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 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

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

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

 
 

  

   ۲۰۱۹/ ۰۹/ ۱۹                                            ملیداکتر محمد ا
  

 رد ې کنید اسد بودا د ل
 

دا لیکنه چی نجیب نامی استولې ده ما سر تر پایه ولوستله دا مقاله تر هر څه دمخه د لیکونکي له تخلص ښکاری  
یزید لعین او امام حسین رض ورباندی ایښی که صحیح  چی د اسالم او مسلمانانو ضد دی هسې نوم یی د جنګ 

ولوستل شی شروع یی په انکار د بعثت او نبوت د نبی کریم ص د هللا ج لخوا ده په حقیقت کی اسدبودا نه په  
شیعتوب عقیده لری نه په سنیتوب غالبا" هڅه یی کړی چی د ایرانی توده یانو چی د غیر اسالمی عقیده تر څنګ د 

نژادی اختالفات لری ددغه ډلې له نشراتو او ویب سایتو لکه دا نور اماتور په اصطالح لیکونکي چی  عربانو سره
کت او پست وکړی بیا ورڅخه یو بی مفهومه ګډوله جوړه کړی چی نه یی امال ء صحیح وی نه انشاء محتوا خو 

چی پدې رقم ضد اسالمی لیکنو له   هسې هم نه وی نو اسد بودا هم دا کار کړی دی، او بل دلیل یی ممکن دا هم وی
 .ځان څخه سلمان رشدی جوړ کا او بیا غرب ته دپناهنده ګی یو دست اویزجوړ کړی 

ددغه بی اساسې لیکنې چی صرف د اسد بودا د خیټالوجی څخه راوتی ځوابول یی په هر مسلمان چی پدی ارتباط 
 :ه سنی په الندی دالیلو معلومات ولری حتمی او ضروری ګڼم دا که شیعه مسلمان وی او ک

د پیغمبر ص بعثت په عربستان کی د هللا ج لخوا او نزول د وحی د جبریل امین په واسط په جبل نور یا غار   -۱
 حرا کی لدی انکار اوهغې ته دا دلیل جوړول چی پیغمبر ص د

 .سیاسی قدرت د کسب لپاره د مبارزې ډګر ته راوتي وو د اسالمی عقیده سره مخالفت دی 
د رسول کریم ص نبوت او پیغمبری نه منل اوشک کول کفر دی په قران کریم کی د رسول کریم ص د پیغمبری -۲

 :بشارت د عیسی ع له خولې داسې راغلی 
زه د هللا ج استازی یم ستاسو لپاره تورات تصدیق کوم چی زما تر پیغمبری مخکی دی او تاسو ته زیری درکوم په  

وسته له ما راځي او نوم یی احمد )محمد ص ( دی. دا دقرانکریم ایت دی ، منکر د یوه قدوم د هغه پیغمبر چی ور
حرف دقران او یا هم ټول قران ته د اسالم د علما په نزد کافر بلل کیګی اوس دلیکونکی ، نشر کونکي او 

 .تشویقونکي د پدی مورد فکر وکړی چی په عقیدوی لحاظ په کومه خوا کی راځي
بنسټه تهمت چی پیغمبر ص د قدرت شوقی وو نو د بنی امیه څخه یی غوښتل قدرت تر السه کړی ،  ناروا او بی -۳

لیکونکی د عربستان له تاریخ څخه دومره بی خبره دی چی حتی پدی نه پوهیګی چی له کوم وخت څخه تر کله د  
ای څخه راغله او بیا څه  قدرت واګی د بنی هاشم سره وو دلته غواړم لنډ د مکه تایخ چی کومه قبیله له کوم ځ

 :ورباندی شول مختصرا" توضیح کړم 
اولین قبیله د جرهم وه چی د یمن څخه یی مکه ته هجرت کړی وو په همدغه وخت کی بی بی هاجر او اسماعیل ع  

