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  5 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 
  ئله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  2017/ 24/3                                                                                 محمدانور آڅړ

 

  ې په قرآن کيګانمرځ او رانټاکډ

 ) برخهلورمهڅ (

 

 ې او نورولونهډ انوژنوځ د وګانمرځ د ،ې او مذھبونو کانوي ادلوٻ�بٻ په بړۍ ند
 )يګانمرځ او انيلياسماع(ېنړک

 له لهډ يړ مسلمانان بولي، خو نوموانونهځ ې فرقه چهي د نزاروند،ړ مذھب اانويلي اسماعد
 وتلي بللي ده، بلکه د اس1م په د ننه خهڅ ني دلييڅ پوھانو د اس1م له سپې اس1مې راھسوٻړي پو،ٻړيپ
 د ېلډ هي نزارد ي،ړ د اس1م او جھاد په نوم مسلمانان قتل کوڅ بولي، تر يې منانښ د مسلمانانو د،ېک
 مشر حسن ې شوي دي، د ايران د نزاريه فرقولټ مالومات راې پورهړ په زهړ د روزلو په اوګانمرځ

 د راني کسانو لپاره د اوګانمرځ د خپلو ده،ي کړ م1تيې د مصر د فاطمي خ1فت لخوا ېصباح چ
ھغو باغونو او  په ې چ،ې ويړ کړې جوۍ باغونه او ودانکليښ رډٻ ې د الموت په ک1 کن،يقزوئ
 د ې د غولولو لپاره برابر شوي ؤ چوانانوځً تقريبا د جنت په شان نعمتونه، د ھغو ناپوھو ،ې کويودان
 د خپلو وانانځ ھغه ناپوھه او تنکي ې بريدونو په موخه روزل کيدل، د ايران نزاريانو د سيموګانمرځ
 ې ژر به برډٻ کولى او وش نه ې او ژور فکر يزيخړ ھر اې د ترور لپاره روزل چمنانوښد
 .کيدل)مراهګ(ېJر

صفته کسان وو، خو له ) ١اھريمن( مشران زيرک او روګ د ترھېلډ هي خوا د نزارېوي له که
 ذکريا قزويني د یکونکي لخي خلک وو، تاريچګ او سګنګ عقل، ې کسان بيړ پوټيټ خوا د دوى ېبل

 ې دى داسىړ غوره کې حسن صباح دين ي دېالموتيان چ«: واييهړ حسه کسانو د حماقت په اېدغو ب
 ې له ونې دى يې ناست وي ،چهګانڅ په ھغه ې د ونې عقل خلک دي، چې شعوره او بې ب، حسهېب
) يږيځ ته راغورېمکځ ې Jنداىځ سره يو اخښ د ې د ونيړ کهڅ غوهګانڅ ېنو کله چ( ويډ لنخهڅ
 خرساني ني العابدنيمحمدبن ز(» انتظار کيداى شينوړ ليونيو کولډ د ھر خهڅ خلکو ې له داسېچ
 ) په اھتماممونوفيمخ، د الکساندر س١٦٣فرقه اسماعيليه،: ييفدا

 او ښځې ايستهښ ېرډٻ روزل شوي ې باغونو او قصرونو کولهډ صباح په خپلو جنت حسن
 د مصر فاطمي خهڅ له نورو ملکونو ې يرىډٻ ې چ،ې وې د غولولو لپاره ساتلوانانوځ د ۍجلک

 .ې شوي ولٻږالخ1فت لخوا ر

 معلومات ې پورهړ په زرډٻ هړ اې په د،ېک) الموت( په خپل کتاب د وي1ديمر بارتولاغليښ
 حسن ې ھم پوھول چيې به ې په دل،ځ ورمينيې ماغزه به وانانوځد نويو : ... يي واړیليکلي دي نومو

