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ﻋﺒﺪاﻟﺮﺡﻤﻦ ﻓﺮﻗﺎﻧی

دﻋﻴﺴﻮﻳﺖ ﺡﻘﻴﻘﺖ او ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻧړۍ ﮐﯥ ﻳﯥ دﺗﺮوﻳﺞ هڅﯥ
ﻟﻪ ﻮ ﭘﻴړﻳﻮ را ﭘﺪﻳﺨﻮا دﻧړﻳﻮال ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺰم ﺗﺮ ﻨ دﻟﻮﻳﺪﻳ اﺳﺘﻌﻤﺎري ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ،ﻟﻮﯼ زﻳﺎر ﭘﻪ ﻻرﻩ اﭼﻮﻟی ،ﭼﯥ د
اﺳﻼﻣی ﻧړۍ ﭘﻪ هﻴﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺷﻮﯼ ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ ﺗﺮوﻳﺞ ﮐړﯼ ،او ﭘﻪ اﺳﻼﻣی ارز ﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺁﺑﺎدﻩ او وﻻړﻩ
اﺳﻼﻣی ﻮﻟﻨﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺷﻮﻳﻮ او دﺧﺮاﻓﺎﺗﻮ ﻧﻪ ډﮐﻮ ارز ﺘﻮﻧﻮﺑﺎﻧﺪې ﺑﺪرﻧ ﻪ ﮐړﯼ  ،هﻐﻪ رﺑﺎﻧی ارز ﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ اﷲ
ﺗﻌﺎﻟی د ﺑﺸﺮﻳﺖ د ﺳﻮﮐﺎﻟ او هﺪاﻳﺖ ﻟﭙﺎرﻩ د اﻧﺒﻴﺎءو ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺗﻪ راﻟﻴ ﻟی  ،ﭘﻪ هﻐﻮ ارز ﺘﻮﻧﻮ ﺑﺪل ﮐړﯼ ﭼﯥ د
اﻧﺴﺎن د هﻮا او هﻮس او ﻧﻔﺴی ﺧﻮاهﺸﺎﺗﻮ ﭘﻪ اﺛﺮﮐﯥ راﻣﻨ ﺗﻪ ﺷﻮﯼ دﯼ .او ﭘﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﯥ ورﺗﻪ د رﺑﺎﻧی ارز ﺘﻮﻧﻮ رﻧ
ورﮐړ ﺷﻮﯼ دﯼ .
د اﺳﻼﻣی ﻧړۍ ﭘﻪ ﻮټ ﻮټ ﮐﯥ زﻳﺎر اﻳﺴﺘﻞ ﮐﻴ ﯼ ﭼﯥ اﺳﻼﻣی ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻴﺮ ﺡﺎﮐﻢ ﻧﻮﯼ  ،او ﭘﺮ ﺎﯼ ﻳی د
ﻟﻮﻳﺪﻳ ﻣﺪﻧی ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠی وﯼ ،او ﭘﻪ ډﻳﺮو اﺳﻼﻣی هﻴﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ د دﻳﻤﻮﮐﺮاﺳ ﺗﺮ ﺷﻌﺎر ﻻﻧﺪې دې ﮐﺎر ﺗﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ
ﺷﻮﯼ هﻢ دﻩ  ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن هﻢ ﻳﻮ ﻟﺪﻏﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﺡﺨﻪ دﯼ  .اوس ﻣﻬﺎل ﭼﯥ د اﺳﻼﻣی ﻧړۍ ﭘﻪ هﻴﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﻮﻣﯥ
هڅﯥ رواﻧﯥ دﯼ ،هﻐﻪ ﭘﺪې ﻣﻨﻈﻮر رواﻧﯥ دي ﭼﯥ ﻟﻪ اﺳﻼﻣی ﻧړۍ ﺨﻪ د اﺳﻼم د ﺳﭙﻴڅﻠی دﻳﻦ ﻐﺮ ﻮل ﺷی  ،او
ﭘﺮ ﺎﯼ ﻳی هﻐﻪ ارز ﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ اﻧﺴﺎن د ﺧﭙﻞ هﻮس ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻄﺮح ﮐړﯼ ﺗﺮوﻳﺞ ﮐړﯼ .
