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 5تر 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

 

 

 ،ل،ل۴/۲/۶۹۳۱                                                                         محمدانور آ څړ

 د ښاغلي سید هاشم سدید په ځواب کې:
 

ََل الَْخْْيِ َويَأُْمُروَن ِِبلَْمْعُروِف َويَْْنَْوَن َعِن الُْمنَكرِ 
ِ
ٌة يَْدُعوَن ا نُُكْ ُآمَّ ِئَك ُُهُ الُْمْفِلُحوَن﴾ ﴿َولْتَُكن ِمِّ  ۚ  َوُآولَ َٰ

 (۶۰۴معران: )آ ل «نیکی، و امر به معروف و هنیی از منکر کنند! و آ هنا هامن رس تگارانند.ِبيد از میان شام، مجعی دعوت به »ترمجه:
 

د پورته آیت شریف پر بنسټ موږ اړ یو چې خلک ښو ته راوبولو او له بدو څخه یې منع کړو، دا که په ژبه وي، که 
 توګه او یا د قانون سره سم د وسلې په زور وي. فیزیکيپه قلم، یا په 

ه ت ی یې نه شو، یوازې خپلو تېروتنوپه دې بحث کې موږ څوک له خپلو کړنو څخه نه منع کوو، ځکه چې منع کول
یې متوجه کوو او ښو ته یې رابولو، زموږ بحث د ښاغلي سیدهاشم سدید او ښاغلي استاد مسعود فارني تر منځ، په 

په  د استاد فارني، و تورونوو باندې دی، چې یو پر بل یې لګولي دي. زه دواړه محترم مشران نه پېژنمرامنځ ته شوی
ې فرهنګي کورنۍ غړی دی، استاد په جرمني کې دی او زه په افغانستان کې اړه دومره پوهېږم چې د یوې درن

( له دې امله ده چې له فاراني اوسیږم، زموږ په سیمه کې متل دی چې وایي:)د کورمې او خوست یاري نه کیږي
صاحب سره کوم اړیکی نه لرم، یوازې زموږ ترمنځ فرهنګې اړیکي دي، همدا فرهنګي تړاؤ دي چې ټول فرهنګیان 

 سره یو ځای کوي، د یو او بل د احترام سبب کیږي، لکه چې وایي:)هره مرغۍ په خپل سیل کې الوزي.( 
درناوی کوم، د لویو پوهانو څخه زدکړه کوم، مشرانو ته  )متقابل(ړخیزدوه اوي هر یو قلموال ته، چې په هره کچه 

بې ادبي نه کوم، خپله سهوه او سالم نقد منم او د مشرانو او کشرانو په هغو لیکنو باندې وړ او منطقي نیوکه کوم چې 
ید یې د ښاغلي سد ټولنې او یا د اشخاصو پر وړاندې بې عدالتي او شخصیت وژنه په کې شوي وي، چې یوه بېلګه 

( په ځواب  همدا لیکنه ده، چې د فاراني صاحب د شخصیت باشیم صادق خود با حداقل بکوشیمهاشم سدید پر لیکنه )
وژنې په موخه یې خورا لوی تور لګولی دی، زه د استاد فارانی صاحب مدافع وکیل نه یم، ځکه چې استاد له موږ 

باندې ښه پوهیږي، چې په دې هکله متل دی:) ړوند پخپل کور کې څخه ډېر پیاوړی پوه شخص دی او پخپل ځواب 
 :ښه بلد دی، نه سترګه ور د بل په کور کې( خو بیا هم

کنند؛ نماز را برپا و نهی از منکر می معروف،مردان و زنان باایمان، ولّی )و یار و یاور( یکدیگرند؛ امر به »
کنند؛ بزودی خدا آنان را مورد رحمت خویش را اطاعت میپردازند؛ و خدا و رسولش دارند؛ و زکات را میمی

  (۱۷)توبه:  «دهد؛ خداوند توانا و حکیم است!قرارمی
َ  ﴿َوالُْمْؤِمنُوَن َوالُْمْؤِمنَاُت بَْعُضهُْم َآْوِلَیاُء بَْعض   ََكَة َويُِطیُعوَن اّللَّ ََلَة َويُْؤتُوَن الزَّ ُ  َوَرُسولَُ  ۚ  يَأُْمُروَن ِِبلَْمْعُروِف َويَْْنَْوَن َعِن الُْمنَكِر َويُِقميُوَن الصَّ هُُم اّللَّ ََحُ ئَِك َسَْيْ َ عَ  ۚ  ُآولَ َٰ نَّ اّللَّ