 کول دا ورزده ېته يزده کوونکو . يږ پوھيې باندوٻښ غيبو او راتلونکو پولوټصباح پيغمبر دى، په 
 ې د کفري عقايدو مخالفت يانويلي د اسماعې ھغه مسلمانان چهګ تويګړانځ مخالفين په ولټ د دوى ېچ

 ې داسې يهړ په اانوي پاچاھان او سلجوقړۍد سلجوقيانو د ل. کولو د کفارو او ديوانو په نوم ورپيژندل
 ې شوي دي، چداي پخهڅو ديوانو له نسل د سلجوقيانو د حکومت کسان د پيريانو ا«: ېتبليغات کول چ

 ی د ديوانو دي، سلجوقيان د ھغو شريرو ارواحو نسل دې يې د انسانانو دي او نيمايي تنې يې تنېنيم
 شول، سلجوقيان مسلمانان نه داي پې تراني او سلجوقړې وکې زناوې سره يوښځ د انسان نژادو ېچ



  
 

 

  5تر 2  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ 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

 او وکولى شي د يړ کټ پيات خصوصتينيښپل ري خوڅ مسلمانان بولي تر انونهځ کهځدي، خو دوى 
 » .يړ ته کځ رامينې کړۍ نولهټديوانو او شيطانانو حکومت په 

) انويلياسماع( سخت د اس1مولوټ تر ې په ايران کې ته دا ھم ويل چوګانمرځ خپلو انوينزار
غيرت او د عزت، .  وزير دىواکمنځ ې د سلجوقيانو په حکومت کې خواجه نظام الملک دى، چمنښد

 ګ لوى، لوى کارونه کوي، نو خپل ژوند له مرې چوکڅ ھم ورته کول يې تبليغات به ې داسۍاتلول
 . يږ وژل کيلهځ وڅ و،څ يږاريډ خهڅ ګ دي او تل له مرارنډ ې چوکڅ کوي او ھغه پيل خهڅ

 د دوى مخالفين وکڅ که ې ويل چې او دا به يې کولې د جنت د نعمتونو خبريې کوونکو ته زده
 .ً يوسي فورا به جنت ته داخل شيهځله مين

 ې ورکولړې ھم زده کې برخو کيګ په علمي او فرھنخهڅ وړ زده کزويرګ دوى به پرته د ترھ
مخ، ٣١٥اس1م در ايران : پطروشفسکيچي پالوايليا (. ژبو زده کول، شعر او نور حکمتونهوڅلکه د 
 ) کشاورزميکر: ترجمه

 فکر د حسن صباح په عقيده برابر شول، نو وروسته به د  اوتيني د زده کوونکو ذھې چکله
 وو، سپورت او وانانځ يړ او پياوواکمنځً جسما يګانمرځ ،ېدلي کودلښ ورړېترور عملي زده ک

 ولډ شي په سخت او خاص حالت او په ھر ىړ وکوڅ ترسره کول، ترې مشکل تمرينات يرډٻنور 
 خنجر په وسيله خپل ھدف له ليړني زھر ل ورسول شي او د کوچانځ خپل ھدف ته ېشرايطو ک

 )مخ٧٠) حسن صباح(فرمان رواى الموت: ناصر نجمي(.  يوسيهځمين

 نو سخته سزا ه،ړ خطا وکاي کوم زده کوونکي سھوه ې په جريان کې به د تعليم او تربيېرٻ چکه
 ې بې چېور پېبندول تر ھغ) تنفس( د ساه ول،ځرګ ښې پڅې لووټ ورکوله، لکه د اور په سکروېبه ي
 و اې شنې به يې م1ووڅ وھل، تر انونوځ د ې او نورو توکو بانديرونوځنځ په وتل،ٻ به پرهښھو

 .ې وې روانې به ترې او وينېزخمي شو

 هړ وکونهړ سر غخهڅ که چا به د خپلو مشرانو له امر ې وو چې الموت د ک1 نور قيودات داسد
 وکڅ ته ساز اوريدلو، يا به انځ ېژه، چا به يواز ووايې به ىړ غې فرقې د خپلل،څښ ويېشراب به 