د دې ﻧﺎوړﻩ هڅﻮﺗﺮ ﻨ د اﺳﻼﻣی ﻧړۍ ﭘﻪ هﺮ ﻮټ ﮐﯥ د اﺳﻼﻣی ﺡﺮﮐﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺎ ﻮن ﭘﻪ وړاﻧﺪې  ،اﺳﺘﻌﻤﺎري ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ
ﭘﻪ ﻣﺸﺘﺮﮎ ډول ﻟﻮﯼ زﻳﺎر ﺑﺎﺳی ،ﭼﯥ د اﺳﻼم د اﺡﻴﺎ اړوﻧﺪ ﭘﺎ ﻮن ﭘﻴﺎوړﯼ او ﭘﺮاﺧﻪ ﻧﻮﯼ  .ﺧﻮ د ﺑﺸﺮﻳﺖ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﯥ
ﻳﻮازﯼ اﺳﻼم هﻐﻪ دﻳﻦ دﯼ ﭼﯥ د ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻮﻟﯥ اړﺗﻴﺎوې ﭘﺮ ﺎﯼ ﮐﻮﻟی ﺷﻲ  ،د اﺳﻼم د دﻳﻦ ﺡﻘﻴﻘﺖ ډﻳﺮ ﻟﻮﯼ دﯼ  ،داﺳﻼم
ﺗﻨﻪ ډﻳﺮﻩ ژورﻩ دﻩ  ،او دا راز ﮐﻮ ﻮﻧﻪ اوهڅﯥ د اﺳﻼم د ﺑﻴﺎ را ﺮ ﻴﺪﻟﻮ او اﺡﻴﺎ ﭘﻪ ﻻرﻩ ﮐﯥ ﻧﺸﻲ ﺧﻨ ﮐﻴﺪﻻﯼ  ،او ﻧﻪ
ﺑﻪ دا وﺡﺸﻲ ﺰاروﻧﻪ د اﺳﻼم د اﺡﻴﺎ اړوﻧﺪ اﻏﻴﺰﻣﻦ وﯼ  ،ﻧﻮ ﻟﺪې ﮐﺒﻠﻪ د اﺳﻼﻣی ﻧړۍ ﭘﻪ هﺮ ﻮټ ﮐﯥ د اﺳﻼم د اﺡﻴﺎ
ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﻼﻣی ﺡﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ دﯼ.
دﻋﻴﺴﻮﻳﺖ ﺡﻘﻴﻘﺖ ﻪ دي؟ او ﻪ ډول ﭘﻪ ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ ﮐﯥ د رﺑﺎﻧی ﺗﺼﻮر ﺎﯼ ﺑﺸﺮﯼ ﺗﺼﻮراﺷﻐﺎل ﮐړﯼ دﯼ؟
دﻋﻴﺴﻮﻳﺖ دﺗﮑﻮﻳﻦ اوﺟﻮړ ﺖ اړوﻧﺪ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت او هﻐﻪ ﺧﺮﻓﺎت ﭼﯥ د رﺑﺎﻧی ارز ﺘﻮﻧﻮ ﺎﯼ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ ﮐﯥ اﺧﻴﺴﺘی
دﯼ  ،ﭘﺪې هﮑﻠﻪ د اﺳﻼﻣی ﻧړۍ د ﻟﻮﯼ ﻣﻔﮑﺮ اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻧﺪوﯼ )رﺡﻤﻪ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ( ﻟﻪ ﮐﺘﺎب )ﻣﺎذا ﺧﺴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻦ
اﻧﺤﻄﺎط اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ( ﺨﻪ ﻣی دا ﻻﻧﺪې ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت راژﺑﺎړﻟی دي  ،او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺗﻮﺟﻪ ورﺗﻪ راړوم .
