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  4 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، يکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ل: يادښت 

  

  2017/ 19/3                                                                                            محمدانور آڅړ

  

 ډاکټران او ځانمرګي په قرآن کې
   دريمه برخه

  
  :د نړۍ په بې.بېلو اديانو او مذھبونو کې، د ځانمرګو د ځانوژنو ډولونه او نورې کړنې

نو اعمال د نړۍ په يو شمېر اديانو او منحرفو مذھبونو کې ليدل کيږي، لکه د د ځانمرګو بريدو
اسرائيلو، پخوانيو جاپانيانو او د ھندوانو د جين په دينونو او د اسماعيليه فرقې په د ننه د نزاريه ډلې په 

  .مذھب کې

 کچه تر سره شوی د تاريخ په اوږدو کې، د ځانمرګو بريدونو عمليات په نوموړو دينونو کې په پراخه
  .مھم ارکان تشکيلوي) عقايدو(دي، چې د جاپانيانو او نزاريه ډلې د ګروھو

  :ځانمرګي) يھودي(اسرائيلي
د خپلو شرارتونو د پلي کولو په موخه نړيوالو ته ګواښونه کوي، که څوک ) صيھيونستان(نني اسرائيل

په شان به انتحار ) سامسون(مشريې پر وړاندې ودريږي نو د اسرائيلو د يو تن پخواني انتحاري 
وکړي، په دې مانا چې د خپلو مخالفينو پروړندې به اټومي وسله وکاروي، چې په پايله کې به اسرئيل 

  .او مخالفين دواړه له منځه و]ړ شي

د اسرائيلو دغه انتحاري مشر چې اسرائيل يې خپل اتل بولي، د فلسطينيانو لخوا په دواړو سترګو ړوند 
 پر ھغو فلسطينيانو باندې يې ځانمرګی بريد وکړ چې په خپل معبد کې راټول شوي وو، شوی ؤ او

د اسرائيلو په دغه انتحاري مشر باندې د دوی په . راټول شوي کسان يې له ځان سره يو ځای ووژل
مذھبي منابعو کې اوږدې خبرې ليکل شوي دي چې له ھغې څخه ھغه برخې چې پر موضوع پورې 

د ] معبد[سامسون يې له زندان څخه د معبد د ننه راوست، ھغه يې د«:نډو کرښو کې ليکوتړاؤ لري په ل
په منځ کې ودرولو، چې په ھغو ستنو باندې د معبد چت و]ړ ؤ، سامسون ھغه ماشوم ) مټو(دوو ستنو

چې د ده ]س يې نيولی ؤ او دی يې رھنمايي کولو 
 په دواړو ستنو باندې] د معبد[زما ]سونه : وويل

دغه مھال معبد له . کېږده، غواړم تکيه پرې وکړم
خلکو ډک ؤ، پنځه تنه د فلسطينيانو مشران، د درو 
زرو کسانو سره، د سامسون د ليدلو لپاره ناست وو او 

سامسون خدای ته دعا وکړه، . دی يې مسخره کولو
ياد مې کړه، يو ! ای خدايه، زما خدايه: داسې يې وويل

 ترڅو د خپلو سترګو غچ، ځل بيا زما ځواک راکړه،
ھغه وخت سامسون خپل . له فلسطينيانو څخه واخلم

پريږده «: ]سونه په ستنو باندې کېښودل ويې ويل
بيا يې په  ».چې له فلسطينيانو سره يو ځای مړ شم

ټول ځواک سره پر ستنو باندې زور وکړ، د معبد چت 
د فلسطينيانو د مشرانو او ټول ھغه کسان چې ھلته 

د ھغو کسانو شمېر چې ده د خپل . و راولويدناست و
مرګ په وخت کې ووژل له ھغو کسانو څخه زيات ؤ 

  )سامسون د فلسطينيانو د معبد د ورانولو په حال کې (          ».چې ده د خپل عمر په اوږدو کې وژلي وو

  )٣٠تر٢۶باب،١۶: د قاضيانو کتاب: لرغونی عھد(
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  )سمورای(جاپانې ځانمرګي

څخه د ځانمرګو بريدونو عمليات د خپلې ديني ) ،ز١٩۴۵( وړاندې له دوھمې نړيوالې جګړېجاپانيانو
پر بنسټ ترسره کول، دوی امپراتور پرست او وطن پرست وو او خپلو ) عقيدې(او نژادي ګروھې

د جاپانيانو ځانمرګي جګړه ييز عمليات د دوی د ) ١(.امپراتورانو ته يې د خدايانو په نظر کتل
په نوم د جګړې ډٻر ) د زړورو تګ�ره/ پوشيدو(يوه مھمه برخه وه، چې د ) د خدايانو ]ر/ وشينت(دين