ِ
زِيٌز ۚ  ا

 َحِكمٌي﴾ 

اوس به راشو اصل موضوع ته: که دا رښتیا وي چې ښاغلی سیدهاشم سدید، د اسماعیلیه فرقې کومې منحرفې ډلې ته 
ګروهمن وي، نو بیا خو باید په اړونده موضوع باندې هېڅ ډول بحث ونه کړو، ځکه چې د اسماعیلیانو په مذهب کې 

ه په روهي ویبپاڼ)ار بولي، په دې اړه د روهي په ویب پاڼه کې ولولئداسې مذهبي فرقې شته چې ټول مسلمانان کف
 د محمدانور آڅړ لیکنه: مذهبي ترهګري، د اسماعیلیانو ډله(  کې، 

 اوس به د سدید صاحب سره د ده پر مقاله باندې وغږیږو:
ښاغلی سید هاشم سدید صاحب! تاسو په خپله انتقادي لیکنه کې د ښاغلي مسعود فاراني په ادرس باندې داسي لیکلي  

 دي:
 اسالمی اعتقادات و مسلمانان علیۀ و بودند خوابیده خدایان بی و دینان بی سنگر در عمر تمام که این از »ــ ۱

 می ... است رسیده گور لب به من مانند شان، پای یک و رسیده آخر به شان عمر که اینک  کردند می مبارزه
 سال ... :کنم نقل باشد، می فارانی آقای فکری  مزاجی تلون و متغیر، شخصیت نمایانگر که را حکایتی خواهم

 وقت آن در که ما، کشور نام به نویسندگان از یکی باختری، روستا صابر محمد مرحوم دیدن به من که بود 1983
 دست را ایشان فارانی آقای و نبودند خدا و دین به معتقد قطعا که انسانی بودند، آمده آلمان به پاکستان از تازگی به
 .«بودم رفته فرانکفورت شهر حومۀ در "باخ شوال" الگر به کردند، می خطاب "استاد" ال دو قامت با و سینه به

سند نه دی وړاندې کړی، یوازې نوموړی په دې باندې تاسو د ښاغلي فاراني د کفر او بې دینۍ په اړه کوم ښکاره 
 کافر بولی چې مرحوم صابر روستا باختري ته یې د یو استاد په توګه درناوی درلود.
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 5تر 2 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

 

ښاغلی سدید! لومړی دا چې موږ ستاسو په دې وینا چې مرحوم باختري کافر ؤ باور نه شو کولی، ځکه چې تاسو 
ا مو کافر بلل دی، د قرآن حکیم پر بنسټ، کافر ته څوک د مرحوم= مغفور پخپله نوموړي ته)مرحوم( ویلي دي او بی
،آیت(، که تاسو یو څوک له یوه غېر مسلم سره پر ملګرتیا او هغوی ته د ۷۷۱خطاب نه شي کولی)د توبې سورت: 

ې طبعاً وی، چاحترام په کولو باندې کافر بولی، نو تاسو پخپله اقرار کړی دی چې د مرحوم باختري لیدو ته وراغلي 
 ستاسو ملګرتیا ثابتوي، چې د تکفیر کلمه ستاسو د فتوا! له امله تاسو محترم ته هم متوجه کیږي.

 مقیم که افغانانی میان از ها افغان از نفر چند روز همان شام »:ــ تاسو د خپلې لیکنې په اوږدو کې لیکلي دی۲ 
 رخ به سیاسی فعاالن عنوان به را خود و وقت دفع و سیاست بیشتر شان هدف  .شدند جمع اتاقی در بودند الگر

 بش و خوش مدتی از بعد ت. رف جا آن به باختری مرحوم خواهش به نظر هم من .بود کشیدن الگر مراقب مامورین
 افغانان عنوان به است بهتر که کرد پیشنهاد نفری نه یا هشت جمع میان از یکی سمنی، و چمن هر از صحبت و

 برابر در افغانستان جهاد به و مجاهدین به قدم، و قلم به خواه و درم به خواه ای، گونه به کنیم کوشش مسلمان
 آقای از غیر کردند، موافقت ابراز پیشنهاد این با نحوی به همه  ...و کنیم کمک شوروی برابر در و مزدور نظام

 .فارانی
 هم هللا شمس از بعد کشور "بلدینگ بادی" قهرمان رضا، بزرگ برادر نشست این در باشد، فارانی آقای یاد اگر...

