ﺗﮑﻔﻴﺮ ﮐﻮل د ﭼﺎ ﺣﻖ دے؟

ﺗﮑﻔﻴﺮ ﮐﻮل د ﭼﺎ ﺣﻖ دے؟

د ﻳﻮ ﺷﮏ ازاﻟﻪ ﮐﻮل ډﻳﺮ ﺿﺮوري دي۔ “ﻣﻮﻧږ ﭼﻲ د دي
ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺨﮑﻲ ﭼﻲ د ﺗﮑﻔﻴﺮ ﭘﻪ رد ﮐښ ﺳﻪ ﻫﻢ ﺑﻴﺎن ﮐړي
دي د دي ﻣﻄﻠﺐ دا ﻧﻪ دے ﭼﻲ ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐښ ﺗﮑﻔﻴﺮ ﮐﻮل
ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻣﻤﻨﻮع او ﺣﺮام دي ځﮑﻪ ﭼﻲ ﺷﺮﻋﻲ ﻃﻮر ﺑﺎﻧﺪي
داﺳﻲ اﻗﻮال او اﻋﻤﺎل ﻣﻮﺟﻮد دی ﭼﻲ د ﻫﻐﻲ ﻣﺮﺗﮑﺐ د
اﺳﻼم ﻧﻪ ﺧﺎرج ﮐﻴږي۔ د ﺗﮑﻔﻴﺮ ﭘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻧﺪي د
ګﻔﺘګﻮ اﺻﻞ ﻣﻘﺼﺪ او وﺟﻪ دا ده ﭼﻲ ﺑﻌﺾ ﺟﺎﻫﻠﻪ او د
دﻳﻦ د اﺳﺎﺳﺎت ﻧﻪ ﻧﺎ ﺑﻠﺪه ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﮐﻮڅﻮ او ﺑﺎزاروﻧﻮ
ﮐښ د ﮐﻔﺮ او ﺷﺮک ﻓﺘﻮي ﻟګﻴﻲ او د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻋﺰت
،ﺟﺎن او ﻣﺎل ﺗﻪ ﺣﻼل واﺋﻲ۔ دي ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﮐﻮل
زﻣﻮﻧږ ﻣﻘﺼﻮد دي۔ ﭘﻪ دي ﻗﻀﻴﻪ ﺑﺎﻧﺪي داﺳﻲ ځﺎن ﭘﻮﻫﻪ
ﮐړي ﭼﻲ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﻮر ﮐښ د ﺑﺠﻠﻲ واﺋﺮﻧګ ﺷﻮے وي ﺑﺠﻠﻲ
ﺑﺎﻧﺪي ﭼﻠﻴﺪﻟﻮ واﻻ ﺳﺎﻣﺎن ﺧﭙﻞ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﮐړي او ﻳﮑﺪم
ﺳﺮﮐټ وﺳﻮﺳﻴګﻲ ﻧﻮ ټﻮل ﮐﻮر ﮐښ ﺗﻴﺎره ﺷﻲ۔ وس ﮐﺘﻞ دا
دي ﭼﻲ د دي ﺳﺮﮐټ د ﺧﺮاﺑﻲ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻧﻪ د ټﻮل ﮐﻮر
واﺋﺮﻧګ ﺧﺮاب ﺷﻮ اوﮐﻪ ﻧﻪ ﺳﻪ واﺋﺮﻧګ ﻣﺤﻔﻮظ دے ﻧﻮ د
دي ﻓﻴﺼﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮک ﮐړي؟ د ﭼﺎ ﺧﺒﺮه ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ وي؟ ؟ ؟
ﻧﻮ دا ﻓﻴﺼﻠﻪ ﺑﻪ د ﺑﺠﻠﻲ ﻣﺎﻫﺮﮐړي؟ او ﮐﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﭼﻲ
ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د ﺑﺠﻠﻲ ﺑﺎره ﮐښ ﭘﺘﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ وي؟؟ ﻻزﻣﻲ ﺧﺒﺮه
ده ﭼﻲ دا ﻓﻴﺼﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﮐړي ﭼﻲ ﻫﻐﻪ د ﺑﺠﻠﻲ ﻣﺎﻫﺮ
وي۔۔۔
ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﮐﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ د ﮐﺒﻴﺮه ګﻨﺎه ﻣﺮﺗﮑﺐ وي ﻧﻮ
ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻧﺼﺤﺖ ﮐﻮل زﻣﻮﻧږ ذﻣﻪ داري ده ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻲ
ﺑﺎﻧﺪي د ﮐﻔﺮ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﮐﻔﺮ ﻓﺘﻮه ﻟګﻮل زﻣﻮﻧږ ﮐﺎر ﻧﻪ
دے۔
ﻟﻴﮑﻦ د ﺑﺪه ﻗﺴﻤﺘﻪ زﻣﻮﻧږ ﺧﻠﮏ د اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﻣﻨﻄﻖ ﻧﻪ
ﮐﺎر اﺧﻠﻲ ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﻧﺪي:
ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮر رﻧګ ﻣﻴﺨﻪ وﻟﻴﺪﻟﻪ ﻧﻮ دا دﻋﻮه ﻳﻲ
وﮐړه ﭼﻲ دﻧﻴﺎ ﮐښ ټﻮﻟﻲ ﻣﻴﺨﻲ ﭘﻪ ﺗﻮر رﻧګ دي ﻧﻮ دا
اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﭼﻠﻦ ﻧﻦ ﺳﺒﺎ د ﺣﮑﻮﻣﺖ او د ﻋﻮاﻣﻮ ﭘﻪ ﺑﺎره
ﮐښ ﭘﻪ ﺷﺮﻋﻲ ﭼﻠﻦ ﮐښ ﺷﺮوع ﺷﻮے دے۔
ﺣﺎﻻﻧﮑﻪ د دي ﺧﺒﺮي ﻗﻮي اﻣﮑﺎن ﻣﻮﺟﻮد دے ﭼﻲ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ
ﮐښ ټﻮﻟﻲ ﻣﻴﺨﻲ ﺗﻮري ﻧﻪ وي ﺑﮑﻠﻪ د ﻫﻐﻲ ﻧﻪ ﻟګ ﺑﺪﻟﻲ