هﻐﻮﯼ واﻳی :
"ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ ﻟﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺖ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﻳﻮې ﻣﻌﺘﺪﻟﯥ ﺗ ﻼرې ﭘﻪ ﻴﺮراﻏﻲ  .ﺧﻮ ﻳﻬﻮداﻧﻮ د
ﻋﻴﺴی ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم رﺳﺎﻟﺖ ﻗﺒﻮل ﻧﻪ ﮐړ  ،هﻐﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﭼﯥ د دوي ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ د اﷲ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﻟﻪ ﻟﻮري راوړي و ،وﻧﻪ ﻣﺎﻧﻪ
 .او د ﻋﻴﺴی ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﻪ وړاﻧﺪي د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﻟﭙﺎرﻩ راوﻻړ ﺷﻮل ،د هﻐﻪ د دﻋﻮت ﭘﻪ وړاﻧﺪي ودرﻳﺪل  ،ﮐﻮم ﭼﯥ ﺳﻮﻟﯥ
 ،ﭘﺎﮐ او روﺡﻲ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺗﻪ ﻳﻲ ﺑﻠﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ  ،ﺧﻠک ﺑﻪ ﻳﻲ د هﻐﻮ رواﺟﻮﻧﻮ ﺨﻪ ژﻏﻮرل  ،ﭼﯥ ﻟﻪ دﻳﻦ ﺳﺮﻩ ﯦﻲ ړاو ﻧﻪ
درﻟﻮد  .ﻳﻬﻮدان دوﻣﺮﻩ ﻤﺮاﻩ ﺷﻮل ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﺎم ﮐﯥ روﻣﺎﻧﻲ ﺡﮑﻤﺮان )ﺑﻴﻼﻃﺲ( وﻟﻤﺴﻮل  ،ﺗﺮ ﻮ ﻋﻴﺴی ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم و
وژﻧﻲ  ،او )ﺻﻠﻴﺐ( ﻳﯥ ﮐړي ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮي د ﻋﻴﺴی ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﺮګ داﷲ ﺗﻌﺎﻟی ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ﻧﻮي  ،او دې ﻳﯥ د ﺎن
ﻟﻮري ﺗﻪ ﻧﻮي ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړي.
ﻟﺪې وروﺳﺘﻪ د ﻳﻬﻮداﻧﻮ او ﻋﻴﺴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ﺡﺎﻻت دﻳﺮ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﺷﻮل  ،د ﻋﻴﺴﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﮐﯥ د ﻳﻬﻮداﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
ﮐﻴﻨﻪ ﺑﻐﺾ د ﻤﻨﻲ راوﭘﺎرﻳﺪﻟﻪ ،هﻤﺪا راز د ﻳﻬﻮداﻧﻮ زړوﻧﻪ د ﻋﻴﺴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د د ﻤﻨ او ﺡﺴﺪ ﺨﻪ ډﮎ وو !
ﻧﻮﻋﻴﺴﻮﻳﺎن ﻟﻪ ﻳﻬﻮداﻧﻮ ﺨﻪ ﺑﻴﻞ ﺷﻮل ،ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ ﻟﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺖ ﺨﻪ ﺟﻼ ﺷﻮو  ،ﺡﺎل دا ﭼﯥ ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯥ د دې
ﻟﭙﺎرﻩ راﻏﻠﻲ وو  ،ﺗﺮ ﻮ ﻳﻬﻮدﻳﺖ ﻧﻮي ﮐړي ،اوﭘﻪ اﺡﮑﺎﻣﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻟ ﺑﺪﻟﻮن راﻣﻨ ﺗﻪ ﮐړي ،د روﺡﻲ اړخ اﺡﻴﺎ ﻳﯥ ﻟﻪ
ﺳﺮﻩ وآړي  ،هﻤﺪا راز ﻳﯥ د اﺧﻼﻗﻲ اړخ ﺗﻬﺬﻳﺐ وآړﯼ  ،ﭼﯥ د ﻋﻴﺴی ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﻪ دﻋﻮت ﮐﯥ ﭘﻪ رو ﺎﻧﻪ ډول
ورﺑﺎﻧﺪې ﻴﻨ ﺎر آﻴ ي.
ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ دا ﺑﻴﻠﺘﻮن او ﺡﺴﺪ د ﻳﻬﻮداﻧﻮ او ﻋﻴﺴﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐﯥ راﻏﻲ ،ﻧﻮ ﻟﺪې ﺳﺮﻩ د ﻳﻬﻮداﻧﻮ ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات د
ﻋﻴﺴﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﻧﺪ د اﻧﺠﻴﻞ ﺨﻪ ﺑﻴﻞ ﺷﻮ ،ﺳﺮﻩ ﻟﺪې ﻋﺴﻮﻳﺎﻧﻮ د ﺗﻮرات او ﻧﻮرو ﺁﺳﻤﺎﻧﯥ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﺗﻘﺪس ﭘﺮ ﺎي ﮐﺎوﻩ .
دﻋﻴﺴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺷﺮﻳﻌﺖ او ﻗﺎﻧﻮن هﻢ ﻟﻪ ﺗﻮرات ﺨﻪ ﺑﻴﻞ ﺷﻮ ﺡﺎل دا ﭼﯥ د دوي د ﺷﺮﻋﺖ )ﺟﺴﻢ( ﻟﻮﻳﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﺗﻮرات ﮐﯥ
وﻩ  ..ﻧﻮ ددې ﺑﻴﻠﺘﻮن ﭘﻪ اﺳﺎس ﻋﻴﺴﻮﻳﺎن ﻟﻪ ﻳﻮﻩ ﺎﻧ ړﯼ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻪ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮل ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ د دوي ﻋﻤﻠﻲ ژوﻧﺪ ﻳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﮐړي واي!
ﻣ ﺮهﻐﻪ اﻋﺘﻘﺎدي ﺗﺼﻮر ﭼﯥ ﻋﻴﺴی ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم د اﷲ ﺗﻌﺎﻟی ﻟﻪ ﻟﻮرﯼ راوړي و ،ﮐﻪ ﺳﻢ او ﺳﻠﻴﻢ ﭘﺎﺗﻲ ﺷﻮي وﯼ  ،ﻧﻮ
ﮐﻮﻻي ﻳﯥ ﺷﻮل ,ﭼﯥ ﭘﺪې ﮐﻮن ﮐﯥ د اﻧﺴﺎﻧﯥ وﺟﻮد د ﻣﻘﺼﺪ اوﻣﻮﺧﯥ اړوﻧﺪ ﺻﺤﻴﺡ او ﺳﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ وړاﻧﺪي ﮐړي  ..هﻐﻪ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﭼﯥ ﺑﺸﺮي ﻮﻟﻨﻴﺰ ﻧﻈﺎم ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮ ﻪ ﭘﺮې وﻻړﻳﺪﻻي ﺷﻲ .او هﻤﺪې ﺗﺼﻮر ﮐﻮﻻي ﺷﻮل ﮐﻪ ﺳﻠﻴﻢ ﭘﺎﺗﻲ ﺷﻮي وي
د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ١ﺗﺮ٣
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ درﻧ ﺖ ﺗﺎﺳﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐړئ maqalat@afghan-german.de
ﻴﺎﺩﻭﻨﻪ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑ ﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴ ﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

 ,ﭼﯥ ﻋﻴﺴﻮﻳﺎن هﻐﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﻪ راواړوي  ,ﮐﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﻮرات ﮐﯥ ﻧﻐ ﺘﻲ وو ،دهﻐﻮ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮم ﭼﯥ ﻋﻴﺴی
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم دﻋﺒﺎدت د ﺗﺨﻔﻴﻒ او د ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﺑﺎر د ﮐﻤ ﺖ ﻟﭙﺎرﻩ د اﷲ ﺗﻌﺎﻟی ﻟﻪ ﻟﻮري راوړي وو.
ﺧﻮ ﻋﻴﺴﻮﻳﺎن د ﻳﻮې اوږدې ﻣﻮدې ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﯥ دﻳﻨﻪ ﻳﻬﻮداﻧﻮ او ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻪ روﻣﺎﻧﻴﺎﻧﻮﭼﯥ هﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﻳﻲ د ﻋﻴﺴﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﺮ
وﻃﻦ ﺡﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎوﻩ ،ﻟﻪ ﺳﺨﺖ ﻇﻠﻢ او ﺗﺠﺎوز ﺳﺮﻩ ﻻس ﺮﻳﻮان ﺷﻮل.
