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  ٨ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـ په درتاسوافغان 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 : يادښت 

  

  ٢٠١٧/ ٢٨/٢                                                                                          محمدانور آڅړ
  

  فرھنګي ترھګري

  

  )پسمنظر(د باميانو د بودا مجسمو ورانول او تاريخي شاليد

خ�قو، کلچر، ژبې، ذھنيت، د ليکنو يا شفاھي تبليغاتو له کبله د يو ھيواد، قوم يا د يو انسان د سالمو ا
د زور، غولونې يا ټګۍ برګۍ له Iرې، جھل، بي . تربيې، دود دستور او خويونو ته تغير ورکول

د پوھانو، . د ښوونځيو، ديني مدرسو او کتابوتونونو له مينځه وړل. سوادي او خرافات رامنځ ته کول
   . يا ډارولشاعرانو، ليکواIنو، استاذانو، زده کوونکو او محصلينو وژل

د يوه ملت د لرغونو، علمي او ادبي آثارو او شتمنيو له منځه وړل، لوټول، تغير ورکول او ياورته زيان 
ليکل شوي اثار، تاريخي ودانۍ او نور داسې مھم : اړول چې په ھغو کې تاريخي لرغوني توکي لکه

قايد يا د انسانانو د تېر ژوند نورې اسناد او شواھد، چې په ھغو کې د بشر يا د يوه قوم تاريخ، کلتور، ع
نښې نښانې بيان او پکې خوندي شوي وي، داسې اثارچي د يوه ھېواد خلک او نړيوال يې په ورکيدو 
باندې خواشيني شي، لکه د چنګېز اعمال چې د نړۍ لوى، لوى ښارونه يې له خاورو سره خاورې 

نۍ شاملې وې ھمدارنګه نن ورځ په عراق کړل چې پکې لوى، لوى کتابتونونه اونورې ډٻرې مھمې ودا
کې د داعش ترھګرې ډلې لخوا د کتابتونونو سوزول، د پېغمبرانو مړيستونونه ورانول، د شعيه ګانو د 

  .تاريخي ښار په ماشينونو نړول او نورې دې ته ورته کړنې )*(عبادت د ځايونو الوزول، د نمرود

  

I س ته ولويد نو د ښار ډٻره برخه يې د خاورو سره  ھغه مھال چې د کابل ښار د جھادي تنظمونو
برابره کړه تاريخي اثار يې په خپل منځي جګړو کې وران کړل او ھغه تاريخي اثار چې د کابل په 
موزيم کې موجود وو او د نړۍ له ډٻرو لرغونو اثارو څخه شمېرل کيدل لوټ، غ� او د نړۍ په 

ول چې څه يې په پاکستان کې خرڅ کړل او يوه لويه بازارونو کې يې خرڅ کړل، کتابتونونه چورش
ُبرخه يې د تش په نوم مجاھدينو د حماقت، جھالت او تربيت له وجې په نغريو او بخاريو کې وسوزول 
شول، دوى د خپلو ناپوھيو له امله په دې عقيده وو چې د ډاکټرنجيب هللا د حکومت د واک Iندې سيمو 

او ځيني نور پښتو .  نو سوزول او له منځه وړل يې د ثواب کار دىکې ھر څه کفري او کمونستي  دي
کتابونه د ھغو نورو توکمپالو ترھګرو ډلو لخوا چې د پښتنو او پښتو ژبې سره يې تعصب او بې ځايه 

   .مخالفتونه درلودل وسوزول شول

ورانول دي، چې په افغانستان کې له ټولو څخه د فرھنګي ترھګرۍ ښه بېلګه د باميانو د بودا مجسمو 
د طالبانو لخوا په توپونو او ټانکونو باندې وويشتل شول او وران يې کړل، چې د دوى په دې عمل 

  .باندې د ټولې نړۍ خلک، ھغه که ھر څوک وو سخت خواشيني شول

د باميانو د )  ز٢٢٠ــ ۴٠(د باميانو د بودا مجسمې د کوشانيانو د حکومت په دوره کې توږل شوي وې،
يږې د مجسمو د توږلو لپاره ښې او مناسبې  وې، نو له دې امله کوشانيانو د بودا دوه لويې غرونو ت

مجسمې چې په ټوله نړۍ کې يې ساری نه و په ځانګړي ھنر، پوھه او سبک باندې وتوږلې، چې يوې 
متره لوړوالی درلود، دا مجسمې د نړۍ له حيرانوونکو عجايبو څخه ) ۵٣(متره او بلې يې ) ٣۵(يې

شمېرل شوي وې چې د نړۍ له ليری پرتو سيمو څخه ورته زايرين راتلل تر دې چې په اس�مي پېر 
) سياحان(کې ھم د مجسمو د ليدلو لپاره زموږ ګران ھيواد ته د نړۍ له ګوټ، ګوټ څخه ګرځندويان
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ستان دغو مجسمو د افغان. راروان وو، چې په اقتصادې او فرھنګي برخه کې موږ ته ډٻره ګټه رسيدله
په دې اړه مرحوم ميرغ�م محمد غبار په خپل تاريخ . کلن تاريخ په پټه خوله بيانولو) ١٨٠٠(
فقط چيزيکه از جمال و کمال باميان قديم حکايت ميکند ھمانا «:کې وايي) افغانستان در مسير تاريخ(