 شهر در قبالا  که ربانی اسالمی جمعیت حزب جوان هواداران از یکی امانی هللا احمد آقای همچنان.بودند حاضر
 «.برند می سر به برلین در فعالا  و کردند می زندگی اوسنابروک

ښاغلی سدید! ستاسو منظور دا دی چې ښاغلي فاراني د خپلې کفري عقیدې له امله د مجاهدینو سره له مرستې څخه 
ډډه کړي وه، خو زموږ قضاوت ستاسو د اقرار پر بنسټ داسې دی چې، ښاغلي فاراني د جمیعت د بانډ سره د مرستې 

)آقای احمدهللا اماني( د جمیعت د بانډ غړي لخوا څخه انکار کړی دی، کیدی شي چې د دغې مرستې وړاندیز، همدغه 
شوی وي. په هغه وخت کې ټول افغانان که په داخل کې وو یا په بهر کې، د جمعیت بانډ غدارۍ او له اشغالګرو 
روسانو سره د دوی پر همکاریو باندې ښه خبر وو، دا چې فاراني صاحب د جمیعت بانډ سره مرسته رد کړي وه، په 

 یې تاسو کافر بولې؟ ډېره د خندا او د حیرانۍ خبره.  دې عمل سره 
 مانند را ها انسان همه فارانی آقای که بود این حکایت این از مقصود» ــ تاسو د لیکنې په بله برخه کې ویلي دي:۳

 رنگ دیگر بار صد احتماالا  و اند کرده عوض رنگ بار صد شان دراز یا کوتاه زندگی طول در که نکنند فکر خود
 به زردشتیان شال گاهی کمر، به عیسویان زنار گاهی دارند، قول زیر مارکس کاپیتال گاهی .کرد خواهند عوض
 «!سر به مسلمانان سیدان سبز عمامۀ هم گاهی و بغل در سیکان کرپان گاهی گردن،

اندې متعقد ادیانو بښاغلی سدید! تاسې په دې ټوله نړۍ کې داسې څوک د بېلګې په توګه ښودلی شئ، چې په پنځه ډوله 
وي؟ که یوازې د ادیانو پر مطالعه باندې فاراني صاحب کافر بولی نو له ده څخه خو)ستاسو په خپله وینا( ال ډېر 

 په خبره مسؤلیت تاسو ته راجع کیږي. کلیوال صاحب محترم وړاندې کفري ادیان مطالعه کړي دي، چې د
 هیچ فارانی آقای »...: ــ تاسو محترم په دې ځای کې عجیب او حیرانوونکي اصطالحات کارولي دي داسې چې۱

 و دهند نمی قرار ببینند، ایشان از متفاوت های نگاه با را دنیا توانند می که ها، انسان سائر جای در را خود گاهی
 سیاه   را ها نوشته یا ها گفته هم گاهی .پردازند نمی مسائل تحلیل به دیگران های اندیشه و ادراکات با وقت هیچ
 و دیگران اندیشۀ یاعمق کنه جوهر، به ایشان که دارد وجود آن امکان که درحالی بینند، می سفید سفید   یا سیاه
 جمله از دیگر، های رنگ سفید و سیاه میان که کنند نمی فکر وقت هیچ ایشان همچنین .باشند نرسیده حقیقت عمق
 «.دارد وجود هم خاکستری رنگ

ښاغلی سدید! تاسو نیوکه کړي ده چې فاراني صاحب یوازې تور او سپین رنګونه ویني مګر خړ)خاکستري( رنګ نه 
فت تر پښو الندې کړم، خو اړ یم په موضوع باندې رڼا واچوم: انسانان او د قلم ع   زه نه غواړم په دې لیکنه کېویني. 