ﻟﺪې ﮐﺒﻠﻪ دﻋﻴﺴی ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺷﺎ ﺮدان )ﺡﻮارﻳﻮن( او د هﻐﻮي اﺗﺒﺎع د دﻳﺮې ﻣﻮدې ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺠﺒﻮرﺷﻮل  ,ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر
او ﺗ راﺗ ﭘﻪ ﭘ ﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐړي ،هﻤﺪا راز ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮل ﭼﯥ د اﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘﻨﻮﻧﻪ او دﻋﻴﺴی ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻮ ﺑﻞ
ﺗﻪ ﻧﻘﻞ ﮐړي ﺮﻧ ﻪ ﭼﯥ دا ﻟﻴ دوﻧﻪ او ﻧﻘﻞ ﭘﻪ ﺳﺮي او ﭘ ﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪل ﻧﻮ ﮑﻪ ﭘﻪ دﻗﺖ او ﺗﻮاﺗﺮ ﻧﻪ ﻧﻘﻠﻴﺪل  ..ﻧﻮ
ﻟﺪې ﮐﺒﻠﻪ د اﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘﻨﻮﻧﻪ د ﻋﻴﺴی ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮﻩ ﻧﻘﻞ ﺷﻮل ،د اﻧﺠﻴﻞ ﻧﺴﺨﯥ ﻴﻨﻲ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﺨﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ
ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ د اﻧﺠﻴﻠﻮﻧﻮ ﻧﻮم ﮐﻴ ودل ﺷﻮ .ﭘﺪې اﻧﺠﻴﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﺴﻴﺡ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم د ﺷﺎ ﺮداﻧﻮ ﺧﺒﺮي او ددوي
رواﻳﺘﻮﻧﻪ د ﻋﻴﺴی ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﯼ  ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻤﻨ ﮐﯥ ﻳﻲ ﻨﻲ د ﻋﻴﺴی ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺧﺒﺮي راﻏﻠﻲ دي ..
ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻣﺨﮑﻴﻨﻲ اﻧﺠﻴﻞ د ﻋﻴﺴی ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻳﻮﻩ ﻣﮑﻤﻞ ﻧﺴﻞ د ﺗﻴﺮﻳﺪو ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮي دي  ،او
ﻠﻮﻳ ﺘﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎ او ﺧﻮا ﮐﯥ
ﻋﻴﺴﻮﻳﺎن ﻳﯥ دې ﺎرﻳﺦ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺳﺮﻩ ژور اﺧﺘﻼف ﻟﺮي  ،ﭼﯥ د ﻠﻮﻳ ﺘﻮ او ﺷﭙ
ﺗﺨﻤﻴﻨﻴ ي  ،هﻤﺪا راز ﯦﻲ د ژﺑﯥ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺳﺮﻩ اﺧﺘﻼف ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ژﺑﻪ ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮي و  ..ﮑﻪ ﭼﯥ اوس ﯦﻲ
ﻳﻮازې ژﺑﺎړې ﻣﻮﺟﻮدې دي.
ﭘﻪ اوروﭘﺎ ﮐﯥ د ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ دﺧﭙﺮوﻟﻮ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ د هﻐﻪ وﺧﺖ د ﭘﺎپ  -ﭼﯥ ﻋﻴﺴی ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻳﻲ ﻧﻪ و ﻟﻴﺪﻟی ،او د
روﻣﺎﻧﻲ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﺨﻪ ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ ﺗﻪ داﺧﻞ ﺷﻮي و – ﭘﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﺷﻮ  ،دا ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ ﭼﯥ د دﻩ د ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ اواﻏﺮﻳﻘﻲ
ﻓﻠﺴﻔﯥ دزاړﻩ ﺗﺼﻮرﻧﻪ اوﺑﻪ ﺷﻮي و ..هﻤﺪا ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ ﭘﻪ اوروﭘﺎ ﮐﯥ ﭘﺮرﺑﺎﻧﻲ ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ ﺑﺎﻧﺪي دﻟﻮﻣړﻳﻮ ور ﻮﻧﻪ د ﺑﺮﺑﺎدۍ
ﺗﻮﭘﺎن و .دا ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﻪ هﻐﻪ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﭼﯥ ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ ورﺳﺮﻩ دروﻣﺎﻧﻲ اﻣﭙﺮاﺗﻮرۍ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻣﺮﺡﻠﻪ ﮐﯥ ﻣﺦ ﺷﻮ  .هﻐﻪ
ﻣﺮﺡﻠﻪ ﭼﯥ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﮑ ﻲ د رواﻳﺎﺗﻮﻧﻮ ﻧﻘﻠﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺘﻮاﺗﺮاو دﻗﻴﻖ ډول ﺗﻴﺎر ﻧﻪ و!
