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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م١١/٠٦/٢٠١٠                          عبدالرحمن فرقانی 
 

  په اسالمي نړۍ کې يې دترويج هڅې عيسويت حقيقت اود
 

ن دلويدي استعماري قوتونو،  لوی زيار په الره اچولی، چې د له  و پيړيو را پديخوا دنړيوال صهيونيزم تر
تونو باندې آباده او والړه اسالمی نړۍ په هيوادونو کې تحريف شوی عيسويت ترويج کړ ی، او په اسالمی ارز

تونه چې اهللا  ه کړی ، هغه ربانی ارز تونوباندې بدرن ولنه په خپلو تحريف شويو او دخرافاتو نه ډکو ارز اسالمی 
تونو بدل کړی چې د ءوتعالی د بشريت د سوکال او هدايت لپاره د انبيا لی ، په هغو ارز  په ذريعه بشريت ته رالي

تونو رن .  انسان د هوا او هوس او نفسی خواهشاتو په اثرکې رامن ته شوی دی او په پای کې ورته د ربانی ارز
  .  ورکړ شوی دی 

ای يی د  ير حاکم نوی ، او پر ی چې اسالمی شريعت د قانون په  وټ کې زيار ايستل کي وټ  د اسالمی نړۍ په 
المی هيوادونو کې د ديموکراس تر شعار الندې دې کار ته زمينه برابره لويدي مدنی قانون پلی وی، او په ډيرو اس

اوس مهال چې د اسالمی نړۍ په هيوادونو کې کومې . شوی هم ده ، چې افغانستان هم يو لدغو هيوادونو حخه دی 
ول شی ، غر  خه د اسالم د سپيڅلی دين   او هڅې روانې دی، هغه پدې منظور روانې دي چې له اسالمی نړۍ 

تونه چې انسان د خپل هوس مطابق مطرح کړی ترويج کړی  ای يی هغه ارز   .پر
ون په وړاندې ، استعماري قوتونه  وټ کې د اسالمی حرکتونو د پا ن د اسالمی نړۍ په هر  د دې ناوړه هڅوتر

ون پياوړی او پراخه نوی  بشريت په تاريخ کې خو د . په مشترک ډول لوی زيار باسی، چې د اسالم د احيا اړوند پا
ای کولی شي ، د اسالم د دين حقيقت ډير لوی دی ، داسالم  ولې اړتياوې پر يوازی اسالم هغه دين دی چې د بشريت 
يدلو او احيا په الره کې نشي خن کيدالی ، او نه  ر ونه اوهڅې د اسالم د بيا را تنه ډيره ژوره ده ، او دا راز کو

زارونه د اسالم وټ کې د اسالم د احيا به دا وحشي   د احيا اړوند اغيزمن وی ،  نو لدې کبله د اسالمی نړۍ په هر 
     .لپاره اسالمی حرکتونه شته دی

ای بشری تصوراشغال کړی دی؟       ه ډول په عيسويت کې د ربانی تصور  ه دي؟ او  دعيسويت حقيقت 
ت اړوند مالومات او هغه خرفات چې د ر ای يې په عيسويت کې اخيستی دعيسويت دتکوين اوجوړ تونو  بانی ارز

ماذا خسر العالم عن (له کتاب  ) رحمه اهللا عليه (دی ، پدې هکله د اسالمی نړۍ  د لوی مفکر ابو الحسن ندوی 
                         .                                خه می دا الندې مالومات راژباړلی دي ، او ستاسو توجه ورته راړوم ) انحطاط المسلمين 

  :                         هغوی وايی 
يرراغي " الرې په  خو يهودانو د .  عيسويت له يهوديت نه وروسته د بني اسرائيلو لپاره د ژوندانه د يوې معتدلې ت

 ونه مانه ،اهللا جل جالله له لوري راوړي وعيسی عليه السالم رسالت  قبول نه کړ ، هغه تخفيف چې د دوي لپاره يې د 
او د عيسی عليه السالم په وړاندي د مقابلې لپاره راوالړ شول،  د هغه  د دعوت په وړاندي ودريدل ، کوم چې سولې  .

ړاو نه  خه ژغورل ،  چې له دين سره ېي  ، پاک او روحي تهذيب ته يي بلنه کوله ، خلک به يي د هغو رواجونو 
مراه شول چې په شام کې  روماني حکمران . درلود  و عيسی عليه السالم و ) بيالطس(يهودان دومره  ولمسول ، تر 

ان ) صليب(وژني  ، او  يې کړي، که چيري د عيسی عليه السالم مرګ داهللا تعالی په الس کې نوي ، او دې يې د 
  .لوري ته نوي پورته کړي

 حاالت دير ستونزمن شول ، د عيسويانو په زړونو کې د يهودانو لپاره لدې وروسته د يهودانو او عيسويانو تر من
مني راوپاريدله، من کينه بغض د خه ډک وو همدا راز د يهودانو زړونه د عيسويانو لپاره د د !  او حسد 