ه لسو یې یادونه کړي ده، همدا درې سترګو باندې لیدلی شي، خو دغه رنګونه چې تانورډېری ژوي ډېر رنګونه په 
رنګونو یوازې په حیواناتو کې د سپیو سترګې وني، له دغو درو رنګونو څخه بل رنګ دسپیو سترګې نه شي لیدلی، 

، لیکنو ته متوجه وی ه دې مالومات واخلی(، تاسو باید خپلو)که څوک په دې کې شک لري، د سترګو له ډاکترانو څخ
 هسې نه چې پخپله خپل ځان تحقیر کړی او یا نورو ته په ناپوهۍ کې کنځل وکړی.

 خواه باشند، بوده مسلمان قدیم و عدیم از خواه اسالم، ازمدعیان برخی به»:ــ تاسو پخپله لیکنې کې ویلي دي چې۵
 با چگونه که کنم؛ می نگاه حیرت و اعجاب با همیشه باشند، شده شامل مسلمانان حلقۀ در تازه فارانی آقای مانند
 بازهم دارند، باور اسالم پیامبر از حدیثی حسب انسان، هر بر ناظر ملک چهار وجود به مسلمان یک نام به که آن
 مکان هر در زمان، هر در شود می گفته که خدائی از چگونه و شوند؟ می متوسل ...و افتراء و بهتان و دروغ به
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 5تر 3 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

 

 می مرتکب دیگری ناشائست عمل یا بندند می اتهام یا گویند می دروغ وقتی است، همه احوال ناظر حالی هر در و
 «کنند؟ نمی حیاء و شرم شوند،

ښاغلی سدید! لکه چې مشهوره ده:)که یوه ګوته بل ته نیسی، نو درې ګوتې ستا ځان ته متوجه کیږي( کله چې تاسو 
دی او وایي چې نوموړی اوس نوی مسلمان شوی دی او خپله ادعا ثابتولی هم  ښاغلی فاراني په کفر باندې متهم کړی

 نه شی، د دروغو تورونه او د شرم حیاء مسایل پخپله تاسو محترم ته راجع کیږي.
 می تیلفون من به که اند برده یاد از را ها روز آن فارانی آقای آیا»:ــ ښاغلی سدید! تاسو دا هم لیکلي دي چې۶

 نوشته مرا های نوشته و نمودند می تشویق و ستودند می ادیان از ام انتقادی های نوشته خاطر به مرا و کردند
 چنین واقعی مسلمان یک زبان از آیا نویسنده؟؟ ترین نظیر بی و ترین ورزیده را خودم و خواندند می همتا بی های

 «.گردد می خارج پردازد، می ادیان انتقاد به که کسی آدرس به سخنانی
که چېرې ښاغلي فاراني تاسو د دې لپاره ستایلي وي چې په کفري ادیانو لکه چې ښاغلي کلیوال صاحب هم ویلي دي، 

پورې مو نیوکې کړي وي، بیا خو څه خبره نه ده، که تاسو د اسالم پر سپیڅلي دین باندې نیوکه کړي وي او فاریي 
ړۍ درجه مجرم ته تاسو او د ښاغلي فاراني د ګناه صاحب تاسې ستایلي وی، نو وړاندې له فارني صاحب څخه لوم

 سبب هم تاسې یی.
 ایشان از که خواهشی تنها .کنند نمی چه و کنند می چه که ندارم کار فارانی آقای کار به من»ــ ښاغلی سدید وایي:۱

 نکنند موعظه گر موعظه یک کرسی از من به و نفرمایند صحبت دینداری و دین از من با حداقل که است این داریم
 ...بچرخند دارند چرخیدن به میل می قدر هر بچرخند، شان خود .باشند نداشته را اعتقاداتم در چرخش انتظار من از و
 فارانی آقای که سستی و نمایشی بنیاد، بی ایمانی آن از بهتر بار هزار است، که گونه هر من، ایمان من، فکر به

 .«باشد می دارند
داسې ښکاري چې ښاغلی سدید صاحب! تاسو په کوم بل ډول ګروهه باندې ګروهمن)معتقد( یاست، پخپله ګروهه 

 باندې ټینګ والړ او خپله طریقه ښه درته ښکاري، د چا واعظ ته اړتیا نه لري. 
 و دارد رقرا درجمعی وقتی بیرون، در ولی خواند، نمی نماز قطعا خویش درخانۀ که کسی»:تاسو ښاغلي ویلي دي

