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 3تر 1 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

 

 
 ۲۰/۲۰/۰۲۰۲          محمد انور آڅړ

 دویمه برخهد ښاغلي سید هاشم سدید په ځواب کې: 
 

)د ښاغلي سید هاشم سدید په ځواب کېد افغان جرمن آنالین په درانه پورتال د روان کال د غویي میاشتې په څلورمه نیټه 

د موضوع په تړاؤ د قرآن حکیم د عمران  د نوموړي لیکنې په سر کې چې ،وه لیکنه خپره شوي سر لیک الندېتر  کې(

 شریف، د فارسۍ ژباړې سره یو ځای لیکلی او تفسیر شوی ؤ. آیت ۴۰۱،سورت

خو له بده مرغه چې ښاغلي سدید لومړی له اصل موضوع څخه خارج شوی او د خپلې لویې دیني پوهې!؟، له امله یې 

ف کړي دي تورن کړی یم، ښاغلي سدید بې له دې چې ژور زه د یهودو، عیسویانو په شان چې اسماني کتابونه یې تحری

داسې  (!نیست مجاز قرآن آیات در تصرففکر وکړي )او که نه پوهیږي( له بل چا پوښتنه وکړي، په خپله ځوابیه مقاله)

 لیکلي دي:

 این معنای در تصرف به دست شما "عمران آل" سورۀ چهار و صد یک آیت ترجمۀ در "سالح" کلمۀ کردن اضافه با »

  .مجاز شرعا نه و است درست کار نه که اید، زده آیت

 قرانی کلمات یا آیات و قرآن در تصرف اجازۀ پیامبر به حتا خداوند که ببینید و کنید مراجعه یونس سورۀ پانزده آیت به

 !باشند مطلب این متوجه جدا   و کنند احتیاط باید دیگران ندهد، را ای اجازه چنین پیامبر به خدا وقتی .است نداده را

 به تان باطنی میل و عالقه طبق بر شما شخصی میل مطابق تفسیر این گذارید، می نام تفسیر را خود کار این شما اگر 

 .باشد می هستید، آن خواهان خود که اسالمی به مسلمانان رهنمائی یا ساختن مسلمان برای زور و سالح از استفاده

 وجود جائی دانم، می من که آنقدر افراد، خاص منظورهای یا ناخوشی و خوشی و میل مطابق تفسیرهائی برای قرآن در

 .ندارد

 می تفسیر شمول جهان و انسانی و عام پیام یک روشنی در است، آمده قرآن در که را هائی چیز آن همه خودم شخص 

 بیراهه از راه و نیست اجباری هیچ دین در ؛...الغی من الرشد تبین قد الدین فی اکراه ال" :از است عبارت پیام آن و کنم

  .است شده آشکار

 دستاویزی است، زده چنگ محکم دستاویزی بر حتما آورد، ایمان خدا به و شود کافر گران برعصیان که کسی هر پس

 .( 156 بقره،( ."است دانا و شنوا خداوند و است ناگسستنی که

مناظرې څخه د منډې)ګریز( په پلمه خپل ناوړه تور بیا تکرار کړی او بل ښاغلی سدید د نوموړي مقالې په پای کې له 
 تور یې دا پورې کړی چې زه په دین کې ریښتینی نه یم، وایي:

 همین بناء   .رسد نمی جائی به نباشد، راست خود دین با و کند تصرف خود خدای کالم در که کسی با سخن ادامۀ»
 هموطنان از برخی و ایشان برای که مطلبی چند به .است انور محمد جناب به من طرف از خطاب آخرین مرقومه
 نمانده باقی من طرف از ایشان به گفتن برای بیشتر چیزی چون .شد داده جواب بود، نموده خلق های سوال دیگر
 «.!بخشم می پایان را صحبت نموده خداحافظی ایشان با جا همین در است،

خپلې لیکنې په همدغه برخه کې څو ډوله تورونه لګولي دي او ورسره یې ځان ته اجازه ومولوستل چې ښاغلي سدید د 
ورکړي ده چې قرآن د خپلې خوښې سره، څه ډول یې چې خوښه وې تفسیر کړي. رابه شو د قرآن حکیم هغه آیت ته 
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د هغه په  اړه په پټو سترګو لیکلی او ښاغلي سدید یې پهپه خپله لیکنه کې  )د ښاغلي سید هاشم سدید په ځواب کې(چې ما
 ژباړه کې بې بنسټه تورونه لګولي دي:

 