 سرګشاده پيکرھای سرد و خاموش اصنام باميان است که به ھيچ ګونه پيرايه وزينتی در قبرھای
  )مخ٢١٢(» .وعمودي خود پشت به کوه داده و استاده اند

  

دغو مجسمو ته د تاريخ په اوږدو کې ډول ډول زيانونه اوښتي دي؛ لومړی دا چې په څلورمه ھجري 
مترۍ مجسمې کار I نه ؤ بشپړ شوی او د باميانو ښار ) ۵٣(پېړۍ کې د عربو د يرغل له امله چې د

  .ويه Iره پروت و د مجسمې داخلي پوړۍ ورانې شوېچې د پېښور او بلخ په ل

نوموړو مجسمو ته په دوھم ځل ھغه مھال زيان ورواوښت چې د يرغلګر او غله نادر افشار لخوا د 
  .متره مجسمې پښې ورانې شوې) ۵٣(توپونو پر ګوليو وويشتل شوه او د 

ميرمن د باميانو له Iرې مي�دې پېړۍ کې ھغه مھال چې د اميردوست محمدخان ) ١٩(دريم ځل په
تېريدله په دې پلمه چې ګواکې مجسمې لوڅي دي، نو امر يې وکړ تر څو په توپ وويشتل شي چې له 

  )،مخ٢١٢افغانستان در مسير تاريخ، : ميرغ�م محمد غبار(. امله يې Iندنۍ برخه ورانه شوه

ميانو ښار ونيو او د طالبانو يوه مه د با١۴ زيږديز کال د سپتمبر په ١٩٩٨او په څلورم ځل طالبانو د 
کانديد (... . م� د باميانو د لويې مجسمې سر چې پخوا ھم زيانمن شوی ؤ د ټانګ په مرمۍ والوزاوه 

  )،مخ۴١٠د افغانستان پر معاصر تاريخ باندې يوه لنډه کتنه : اکاډميسين محمدابراھيم عطايي

مخکې له ) ، ل، ل١٣٧٩/کب(وګه ورانې شوې په پای کې يادې مجسمې د م�عمر په امر په بشپړه ت
ھغې چې طالبان د مجسمو پر ورانولو پيل وکړي د مصر له ھيواد څخه د مصر مفتي او د 

کلن پوھنتون څخه اس�مي پوھان او د اس�مي نړۍ د علماوو مشر ع�مه ډاکټر ) ١٢٠٠(اIزھر
ه يې توصيه وکړه چې د راتلونکو محمديوسف قرضاوي د کندھار ښار ته راغلل او د طالبانو مشرانو ت

ناوړو عواقبو او د مصلحت پخاطر مجسمې ورانې نه کړي او وړاندوينه يې وکړه چې د مجسمو 
ورانول به په نړۍ کې د مسلمانانو لپاره ډٻرې له خطره ډکې پايلې ولري، خو له بده مرغه چې د 

و، د ھيچا خبرو او مشورو ته يې طالبانو مشران د کبر، غرور او لويې ناپوھۍ په سمندر کې غرق و
يوه زره ارزښت ورنه کړ او خپلو سرتمبه ګيو ته تمبه وو، سره له دې چې ھمدغو طالبانو يو ځلې 
نړيوالو ته د مجسمو د نه ماتولو او ساتلو ډاډ ھم ورکړی ؤ او په خپله يې فتوا ورکړي وه چې په اوس 

 ماتوو، خو وروسته يې د خپلې بې عھدۍ او ُوخت کې د دغو بتانو عبادت نه کيږي نو موږ يې نه
مKعمر د تاريخ بدقولۍ له امله ھماغه کړي فتوا تر پښو Iندې کړه چې په دې بنسټ طالبان او مشر يې 

  .په پاڼو کې د بت شکن پر ځای د تاريخ شکن په نوم ثبت شو

ندھار ته راغی او له په دې جريان کې د پاکستان د کورنيو چارو وزير د څو تنو ديني علماوو سره ک
م�عمر څخه يې ھيله وکړه چې د بودا مجسمې ورانې نه کړي، م�عمر د نړيوالو په دې ډول غبرګون 

وهللا که موږ پوھيږو چې ټوله ولې دونه وارخطا دي، موږ خو «: باندې حيران پاتې ؤ، ھغه وويل
  ».صرف ډبرې ورانوو

  

تولو په اړه د م�محمدعمر د خولې خبرې چې د  د بودا د مجسمو د ماامريکايي ليکوال سټيوکول
فټه ) ١٧۵(فټه او بل يې ) ١٢٠(ُيو بت : ... پاکستاني پ�وي سره يې کړي وې په دې ډول ليکلي دي