 ې بې نزاريه باطنيه فرقهيليد اسماع( کونکي کتابونهمراهګ يدل،ګډ ته ناست وو او يا به په خپله اګډ
 ګ مطالب نورو ته اورول، تر مرې د ھغې لوستل او يا به يېبه ي) غير، اس1مي او نور کتابونه

اس1م در : پطروشفسکي چي پالوايليمخ؛ ا٤٤٦الموت :  باتولمريد1يو(. ې ورکول کيدلېانګ سزاېپور
 )مخ٣١٦ايران 

 ،ښځې ليواله شي، هښ ته نوړ منع شويو کوانانځ ې Jندې د روزنې لپاره وو چې قيودات د ددا
 شوي وو، نو کله به اري د دوى لپاره تېک) جنت( د حسن صباح په ولټ دا ې او شراب چاګډسازونه، 

 ېد د بانخهڅ له باغ ې شول، نو ھغه نعمتونه چړی باغونو او قصرونو ته وردننه ک ھغووانانځ ېچ
 . منع شوي وو ورسره مخامخ به شولېدوى تر

 مخامخ چيريکي ينوځ او په ې پاى ته ورسوليړ نظري زده کېولټ وانانوځ ې چې له ھغوروسته
 شوه، لړرتبه ورک) ىګانمرځ( د مشر لخوا به د فداييېلډ د ،ې شوړی ورکې به ھم ازموينې کوګړج

 په Jس خهڅ خپلو خپلوانو ولوټ د مور او پ1ر او نورو ې وخت کې به په دوانانځفدايي رتبه لرونکي 
 خسي ېد حسن صباح په باغ ک.  وولهي په ھدوي به خيالي جنت ته د رسې او يوازېسر شوي وو، يواز

 او وښځ کليوښ ھغو ېه باغ ک پې چې وې موجودښځېاو تجربه لرونکي ) انګخواجه (يړشوي س
 او جلکيو ته د حسن صباح وښځ ايستهښ ھغو ،ې ورکولړې زده کنوړ جنسي کولډ د ھر يېجلکيو ته 
 په ېتاس:لي وې داسيړ، نومو! ديې خبرَی تعالی دا د خداېواکګ ې چېدلي کلي وې خبرېله خوا داس

 و،ښ کله نه بخٻڅ ھيې ږ موي،ړ وکونهړ سر غوکڅ خهڅ له امرونو ږ زموې پوه شئ چدي باې باندېد
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 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 ه او ستاسو په مينيړ ستاسو سره مينه وکې چدئږ ته راشي، پريېتاس] يګانمرځ[ زما ات1نېکله چ
َيوه شپه د خداى تعالى :  او زيرى  تاسو ته د خداى په نامه درکومړ او ورک شي، زه دا وياوبډ ېک

َ د u تعالى حضور ته حاضر ې ياي بمړ ک سره اووم اسمان ته پورتهانځ له ې او زه يیاستازى راغ

 زما ې اووم اسمان کهپه دغ!  زما پيغمبره او زما استازيهېا! ابن صباح«:َ خداى تعالى راته وويلم،ړک
 ړ باغ جوې د دغو باغونو په شان د الموت په ک1 کېيدځرګ ته وېمکځ ې کله چوره،ګ وهښباغونه 

د :  او زما له لوري ھغوى ته ووايههړ کېولټ راېغلٻ باکره پ واJ،وګ د تورو سترې کاىځ په ھغه ه،ړک
او وروسته د ھغه باغ دروازه د خپلو ات1نو پر ... يړ ترسره کهړ وهړ خپل کېجنت د حورو په شان د

! ابن صباح...  کويهګړ سره د خپل مقدس ھدف لپاره جېيندنښ په اتلولى او سر ې چهړمخ خ1صه ک
 وڅ راغ1ست ووايو تر هښ  ې د اسمان په دغه طبقه کاىځته به په خپل  ھغو ات1نو ې چهړباور وک