م کاله په مکه کی دواک چاری په الس کی لرلې بیا د خزاعه قبیله  ۲۰۷هم په مکه کی مسکن ګزین شول جرهم تر 
کاله ددوی په واک  ۳۰۰با له ملک څخه یی مکه ته هجرت وکړ او د جرهم له قبیلې یی واک ونیو او تقریبا" چی د س
 .کې وو 

میالدی قرن سره برابره ده او قریش د کنانه  ۵وروسته له دری سوه کالو قریشو په مکه تسلط پیدا کړ چی دا 
، د قریشو مشری هغه وخت قصی بن کالب کوله   اوالدونه دی چی نصب یی د عدنان په سلسله اسماعیل ع ته رسي

او دکنانه ځوی وو او د دارلندوې بنسټ یی کیښود له قصی وروسته عبد مناف دقریشو مشری کوله بیا ځوی هاشم 
مشری کوله او د هاشم له مرګ وروسته نوبت دعبدالمطلب رسیګی او بیا ابوطالب نو دپاسنی تاریخی شالید په  

هسې هم د مکه اشراف او د کعبې متولیان وو ضرورت د قدرت د مبارزه په څه کې وو ؟  اساس نو بنی هاشم خو 
خو حقیقت دا دی چی ابوسفیان د قدرت د رسیدو لپاره د بنی هاشم سره رقابت درلود ، د تاریخی حقایقو پر بنسټ 

 .اسد بودا حقایق سر چپه لیکلی
نیت ته دعوت کړل په یوه خوله بنی هاشم چی د پیغمبر له کله چی پیغمبر ص مبعوث شو او د مکی اعراب یی وحدا

 .ص خپله قبیله وه او هم بنی امیه او ټول قبایلو ورسره په مخالفت کی ودریدل
اسد بودا د بودا په کومه مغاره کې ابلهانه چله وهلی چه وایی پیغمبرص د بنی هاشم ته د قدرت اخیستو په خاطر 

بنی امیه په قدرت اختالف وی نو بیا د پیغمبرص تره ابولهب ولی ورسره  مبارزه کوله که چیرې د بنی هاشم او
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 german.de-maqalat@afghan  وږ سره اړیکه ټینگه کړئله م ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه در افغان 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

 

اختالف درلود خو حقیقت دا دی چی د اعرابو ټولو قبیلو په شمول بنی هاشم او بنی امیه د رسول کریم ص د نبوت 
 خالف وو اول یی له رسول کریم ص وغوښتل چی موږ د مشری منو خو صرف موږ له بت پرستی مه منعه کوه

که مال او منال غواړی په سر او سترګو خو رسول کریم ص د اعرابو اشرافو او سردارانو ته وویل که چیری لمر 
می په یوه الس کی او سپوږمی می په بل الس کی کیږدي زه به د وحی او رسالت ددعوت څخه په شا نه شم نو بیا 

 .درلود  څنګه کیدی شی چی د ابوسفیان سره یی په قدرت او تجارت مخالفت
د رسول کریم ص هجرت د الهی حکم پر بنیاد شوی نه د پیغمبر ص د خوښې پر اساس بهترین ثبوت یی دا دی -۴

چی هللا ج فرمایی چی زما پیغمبر هیڅ شی د خپل هوا او نفس څخه ندی ویلی مګر چی ما ورته وحی کړی دا بلکل  
چی د رسول کریم ص په اقوالو او افعالو سره مباحثه  قطعی ثبوت دی نور اصال" د بحث وړ د مسلمانانو لپاره نده

وکړی د نورو ادیانو پیروان لکه بودایان ، هندوان ، عیسویان او یهودان د هغوی دریځ معلومدار منفی او د عناد  
 .څخه ډک دی 

ل کریم ص  د مسلمانانو اولین هجرت حبشې ته او دوهم هجرت یی مدینه منوره ته د هللا ج په امر وا نو که د رسو
هدف دبنی امیه د تجارتی الرې بندول وو نو بیا حبشې ته یی ولې خپل پیروان د جعفر طیار په مشری ولیګل ؟ دا  