ُپر دغو بتانو باندې کارول شوي جواھرات I ډٻر پخوا زمانو کې تروړل شوي وو او مخونه . لوړ وو
خو تنې يې پرځای وIړې وې د طالبانو د . نو ويجاړ شوي وويې د پخوانيو مسلمانو حاکمانو پر Iسو
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دې ناوړه کار پر خ�ف ټولې نړۍ داسې شوک او غبرګون وښود چې دا ډول غبرګون د مليشو پر Iس 
ُلرغون ساتونکو او حکومتونو د بتانو د نه . د ملکي افغانانو د ډله اييزو وژنو په ھکله نه ؤ ښودل شوی

موږ نه پوھېږو چې ولې ټول ... «ې وکړې، م� عمر حيران پاتې ؤ، ويل يېويجاړولو لپاره غوښتن
د نړۍ د ډٻرو بودايی مذھبه » .دومره وارخطا دي ھغه څه چې موږ کوو، ھغه يوازې د ډبرو ماتول دي

ھيوادنو مشرانو پر پرويز مشرف باندې زور واچولو چې مداخله وکړي او طالبان له دغه ناوړه کار 
مشرف، معين الدين حيدر کندھار ته واستاوه چې له م� عمر سره خبرې وکړي . څخه منع کړی

وروسته له کيناستو، څخه، م�عمر ميلمنو ته ... نوموړی د اس�مي س�کارانو په ګډون کندھار ته وIړ
  ».ُموږ له شپږو مياشتو بحث څخه وروسته دې پايلې ته ورسيدو چې بايد بتان مات کړو«:وويل

 ولوست چې مسلمانان د نورو دينونو د خدايانو سپکاوی ونه آيتيدر د قرآن کريم يو په ځواب کې ح
کړي، نوموړي د تاريخ په اوږدو کې په تېره په مصر کې، د ګڼ شمېر پېښو يادونه ھم وکړه 

ھغو ... حيدر وپوښتل چې ... ُچېرې چې مسلمانانو د نورو اديانو د بتانو او ھنرونو ساتنه کړي وه
ُد يو نيم زرو کلونو راپه ديخوا دغو بتانو ته څه ضررنه ؤ رسولی، دوی خوھم ټول ] ومسلمانان[

  . مسلمانان وو، نو ستا له ھغو سره څه توپير دی؟

زياته  »ښايي چې ھغوی يې د ماتولو لپاره وړ تکنالوژي نه درلودله«: م�عمر يې په ځواب کې وويل
   ».څه ورته وايی] َتعالی[داید دې ويره لري چې د قضأ پر ورځ به خ«: يې کړه

تا د شوروي پر نوم يو زبرځواک پر ګونډو کړی ؤ، ! هللا به مې وپوښتي، عمره... «: عمر وويل... 
  » ُدوه بتان د نه شول ماتولی؟ نو مKعمر به څه ځواب ورکوي؟

وغه م� عمر چې خپله يوه ر: ليکوال وړاندې ځې او ښه په خوند سره د م�عمر انځور اخلي وايي
د قيامت پر ورځ به دا ټول ... «:سترګه يې په ميلمنو کې خښه کړي وه، خپلو خبرو ته يې دوام ورکړ

ُبدل شي او ھوا ته به والوزي، که چېرې دا بتان په دې بڼه د هللا مخې ته ) ريګونو(غرونه په شګو
ريانو جګړې دپي(»!.ودريږي، نو بيا به څه وي؟ بيا به نو مKعمر خدای ته پر کوم مخ ورځي؟

  )،مخ٨٠۵

د پاکستان پخوانی پوځي مشر جنرال پرويز مشرف د باميانو د مجسمو د ورانولو په ھکله د م� عمر 
له ما «:م�عمر يو آرام سړی ؤ،عمر وويل: ... خبرې د ده لخوا د لېږل شوي پ�وي له قوله وايي چې

، ځکه چې د اوږدو کلونو غوښتنه کړي ده چې دغو مجسمو ته چاودنه ورکړم] تعالی[څخه خدای
راپديخوا خدای بارانونه اورولي دي، تر څو د مجسمو tندې لوی، لوی سوري جوړکړي ترڅو په 

ُځای پر ځای شي، دا د خدای د امر ښکاره نښه ده چې بايد بتان وران ) ډاينمېټ(ھغو کې باروت
  )مخ٣٣۵درخط آتش، (».!شي

يخ او ھنر په کې نغښتی ؤ، ھغه وخت د پرديو په د د باميانو دغه بې مثاله مجسمې چې د سيمې تار
ستور او د ھغوی د ګوډاګيانو په وسيله په بشپړه توګه ونړول شوې چې د طالبانو مشر م�محمدعمر 
خپل د دفاع وزير ته وويل تر څو مجسمې ورانې کړي، م� وزير صاحب په باميانو کې خپلو جنګي 