 .وړ اعمالو بدله ورکوښ د دوى د ږدوى ته، مو

 شوي لړ چا ته اجازه نه ده ورکٻڅ بل ھ،ې حسن ابن صباح يې له تا چېاو ب) ص( له محمدېب
 لمنوٻشان وي، نو ھغو م د باغونو په ږ ستا باغونه به زموېدلته راشي، دا چ) ًجسما( په ژوندونيېچ

 زما د خهڅ ګ او ھغه به وروسته له مريږ ضرر ونه رسيولډ ٻڅ مومن او متعقد وي، ھېته چ
 ».يږ اوسيې جنت په باغونو کتينيښ او ريېقدرت د سيور

 زه له کهځ نو ل،ړَخداى تعالى دغه مطالب راته وويل او ما د ھغه ھدايات ترسره ک! ھو
 او ىړ سره د جنت د حورو په شان چلند وکلمنوٻ د خپلو مې چمړا غوخهڅ)  او جلکيووښځ(تاسو
 ات1ن دي ې ات1ن دي، دا داستينيښ ريږ دوى زموئ،ٻږته ورس)  جنتتينيښري( مقامړ به ھم لوېتاس
 ې دي چړ وې قربانوي، دوى د دانونهځ اغزي او د خپلو دوستانو لپاره وګ د سترمنانوښ د دږ زموېچ

 او يړ وکیاوړ سر غخهڅ زما له امر وکڅ ېرٻ برخمن شي، که  چخهڅنو  د جنت له نعمتولهځزر 
 دا ې چىړ نه کرٻ ھى،ړ خپل سرونه له Jسه ورکې ھمدا نن شپه به تاسي،ړ نااميده کوانانځھغه 
- ٣٠٠الموت،:  باتولمري1ديو(... .  ده تنهښ د u تعالى غو،ې نه ده بلکتنهښ زما غوتنهښغو

 )مخونه٣٠١

 شوي ې د حسن صباح په چل ول پوھې جلکيو چياروښ ھغو ھوينوځ: تول زياتوي باروي1ديمر
 وي په بداخ1قې پورهګ او تر مريځرګ وېکځ نانږې د تل لپاره د ھر چا د غيې چتلښ غوې او نه يېو
 ھغه درياب ته ې يخهڅ کمرونو وړ وژل او له لوانونهځ خپل ې به يۍ شي، نو له ناچارې پاتېک

 ) مخ٥٣٢الموت :  باتولمري1ديو(... .  شوي وورٻ تې کګنڅموت د باغونو په  د الې چل،ګنوردا

 شول او د ژور خوب په حالت ىړ نشه کېباند) مخدره توکو( به په حشيشووانانځ شوي روزل
 شوي وو، لږ ورته راليخهڅ له مصر ې به د حسن صباح د ھغو خسي شويو مزدورانو له خوا چېک

 ليدل ې روغ شول، وبه يخهڅ ې به له نشوانانځ ېل، ھغه مھال چ شولړويھغه مصنوعي جنت ته 
 بوختي دي او د ې باندانوګاګډ په سندرو، سازونو او ښځې او ۍ جلککليښ ې يې کوا په شا او خېچ
 . کويې ستاينیدو

 له خپلو يې دوى ې چ،ی جنت دتينىښ دا ھغه ريې شول چې فکر کې به په دوانانځ نادان دغه
 او د لړ به د جنت د نعمتونو په شان خوراکونه ورته تيار کاي ب،ې اوريدلي وېر خبخهڅاستاذانو 
 وانانځ ھغه ې به يې وخت کږ په لې چې وۍ روزل شوي جلکې به نشه شول، دا داسلوڅښشرابو په 