په نوم ياديږي ) سموراى(منظم اداب او ځانګړي قواعد لري، چې د جاپان د جنګي سرتيرو يوه ډله د 
 د خپلې) ستاوه(عملي کوي، سمورای له ځان سره دوه تورې لري، يوه د جګړې او بل کوچنی خنجر

. ماتې، خطا کارۍ او يا نورو ځانګړو حا]تو په وخت کې د ځان وژلو په موخه له ځان سره ساتي
سمورای په جګړه کې په چا رحم نه کوي او له بل چا ھم رحم نه غواړي، سمورای يوازې د خپلو وسله 

اميل والو دښمنانو سره مخامخ او په سپين ډګړ جګړيږي، سمورای د اسماعيليه د نزاريه ډلې، ت
پرړانګانو، ننيو داعشيانو، طالبانو او نورو پرخ�ف په بې وسلې، بې وزلو او په بې دفاع خلکو باندې 

خپل دښمن ته په ) د پښتونولۍ په شان(نه کوي، ) ناځوني(بريدونه نه کوي، دوی په جګړو کې غولونه 
مالوماتو لپاره ولولئ، د ډٻرو (. جګړه کې سپکې سپورې نه وايي او د دښمن د مړي بې عزتي نه کوي
  )مخونه۴۴٠- ۴٣٩د جان بي ناس، تاريخ جامع اديان، د علي اصغر حکمت فادسي ژباړه، 

او ) ھاراکيري( جاپانيانو د تاريخ په اوږدو کې د خپلو جګړه ييزو اصولو سره سم ډول ډول ځان وژنې
کال ) ،ز١٩۴۵(تربريدونه تر سره کړي دي او خپله خاوره يې ) الھي باد/ کاميکازه(ځانمرګي 

د پرديو له تيريو څخه ] تز ھغې چې د امريکايانو لخوا اټومي بمونه نه وو پرې استعمال شوی[پورې
  )٢(. داسې ساتلي وه چې ھيڅ يو تن بھرني د دوى پر خاوره باندې پل نه دى ايښى

ای (د جاپان خلکو داسې باور درلود چې ھغه مھال چې نړۍ اوبو نيولي وه، د کامی خدای زوی
څخه  ) رنګين کمان(د اسمان او سمندر په منځ کې د شنې زرغونې) ای زانامي(او لوريې) زاناګي

]ندې زرينې سيمې ته کتل او غوښتل يې چې په ھغه کې ځای پرځای شي، نو يو مھال ای زاناګي، 
 کړه د نيزې خپله نيزه د سمندر په اوبو کې ووھله او په ]ندې خټو کې يې تاؤ کړه، کله يې چې راپورته

په څوکه باندې خټې نښتي وې، د خټو څو ټوټې له نيزې څخه د بحر پر مخ باندې وغورځيدې، د وخت 
... د نړۍ لومړنۍ ځمکه، يعني د جاپان اته ټاپوګان جوړ شول ] له ھغو خټو څخه[په تيريدو سره

له دې امله ده ) ٣(.... له اسمان څخه د شنې زرغونې په ]ره ځمکې ته راکوز شول] نوموړي خدايان[
چې جاپانيان خپله خاوره د خدايانو خاوره او د خدايانو کور بولي او خپل ځانونه د امپراتور له نسل او 

د امپراتور امر د خدای امر ګڼي او د خپل ھيواد ساتل د خدايانو د ځمکې د ساتلو . وارثينو څخه شميري
ه دوھمه نړيواله جګړه کې د امپراتور په امر او د په مانا دي، د دې عقيدې پربنسټ جاپاني پيلوټانو پ

خپل ھيواد د ساتلو لپاره د باروتو او تيلو ډکې الوتکې ھوا ته الوزولې او د امريکايانو د لويو لويو 
. په وايي) الھي باد/ کامي کازه(جاپانيانو ځانوژونکو بريدونو ته د . بحري جنګي بيړيو سره يې جنګولې

  )مخ٧۶حسن افشار،: ی ژاپني، ژباړهدينھا: ميچيکو يوسا(

،ز په اکتوبر کې د ١٢٧۴خدايي باد، وايي، چې د، / چاپانيان خپلو ځانمرګو ته له دې کبله کامي کازه
سرتېري د جاپان په کيوشو ښار د يرغل په موخه روان او د چين په بحر ) ٢۵٠٠٠(قوبي� قآن مغل

،ز کې ترسره کړ چې دا ١٢٨١م يرغل يې په کې د بحري طوفانونو سره مخ شول او وځپل شول، دوھ
ځل ھم د سمندري طوفانونو له امله يې، کښتۍ له لويو تيږو او يو تربله سره ټکر شوې، د مغلو سرتيري 