حکم پلی کړي، د طالبانو ځايي ځواکونو د مجسمو له ځواکونو ته امر وکړ چې د مشر م� صاحب 
ورانولو څخه ډډه وکړه او وروسته د دفاع وزات لخوا، له کابل څخه ځانګړي ځواکونه چې عرب او 

او د ټانکونو او توپونو په ډزو يې د مجسمو ) بي، بي، سي، راديو(. چيچن ياغيان وو، وروليږدول شول
ه ډٻرې بې رحمۍ سره پيل کړل او تر څو ورځو پورې د بودا په ، ل، نيټه پ١٢/١٢/١٣٧٩ورانول په 

  .بې روحه او بې ضرره مجسمو باندې د درندو وسلو ډزې روانې وې

د طالبانو دغه ترھګر عمل په ټوله نړۍ کې شور او زوږ راپورته کړ د نړۍ خبري رسينو نارې 
 د يوه ھيواد حق نه دی، خو په سورې وھلې چې دا د بشريت ميراث دی دا د ټولو نړيوالو حق دی دا



  
 

 

  ٨تر ٤  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، نې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليک: يادښت

عمل کې ھېڅ يوه ھيواد او د ملګرو ملتونو سازمان کومه مداخله ونه کړه، تر څو دا د بشر ميراث له 
  !.ورانولو څخه وژغوري، تر ھغې چې مجسمې په بشپره توګه ورانې او ويجاړې شوې

ويو لويو ګاډو کې د خرڅولو وروسته ھمدغو ورانکارانو د بودا د مجسمو ماتې ټوټې پاکستان ته په ل
  .لپاره يوړلې  چې په دې ترتيب يې خپلې ډول ډول ترھګريزې کړنې نړيوالو ته ښکاره کړې

چنګېرخان ھم ماتې نه کړې په داسې حال چې د ) ظالم(د باميانو مجسمې د نړۍ تر ټولو ستر ترھګر
د چغتای ) موتوجن(ن لمسیباميانو په سيمه کې نوموړي ھر څه تباه کړل، ھغه مھال چې د چنګېرخا

چې په باميانو کې ووژل شو، نو مغلو د باميانو ښار له ھره اړخه وران او ويجاړ ) ،ه۶١٨ــ ۶١۶(زوی
کړ، سړي، ښځې او ماشومان يې ذبحه کړل، سپي، پيشوګانې او نور ټول ژوي يې ووژل، ھر ډول 

ونړولې او دغه خاورې شوی ښار يې نباتات يې له بېخه وايستل، کورونه، ديوالونه او ټولې ودانۍ يې 
  )مخ٣١٩پښتانه د تاريخ په رڼا کې : ظفرکاکاخېل(. دغمونو ښار ونوماوه

او د مړو سره ) تيږو(ګوډ تيمور چې له چنګېزخان څخه په ظلم او افراط کې کم نه ؤ د باميانو مجسمو
 ورسيدو چې ھغه ته يې داسې ځای ته«: جګړه کول يې يو ناځوانه عمل بللی دی په دې اړه تيمور وايي

ُباميان ويل؛ دا پخوا د نړۍ د لويو بتخانو ځای ؤ او د لويو لويو بتانو نښې تر اوسه پورې ليدل کيدلې  ُ
ُچې د حجارۍ په وسيله يې له تيږو څخه بتان را ايستلي وو، بتان دومره لوی وو چې که غوښتلي دې  ُ

د ھغوی په ورانولو باندې بريالی شوی وای، وای ھغه وران کړې نو ډٻر وخت ورته په کار ؤ تر څو 
ُھغه وخت چې زه باميانو ته ورسيدم په باميانو کې بت پرستان نه وو خو بتان موجود وو، ما نه وخت  ُ
ُدرلود چې د باميانو بتان وران کړم او نه مې له دغه کار سره مينه درلودله، زه د ژونديو سړيو سره 

او بې ودې شيانو جګړې ته نه يم تللی او د منجمدو تيږو سره جنګيدلی يم او ھېڅکله د بې روحه 
جګړه کول له خپل شان څخه لېرې کار بولم، ما په سلګونو ژوندي انسانان په خاورو کې 

دي خو ھېڅکله د مړو جګړې ته نه يم تللی او تر اوسه مې يو د مړي مړيستون نه ] وژلي[غورځولي
راوباسم او اور پسې واچوم او دا ډول عمل چې ھر څوک دی راسپړلی چې د چا جنازه له قبر څخه 

  )مخ٢۵٣منم تيمور جھانګشا : ګوډ تيمور(» .ترسره کړي ناځوانه عمل دي

د باميانو مجسمې د مسلمانانو لپاره د ځمکې پر مخ د يو باطل دين نښې وې او د مسلمانانو او نورو 
ثبوت لپاره ډير ښه دليل ؤ، په دې مانا چې د لپاره د عبرت او پند غوره اثار وو او د رښتيني خدای د 