 ریاء انسان خواند، می نماز وضو بی و ایستد می نمازگذاران صف در مردم ترس از و شرم از است، نماز وقت
 با انسانی چنین .دارد اهمیت برایش خدا ناخوشی و خوشی از بیشتر ها انسان ناخوشی و خوشی که است کاری
 مردم کین و قهر و آزردگی، موجبات انسانی چنین نظر از .دهد می قرار باالتر خدا به نسبت را انسان عملش این
 «!فارانی آقای شما، مسلمانی است چنین !نیست مهم اصالا  خدا غضب و قهر و رنجش .شود فراهم نباید وجه هیچ به

په ډېره ښه توګه ویلی دی، خو زه دومره  کلیوال صاحب ښاغلي ښاغلی سدید! ستا د دغه تور ځواب په یوه تبصره کې
زیاتوم چې:د طالبانو د واکمنۍ په مهال ما تجارت کولو، له اسالم کال څخه د هرات پر لور روان وو، د الرې په 
اوږدو کې مو په هغو روانو اوبو باندې د مازدیګر لمانځه لپاره اودسونه وکړل چې له مسجد څخه یې لږه فاصله 

مسجد ته ورسیدلو موټر ودرید، طالب والړ ؤ ویي ویل: هله زر شئ اودسونه وکړی جمع دریږي. درلودله، کله چې 
زموږ یو تن همسفر وویل: اودسونه مو کړي دي. طالب چې یو احمق ځوان ؤ، په هغه کس باندې یې د لښتې وار 

کیده، خپله د مخ لمن  وکړ، ویې ویل: دورغ وایي بې اودسه لمونځ کوې. زموږ همسفر ملګری چې جدي سړی ښکاره
 یې پورته کړه ویې ویل: وګوره اوس مې هم خښتک لوند دی اودس مې کړی دی، کنه پرتوګ درته اوباسم ... .

محترم سدید صاحب! په کور کې لمونځ کول او بې اودسه لمونځ کولو باندې بې له خدای تعالی څخه بل څوک نه 
 څخه هم خبر وې. پوهیږي، دا ستاسو کار نه چې د خلکو له استنجا

 را دینی هیچ و .نیست عیب بی و مطلوب سره یک دینی هیچ که این سخن اصل»:ــ ښاغلی سدید! تاسو ویل دي۹
 «.گفت ناشایست و نامطلوب یکسره توان نمی

تاسو ټول ادیان عیب جن بولی چې په هغو کې د اسالم سپیڅلي دین هم شامل دی، که تاسو قرآن حکیم، چې د اسالم 
 جوړوي عیبناک بولی نو تاسو د شرع پر بنسټ باندې له اسالم څخه خارجېږی.بنسټ 
 یا خدا که تمییزی و تشخیص و عقل آن به و خود بودن افغان به »...:ــ تاسو د مقالې په یوه برخه کې ویلي دی۷۱

 «مناز می است، داشته ارزانی من به طبیعت
ښاغلی سدید! تاسو په خپل خلقت کې یو ډول تزلزل ښکاره کړی دی، تاسو وایي چې په افغانیت او هغه عقل، تشخیص 
او تمییز چې خدای یا طبیعت راکړی دی پرې نازیږم. خبره دا ده چې انسان خدای تعالی جوړ)خلق( کړی دی نه 

 ده، نه د یو موحد مسلمان.  طبیعت، تاسو باید یوه الره خپله کړئ، دا ډول ګروهه د مشرکینو
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 5تر 4 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

 

 »ــ تاسو ښاغلي د مقالې په پای کې د نورو نا مناسبو خبرو سره، سره د نکټایي لرونکو مالیانو یادونه هم کړي: ۷۷
 حمایت و بیان آزادی حق از استفاده با توانند می بپذیرند، را حقیقت این خواهند نمی این باوجود فارانی آقای اگر

 نکتائی های مال و ایاز مال دهن مگر .بدهند ادامه دارند جان تا خود سر بی و باسر های ساز نواختن به شان یاران
 «!است؟ بسته کسی را دیگر دار
م چې، هر هغه څوک چې د اسالم او نورو ادیانو په اړه جامع مالومات یواسو د پورته څرګندونو په تړاؤ به دا وستا