جاپانيانو ھغه سمندري باد، ... په اوبو کې ډوب شول او ځيني يې جاپانيانو ته ژوندي په ]س ورغلل 
غيبي برياليتوبونو، د جاپانيانو باور د شينتو په دين باندې ] زيات  دغو )۴(. خدايي باد وبللو/کاميکاز

کړ چې د مغلو په ھرو دوو بريدونو کې لوی بحري بادونه په مناسب وخت کې راورسيدل او د 
يرغلګرو جنګي کښتۍ يې ډوبې کړې، د مغلو ډٻر عسکر ووژل شول، د جاپانيانو په ذھنونو کې دا 

تر ساتنې ]ندې دی او خدايان يې ) کامي يا د کامي زامنو(يانوواد يې د خداعقيده ]پسې پخه شوه چې ھي
د خطر په وخت کې الھي باد، د دوی د مرستې لپاره ورليږي، له ھغې نه وروسته چې کله به د جاپان 
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/ کامي(ھيواد له کوم بھرني خطر سره مخامخ شو د ھيواد حاکمانو به اع�ن وکړ چې جاپان د خدايانو
  ) مخ٨٣حسن افشار، : دينھای ژاپني، ژباړه: يکو يوساميچ(. ھيواد دی) ھسک

د چاپان د سمورای طبقي سرتيرو په جګړو کې د خپلې ماتې، خطاکارۍ، اعتراض، د چا سره د 
د (خواخوږۍ په اړه يا د کوم لوی ګناه له کبله ځانونه پخپله وژل، چې دغې عمل ته يې ھاراکيري يانې 

د خېټې د څيري / نوم نه خوښوي او د ھغې پرځای د سپوکو، جاپانيان د ھاراکيری )خېټې څيري
، که )لکه اوس مھال چې طالبان د ځانمرګو نوم نه خوښوي او فدايان يې بولي(کولو اداب، نوم کاروي

يو لوړپوړی تن به په مرګ باندې محکوم شو، خو د امپراتور لخوا به رحم پرې وکړی شو، نو د اعدام 
ته را ټيټ شو، چې په ستاوه باندې به يې خپله خېټه له چپ نه ښۍ او له حکم به ځانوژنې، ھاراکيرې 

،ز کې چې جاپان د اروپايانو تر فشار ]ندې راغی او د ١٨٩۵په . پاسه کوزې خوا ته څيري کوله
يې پريښودله، څلوٻښتو پوځي کسانو د اعتراض په توګه ځانوژنې وکړې، ھمدارنګه ] سيمه[ليائوتونګ

 له روسيې سره د جګړې په مھال د جاپان ډٻرو افسرانو او سرتېرو ځانونه ،ز کې١٩٠۵په کال 
که چېرې به يو شريف سمورای د خپل مالک لخوا . ووژل، ترڅو روسانو ته ژوندي په ]س ورنه شي

د جاپان يو تن جنرال نوګي ) ۵(... .سپک يا ورټل شو، نو د ده د کور پر وړاندې به يې ځانوژنه کوله
،ز کې د جاپان ١٩١٢سره يې په جګړو کې نړيوال شھرت موندلی ؤ، کله چې په چې د روسانو 

امپراتور ميجي مړ شو، نوموړي د خواخوږۍ پخاطر او په بله نړۍ کې د امپراتو له روح سره د ده د 
تاريخ جامع اديان، : جان بي ناس(. روح يو ځای کيدو لپاره د خپلې ښځې سره يو ځای، ځان وژنه وکړه

  ) مخ۴۴٠

وروسته له ھغې چې امريکايانو د جاپان په دوو 
باندې اټومې بمونه ) ھيروشيما او ناګاساکي(ښارونو

وغورځول، د جاپان امپراتور اړ شو چې متحدينو ته تسليم 
شي، د امپراتور د دې عمل په اعتراض کې يو شمېر 
جاپانيانو د جاپان د امپراتورۍ ماڼۍ پر وړاندې، ځانوژنې 

 ډلې په ]سي بمونو باندې ځانونه وکړې او يوې بلې
کله چې د جاپان د دفاع وزير جنرال آنامي ) ۶(.والوزول

له امپراتورسره يو ځای اړ شو جاپان تسليم کړي، د دفاع 
وزير له دې نړۍ څخه د خدای په امانۍ دوه ليکونه 

سھار څلور بجې د امپراتورۍ ماڼۍ ته مخامخ ... وليکل
په ستاوه باندې څيره کړه، ودريد، لومړۍ يې خپله خېټه 
تاريخ :ريچارد استوری. (بيا يې خپله غاړه غوڅه کړه
  )مخ٢٢٧جاپان، ترجمهء فيروزه مھاجر،