 انکار خهڅ لوڅښ د شرابو له وانځ به کوم ېرٻ ته چمتو کول، که چنوړک) او جنسيېد مين (ولډھر 
 په جنت ې تا قرآن نه دى لوستلى؟ چېناپوه ي: لکيو به د قرآن د آياتونو په استناد ويل نو ھغو جړوک
 ې کسر دي، شيطان او شريرو خيالونو ته په يړح1ل او روا ک) ج( u هڅ شراب او نور ھر ېک
 به وانانوځ... ی دیستلي اخهڅ له جنت ېي) ع( پ1ر آدم ږ زموې ؤ چطانٻ مه ورکوه، ھمدغه شاىځ
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 شوي لٻږ ھمدا جنت دى او د حسن صباح لخوا جنت ته رالې منله چېدا حالت وليد، نو وبه ي ېچ
 له خت وهڅوروسته د يو .  ديې کسJپه ) سيدنا( ھم د حسن صباح تياښر) ۍکيل (ۍدي، د جنت چاب

اغ  او له ھغه بلړ نشه کلوڅښ په شرابو او نورو نشيي توکو په وانانځ به بيا، ھغو جلکيو خهڅ ريدوٻت
 ورئګو«: په خود به شول، حسن صباح به ورته وويلې نو چل،ړوي ې په حالت کې د نشې به يخهڅ

 شى، ان شھيدې کاىځ په ھغه ې فدايان چې او تاسلړ يوهځ له منمنانښ دږ زموېھر ھغه چا چ
 ې شى، چاىځ د ھغو سره به يو ې تاسو وليدلې چېسمدJسه به جنتونو ته داخل شى او ھغه حور

 راستانه شى نو بيا به زه تاسو ته د جنت رتهٻ دي او که ژوندي بې ناستېاسو په انتظار کاوس ست
 ».  شىاىځ او د خپلو حورو سره به يو مړ کې خ1صېدرواز

 وو او له ھغو ی شوستلي راخهڅ د مصنوعي جنت وانانځ ھغه ې چخواي راپه دځې ورې ھغله
 او تکليف سره به مخ انګ له سخت خفدل،څيبه سو ې په لمبو کې جدا شوي وو، نو د جدايخهڅجلکيو 

 شي، دغو له اىځ زرترزره جنت ته داخل شي او د خپلو حورو سره يو ې چتلښوو، ھر يوه به غو
 ې خبرهړ ته د ھغو قصرونو، باغونو او حورو په اروګ به خپلو ملوانانوځ شويو لړش خهڅجنت 
 ې نو له ھغوى سره ي،ړ ککارهښ شک ږ لېک دوى ليدلي وو او که چا به د دوى په خبرو ې چېکول
 دي، ې ناستې دي او زما په انتظار کيړ خداى زما لپاره پيدا کېھغه حور«:ې ويل به يې کولګړېج

 زرتر زره دنده راته وسپاري، ې چمځته ور) حسن صباح( سيدنا م،ځٻږ سوې کلتونٻ بهزه د دوى پ
 په خپل انځ وژنم، انځ که نه نور نو زي،يپران او د جنت دروازه راته مړ خپله دنده تر سره کوڅتر

 لړ شخهڅ له جنت ېغوند) ع( د خداى لپاره د آدموم،ځ غورانځ خهڅ اىځ ړخنجر وھم، له ھغه لو
 ته تيار ؤ، حسن صباح ته به ورغلل، نو ھغه ګ او د نورو مرګ خپل مرې چوانانځ ھغه ».شوى يم
 .  ترور کوليې به ېباند) وګانمرځ(انوي وه په دغو داوطلبو فداهښ چا ته خوېبه چ

 ايران ته سفر ې يېک) ، ز١٢٧٢-١٢٧١( په ې چېپه خپله مشھوره سفرنامه ک )٢مارکوپولو(
 ځد دوو غرونو په من:  ديکليي لې سره داسې مبالغهڅ ږ د لهړ د حسن صباح د باغونو په ا،ی دىړک
 او ۍ ودانکليښ ېرډٻ دي، ې په کېوٻ مېولټ ړۍ د نې شوي دي، چړ باغونه جوکليښ لوى او ېک

