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  ٣تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

  ٢٠١٧/ ٠١/ ٣٠                                                                                      محمدانور آڅړ
  

  استاد اکاډميسين سيستاني صاحب د نقد په اړه د
  

باندې د دروند استاد اکاډميسين ) افغانستان در پنج قرن اخير(د ميرمحمدصديق فرھنګ په تاريخ

  :د نقد په اړهسيستاني صاحب 

لګول د نړۍ په ټولو اديانو کې منع ګرځول شوي دي، په ) تھمت(زيان رسوونکي دروغ، يا تور

  .اسماني کتابونو، تورات، انجيل، قرآن حکيم او په نور ديني کتابونو کې دروغ ويل جواز نه لري

نيوي په اړه په لسو فومانونو کې له ناوړو او بدو کړنو څخه د مخ) ع(َ په تورات کې د موسی

Vندې ھدايات راغلي دي، چې موږ يوازې پنځه حکمونه ليکو او نھم حکم د دروغو په تړاؤ دی چې په 

  :اړونده موضوع پورې اړه لري

  ... .ــ د خپل مور او پ�ر احترام کوه ۵

  .ــ قتل مه کوه۶

  .ــ زنا مه کوه٧

  .ــ غ�مه کوه٨

  .ــ د ھيڅ چا پر ضد د دروغو شاھدي مه وايه٩

ــ د بل سړي کور ته د طمعې په سترګه مه ګوره، د ھغه ښځې، غ�مان، غوايانو، خرونو يا ١٠

پورې؛ ١٢/١٧، باب،٢٠ِد ھجرت سفر، (. ھر څه چې ھغه يې لري، د طمعې په سترګه مه ورته ګوره

  )، ايت١۶/٢١، باب، ۵ِد تثنيه سفر، 

  :ھکله داسې ويل شوي ديد عيسويانو په ديني کتابونو کې ھم د درواغو د نه ويلو په 

، ټګي مه کوه او د خپل مور او د درواغو ګواھي مه کوهقتل مه کوه، زنا مه کوه، غ� مه کوه، « 

  )، ايت١٩، باب، ١٠د مرقس انجيل،(» پ�ر عزت کوه

 ټګي مه کوه، د خپل مور او د درواغو ګواھي مه کوه،قتل مه کوه، زنا مه کوه، غ� مه کوه، «

  )، اياتونه١٩/٢٠، ١٩متي انجيل، (» د خپل ګاونډي سره د ځان په شان مينه کوهپ�ر عزت کوه او

د بودا د دين په اخ�قي کړنو کې ھغه ناوړه کړنې او دروغ چې بايد تر سره نه شي، د بودايانو 

  : په پنځو حکمونو کې راغلي دي) مھاتما ګوتم بود(لوى مصلح 

 .» او نشه لرونکي توکي مه څښئغ مه وايئ،درواقتل مه کوئ، غ� مه کوئ، زنا مه کوئ، «

  )مخ١٠٦اديان زنده جھان، (

په پنځو فرمانونو کې د دروغو او ) مھاويرا(دا رنګه د ھندوانو د جېن مذھب بنسټ ايښودونکي 

  : نورو ناوړه کړنو په تړاؤ ليکل شوي دي

  .ــ غ�، مه کوئ١
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  .ــ بې عفتي، مه کوئ٢

  . کوئــ  په زړه کې د کوم شي، ھوس مه٣

  .، مه وژنئ)ذيروح(ــ ساه کښ۴

  .ــ  درواغ، مه وايئ۵

د زرتشت د دين، د چين د حکيم کنفوسيوس، تايو او نورو اديانو په ھداياتو کې ھم دروغ يا تور 

  . لګول مردود ګڼل شوي دي

په قرآن عظيم کې د ټولو دينې کتابونو په پرتله په  ښه او څرګنده توګه په تور پورې کوونکو 

روغ ويونکو باندې لعنت ويل شوی دی، ظالمان، ناپوھان، نامراده، دوکه کوونکي، تباه کوونکي، او د

ھVکوونکي، رسوا شوي، شرميدلې او په داسې نورو بدو ردو نومونو ياد شوي دي او په دواړو 

  . جھانونو کې د سزا وړ بلل شوي دې

ت ھم له منځه وړي او Vندې  دروغ ويل د انساني اخ�قو له نظره د سړي سړيتوب او شخصي

  :بيت د دروغ ويونکو په ھکله ويل شوی دی

   سپک شيد دروغو په ويلو ھسې

  لوی سړی وي د ھلک په شان الک شي

   :دروغ ويل په څو ډوله دي

يو ډول داسې دروغ چې ويل يې د ګناه پر ځای ثواب لري، ھغه داسې چې د دوو دښمنو خواوو 

  .) ، ټوک٣صحيح بخاري، : وي حديثنب(تر منځ روغه جوړه پرې راشي

چې د خلکو په ) روا دروغ( کې ھم د پټو خبرو کول،ايت١١۴په، : د قرآن کريم، د نساء سورت

