ګټور معلومات السته راوړلی شو: هغه لیکي چې *وایټالندې د شان ویلیَم 
 

*) Sean William White, Medina Charter of Prophet Muhammad and Pluralism 
(January 8, 2017) (Islamiccity.org). Sean William White had participated in an 
encyclopedia about Prophet of Islam: Muhammad in History, Thought, and Culture: 
An Encyclopedia of the Prophet of God. Vol. 1: A-M. Coeli Fitzpatrick and Adam 
Hani Walker, editors. ABC-CLIO. Santa Barbara, California 2014. French 
philosopher and historian Joseph Ernest Renan (1823-1892) is quoted in the 
introduction of this encyclopedia: Ernest Renan’s “assertion that Muhammad is the 
religious figure who was <born in the full light of history> was unproblematic.”  

 

په  ده. د سپېڅلي قرآن« سیره رسول هللا»، خو ډېـره لوستل شوې نسخه یې د ابن اسحاق دستورالمدینه اصل نشته د
که له یوې خوا د  تاریخ(. ۴:۹۶«)په قلم ښودنه کوي»ّللّا خلکوته «: بلقـلَمِ  الذی َعلّمَ »العلق سوره کې څلورم آیه 

تمدني ټکرونو سره اشنایي لري، نوله بلې خوا تاریخ خپل مقام  تبعیضي او دیني، کلتوري، قبیلوي، اقتصادي، ملي،
په  جوړې، خبرو او دپلوماسۍ له الرې د جګړنو او خواشینو او زړه بدو خواو-روغېپه دې لوړساتلی دی چې د 
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جوړې، اومفاهمې( په ټغـر د -مینځ کې سوله او روغه رامینځته کړي. دستور المدینه د تاریخ د دوهم اړخ )روغې
مینځته شوی و. په هجري( کال کې را1م)۶۲۲په شکل د اسالم د پـېـغامبرمّحمد )ص( په ابتکار په  پلورالیزم

او تفاهم په مټ. د پخوانۍ کاتولیک راهبې کرین  زور حل کېدلې، نه د فکر یثرب)مدینه(کې قومي جګړې د تېـغ په
 «.ربانیت قبیلې کوټلی مقام الره، نه»وینا،  ارمسټرانګ په

 

Karen Armstrong, Muhammad: A Prophet for Our Time. New York: Harper Collin, 
2006, pp 19 and 24. 

 

تفاهم ته ډډه  وا تفاهم تمثیلوي. یعنې دستور المدینې فکر او َعلَّم بلقلَِم(. قلم فکر«)قلم ښودنه کړې ده»هللا خلکو ته په
د عقل، فکر، تفاهم او منطقي بحث له الرې په فکر کې بدلون راځي، نه د تعصب او  لګولې وه، نه تورې ته!

 اورپکتیا)جزمیت( له الرې!
شک حقیقت »ویلي وو: اسالمي قاضي، الهیاتپـوه، اوصوفي/عرفانـپـوه( 1۰۵۸-1111مّحمـد الغـزالي ) ابوحمید

وینا د  دغه« کولی. څوک چې فکر نشي کولی، حقیقت نشي میندلی. میندلی شي. څوک چې شک نـلـري، فکر نشي
یتکــین  ه الر نـه وي، نو بیـــا خو دمــوضوع د حل لـپار تومنه او استدالل منعکــسوي. خــو که د اسالم فلسفي

 شـو. دستورالمدینه د محمد)ص( اجتهاد و، نه وحې! بایــد د اجـتهــاد په لـټه کې یـــلــدیــریم پــه ویــنا،
دستورالمدینه نه یواځې د سند په وینا کې پلورالیزم)ګډډلتیا/آیین کثرت(منعکسوي، بلکې د دغه سند په محتوا او تاریخ 

هم پلورالیزم پلی کړی و. دستورالمدینه لومړی ځل د پـلورالـیزم او سوله ییزې همزیستۍ واقعي ډکون نړۍ  کې یی
 رامینځته هلته د مدینې د ټولو ولسونو او دینونو اشتراکیت(. ۲1۳:۲«)بشریت واحد و«)امة واحدة »ته وړاندې کړ: 
سوله ییز شعوري او دیني  یو لوړ په ونو په مجموع کېدستورالمدینه د چترۍ الندې، د مدینې ولس شوی و. یعنې د