لوی خدای عبادت تر قيامته پورې کيږي او د باطلو خدايانو عبادت لنډمھالی وي، لکه د ھمدغه بودا 
د انسانانو د پوھاوي، . ُبتانو عبادت چې پخوا په باميانو کې ترسره کيده او اوس يې څوک نه لمانځي

َو او د ځمکې پر مخ د تېرو خلکو د نښو نښانو په اړه هللا تعالی په اص�ح او د پخوانيو خلکو د پېژندل
  :Iندې آيتونو کې څه ښه فرمايلي دي

ُقْل سيروا في ا¥ْرض فانظروا كْيف كان عاقبة الذين من قْبل ُ َُ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََّ ُ َُ َُ َ َ ِ َ◌ كان أكثرھم مشركين ﴿ ْ َِ ِ ْ ُّ ُ ُ َ ْ َ َ ۚ٤٢: ٣٠﴾  

 وګورئ چې د پخوانيو خلکو عاقبت څنګه وو؟ چې اکثر د په ځمکه کې وګرځئ او! ووايه«: ژباړه
 )۴٢: روم(» .دوی مشرکان وو

ْأولم يسيروا في ا¥ْرض فينظروا كْيف كان عاقبة الذين كانوا من قْبلھم  َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ََ َ ََ َ َ ََّ ُ َ َُ ُ ُِ ْ ْ◌ كانوا ھم َ ُ ُ َ ً أشد منھم قوة وآثارا ۚ َُ ًَ َّ ُ ْ ْ ِ َّ َ َ

ٍفي ا¥ْرض فأخذھم هللا بذنوبھم وما كان لھم من هللا من واق ﴿ ََ َِ ِ ِّ ُ َِّ َّ َ ََ َُ َ ُ ََ ْ ِ ِ ُِ ُ ُ َ َ ِ ْ٢١ :٤٠﴾ 

څخه وو؟  ايا دوی په ځمکه نه دي کرځيدلي چې وګوري د ھغو خلکو عاقبت چې پخوا له دوی» :ژباړه
څخه يې زياتې قوي نښې نښانې په ځمکه کې پرې   له دویڅخه زيات ځواکمن وو او ھغوی له دوی

ايښي دي، خو هللا ھغوی پر خپلو ګناھونو ونيول او له هللا څخه د ھغو ژغورونکی ھېڅوک نه 
 )٢١ :مومن(.«ؤ



  
 

 

  ٨تر ٥  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، نې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليک: يادښت

ْأفلم يسيروا في ا¥ْرض فينظروا كيْف كان عاقبة الذين من قْبلھم َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ ََّ ُ َ َُ َ َ ُ ُِ ْ ِ◌ كانوا أكثر منھم وأشد قوة وآثارا في  َ ًِ َُ ً َ َُ ََّ ُ َّۚ ََ َ َْ َْ ْ

َا¥ْرض فما أغنى عنھم ما كانوا يكسبون َُ ُ ِٰ ْ َْ َُّ َ ْ َْ َ ََ َ ِ]٤٠:٨٢[  

څخه پخوا  که کې نه دي کرځيدلي چې د ھغو خلکو عاقبت وويني چې له دویايا دوی په ځم» :ژباره 
څخه زيات قوي وو او په ځمکه  څخه په شمېر کې زيات وو، له دوی له دوی [ھغوی]تېر شوي وو؟ 

څخه زيات ځ�نده آثار پرې ايښي دي، کومه ګټه چې ھغوی کړي وه، ھغه د دوی د درد  يې له دوی کې
 )٨٢ :مومن( .«دوا نه شوه

د پورته آيتونو په شان په قرآن عظيم کې په لږ توپير سره Iندې آيتونه ھم راغلي دي چې خلک دې ته 
عبادت  (ج)  وګوري او عبرت ترې واخلي او د يوه خدایرابولي تر څو د تيرو زمانو پاتې شوني

 ( آيتونه١٣٧سورت العمران  ؛١٠٩: يوسف ؛۴۶: حج ؛۶٩: نمل ؛١٠: محمد ؛٩: روم سورت، .)وکړي

ځان يې خدای بللی ؤ،  چې (، ق، م١٢١٣-١٢٧٩دوھم رامسس، )چاه  د مصر د فرعونيانو د سلسلې پا
څښتن د خلکو د عبرت لپاره د ده جسد د قيامت تر ورځې پورې د ځمکې پر مخ باندې خوندي  لوی

 : آيت کې فرمايي٩٢َوساتلو، هللا تعالی په دې اړه په سورت يونس 

ْفاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خل َْ َ َْ َ َِ ِ َِ َ َ َ ُْ َ َِ ِّ ُ ًفك آيةَ َ َ َ◌ وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون  َ َ َُ ِ ِ ِّ َِ ََ َ ْ َ َِّ َّ ً ِ َ ۚ]١٠:٩٢[ 