ََل إلَْخْْيِ َويَأُْمُروَن ِِبلَْمْعُروِف َويَْْنَْوَن َعِن إلُْمنكَرِ 
ِ
ٌة يَْدُعوَن إ نُُكْ ُأمَّ ئَِك ُُهُ إلُْمْفِلُحوَن﴾ ﴿َولْتَُكن ِمِّ  ۚ  َوُأولَ َٰ

 «امر به معروف و نهی از منکر کنند! و آنها همان رستگارانند. باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی، و»ترجمه:

  (۴۰۱عمران: )آل

 د پورته آیت شریف پر بنسټ موږ.»د نوموړي آیت شریف تفسیر، ما په لنډ ډول چې په حافظه کې مې ؤ داسې لیکلي ؤ

د  توګه او یااړ یو چې خلک ښو ته راوبولو او له بدو څخه یې منع کړو، دا که په ژبه وي، که په قلم، یا په فیزیکي 

 «په زور وي. وسلېقانون سره سم د 

 ل(ښو ته رإبلل إو هل بدو څخه منع کو ؛ ِف َويَْْنَْوَن َعِن إلُْمنَكرِ ِِبلَْمْعُرو َويَأُْمُرونَ )،مفهومآیت شریف  پورتهد 
وهانو چې د څو تنو لویو اسالمې پ کابلی تفسیر()څخه مفسرینو یو شان تفسیر کړي دي، چې له هغوټولو دي، دا منع کول 

ه په)منکر( کې خراب کارونه لکه: کفر، بدعتونه، قبیح»:لخوا ژباړل شوی او تفسیر شوی دی، په تفسیر کې داسې لیکي
فجور، هر راز بداخالق او غیرمعقولې خبرې شاملې دي. له دې منکراتو څخه ممانعت هم په څو ډولونو رسوم، فسق 

دی: په ژبه، په السونو، په قلم، کله په توره او ټوپک، کله په)جهاد اکبر( سره. الغرض هر راز جهاد په دې کې داخل 
 ال اوږي په پخوانیو امتونو کې د هغه مثلیده کیدی. دا صفت په داسې عمومیت او اهتمام سره چې په محمدي امت کې 

 پښتو ژباړه( ،مخ۰۱۰وک، لومړی ټد مدینې چاپ، )«نظیر نه موندل کیږي.
 
 زه له ښاغلي سدید څخه پوښتنه کوم چې: 

 یاته کړي ده؟.زکلمه ور )وسلې(په کومه برخه کې د  په ترجمه کې ماــ مهرباني وکړئ، د نوموړي آیت ۴

ه له کشکمبه خود استفراغ کردم!(  ، از شکم و)ستا د ادبیاتو سره سمشوي آیت تفسیر ما له خپلې خېټېآیا د ذکر ــ ۲

 مشهور تفسیر څخه مې اقتباس کړی دی؟.

ې سره ی ته اجازه ورکوې چې په خپله خوښهــ نورو ته وایې چې په قرآن د خپلې خوښې تفسیر ځای نه لري. او ځان ۰

 تفسیر کړئ؟

ونو ته د قرآن په علومو، د قرآن د آیت ،استعداد او پوهه د قرآن تفسیر کوې؟ آیا تا عربي ادبیات لوستلي دي؟ــ ته په کوم ۱

، آیا ته علم الحدیث پېژنې؟، ته څخه خبر یې؟ وته د اسالمې فقې علم او اصول ،د نزول په شان او نېټه باندې پوهېږې؟

  ی مفسر یې باید ولري؟نچې یو رښت هغه علمي، فلسفي او اخالقې زدکړې لرې،

،آیت او د بقرې ۲۵۲ــ زموږ مناظره، مسلمان ته کافر ویلو په اړه ده، تاسو په دین کې د زور په هکله د بقرې سورت ۵

،آیت ذکر کړی دي چې په موضوع پورې هېڅ تړاو نه لري، تاسو له اصل موضوع څخه ولې خارجېږئ؟ ۴۵۲سورت 

 ات توپیر نه شئ کولئ؟دا د دې مانا لري چې د ژرندې او جوم

نی مسلمان وي او ځان روښانفکر مسلمان بولي په دې پوهیږي چې قرآن یښتیسدید صاحب! هر هغه څوک چې ر ښاغلی

 ید، د خدای تعالی په کتاب کې څوک تصرف نه کوي، څوک چې پوهیږي قرآن بشري کتاب نه ید لوی څښتن کالم د

مختلفې  یلیانوقرآن تحریفوي، هغه ډلې د اسماعناپوهه مذهبي ډلې ټپلې دي چې  چې تصرف په کې وشي، یوازې یو شمېر