ﻟﺪې وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳ ﭘﻴړۍ ﮐﯥ ﭘﺎپ ﺧﭙﻞ رﺳﺎﻟﯥ وﻟﻴﮑﻠﻲ  ،او دا رﺳﺎﻟﯥ ﭘﺪې ﺷﻬﺎدت ورﮐﻮي ﭼﯥ دﻳﻨﻲ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ
ﭘﮑ ﻲ د ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺗﺼﻮر ﺳﺮﻩ ﺷﻮي – ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ د ﺡﻠﻮل ﻓﻠﺴﻔﻪ ,او دﻳﺮ ﻠﻪ ﻳﻲ ﻋﻴﺴی ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﺪې ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎد ﮐړي :
" زﻣﻮږ ﭘﺮورد ﺎر ﻳﺴﻮع ﻣﺴﻴﺡ "! اوﭘﺮ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻳﯥ داﺳﻲ ﻧﻮم اﻳ ي دﯼ ":د اﷲ ﺗﻌﺎﻟی اوزﻣﻮږ رب ﻳﺴﻮع ﻣﺴﻴﺡ ﭘﻪ
اﻣﺮ د ﻳﺴﻮع ﻣﺴﻴﺡ رﺳﻮل ".
ﺧﻮﻟﻮي ﺗﻮﭘﺎن ﻟﻪ هﻐﯥ ﭘﻴ ﻲ وروﺳﺘﻪ راﻣﻨ ﺗﻪ ﺷﻮ ،آﻮﻣﻪ ﭼﯥ ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ ﺗﻪ ﻟﻮي ﺑﺮي ﻞ ﮐﻴﺪﻩ  ،او هﻐﻪ د روﻣﺎﻧﯥ
اﻣﭙﺮاﺗﻮر )ﻗﺴﻄﻨﻄﻴﻦ( داﺧﻠﻴﺪل ﭘﻪ ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ ﮐﯥ وو ،ﭘﻪ ﮐﺎل  ٣۵۵م ﮐﯥ د ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ ﺡﺰب وﮐﻮﻟﻲ ﺷﻮل ﺗﺮ ﻮ د
ﺡﮑﻮﻣﺖ واږي ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ واﺧﻠﻲ  .اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﻟﻴﮑﻮال دراﺑﺮﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺘﺎب ) دﻳﻦ او ﻋﻠﻢ ( ﮐﯥ دا ﭘﻴ ﻪ او دهﻐﯥ
ﮐﺮﻏﻴړﻧﯥ اﻏﻴﺰې داﺳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻮي واﻳﻲ :
) ﭘﻪ ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ ﮐﯥ ﺷﺮﮎ او ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ د هﻐﻮ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﻻرې ور ﺷﻮل  ,ﭼﯥ ﭘﻪ روﻣﺎﻧﻲ دوﻟﺖ ﮐﯥ ﻳﯥ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯥ
دﻧﺪې او ﻣﻨﺼﺒﻮﻧﻪ درﻟﻮدل  ،د دوي د ﺗﻈﺎهﺮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭼﯥ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻋﻴﺴﻮﻳﺎن ﺑﻠﻞ ﺧﻮ دﻳﻦ ﺗﻪ رﻳ ﺘﻨﻲ ﻧﻪ وو  ،ﺗﺤﺮﻳﻒ
راﻣﻨ ﺗﻪ ﺷﻮ ،او ﻳﻮﻩ ورځ هﻢ دﻳﻦ ﺗﻪ ﻣﺨﻠﺺ ﻧﻪ وو  ..او هﻤﺪا راز د )ﻗﺴﻄﻨﻄﻴﻦ (ﻋﻤﺮ ﻮل ﭘﻪ ﻇﻠﻢ او ﻓﺴﻖ او ﻓﺠﻮر
ﮐﯥ ﺗﻴﺮ ﺷﻮ؛ او د ﮐﻠﻴﺴﺎ دﻳﻨﻲ اواﻣﺮ ﻳﻲ ﻧﻪ ﭘﺮ ﺎي ﮐﻮل  ،ﭘﺮﺗﻪ د ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﺁﺧﺮو ﻮ ور ﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﺎل ٣٣٧م ﮐﯥ ( .
د ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ ډﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﻟﺪې ﭼﯥ دوﻣﺮﻩ ﭘﻴﺎوړې وﻩ ﭼﯥ د روم ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻗﺴﻄﻨﻄﻴﻦ هﻢ ﭘﮑ ﻲ ﺷﻮي و  ،ﺧﻮ د وﻧﺸﻮي
ﮐﻮﻻي  ,ﭼﯥ د ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﻟﮑ ﻏﻮ ﻪ ﮐړي  ،او ﻣﻴﮑﺮوب ﻳﯥ ووژﻧﻲ .ﺑﻠﻜﯥ د ﻣﺒﺎرزې ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻳﯥ دا وﻩ ﭼﯥ د
ارز ﺘﻮﻧﻮﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﻧﻮر ﭘﺮدﯼ ارز ﺘﻮﻧﻪ )ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ ( ﺷﻲ ،اوﻟﺪې ﺨﻪ ﻳﻮ ﻧﻮﯼ دﻳﻦ ﻧﺸﺄت وﮐړ  ،هﻐﻪ دﻳﻦ ﭼﯥ
ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ او ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ ﭘﮑ ﻲ ﭘﺮ ﻳﻮ ﺎي او ﻳﻮﻩ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ را ﮑﺎرﻩ ﺷﻮﻩ .د ﻟﺘﻪ دا ﻳﺎدوﻧﻪ ﻮرﻩ دﻩ ﭼﯥ اﺳﻼم ﭘﺪې هﮑﻠﻪ ﻟﻪ
ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ ﺨﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي  ،ﮑﻪ ﭼﻲ اﺳﻼم ﺧﭙﻞ ﺳﻴﺎل ) ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ ( ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﻳﻮوړ ،او ﻟﮑﻪ ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ ورﻧﻪ
ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻧﺸﻮ.
دا اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﭼﻲ د ﻣﺎدﻳﺎﺗﻮ ﻏﻼم او ﺑﻨﺪﻩ و ،او دﻳﻨﻲ ﻋﻘﺎﻳﺪو ورﺗﻪ هﻴ اهﻤﻴﺖ او اﻋﺘﺒﺎرﻧﻪ درﻟﻮد  ،د ﺧﭙﻞ ﺷﺨﺼﻲ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻟﭙﺎرﻩ او د دو ﺳﻴﺎﻟﻮ ﺡﺰﺑﻮﻧﻮ -ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ او ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ  -د ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ ﺗﺼﻤﻴﻢ و ﻧﻴﻮ ﭼﯥ دواړﻩ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ
ﺎي ﮐړي  .ﺧﻮ دا ﻧﻮي دﻳﻦ  -وروﺳﺘﻪ ﻟﺪې  -د ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﻟﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ او ﭼ ﻠ ﺨﻪ هﻴ ﮐﻠﻪ هﻢ ﭘﺎﮎ ﻧﺸﻮو -ﺮﻧ ﻪ
ﭼﯥ راﺳﺦ او ﭘﺎﺧﻪ ﻋﻴﺴﻮﻳﺎﻧﻮ هﻴﻠﻪ ﻣﻦ وو ,ﭼﯥ ﭘﺎﮎ ﺑﻪ ﺷﻲ -او هﻤﺪا راز ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ د ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﭘﻪ ﺗﺼﻮر او ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻮ
ﮐﯥ ﮑﻴﻞ ﭘﺎﺗﻲ ﺷﻮو".