 پـړاو کې ژونـد کاوه.
نو په مسلمانانو اوعیسویا دستورالمدینه نه یواځې پخوا اهمیت الره، بلکې نن)په یوه ویشتمه پېـړۍ کې( هم د یهودانو،

ن نه خپل توغ جوړ کړی دی او اورپکو مسلمانانو د اسالم په نوم له قرآ ځینو مینځ کې د زده کړې وړ اهمیت لري.
 په مینه والړ وي، نه په نـفـرت او تاوتریخوالي. نظـریو او شومو شوقـونو لپاره یې استعمالوي. دینونهد خپلو تنګـ

متقابله سترګه ورتـیـا )بصارت( او ډیالوګ)خبرې آترې( د نــړۍ د ټولو دینـواالنـو او سیکولـرانو لپاره ګټور دي. 
ځان چاودنو، وسلو او پیسو! په انسانانو  ه سوله، مینه، آزادۍ، عـقل او زغم)تحمل( راچاپېـر و، نه پهدستورالمدینه پ

سولې ستنې دي؛  د اعـمالو له امله قضاوت کېـږي، نه د هغوی د عـقـیـدو له امله! استدالل او زغـم )تحمل( د د هغوی
څــښـتن خلکـو  )هســک« الـذی عــلّــم بـالــقـلـم»ـرچــاودنې! کـکـرۍ د مـغـزو او عـقـل د ساتــنـې ځای دی، نـه د س

 ، نـه پـه سـر چـاودنه!(۴ایه :۹۶تـه په قــلــم ښودنــه کـوي: العـلـق/
په ټینګار سره د اسالم پېغامبر مّحمد)ص( ( 1۸۹۲تر1۸۲۳تاریخپـوه جوزېـف اِرنیست رنان) فرانسوي فیلسوف او

یـعنې د اسالم د پېـغامـبرټـول ژونـد « د تاریـخ په ټـوله رڼــا کـې زېـږېـدلی و.»هغه دیني شخصیت ګــڼـلی و چې 
م کې یې ۶۲۲م کې پرې وحې راغله؛ په ۶1۰کې زېـږېدلی و؛ بریالی تاجـر و؛ په  زییز ۵۷۰څرګند و: په 

م ۶۳۲ م کې په بریالــیتـوب سره مکې ته راستــون شو او په۶۳۰ کالونه وروسته په ۸رت وکړ،یثرب)مدینې( ته هج
 کـړې.  له نـړۍ سترګې پټې کې یی

ای »آیت کې راغلي دي:  1۳۵هسک څښتن په عدالت او صداقت ټینګار کړی دی. د سپېـڅلي قرآن په سوره النساء ،
هـم ستا، ستا د مور او پـالر، ستا د قــوم، یا غـنــي  ودرېــږه، که څه د شاهـد په څېــر په عدالت کلک ایمان واله! د هللا

په ضد به وي. د زړه حرص ته مه ګوره، خو دا چې عادل نه وې. خو که خـپله شاهـدي/تـصدیق تحریف  او بـېـوزلي
 «ـه هـرڅه پـوهـېـږي چې څه کـوې.پ کـړې، هللا

 

په پخوانیو پېړیو کې لیکل)میرزاتوب( په شرق او غرب کې خورا لږ رواج الره. چا به چې بل کسب نه الره، منشي 
و چې  تللی به شو. د مّحمد)ص( په مهال په مکه کې شپـږکاتبان وو، او یو تن کاتب )انس بن ملک(له یمن نه مکې ته

ې لیکل د غـریـبانو کار و. پخـپله د اسالم پــیغامبر هم نالوستی و. د دستورالمدینه متن دهـغه له تنه وو. یعن ۷ټول 
یو دیني عالم او سیاستـپـوه)ډاکتر زمان ستانیزی( په یوه افغاني  ته فکر او وینا نه راوتـلی و، نه دهغه له قلـم نه. ما