چې تاسې یي نکټایي لرونکي مالیان بولی، دا ډول خلک په حقیقت کې رښتني روڼ اندې مسلمان هر اړخیز  ولري
، داسې مسلمانان دي چې د اسالم مقدس دین یې په غړولو سترګو منلی دی، د هغه چا په شان مسلمانان نه پوهان دي

تاسو ته په هند کې د یو داسې نکټایي لرونکي  زه بهدي چې د غېرو مسلمو پر وړاندې د خپل دین دفاع نه شي کولی، 
عالم)ډاکټر وزیر خان( کیسه چې ښاغلي داکټر مبارک علي په کتاب)د تاریخ ننداره( کې لیکلي ده، کټ مټ رانقلوم، 

هغه مهال چې د اسالم دین د هند براعظمګي ته راورسید، له هندوایزم سره یې ټکر »... تر څو ټولو ته عبرت شي
په هندوایزم کې د خبرواترو او بحث مفکوره نه وه. خو کله چې]د انګریزانو[ د شرقي هند کمپنۍ د  رانغی، ځکه

مالتړ په سیوري کې د عیسوي دین تبلیغي ډلې هند ته راورسیدلې نو فعالیتونو یې اسالم ته خطره پېښه کړه، چې په 
.. په هندوستان کې د داسې مذهبي مناظرو پیل د نتیجه کې یې د بېالبېلو دینونو د علماوو تر منځ بحثونه دود شول .

،ز کې عیسوي مبلغانو ته د ورتلو بلنه ورکړه. په ۷۵۱۹ -۷۵۵۱اکبر پاچا له درباره، هغه وخت پیل شو چې ده په 
دربار کې په هیڅ ژبه د بایبل)د عیسویانو مقدس کتاب( ]انجیل[ نسخه نه وه، خو دغو مبلغانو د بایبل عبري، التیني 

ناني نسخې له ځان سره لرلې. مسلمانو علماوو چې بایبل یې نه وو لوستی، نو سم ورنه خبر نه وو، حال دا جې او یو
،ز کال کې الدکیتون رابرت)رابرت اف کېتون( په التیني]ژبه[ ژیاړلی ؤ. عیسایي مبلغانو چې د ۷۷۱۳قرآن کریم په 

په بحث کې ورڅخه استفاده کوله، د مسلمانو علماوو د قران کریم ژباړه یې ښه لوستي وه، له مسلمانو علماوو سره 
مالوماتو کمی د دې سبب شو چې هغوی د عیسایي مبلغانو سوالونو ته په ځواب ورکولو کې پاتې راشي. یو ځل په 
یوه مباحثه کې دیني عالم شېخ قطب الدین]چې بې ځوابه پاتې شوی ؤ[ عیسوي مبلغانو ته وویل: راځئ چې اور ته 

که هر څوک ورنه روغ راووتل، مانا یې دا ده چې هغه په حقه الر روان دی. خو اکبر پاچا دوی له دې ودانګو، 
 چارې په دې دلیل راوګرځول چې د اور کار سوځول وي، نه د حق او باطل مالومول.

،ز ۷۶۱۹ه په عیسایي ډلو د اکبر د زوی، جهانګیر په زمانه کې دربار ته تګ راتګ جاري وساته، دوی جهانګیر پاچا ت
کې د فارسي ژباړې د باییل یوه نسخه ورکړه. دغه مذهبي بحثونه ښیي چې که څه هم د مغولو امپراتوري په سیاسي 
لحاظ دخپل عظمت په اوج کې وه مګر د مالوماتو په لحاظ د هغه وخت د مسلمانو علماوو مزه نه وه او له تاریخ، 

وو. دوی د استدالل په نسبت په پټو سترګو منلي عقیده باندې ډېره تکیه فلسفې، منطق او نورو دینونو څخه ډېر خبر نه 
 کوله.