  . منځ کې روغه پرې راځي او د هللا د رضاء لپاره وشي د ثواب کار بلل شوی دی

خت لپاره بل ډول داسې دروغ دي چې په شفاھي توګه وويل شي او د خلکو په منځ کې د لږ و

  .ناوړه اغېز رامنځ ته کوي او زيانونه يې د تل لپاره نه پاتې کيږي

دريم ډول ھغه دروغ دي چې په تاريخونو کې وليکل شي او د اوږدې مودې، يا د تل لپاره زيان 

رسوونکي وي، لکه د مرحوم ميرمحمدصديق فرھنګ تاريخې دروغ، چې د سياسي فعاليتونو له امله د 

وا بندي شوی ؤ او وروسته حکومت ته تسليم او س�مي شو، نو د خپلې کينې او وخت د حکومت لخ

تعصب له امله يې په خپل تاريخ کې داسې درواغ ليکلي دي چې ھم يې خپل ځان او ھم يې خپل تاريخ 

  .کړ او د پښتنو او نورو قومونو په منځ کې يې کرکې راوپارولي) بې باوره(کوټه

ًي توګه تاريخ ليکونکی، په خپل کتاب کې قصدا لږ درواغ ھم وليکي نو که يو ليکوال، په ځانګړ

کوم رښتيني مالومات يې چې ليکلي وي په ھغو باندې ھم پوره باور نه کيږي د شک په سترګه ورته 

خبره ترې جوړيږي، د دا ډول تاريخي دروغو له امله نه يوازې دا ) د شپون او ليوه(کتل کيږي او ھغه 

  . ځان بې ارزښته کوي، بلکه د خپلو اوVدونو لپاره ھم، يو تور داغ پريږديچې ليکوال خپل

له ھغې را په ديخوا چې ما د سيستاني صاحب يوه : چې په ھکله يې يوه بېلګه وړاندې کيږي

ولوستله، چې » ...يک نګاه انتقادي بر تاريخھای غبار و فرھنګ«) کتاب(اوږده څېړنيزه علمي ليکنه
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ليکل شوي ده، د مرحوم غبار او فرھنګ تاريخونو ډٻريو مالوماتو ته د شک په  مخونو کې ١٨٩په 

سترګه ګورم او د خپلو ليکنو لپاره کوښښ کوم د ھغو ماخذونو کتابونه وګورم چې دوی يې حواله 

  . ورکړي ده او يا اړونده موضوع په نورو منابعو کې ولټوم

ه مې ولوستله، نو د مرحوم بله دا چې وروسته له ھغې چې د سيستاني صاحب ليکن

ميرمحمدصديق فرھنګ زوی، امين فرھنګ چې د ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې د اقتصاد وزير 

ؤ، ھغه خاطره را په ياده شوه چې مرحوم انجنير محمدعمر ارين چې د خوست وVيت د اقتصاد رئيس 

له چې دفتر ته ننوتلو نو د او ډٻر ھوښيار سړی ؤ، يو ځای د وزير صاحب فرھنګ دفتر ته ورغلو، ک

سکرټريت له شعبې نه نيولې د وزير صاحب تر دفتر پورې، په ټولو کړکيو کې د ښکلو غږ لرونکو 

مرغيو قفسونه ځای پرځای شوي وو چې د ھر چا پام يې وراړولو او زموږ لپاره دا په افغانستان کې 

تر څخه راووتو ارين صاحب يوه نوي او حيرانوونکي خبره وه، کله چې د فرھنګ صاحب له دف

باغ (وګوره فرھنګ صاحب څومره بافرھنګه شخصيت دی چې له رسمي دفتر څخه يې ژوبڼ«:وويل

په ھر حال زما نيت دا نه دی چې زه امين فرھنګ سپک کړم، ھدف مې دا » ... .جوړ کړی دی) وحش

  .دی چې د پ�ر د ښو او بدو له امله اوVدنو ته ھم مخ وراړول کيږي

َويل په ځانګړي توګه په تاريخونو او خاطرو کې لويه ګناه ده، که څوک له خدای تعالی دروغ 

څخه وشرميږي او سالم وجدان ولري نو بايد په قصدی توګه د خپلو شخصي موخو لپاره په تاريخونو 

  . کې دروغ او جعلکارۍ ونه کړي

 را از کي آموختي؟ از بې ادب:(او موږ يې بايد د نورو له تېروتنو څخه زده کړو لکه چې وايي

څخه پند واخلو چې په خپلو ھر ډول ليکنو ! نو په دې بنسټ، موږ بايد د فرھنګ له فرھنګي ليکنو) ادبان

کې له ھر ډول دروغو او قومي، ژبني، مذھبي او نورو بې�بېلو تعصباتو څخه په ټينګه سره ډډه 

خصي او قومي تعصب له امله درواغ که يو څوک د مرحوم فرھنګ په شان د خپل ش: وکړو، ځکه چې

وليکي او تر يوې مودې پورې د چا ورته پام نه شي، په پای کې به د لوی استاد سيستاني صاحب په 

او له لوی استاد څخه لويه مننه کوم چې د . شان خلکو سره مخ شي او ټول دروغ به يې په ډاګه شي

  . کرکې او دښمنيو مخه نيسيدروغ ويونکو دروغ رسوا کوي او د افغانانو تر منځ د 

  په درنښت

   پای                                                            

  

   

 