نن ورځ به خ�صی درکړو تا ته په بدن سره، لپاره د دې چې شې لپاره د ھغو چا چې وروسته « :ژباړه
 »].دليل د عبرت[آيت  )لوی(له تا راځي

سد د خلکو د عبرت لپاره ساتلی دی ھمدا شان په َلکه څرنګه چې هللا تعالی د ځمکې پر مخ د فرعون ج 
ُمصر کې نور لرغوني آثار، د باميانو بتان، په عراق کې د نمرود ښار او په نړۍ کې د ټولو لرغونو 
توکو ساتل د انسانانو د پوھاوي او عبرت لپاره ډٻر اړين دي، لکه څرنګه چې دويم خليفه حضرت عمر 

ان او نور تاريخي توکي محفوظ وساتل او چا ته يې د ورانولو ُټول بت د مصر د فتح په ورځ (رض)
  .اجازه ورنه کړه

موږ مسلمانان د نورو اديانو معبودانو ته له کنځلو کولو څخه په ټينګه سره منع کړي يو، نو کله  (ج)هللا
ه څښتن موږ دکنځلو څخه منع يو، ښکاره ده چې له ورانولو او ويجاړلو اجازه خو ھېڅکله ن چې لوی

  :لرو، په دې تړاؤ رب العالمين فرمايي

ٍوI تسبُّوا الذين يدعون من دون هللا فيسبُّوا هللا عدوا بغيْر علم  ِ ِ ِ ِْ َّ َّ َِّ َ ُ ُ َِ ًِ ْ ْ ََ َ ََ َُ َُ ََ ◌ۗ ﴿١٠٨ :٦﴾  

بې له  [کفارد ھغوی]ته چې عبادت کوي دغه  [معبودانو]ھغو  [ای مومنانو] او کنځل مه کوئ «: ژباړه
 )١٠٨: انعام( ».هللا ته په ناحقه سره بې له پوھې [ھم] ه وکړي دویهللا، نو کنځل ب

هللا تعالی چې لوی عالم دی او د ده په شان بل عالم نه شته نو په دې پوھيږي چې د مشرکانو معبودانو 
ته ناوړه او خطرناک عواقب لري او ښکاره خبره ده چې د ته کنځل کول يا زيان اړول مسلمانانو 

مشرکانو او يا نورو معبودانو ته چې ھر ډول سپکې سپورې وويل شي او يا ويجاړ شي د ھغوی پيروان 
خامخا غبرګون ښکاره کوي، سره له دې چې د بودا مجسمو د ماتولو په غبرګون کې بودايان زموږ 

ی، خو زموږ مقدساتو او مسلمانانو ته زيان رسوي، لکه د برما په ډول زيان نه شي اړول خدای ته ھېڅ
تنو پورې مسلمانان  (۵٠٠)ھيواد کې، ھغه وخت چې طالبان د بودا مجسمو پر ورانولو لګيا وو تر

 )د بتانو ھنګامه :د حبيب هللا رفيع ليکنه( .ټپيان شول تنو پورې (١۵٠٠)شھيدان او له 

ل، ل کې ٢٨/١٣٧٩ولو پر وړاندې د بودايانو بل غبرګون د حوت په د باميانو د بودا مجسمو د وران
ُتندروو ھندوانو د ډيلي په ښار کې قرآن کريم وسوزولو او ھم د ھند د بـيـھارپه ايالت کې په تظاھراتو 

ل، ل کال په ھند کې د ٣/١٣٨٠تنه پوليس ووژل شول، ھمدا شان د حمل په  (٢)تنه مؤمنان او  (٩) کې
 دوه سوه کلن مسجد کې ھندوانو د بودا د مجسمو د ماتولو په ځواب کې د خنځير مرداره خيرالدين په

 )بی بی سی او امريکا غږ راډيوګانې( .څو ټوکه قرانونه وسوځول غوښه وغورځوله او ھم يې
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 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، نې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليک: يادښت

بايد ووايو چې کندھار ته د مصر او قطر څخه راغلو علماوو طالبانو ته ھمدغه ډول وړاندوينه کړي وه 
 .ه تاسې د بودا مجسمې ورانې کړی نو پايله به يې د نړۍ مسلمانانو لپاره ډيره خطرناکه ويچې ک

څخه لرې پاتې وو، په ځانګړي توګه په اس�مي فقه باندې په نړيواله کچه   طالبان چې له ھر ډول پوھې
يې عبادت  کېنه پوھيدل داسې غير منطقي استدIل يې کاوه چې دا بتان ځکه ماتوو چې په پخوا زمانو 

ډٻر څه شته  شوی دی، د دوی دا دليل له اس�مي احکامو، منطق او عقل څخه لرې دی، ځکه چې داسې
يې عبادت شوی دی لکه د لمر او سپوږمۍ، چې د ھغو ماتول يا له منځه وړل  چې په پخوا زمانو کې