خه جال شوو ، حال دا چې عيسويت په اصل کې د خه بيل شول،  عيسويت  له يهوديت    دې نوعيسويان له يهودانو 
و يهوديت نوي کړي، اوپه احکامو کې يې ل بدلون رامن ته کړي،  د روحي اړخ احيا يې له  لپاره راغلي وو ، تر 

انه ډول  ی ، سره وآړي ، همدا راز يې د اخالقي اړخ تهذيب وآړ چې د عيسی عليه السالم په دعوت کې په رو
ي ار آي ين   .ورباندې 

ودانو او عيسويانو په من کې راغي، نو لدې سره د يهودانو کتاب تورات د خو کله چې دا بيلتون او حسد د يه
اي کاوه  خه بيل شو، سره لدې عسويانو د تورات او نورو آسمانې کتابونو تقدس پر  .  عيسويانو په اند د انجيل 

خه بيل شو حال دا چې د دوي د شرعت  ه په تورات کې لويه برخ) جسم(دعيسويانو شريعت او قانون هم له تورات 
ړی شريعت نه محروم شول چې بايد د دوي عملي ژوند يي تنظيم .. وه  ان نو ددې بيلتون په اساس عيسويان له يوه 

  !کړي واي
رهغه اعتقادي تصور چې عيسی عليه السالم د اهللا تعالی له لوری راوړي و، که سم او سليم پاتي شوي وی ،  نو  م

هغه ..  اړوند صحيح او سم تفسير وړاندي کړي ې انسانې وجود  د مقصد اوموخچې پدې کون کې د, کوالي يې شول
ه پرې والړيدالي شي ولنيز نظام په سمه تو او همدې تصور کوالي شول که سليم پاتي شوي وي . تفسير چې بشري 



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ر، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئالي

 

تي وو، دهغو بدلونونو سره کوم چ, چې عيسويان هغه شريعت ته راواړوي ,  ې عيسی کوم چې په تورات کې نغ
ت لپاره د اهللا تعالی له لوري راوړي وو   .عليه السالم دعبادت د تخفيف او د ژوندانه د بار د کم

خو عيسويان د يوې اوږدې مودې لپاره د بې دينه يهودانو او بت پرسته رومانيانوچې هغه مهال يي د عيسويانو پر 
ريوان شول   . وطن حکومت کاوه،  له سخت ظلم او تجاوز سره الس 

ردان  چې خپل کار , او د هغوي اتباع د ديرې مودې لپاره مجبورشول  ) حواريون(لدې کبله دعيسی عليه السالم شا
ه تر سره کړي، همدا راز مجبور شول چې د انجيل متنونه او دعيسی عليه السالم تاريخ يو بل  ه تو او ت رات په پ

دونه او نقل په سري او  ه چې دا لي رن که په دقت او تواتر نه نقليدل ته نقل کړي  ه تر سره کيدل نو  ه تو نو .. پ
خه توپير  يني له نورو  لدې کبله د انجيل متنونه د عيسی عليه السالم له تاريخ سره  نقل شول،  د انجيل  نسخې 

ودل شو ولو د انجيلونو نوم کي ردانو  .لري چې په  خبري او ددوي پدې انجيلونو کې د مسيح عليه السالم د شا
ني د عيسی عليه السالم خبري راغلي دي  .. روايتونه د عيسی عليه السالم په هکله  شامل دی ،  چې په لمن کې يي 

ولو مخکيني انجيل د عيسی عليه السالم نه وروسته د يوه مکمل نسل د تيريدو نه وروسته ليکل شوي دي ، او  تر 
اريخ په هکله سره ژور ا تو کلونو په شا او خوا کې عيسويان يې دې  لوي تو او شپ  لوي ختالف لري ، چې د

ي ، همدا راز ېي د ژبې په هکله سره اختالف لري چې په کومه ژبه ليکل شوي و  که چې اوس ېي .. تخميني
  . يوازې ژباړې موجودې دي

يي نه و ليدلی، او د  چې عيسی عليه السالم -په اوروپا کې د عيسويت دخپرولو مسوليت د هغه وخت د پاپ   
خه عيسويت ته داخل شوي و   په نصيب شو ، دا عيسويت چې د ده  د بت پرست اواغريقي –روماني بت پرست 

ونه د بربادۍ .. فلسفې دزاړه تصورنه اوبه شوي و همدا عيسويت په اوروپا کې پررباني عيسويت باندي دلومړيو ور
هغه . يت ورسره دروماني امپراتورۍ په لومړۍ مرحله کې مخ شو دا سربيره په هغه تحريف چې عيسو .توپان و

ي د رواياتونو نقلولو ته په متواتراو دقيق  ډول تيار نه و   !مرحله چې شرايط پک
لدې وروسته په لومړي پيړۍ کې پاپ خپل رسالې وليکلي ، او دا رسالې پدې شهادت ورکوي چې ديني مثالونه 