د مدینې لومړی نوم یثرب و. ځینې (. ۲۰1۷سپتمبر  ۹معنا ده )په « جمهـوریت»غوڼـډه کې دا هـم وویل چې مدیــنه د
ناڅاپه له اسمان نه رالوېـدلې وه. زه « سیره رسول هللا»لویـدیـزواالن په یو او بل ډول نیوکه کوي چې د ابن اسحاق 

 باید ځواب ورکړم!
زییز کې مـړ ۷۶۸هجري/1۵1ته په م( نه وروس۶۲۲ابـن اسحاق د دستورالمـدینې د رامینځــــته کېـدلو لــــه کال )

کالونه وروسته په حق رسېدلی و. د  1۴۵تقریبا  م( نه۶۲۲کال) شوی و. یعنې مدینې ته د مّحمد )ص(د هجرت له
 کلنۍ کې.  ۶۶کلنۍ له نړۍ الړ،او ابن اسحاق په ۶1اسالم پېغامبر په 

 ولولئ: د عیسی)ع( د زېـږېــدنې او وژنې د واقعي نېـټېې معلومې شوې نه دي.
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New Catholic Encyclopedia; and Encyclopedia of Early Christianity 
 

د هغه د زېـږېدنې د نېټې په څېر لمانځي. برتانوي دایرت المعارف لیکي چې ښایی د کلیسا  ۲۵خو عیسویان د دسمبر 
 بې دینه خلکو پام عیسویت ته رانېټه به د  مشرانو به دغه نېټه ټاکلې وه. امریکایي دایرت المعارف کاږي چې دغه

 )دویتیرونومي )تورات( وایي: څوک چې تورات بدلوي، هغه به غلط پېـغامبر وي وګرځوي. د یهودانو دیني کتاب
تـــورات امــرونه نــور د مـنلـــو  په نوي انجیل کې، عـیسی)ع( د تــورات سره ټکر لري او وایي چې د(. ۴تر 1: 1۳

ماشوم وزېـږوي، د تورات  عیسوي عـقـیده چې بـاکره به(. ۳۷:۷؛ او  ۲۲:۳؛ )اَکټ (1۶:۹؛ ۴۵:1وړ نه دي: )جان 
لفظ تل د « الما»تشریح کېــږي چې په زېـږولو راڅرخي. د «الما»دلته  -(1۴:۷ له دې سورې نه راوتلې ده:)اَیزایا

 وژبـاړه. ولولئ «بـاکـره»معنا لرله. خو پېـړۍ وروسته، عــیسوي مولویانو دغه لفــظ په « پـېـغـلې»
Encyclopedia Britannica; Encyclopedia Americana  

ې دقیقي، متفکرانه او ب انتـقادي،-شم په امریکا کې د الهیاتو د یو وتلي)ممتاز( پوهاند بارت د. اِهـرَمـن تاریخي رابه
 لې پرې موږ نه پوهېـږو(.غرضه څېـړنې ته:د عیسی]ع[ مزاحمت. په انجیل کې پټ ټکرونه راسپــړل)او و

 

Prof. Bart D. Ehrman, Jesus Interrupted. Reading the hidden  
contradictions in the Bible (and why we don’t k now about them). Paperback 
(HarperOne,2010(. 

 

 پاڼه کې هم لوستلی شئ: دا کتاب په الند ې برېــښنا
 usislam.org [14 September 2017]. 

 

د انجیل هـغه « یې جعلي وې. 11سیـپارو/برخو نه لږ تر لږه  ۲۷له »هـرمن په یو بل کتاب کې لیکي چې: د انجیل اِ
مریــدانو/حواریونو ته منسوبې وې،ناشونې ده چې هــغوی به لیکلې وي ځکه هغوی »سیـپارې چې د عیسی)ع( 

 ولولئ« نالوستي/بې سواده وو.
 

Bart D. Ehrman, Forged: Writing in the Name of God-Why the Bible’s Authors Are 
Not Who We think They Are. Paperback Reprint Edition (HarperOne, March 2012).  