  
  )د جاپان د سمورای د ډلې يو تن ځانمرګی(                                                                  

  

  :ھندوان او ځانمرګي
تاميل ( د ځانمرګو بريدنو کړنې نه تر سترګو کيږي، کيدی شي د سري�نکا د د ھندوانو په مذھبونو کې

ځانمرګو بريدونو منشا په قومي بنياد باندې و]ړې وي يا د جاپانيانو له کامي کازه او يا له ) پړانګان
  . نورو تاريخي ځانوژنو څخه اخيستل شوي وی

بنسټ ) لبرٻشن ټايګرز اف تاميل(انګانو ،ز کې د تاميل پړ١٩٧۶د دې ډلې مشر پرابھکاران په ... 
،ز کې د تورو پړانګانو ګروپ جوړ کړ، تورو پړانګانو ځانمرګی ١٩٨٧تاميل پړانګانو په . کېښود

دوى چې به کله ځانمرګی بريد ته تيارې . بريدونه کول او اکثره غړی يې ځوانې او کم عمره ښځې وې
شر پرابھاکاران سره يوازې ډوډۍ وخوري او بيا د شوې نو دا وياړ به يې په نصيب کېده چې د ډلې م

مرګ په سفر روانې شي، د راجيو ګاندي ترور د تورو پړانګانو د دې نوی تاکتيک يعنې د انتحار يو 



  
 

 

  4تر 4  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئټينگه کړله موږ سره اړيکه  په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

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

،ز کال کې يې سري�نکا ١٩٨٧خورا کامياب مثال و، راجيو ګاندي چې کوم وخت صدراعظم و، نو په 
وو، د ګاندي دغه کار په پړانګانو ښه ونه لګېد، نو کله چې ته د ھندوستان سوله ساتي عسکر استولي 

،ز کال کې د انتخاباتي مبارزو په لړ کې د ھند د تاميل ناډو ايالت يوه کوچيني ١٩٩١راجيو ګاندي په 
. ښار ته ]ړ، ھورې ورباندې يوې مېرمنې ځانمرګى بريد وکړ او ويې واژۀ

culture/category/af.am8://http( : څخه د سيد کبير سليم له مقالې) 

 

د ھندوانو د جين مذھب ]ره ويان ژوندي موجودات نه وژني، تردې چې پخپل ]س ميږی ھم نه وژني، 
خو خپل ځان پخپله، سره د ډٻرو شکنجو او کړاوونو په تدريجي توګه وژنی، د جين مذھب ځانمرګي د 

پانيانو،اسماعيليانو، داعشيانو، طالبانو او نورو ځانمرګو په شان، د ځان او بل دښمنان نه دي يھودو، جا
د نفس او  (تدريجي ځانوژنه)د جين په مذھب کې، لوړ مقام .بلکه يوزوای د ځان دښمنان ورته ويلی شو

ھب کسان ته ورسيدل دي، کله چې د جين مذ (جنت)دنيايي غوښتنو له قيد څخه آزادول او نيروانا
 .وايي (فاتح - بريالی)وروسته د سختو کړاوونو له تيريدو څخه ومري نو دا ډول ځان وژنې ته جينه

 (مخ١۶۶ ...تاريخ جامع اديان، :جان بي ناس)

د نوموړي دين راھبان، ھر ھغه څه چې د جسم غذا، يا د ژوند کولو عامل ګرځي له خوړلو څخه ډډه 
ګ سبب کيږي، دغې مرحلې ته رسيدل په دې مانا دې چې کوي چې د دوی دا عمل د تدريجي مر

څخه وتلی دی، په دې مرحله کې د خپل ځان ويښتان شکوي او خپل  شخص د خپل فاني جسد له سلطې
  .جسد له لوږې، تندې او نورو ډٻرو زورونو سره مخ کوي ترڅو ومري

 کلونو د رھبانيت له ١٣روسته له يوازې دغه مقام ته و د جين په دين کې انتحار ھغه لوړه مرحله ده چې
سختو تعليماتو له تېرولو څخه، ځانګړي راھبان رسيدلی شي، د جين د دين عام کسان په دې بسنه کوي 

څوک ونه وژني، غوښه ونه خوري، انسانانو او حيواناتو ته ضرر ونه رسوي او په انساني  چې
 (مخ٢١٩ن و مذاھب معاصر،شناخت اديا:مانع بن حماد جھني) .غوښتنو باندې بری ومومي

 

    
  )د ھندوانو د جين دين انتحاريان د تدريجې ځان وژنې په حال کې(
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