 د اسماعیلیانو د نزاریه باطنیه فرقې بلنه )دعوت( .)وګورئ په روهي ویبپاڼه کې، د محمدانور آڅړ لیکنه:ډلې دي
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تاسو  متهم کړي دي بلکه ولویفتحر او د قرآن په! نه یوازې تاسو مسلمانان په کفر او بې دینۍ ښاغلی سید هاشم سدیدــ 

کې مو ت!( نیس مجاز قرآن آیات در تصرفدې چې پخپله مقاله)له سره  د حیواناتو او څارویو په نظر کتلي دي، موږ ته

 در .کنم نمی توهین کسی به نکند، توهین من به کسی تا ها مناظره در زنم، نمی مهر کسی زبان بر»دي چې: يویل

 که کسی که کنم، می تأکید جدی طور به نکته این بر .دانم می دیگران احترام به مکلف را خود دیگران احترام برابر

 کند پیشه عدالت نیز دیگران خصوص در و بشمارد محترم را دیگران حقوق نیز خود باید دارد، عدالت و حق دعوای

  «.است همین من دین ...و

 او بې کوڅه ډبو ،چرسیانو د وارونو کېاستاسو توجه هغو خبرو ته راګرځوم چې یوازې په کوڅو او سم په دې هکله
 سپکاوی ستاسو د ځان سپکول د بلسره نه ښایي، شخصیت له لخوا ویل کیږي، چې دا ډول خبرې ستاسو  ادبو ځوانانو

تاسو داسې څه لیکلي دي  ندل کیږي،د هر سړي سړیتوب)شخصیت( د هغه له خبرو او لیکنو څخه پېژ دي، ځکه چې
 کنځلو او سپکو سپورو بله مانا نه لري، لومړۍ خپلو کنځلو ته غوږ شئ: توهین، تحقیر، چې بې له

 می»داسې فرمایلي دی: کې( !رسد نمی جائی به نگری مصلحت و گفتن گوشی بیخ به ملت این کار)ــ تاسو په یوه مقاله
 قومانده به طرف چهار از وزکنان وز سبز و سرخ و سیاه ،زهر بی و زهردار و نیش بی و نیشدار زنبوران که بینی

 ... .«اند ساخته "پکو" مرا و اند آورده هجوم من به "گاوزنبور"
 «.کرد استفراغ بیرون به داشت شکمبه و شکم در یک هر آنچه هر و»ــ 
 .«بدهند ادامه دارند جان تا خود سر بی و باسر های ساز نواختن به شان یاران حمایت و» ــ
 « ی... .جار ایلهردو ا »ــ
 دو هفتاد این دالن تیره و مغزان خشک و خردان بی برای گذارم می را مذهب و دین و ملت دو و هفتاد جنگ من»ــ 

 «.مذهب و دین و ملت
 قناعت ورکولو او یو بل ته د ، مناظره د اصالحضعف ښکاره کوياستدالل د او  ۍدا ډول ناوړه خبرې ستاسو بې منطق
قرآن حکیم  دلطفا  پام وکړئ، دیني مناظره له مسلمانانو او غېر مسلمو سره باید ، لپاره لپاره ده، نه یو بل ته د کنځلو ویلو

 بنسټ ترسره شي:د دې حکم پر 

نَةِ ﴿ َِّك ِِبلِْحْْكَِة َوإلَْمْوِعَظِة إلَْحس َ ََلٰ َسِبيِل َرِب
ِ
َِِّت ِِهَ َأْحَسنُ  ۚ   إْدُع إ ََّك ُهَو َأْعََلُ ِبَمن َضلَّ  ۚ   َوَجاِدلْهُم ِِبل نَّ َرب

ِ
 إ

  ﴾َوُهَو َأْعََلُ ِِبلُْمهْتَِدينَ  ۚ   َعن َسِبيِلِ 
 ظرهمنابا حکمت و اندرز نیکو، به راه پروردگارت دعوت نما! و با آنها به روشی که نیکوتر است، استدالل و »ترجمه:

 «یافتگان داناتر است.داند چه کسی از راه او گمراه شده است؛ و او به هدایتر کسی بهتر میکن! پروردگارت، از ه

  (۴۲۵)نحل: 

------------------------------------------------------------------ 

پریږدي)لکه چې ویلي مو چې دي( زه کومه نیوکه نه لرم، خو څه چې ښاغلی سدید صاحب تاسو که د مناظرې میدان 

 تاسو په تېرو دوو مقالو کې لیکلي دي ځواب یې لیکم، تر څو محترم لوستونکي قضاوت وکړي.

 نوربیا
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