 

 د مقایسې او زیاتو ژورو معلوماتو لپاره ولولئ د پوهاند تامس ل. تامپسن اثار:
 

Thomas L. Thompson, The Messiah Myth: The Near Eastern Roots of Jesus and 
David. Basic Books, 2012; ibid., Biblical Narrative and Palestine’s History: Changing 
Perspective. Routledge, 2nd Ed. 2014; Thomas L. Thompson(Editor) and Thomas 
Verenna (Editor), Is This Not Carpenter? The Question of the History of the Figure 
of the Jesus; 1st Edition ( Routledge 2014) 

 

په دې پوهیـدل چې یو څه واقعا څه دي یا نه دي، یوله خورا مهمو روښانفکرو هــڅو نه »پوهاند اِهـرَمـن لیکي چې:
ً په خپله دیني عقیده باندې و»لیکوال  «دی چې زموږ په ټولنه کې هرڅوک پسې مالتړلی شي. کړی  «بــریــد اقـعـا

 شـوی او د زړه د لویـدیـز تمـدن پـه تـاریـخ کــې خـورا ډېـر اخـیـسـتل شوی، پــه غـټـه کچـه رانـیـول»دی: انـجـیل 
 « لــه کـومـي لــوســتل شـوی کـتاب دی.

ډول د عــامـي لوسـتونـکو لـه  ـګـړيدی، په ځـان انجـیـل خــورا دقـیـقاَ بـد تــعـبـیر شـوی» چــې دا هم د بحث وړ ده
دا بـه زمـا هـڅه وي چـې پـیـشو له کڅوړې »کـړي:  مـشـکل حـل چـې دا پـوهـانـد اِهـرمـن غـواړي« خـوا.

 یـعنـې ډانګ پیـیـلې،څــرګندې خبرې وکـړي[!«]راوبـاســم.
 

فصلونه[ نه  ۵پــینــتاتوک]د تورات لومړي  انجـیل له تضـادونـو نـه ډک دی، ډېر یې رغـېدونکي نه دي. موسی]ع[»
وو لیکلي، او ]د عیسی )ع( یارانو[ َمـتـیو، مارک، لوک، او جان ګاسپـیـلس]انجیلی ُدعاګانې[ نه وې لیکلې. نورې 

کې د موسی]ع[ هـجرت ښایي نه و شوی.  سیپارې]فصلونه[ شته چې په انجیل کې نه دي خوندي شوې....په تورات
واد فتح ښایی افسانه وه....پوهـېدل مشکل دي چې آیا موسی]ع[ کوم وخت موجود و، او تاریخي عیسی]ع[ موعود هـېـ د

په جعلیاتو ډکې دي؛ او په انجیل کې د اعمالو]اَکټـس[ سوره د پـاول  تورات تاریخي قیصې دقیقاَ څه تـدریس کړل. د
لري. د انجــیل ډېـرې سیـپارې په پټ]مـستعـار[ نوم  د ژوند او تدریس په اړه په تاریخي لحاظ بې اعتباره معلومات

د حوارینــو په واسطه نــه دي لیکل شـوې. بلکې وروستـنیـــو لـیکـواالنـو لیکلې دي په دې ادعــا  –لـیکل شوې دي 
 «وو. چې حــواریــون

  خلـقـت د په تـورات کې د خلـقــت لـومړی بحـث د»پوهـاند اِهـرمن زیاتوي چې 
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

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

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 « ....او په دواړو فــصلونو کې د خـدای نوم توپـیر لري.ډېـر توپـیـر لري د وهـم بحث سره
 

د فکر له مخې، دغه ارشاد د  مارک لومړی لیکل شوې ارشاد]سوره[ و. مارک پټ)ناشناس/مستعار(نوم و. د عالمانو
 کالونه وروسته خلــق شوی و. ۷۰یا  ۶۵کالونه وروسته ، امکان لري  ۴۰ یا ۳۵عیسی)ع( له مړینې نږدې 

 

د  د عیسی)ع( ټولویارانو)حوارینو( د هغه د اعدام په اړه یوشان معلومات نـلرل: جان وایي چې عیسی)ع( د فصح
تیارۍ په ورځ د غرمې په مهال محکوم شوی و]کله چې یهودان له مصر نه د موسی )ع( په مشرۍ په جمعي مهاجرت 