 :لي ديکې فرماي ) آيت٣٧ سورت پهسجدې(ناشونی کار دی، او په دې ھکله قرآن عظيم د 

Iَ تْسجدوا للشمس وI للقمر واْسجدوا Á الذي خلقھن إن كنتم إيَّاه تْعبدون ﴿ ُ َ َ ُ ُ َُ ُ ُ ُُ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َْ ُْ َُ ََّّ َ ََ ََّ َّ َْ َِ ِ٣٧ :٤١﴾ 

 لمر او سپوږمۍ ته سجدې مه کوئ بلکه ھغه خدای ته سجدې وکړئ چې دا يې پيدا کړي دي «:ژباړه
 ». ياستکه په رښتيا سره تاسې د ھغه عبادت کوونکي

 :کې د بلقيس او د ھغې د قوم په باب راغلي دي آيت ٢۴نمل سورت په ھمدا رنګه د 

 I َوجدتھا وقومھا يْسجدون للشمس من دون هللا وزيَّن لھم الشْيطان أعمالھم فصدھم عن السَّبيل فھم َّ ْْ ْ َ ْ ْ َ َ َ َُ ُ ُ َُ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ُْ ُ َ ُ َُ ََ ََ ََّ َّ َّ ُُّ ِ ِ َِ َ َِ
َيْھتدون ﴿ ُ َ َ٢٤ :٢٧﴾  

 «. ...ومې موندله دغه ښځه او قوم د دي چې سجده کوي دوی لمر ته بې له هللا«  :هژباړ

 :َ ھاشم رضی(.په نوم يې بللو ھم عبادت ورته شوی دی )آتون(او په لرغوني مصر کې لمر چې د 

 مخ؛ د ډٻرو مالوماتو لپاره د مصر د فرعونانيانو ځانګړي طبيب سينوھه ۵٩٠تاريخ اديان دوھم ټوک
  .ولولئ )ينوھهس(کتاب

ھم بتان مات کړي دي، نو په دې  )ص(ُبتان مات کړي وو؛ محمد )ع( طالبانو دا دليلونه ويل چې ابراھيم
 .بنسټ بايد موږ ھم د باميانو بتان له منځه يوسو

قوم د ھغو عبادت کولو نو بايد مات شوي  (ع)مات کړل د ده پ�ر او د ابراھيم (ع)ُ ھغه بتان چې ابرھيم
ډول عبادت نه کيده، په دې بنسټ د طالبانو دا دليل د توجيه وړ  څي د باميانو مجسمو ھس مھالوای، او

 .نه دی

ُټول بتان مات کړل، په  يې لخوا فتحه شو په کعبه شريفه کې )ص( بله دا چې کله مکه مکرمه د محمد
ابراھيم او  )ج(ځای دی نو ځکه خو هللا َټول پوھيږو چې کعبه شريفه د هللا تعالی سپيڅلی دې

ته امر کړی ؤ چې کعبه شريفه دې پاکه وساتي، په دې ھکله چې کوم آيتونه راغلي دي  )ع(اسمعاعيل
 :طالبانو په ناسمه توګه درک کړي دي، وګورئ Iندې آيتونه او قضاوت وکړئ

 

ِّوإذ بوأنا Åْبراھيم مكان البْيت أن I تشرك بي شْيئا وطھ َ َْ ًَ َُ َِ ِْ َِ َّ َ ْ ِْ ِ َِ َ ََ ََّ َ كع السُّجود ﴿ِْ ِْر بْيتي للطائفين والقائمين والرُّ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ َّ َ ََ ََ ْ َّ َ َ٢٢: 

٢٦﴾  

له دې  )ټاکلی ؤ ځای (د کعبې د خونې)ياد کړه ھغه وخت چې موږ د ابراھيم لپاره د دغه کور« :ژباړه
چې، له ما سره ھېڅ شی مه شريکوه او زما کور د طواف کوونکو او قيام او رکوع او  (ھدايت سره

 آيت کې ھم پورته موضوع راغلي ١٢۵د بقرې سورت په  )٢۶: حج(» .جده کوونکو لپاره پاک کړهس
  .ده

 

په درست قرآن کريم کې د هللا پاک له لوري داسې ھدايت نه دی راغلی چې  :په پای کې به ووايو چې
نورو اديانو معبودان وران کړي، برعکس لکه چې ومو لوستل، هللا تعالی مومنان د مسلمانان دې د 

 .َنورو اديانو معبودانو ته حتی د کنځلو کولو څخه ھم منع کړي دي



  
 

 

  ٨تر ٧  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، نې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليک: يادښت

َلکه څرنګه چې هللا تعالی د ځمکې پر مخ د فرعون جسد د خلکو د عبرت لپاره ساتلی دی ھمدا شان  
 څخه پاتې دي، په نړۍ کې د ټولو لرغونو توکو ساتل د بشر د ھغه نښې نښانې چې له پخوانيو خلکو