 .او دیته ورته سوالونه اسد بودا او انډیواالن یی ځواب کولی شی دا ګز دا میدان 
د ابوسفیان او یا هم د خپلې    بل ښکرور دروغ چی رسول کریم ص د بنی امیه سره اختالف درلود او عثمان رض-۵

قبیلې په پلوی فعالیت کا حال دا چی عثمان رض خپله ټوله سرمایه د اسالم لپاره مصرف کړه د همدغه فداکاریو په  
نتیجه کی رسول کریم ص خپلې دوې لورانې ورته په نکاح کړې او له همدی امله یی لقب ذی النورین وا دا هم د  

 .کوم تاریخی سند لری او نه هم موءرخینو داسی کوم شی نقل قول کړی  اسد بودا د خیټې خبرې دی نه
د بی بی عایشې او علی رض جنګ هم متاسفانه د سو تفاهم جګړه وه چی دواړه لوری ورباندې معترف او -۶

 .پیښمان وو 
دی پدی   په امام حسن رض تهمت د خوشګزرانی نتنها چې حقیقت نلری بلکل یوه تهمت دی او د منطق څخه لرې -۷

 .چی یو انسان او دوه زره ښځې دا هم احمقانه او بی بنیاد تهمت د پیغمبر ص په لمسی دی 
 .د امام حسین جنګ د یزید ملعون ، مخمور او لیونی سره د قدرت جنګ نه بلکې د حق او باطل جنګ دی -۸

یه د خپل ژوند په اخرو کالو  حقیقت د اختالف د امام حسین رض او د یزید د جنګ د خالفت او سلطنت دی چی معاو
 .کی یی اساس کیښود 

امیر معاویه د خپل عمر په اخر کی خپل لیونی دایم الخمر ځوی یزید چی په صحرا کی لوی شوی او روځل شوی  
وو خپل ځای ناستی یا ولیعهد کړ ، او دا کار د مغیره بن شعبه په مشوره وشو هغه هم داسې چی معاویه رض 

شعبه د کوفه له حکومت معزول کړی او پر ځای سعید بن عاص مقرر کړی مغیره بن شعبه د غوښتل چی مغیره بن 
دغه خبر دارویدو سره سم شام ته والړ اول یزید وهڅاوو چی پالر یی اوس زوړ شوی باید خپل ځوی خپل ځای  

الر معاویه سره ناستی کړی خو یزید پکی شک وکړ چی معاویه به یی ومني ؟ خو بیا هم یزید دا مطلب له خپل پ
 .شریک کړ او معاویه ترې و پوښتل چی دا نظر چا در کړی یزید ورته وویل مغیره بن شعبه 

امیر معاویه مغیره بن شعبه احضار کړ ورڅخه ویی پوښتل یزید څه وایی دا کار ممکن دی ؟ مغیره فورا" ورته 
منځ ته شوه ستا له مرک وروسته هم دا  وویل د عثمان رض د شهادت څخه وروسته څومره اختالف او خونریزی ران

کار شونی دی که غواړی چی فتنه رانمنځ ته نه شی یزید ته په خپل ژوند بیعت راټول کړه زه حاضریم چی د کوفه  
څخه بیعت راټول کړم او زیاد به د بصره له خلکو بیعت یزید ته راټول کړی ، بیا معاویه د مدینې حاکم مروان بن  

چی زه زوړ شوی یم ډاریږم چی وروسته له مرګ څخه مې خلک ممکن په اختالف کی شی  حکم ته احوال ورکړ 
نو د مدینې له خلکو سره مشوره وکړه چی جانشین انتخاب کړم او که یی نکړم ؟ددوی مشوره ما ته مهمه ده ،  

ته لیک  مروان د مدینې له خلکو سره مشوره وکړه خلکو وویل نیک نظر دی وروسته لدی امیر معاویه مروان
 .واستاوا چی دیزید بن امیر معاویه لپاره بیعت واخلی 