 بينوګ موجود دي، د شرابو، شيدو او ې کاىځ ظرافت سره نقاشي شوي، په ھغه رډٻ په ېچقصرونه 
 د سازونو، سندرو ويل او غوره ې چې او جلکښځې کليښ ړۍ کچه د نهړ دي، په لوېکډ ېويال
 ،ېدايانو ته وايي چخپلو ف) پيرکوھستان (تنڅښ د الموت ي،يږ اوسې کاىځ کوي، په ھغه ېانګاڅن

 دى، ىړ کړ د ھغه جنت په شان جواىځ ړینومو) حسن صباح( ھغهکهځ دى، نو غدغه د جنت با
 وښ د ېچ[ ده، يړ  وعده ورکېخپلو اصحابو او مومنانو ته په بل جھان ک) ص(غمبرٻ د اس1م پېچ

 .] به ھغه نعمتونه د دوى په نصيب ويېاعمالو په بدل ک

 ته ې د فدايي درجې ھغه چرګ دغه باغ ته نه شي ورننوتلى، موکڅ: يي واېاندړ ومارکوپولو
 ی قدرت نه لروکڅ يڅ ھې چ،ی دړوJ) برج (اپوټ مستحکم ې داسې د باغ په دروازه کي،ږورسي

 ېد ھغ) پيرکوھستان(د غرونو رھبر .  دهې کاىځ په ھغه ې يوازې د ننوتلو Jر يېھغه ونيسي، چ
 ساتل او له ھغو ې وو، په خپل دربار کځکالونو تر من ) ٢٠ او ١٢( د ې عمرونه يې چوانانځ ېسيم
نشه ( حشيش ې تنه ھغه باغ ته وردننه کول او په ھغو به يلورڅ او يا ږ لس، شپې يخهڅ وانانوځ

 ه لوانانځ ې کله به چل،ړ باغ ته يوې او بيا به يلړ په خوب ويده کې به يولټ ل،څښو) کوونکي توکي
 جنت ته تينيښ رې کولو چې او فکر به يې شوښې خوېرډٻ ې به يې منظر شول، د باغښخوبه وي

 له تلښ دوى به نه غوې چې داس،ې کولاىځ پر ېتنښ غوېولټ او جلکيو به د دوى وښځراغلي دي، 
قصر ) حسن صباح( د مشرې او ھغوى يلړ بيا ھغه شان نشه کيې وروسته به ي،ځ ووخهڅ یاځھغه 
 په خود شول، ھغوى ې به چوانانځ به ؤ، ھغه ېپه فکر ک) ترور(و د يو مھم کس د وژلې چل،ړته و
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 ې به تاسې راشى زما م1يکرتهٻ بې ووژنئ او کله چىړ شئ او ف1نى سړاوس وJ:  وويلېته به ي
 ې تاسې چمي زه به م1يکو ته ووا،ی ووژل شې په وخت کې دندې د خپلېرٻجنت ته يوسي او که چ

سرزمين :  درجاوندزٻ پرورټاکډمخونه؛ ٧٨١-٧٧٩اريخ جامع اديان ت:  ناسېجان ب(. ورسويجنت ته 
 )مخ٢٠٠قزوئين 

 -------------------------------------------------------------------------------------------
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 ني شرير، بد، پليد او فساد کوونکي ته وايي او د اس1م په دې کنياھريمن، د زردشت په د-١
 .طان سره برابر دى د شيېک

 له مشھورو سياحانو ړۍ د نېپور) ،ز١٣٣٢-١٢٥٤( له یدونکي اوساياليټمارکو پولو د ا -٢
 اروپا ته ې او د سوماترا او جاوا له Jرړ سفر وکيې ې پورځ ختيې له اروپا ايران او لرې ؤ، چخهڅ
 . يږ کيرلٻ شمخهڅ غوره اثارو او منابعو روډٻ يون ليک له يړ ستون شو، د نومورتهٻب

  

  

  

  )د الموت ک� او د ځانمرګو مشر حسن صباح(

  پای