ﻧﻮ ﻟﺪې ﮐﺒﻠﻪ اړﺗﻴﺎ ﭘﻴﺪا ﺷﻮﻩ ﭼﯥ د ﺑﺸﺮﻳﺖ د ﻻر ﻮﻧﻪ ﻟﭙﺎرﻩ ،ﭘﺮ رﺑﺎﻧی ﺗﺼﻮر ﺑﺎﻧﺪې وﻻړ دﻳﻦ )اﺳﻼم ( د رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠی
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺗﻪ ﻧﺎزل ﺷی  ،ﺧﻮ دا ﻞ دﻏﻪ دﻳﻦ )اﺳﻼم ( ﻟﻪ هﺮ ډول ﺑﺸﺮﯼ ﻻﺳﻮهﻨﯥ ﻧﻪ د اﷲ ﺗﻌﺎﻟی
ﭘﻪ اﻣﺮ ﻣﺤﻔﻮظ دي .
ﻧړﻳﻮال ﺻﻬﻴﻮﻧﺰم او اﺳﺘﻌﻤﺎرﯼ ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﭘﻴړﻳﻮ را ﭘﺪﻳﺨﻮا ﺳﺘړﯼ ﺷﻮﯼ دﯼ  ،ﭼﯥ د دﻏﻪ رﺑﺎﻧی دﻳﻦ اﺳﻼم ﺗﻐﺮ
ﻮل ﮐړﯼ  ،ﺧﻮ ﺮﻧ ﻪ ﭼﯥ د رﺑﺎﻧی ﻻر ﻮﻧﯥ )اﺳﻼم (او ﺑﺸﺮﯼ ﻧﻈﺎﻣﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﮐﻴﺪﻻﯼ ﻧﺸی  ،او ﺮﻧ ﻪ ﭼﯥ
ﻟﻪ اﺳﻼﻣﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ دﻳﻦ د ﺑﺸﺮﻳﺖ د ﻻر ﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﻠﻴﻢ ﭘﺎﺗی ﻧﺸﻮ  .ﻧﻮ ﻟﺪې ﺎﻳﻪ ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ ﻟﮑﻪ دﻳﻦ ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻﯼ ﭘﻪ
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اﺳﻼﻣی ﻮﻟﻨﻮ ﮐﯥ د اﺳﻼم دﻳﻦ ﺗﻪ ﻮاښ ﺷﻲ  ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ د دﻳﻦ ﭘﻪ ﻴﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻨﻮ ﮐﯥ د ﺧﻠﮑﻮد اﺧﻼﻗی ،
روﺡی  ،ﻮﻟﻨﻴﺰو اړﺗﻴﺎو ﻟﻪ ﭘﻮرﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺎﺗی راﻏﻠی دﯼ  ،د دﻳﻦ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻠک ﻟﻪ هﺮ راز ﺡﻘﻮﻗﻮ ﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻮﯼ  ،ﭘﺪاﺳﯥ
ﺡﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د دﻳﻨی ﻣﻮﺳﺴﯥ )ﭘﺎﭘﺎن ( ﭘﻪ هﺮ ډول اﺧﻼﻗی ﻓﺴﺎد ﺑﺎﻧﺪې ﮐﮑړ دﯼ .
ﺧﻮ د هﻐﻪ اﺧﻼﻗی ﻓﺴﺎد او ﺑﯥ ﺡﻴﺎﻳﯥ اړوﻧﺪ ﭼﯥ د اﺷﻐﺎل ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ زﻣﻮږ ﻮﻟﻨﻪ ورﺳﺮﻩ ﻻس ﺮﻳﻮان دﻩ ﺿﺮور وﻳﺮﻩ
ﺷﺘﻪ  ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﯥ ﻻرﯼ ﮐﻮﯼ او دﺗﺒﺎه ﻟﻮرﯼ ﺗﻪ ﻳﯥ وړﯼ  ،د ﺗﻤﺪن او ﭘﺮﻣﺨﺘ ﻟﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﺨﻪ ﻳﯥ وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗی
ﮐﻮﯼ.
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