کله چې په هند کې ]د انګریزانو[ شرقي کمپنۍ په سیاسي قدرت بدله شوه، نو د هندوستانیانو د احساساتو د پاریدو له 
انو تبلیغي ډلو بیا اجازه ومونده ،ز کې د عیسای۷۵۷۳وېرې یې د عیسوي مبلغانو په راتلو بندیز ولګاوه. خو وروسته په 

،ز کال د بغاوت د علتونو په باب په خپله ۷۵۵۱چې هندوستان ته راشي او عیسایت خپور کړي، سرسیداحمدخان د 
مشهوره رساله کې لیکي چې د دې بغاوت یو وجه په هند کې د عیسایي مبلغانو تبلیغ ؤ، ځکه د هند خلک یې د خپلې 

 اندېښمن کړي وو. عقیدې د ساتلو په برخه کې
هندوستان ته تلونکو تبلیغیانو عربي، فارسي، اردو او د هند نورې ژبې زده وې او د اسالم او هندوایزم په اړه یې 
مطالعه لرله، دوی د عیسایت د خپرولو لپاروه د نورو دینونو له علماوو سره د عامو خلکو مخې ته مناطرې پیل کړې. 

کارل پفاندر نومیده، د مسلمانانو او هندوانو د عیسایي کولو په شوق هندوستان  ،ز کې یو جرمنی مبلغ چې۷۵۳۹په 
ته راغی، ده د مسلمانانو په اړه فکر کاوه چې اوس یې د زوال وخت دی او نور نو شیمه په کې نه ده پاتې، مېرمن 

کارل پفاندر »ډلې( کې لیکي: اورل پاول، په خپل کتاب)تر بغاوت د مخه هندوستان کې مسلمانان او د عیسایانو تبلیغي
چې د اسالمي نړۍ بدې ورځې او د اروپایانو سیاسي، اقتصادي قدرت ته وکتل نو دا نتیجه یې واخیسته چې مذهبي 

پفاندر ګومان کاوه چې د مسلمانانو اشراف، مالیان او عادي خلک چې د « ارزښتونه به هم د اروپایانو زورور وي
 ین یې باور کم شوی نو په اسانه به عیسایت ته واوړي.زوال په حالت کې دي، په خپل د

دغه وخت چې په هندوستان کې سیاسي قدرت د عیسوي مبلغانو پر خوا وو، خو له بلې خوا مسلمان علماء په دې پوه 
شوي وو چې باید د خپل دین دفاع د دلیل په مټ وکړي، نه د احساساتو په زور، نو دوی د بایبل له هغو ژباړو چې 

هغه څوک چې په دې زمانه کې د مناظرو وي مبلغانو د خپل دین د خپرولو په نیت کړې وې، پوره ګټه واخیسته. عیس
، وزیز خان له عیسوي مبلغانو سره د د میدان اتل شو، هغه یو مال نه، بلکې یو ډاکټر وو، چې وزیرخان نومیده
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 5تر 5 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

 

ولو یې نیوکې کړې وې، لوستي وو. دی چې په مقابلې لپاره په اروپا کې چاپ شوي کتابونه چې د عیسایت په اص
نوي پوهه پوره سمبال ؤ، کارل پفاندر ته یې په څو بحثونو کې ماته ورکړه، چې په اخر کې مات شوی او پفاندر له 

 هندوستان څخه ووت.
په  وود نولسمې پېړۍ د مذهبي مناظرو یو اهمیت په دې کې دی چې د دغو بحثونو په نتیجه کې ځینو مسلمانو علما

تېره سرسیداحمد خان او مولوي چراغ علي له نویو ارزښتونو سره د اسالم د تعلیماتو د تطابق لپاره د اسالم نوی 
تفسیر او تعبیر وړاندې کړ. سرسیداحمدخان او مولوي چراغ علي د عیسوي مبلغانو په وړاندې د خپل دین د دفاع په 

دوی نظریاتو د مسلمانانو د اکثریت توجه جلب نه کړه او د دیوبند  څنګ کې، اسالم ته له مترقي لیدلوري وکتل، خو د
علماوو له خپلو دودیزو او رواجې مفکورو سره ډېر ژر د هند په مسلمانه ټولنه کې نفوذ وکړ، چې په نتیجه کې زموږ 

محدود  کې د دوی لیددیني علماء یو ځل بیا د اکبر پاچا په زمانه کې خپل پخواني دریځ ته ستانه شول، د نړۍ په باره 
)ډاکټر مبارک علي:د تاریخ ننداره، د اسدهللا شو او د لید محدودیت دوی د نوي زمانې د غوښتنو له درکه عاجز کړل.

 غضنفر پښتو ژباړه(
 په درناوي
 پای
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