ي د فلسفي تصور سره  شوي له يي عيسی عليه السالم پدې نامه ياد کړي ,  په تيره بيا د حلول فلسفه– پک : او دير 
ار يسوع مسيح "  ي دی"! زموږ پرورد ان يې داسي نوم اي د اهللا تعالی اوزموږ رب يسوع مسيح  په :" اوپر خپل 

  ".امر د يسوع مسيح رسول 
ي وروسته رامن ته شو، آومه چې  ل کيده ، او هغه د رومانې خولوي توپان له هغې پي عيسويت ته لوي بري 

و د ٣۵۵داخليدل په عيسويت کې وو،  په کال ) قسطنطين(امپراتور   م کې د عيسويت حزب وکولي شول تر 
ه او دهغې  ) دين او علم ( امريکايي ليکوال درابرپه خپل کتاب .  حکومت واږي په الس کې واخلي  کې دا پي

  :  صيفوي وايي کرغيړنې اغيزې داسي تو
چې په روماني دولت کې يې خطرناکې , په عيسويت کې شرک او بت پرستي د هغو منافقينو له الرې ور  شول ( 

تني نه وو ، تحريف  انونه يې عيسويان بلل خو دين ته ري دندې او منصبونه درلودل ، د دوي د تظاهر له امله چې 
ول په ظلم او فسق او فجور )قسطنطين (او همدا راز د .. ه وو رامن ته شو، او يوه ورځ هم دين ته مخلص ن عمر 

و کې په کال  و ور اي کول ، پرته د عمر په آخرو     ) .م کې ٣٣٧کې تير شو؛ او د کليسا ديني اوامر يي نه پر
ي  شوي و ، خو د ونشوي  د عيسويت ډله سره لدې چې دومره پياوړې وه چې د روم پادشاه قسطنطين هم پک

ه کړي ، او ميکروب يې ووژني, کوالي  بلكې د مبارزې پايله يې دا وه چې د . چې د بت پرست  لک غو
تونه  تونوسره يې نور پردی ارز خه يو نوی دين نش) بت پرستي (ارز ت وکړ ، هغه دين چې أ شي، اولدې 

کاره شوه اي او يوه پيمانه را ي پر يو  وره ده چې اسالم پدې هکله له لته  د.  عيسويت او بت پرستي پک دا يادونه 
که چي اسالم خپل سيال  خه  توپير لري ،  ه يووړ، او لکه عيسويت ورنه ) بت پرستي ( عيسويت  بالکل له من

  .متاثر نشو
دا امپراتور چي د مادياتو غالم او بنده و، او ديني عقايدو ورته هي اهميت او اعتبارنه درلود ، د خپل شخصي 

 د مصلحت لپاره يې تصميم و نيو چې دواړه سره يو - بت پرستي او عيسويت - لپاره او د دو سيالو حزبونومصلحت
خه هي کله هم پاک نشوو- وروسته لدې -خو دا نوي دين . اي کړي  ل  ه - د بت پرست له نجاست او چ رن  

عيسويت د بت پرست په تصور او خيالونو  او همدا راز -چې پاک به شي, چې راسخ او پاخه عيسويانو هيله من وو
کيل پاتي شوو   . "کې 

ونه لپاره، پر ربانی تصور باندې والړ دين  د رسول اهللا صلی ) اسالم (نو لدې کبله اړتيا پيدا شوه چې د بشريت د الر
ل  دغه دين  نې نه د اهللا  تعالی ډول بشری السوهله هر ) اسالم (اهللا عليه وسلم په ذريعه بشريت ته نازل شی ، خو دا 

  . په امر محفوظ دي 
نړيوال صهيونزم او استعماری قوتونه له پيړيو را پديخوا ستړی شوی دی ، چې د دغه ربانی دين اسالم تغر    

ونې   ه چې د ربانی الر رن ه چې )اسالم (ول کړی ، خو  رن او بشری نظامونو تر من پرتله کيدالی نشی ، او 
ونې لپاره سليم پاتی نشو له اسالمه پرته بل  ايه عيسويت لکه دين نشي کوالی په . دين د بشريت د الر نو لدې 



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا
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ولنو کې د خلکود اخالقی ،  ير په خپلو  که چې عيسويت د دين په  واښ شي ،  ولنو کې د اسالم دين ته  اسالمی 
ولنيزو اړتياو له پوره کولو پاتی راغلی دی ، د دين په نامه خلک ل خه منع کوی ، پداسې روحی ،  ه هر راز حقوقو 

  . په هر ډول اخالقی فساد باندې ککړ دی )  پاپان (حال کې چې د دينی موسسې 
ريوان ده  ضرور ويره  ولنه ورسره الس  خو د هغه اخالقی فساد او بې حيايې  اړوند چې د اشغال په پايله کې زموږ 

خه يې وروسته پاتی شته ، چې افغانان بې الری کوی او دتباه لوری ت ه يې وړی ، د تمدن او پرمخت له بهير 
 .  کوی

 
  پای

                                                                                                
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