وایی. عیسی )ع( په تنکي عمر او د خپلې « پَـٔسور»ې ونمانځه. دغه جشن ته فصح/بریالي شول، د خپلواکۍ جشن ی
بـل یار مارک  خو د عیسی )ع(([. ۵۵:11؛ ۴:۶؛ 1۳:۲پېغامبرۍ په مهال په فصح/جشن کې برخه اخیستلې وه. جان)

 ې ژوندی و او دوایي چې عیسی)ع( په ذکرشوې فَـصح کې )چې جان ورته ګوته نیولې ده(، محکوم شوی نه و، بلک
فصح ډوډۍ یې خوړلې وه مخکې له دې چې ونیول شي،زندان ته وېــوړل شي، هلته شپه تېره کړي، او بله ورځ د 

 !اړه په وژنې د)ع( عیسید  هم هـغه اولیدل کـېــږي،  تضاددلته (. ۴۲:1۵بجې( ووژل شي)مارک ۹سهار په مهال )
 

پېـړۍ راهــیسې داسې  1۹کـړې)تولـد( په اړه هـم اخـتالفـات شـته. له په انجـیل کې د عـیسی)ع( د زو دغـه شــان،
م لیکل شوې وه. د َمـتیو او لوک دواړو ۷۰م ــ۶۵فــکـر کېـږي چې مارک لومړی حواري)یار(و چې وینا یې په 

 وروسته درج شوې وې. د مارک په نظر، د عیسی)ع( مړینه مارک او لوک ته اهمیت لري: کالونه ۲۰-1۵ویناوې 
د عیسی )ع( مړینه د خلکو لپاره د دې دلیل دی  د مارک لپاره د عیسی)ع( مړینه کفاره)جبران(و. خو د لوک لپاره

نجیل ټولې سیپارې)برخې( د نامعلومو چې هغوی په خپله ګناه وپوهــېـږي او له هسک څښتن نه عفـوه وغواړي. د ا
لیکوال ادعا نــه وه کړې چې شاهـد و. عـیسی)ع( او  اشخاصو په واسطه لیکل شوې وې، او هـېـڅ کوم
بزګران او ورځني مزدوران/کارګران وو. َمـتــیو مالیات  مریدان)یاران(یې په کلیوال ګالیلې کې د ټیټې طبقـې

له مخې ( ۲۰تر1۶: ۴ې په ټیټه سویه که په جګه سویه. د حواري)یار( لوک )ټولوونکی و، خو معلومه نه ده چ
 عیسی)ع( لوستلی شول، خو لیکل یي معلوم نه دي. ولولئ

 

Prof. Bart D. Ehrman, Jesus Interrupted (2010)/usislam.org  
 

ا نشتون سره له ژمنې نه ډډه دی: یعنې د خدای د شتون ی« اَګنوستیک»دی، خو  پوهاند بارت د. اِهـرَمـن دیـنـپوه
 کوي. په سـاده وینا، هـغـه ادعا نه کوي چې خدای شته یا نشته. 

 د عـیسی)ع( اوسني پاپ فـرانسیس ســرهم تر اوسه( د ۲۰۰۹کالونه وړاندې،د اسرائیلو لومړي وزیر نتنیاهو) ۳نــږدې 
ـله. خو پاپ ورغـبرګه کـړه چې عـیسی)ع( په د ژبـې موضوع رامینځته کړه او د عیسی)ع( ژبـه یی عـبري وګــڼ

 ارمائیک غــږېـدلـو او په عـبري پوهـېدلو.
 د خورا ډېرو انجیلــپوهانو په نظر، عیسی)ع( په انجیل کې په ارمائیک غږېـده.

 

Who, What, Why: What Language Would Jesus Have Spoken? (bbc.com; 
27/05/2014) [26/09/2017]. 

 

خپلواکو  د»؛ «ادعا بې له ثبـوته ردېـدلی شي بې ثبوته»وایي:  فـر هـیچنس یو نامتو امریکایي روڼ آندیکــریستو
 «چې څه فکر کوي، بلکې په دې کې چې څنګه/څه ډول فکر کوي. مغزو جوهر په دې کې نه دی پروت متفکرو

 ور بیان
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