مروان د امیر معاویه لیک په مسجد کی ولوست خلک د امیر معاویه په سوء نیت پوه شول خلکو احتجاج وکړ 
عبدالرحمان بن ابوبکر خلکو ته وویل معاویه د امت محمدی اختیار د انتخاب د خلیفه چی د امت د علني بیعت په 

یجه ټاکل کیږي ورڅخه اخلی او د هرقل په شان دولت جوړول، غواړی خالفت په مورثیت بدل کړي پدی ترتیب نت
 .حسین رض ، عبدهللا بن زبیر هم مخالفت وکړ 

 .مخالفینو چی هر یو یی د پیغبر اصحاب او د پیغمبر د نیږدې یارانو اوالدونه وو امام حسین رض خپل مشر کړ 
معاویه په رشوت ، زور او نیرنګ د شام او اعراق بیعت واخیست مدینې ته الړ او هلته یی د امام حسین رض ،  
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عبدهللا بن زبیر او عبدهللا بن عمر سره مالقات وکړ خو هغوی په مرګ داسی تهدید کړل چی د هر یوه په سر یی 
مخالفت وکړ سرونه ورڅخه غوڅ کړی پدی  دوه د دوو تورو لرونکي سپاهیان یی مقرر کړل که چیرې یی اندک 

 .شکل یی د مدینې د خلکو څخه بیعت واخیست
وروسته لدی امام حسین رض مکې ته والړ د کوفیانو سره یی رابطه ټینګه کړه هغوی امام حسین رض ته دعوت 

 .سی وکړ چی کوفې ته ورشی او ددوی امامت وکړی یعنی مشری یی وکړی دوی به د یزید والی له کوفی وبا
امام حسین رض خپل د کاکا ځوی مسلم بن عقیل کوفی ته ولیګا چی حقیقت معلوم کړی د مسلم په رسیدو کوفیان 

ورڅخه ښه استقبال وکړ او خپل بیعت یی د امام حسین رض سره وکړ ، مسلم چی د کوفیان ښه وضعیت ولید امام 
 .حسین رض یی و هڅاوا چی کوفې ته راشی 

 بن زیاد یی کوفه ته ولیګا چی کوفیان توبیخ کړی ، کوفیانو چی ډارن خلک وو مسلم یی یزید چی خبر شو عبیدهللا
 .تنها پریښود او عبیدهللا هغه مړ کړ 

امام حسین رض د خپل اهل بیت سره کوفې ته نیژدی فرزدق شاعر ولید د کوفیانو د نیت په مورد یی ورڅخه  
سره دی خو تورې یی د یزید سره دی ددی سره امام حسین رض   وپوښتل . فرزدق وویل : د کوفیانو زړه له ستاسو

کوفه ته په داسې حال کې ورسید چې یزیدیانو مسلم وژلی وو او کوفیان یی سرکوب کړی وو امام حسین رض  
غوښتل چی بیرته وګرځي خو د مسلم ورڼو د خپل ورور د انتقام غوښتنه وکړه او امام حسین رض هم ددوی مشوره  

برابره جنګ ددوی او یزیدیانو تر نمنځ وشو او امام حسین او یاران یی تر اخري سلګی د یزیدیانو سره  ومنله یو نا
 .وجنګیدل او ټول په میړانه مړه شول او زنانه او ماشومان یی اسیران شول چی وروسته یزید مدینې ته واستول 

 .دا د امام حسین رض د اختالف حقیقت د معاویه او یزید سره دی
و د بیان ازادی صحیح ده خو چې د نورو خلکو عقایدو او ادیانو ته توهین نه وی متاسفانه یو څو نور هم دا ډول  ګران

مضامین په پورتال کې کله نا کله نشر کوی ځوابول یی اسانه دی خو هغوی معاف پدی دی چی روانی تکالیف لری  
. 

 وما علینا اللبالغ
 داکتر محمد ایمل

 سدنی
 :منابع

 قرانکریم
 تاریخ سیاسی اسالم موءلف داکتر حسن ابراهیم حسن 

 محمد ص پیغمبر را که از نو بایدشناخت
 سیرت نبی
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