عبرت لپاره ډٻر اړين دي، تر څو د دا ډول پاتې شونو په ليدلو سره موږ او راتلونکي نسلونه د پخوانيو 
قومونو په حاIتو باندې پوه شي او د ھغو مجازاتو او مکافاتو چې خدای تعالی پخوانيو قومونو ته 

 .ورکړي دي خبر شي

رو زمانو اثار له منځه يوړل شي او د ځمکې پر مخ د لرغونو توکو ي که د طالبانو او داعش په شان د ت
، آيتونو او ٨٢، او ٢١ آيت؛ د مومن سورت ۴٢نښې نښانې پاتې نه شي نو د قرآن حکيم د روم سورت 

 ھېڅوک حق نه ھمدا شان د قرآن عظيم د نورو ډٻرو احکامو تطبيقول ناشوني کار دی، په دې بنسټ
 .لري لرغوني توکي چې د اس�م سپيڅلی دين وسيله او په دې پلمه يې له منځه يوسي

د باميانو د مجسمو د ماتولو له امله مسلمانانو ته په نړۍ کې سخت زيانونه ورسيدل، د بودايانو لخوا په 
ې عزتي وشوه، دغو َسلګونو مسلمانان شھيدان شول، قرآنونه وسوزل شول، د خدای تعالی د کورونو ب

ناوړه کړنو ته د طالبانو لخوا بودايان اړ شول چې په ځواب کې زموږ د دين بې عزتي وکړي، نو ځکه 
 :په پای کې Iندې شعر وړاندې کوم .خو طالبانو ته د دواړو جھانونو مسؤليت ورپه غاړه دی

 

 مـھـاتـمـا ګـوتـم بـود

 ــ چې په تـــوپــــو او ټانـــکو ولــي بـــودا نند بــامـــيانــو غــــرونه ژاړي په ژړا نن 

*** 

 يې کـــړلو داســې تر پښو tندې ــ خپل فرھنګ ګـوره ولي خپل ھنر په تـوپو باندې

 ځکه غوڅې شولې زموږ د زړونو مراندې ــ تاريخ ژاړي دوی شنه کړي دي خندا نن

 چې په توپو او ټانکو ولي بودا نن

ُا يې سبب ؤ   ــ   پKر يې بت ته سجدې کړلې بت يې رب ؤ ُابراھيم چې بتان مات د ُ 

 مغبر چې کوې دا نن يځکه خپل قوم او کھول  ته په غضب ؤ    ــ       ته خو نه يې پ

 چې په توپو او ټانکو ولي بودا نن

 يې تباه دا ګوتم بود کړ   ــ     دې نادانـــــــــــو د تاريخ شاھد نابود کړ ګوره څه رنګ

 حيران يې مسيحي ھندو يھود کړ     ــ   په اسKم کې نه شته دا رنګه فتوا  ننھک 

 چې په توپو او ټانکو ولي بودا ننا

 ز ؤ  ــ   لـــوټی لــوټی ونې بــوټي رٻـــزمـــرٻز ؤيتباه کـــــــړی د بامـــيانو ښار چـــــنګ

 يې مــــاتـــوي دا   نيم مــــK نن وياړد بودا له مــــــاتـــولـــو په ګريز ؤ     ــ    اوس په 

 چې په توپو او ټانکو ولي بودا نن

 يې بدنام بدنام اسKم کړ ــ  بل يې خاورو سره ګډ د پښتون نام کړ خدايه څه رنګ

 ھم يې وران د عــلـم پوھې اوچت بام کــړ  ــ    ده راغلي په وطــــــــن لويه بK نن

 دا ننچې په توپو او ټانکو ولي بو

 ښود داغ تور   ــ  په دې کار باندې باز نه شوې، شولې زاغ توريګوره تا پخپله ټنډه ک

        ــ     ته قاتل دخپل تاريخ شوې په رښتيا نن پورڅکله درته دا يتاريخ نه بخښي ھ

 چې په توپو او ټانکو ولي بودا نن

 غه کار دين او وطن جوړُنه به ته لکه محمود شې بت شکن جوړ    ــ   نه به کړې په د

 درست عالم دې کړود ځان ھسې دښمن جوړــ تا کړو ځان داسې رسوا رسوا مK نن

 چې په توپو او ټانکو ولي بودا نن



  
 

 

  ٨تر ٨  له:د پاڼو شميره
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 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، نې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليک: يادښت

 ،ه،ش ١٢/١٢/١٣٧٩

 خوست)آڅړ(محمدانور

 راډيو ته د طالبانو له ټليفونخانې (بي بي سي)ھغه مھال چې طالبان په واک کې وو، دغه شعر ما د 

د  کړ، په داسې حال کې چې زه خبر نه وم ټليفونخانه د طالبانو ده، له نېکه مرغه چېڅخه فکس 
 مسؤل طالب پام نه شو، خو له بده مرغه چې له بي بي سي راډيو څخه د ښاغلي داؤد جنبش په غږ کې

 .يوازې دوه بيتونه خپاره شول

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (
*
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