ﻫﻢ وي۔ او دا ﻣﻮﻧږ ﻳﻲ ﭼﻲ د دي ﻣﻨﻄﻖ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﺎﻧﺪي
د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﮑﻔﻴﺮ ﮐړو۔
ﺗﮑﻔﻴﺮ ﮐﻮل د ﻋﻮاﻣﻮ او د اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻋﻠﻢ واﻻ ﮐﺎر ﻧﻪ
دے ځﮑﻪ ﭼﻲ دا ﻳﻮ اﺟﺘﻬﺎدي ﻋﻤﻞ دے ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﻲ ﮐښ د
اﻗﻮال او د اﻋﻤﺎﻟﻮ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻟټﻮل او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻗﺎﺋﻞ او
ﻓﺎﻋﻞ ﮐښ د ﻫﻐﻲ ﺛﺒﻮت ﮐﻮل او ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﻪ ټﻮﻟﻮ ﺷﺮوط
او ﻣﻮاﻧﻌﻮ ﺟﺎﺋﺰه اﺧﺴﺘﻞ ﭼﻲ د ﻳﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻪ د ﮐﻔﺮﻳﻪ
ﻗﻮل او ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﺑﺎوﺟﻮد د ﮐﻔﺮ ﺣﮑﻢ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﻮي او
ﻇﺎﻫﺮه ﺧﺒﺮه ده ﭼﻲ دا ﮐﺎر ﺑﻪ د اﺟﺘﻬﺎد ﭘﻪ درﺟﻪ
ﺑﺎﻧﺪي ﻓﺎﺋﺰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء او د ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﮐړي ﻫﺮ ﻳﻮ ﺟﺎﻫﻞ او د ﻋﻠﻢ ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐﺲ ﺑﻪ ﻳﻲ ﻧﻪ ﮐړي۔
ﻫﻢ دﻏﻪ وﺟﻪ ده ﭼﻲ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ واﺋﻲ:
ﭼﻲ ﮐﻢ ﮐﺲ ﺳﺮه ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﻧﻪ وي او ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﺗﮑﻔﻴﺮ
ﻓﺘﻮي ﻟګﻮي ﻧﻮ ﻋﻮام اﻟﻨﺎس ﻟﻪ د داﺳﻲ ﺗﮑﻔﻴﺮي ﺧﻠﮑﻮ
ﺳﺮه ﻧﺎﺳﺘﻪ ﺣﺮام ده۔
ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺟﺒﺮﻳﻦ رﺣﻤﻪ
اﻟﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻲ:
“)ﮐﻤﺎ اﻧہ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯽ ﻣﺴﻠﻢ ان ﯾﺠﺘﻨﺐ ﻣﺠﺎﻟﺴۃ اﻟﺬﯾﻦ
ﯾﺘﮑﻠﻤﻮن ﻓﯽ ﻣﺴﺌﻠۃ اﻟﺘﮑﻔﯿﺮ و ﮬﻢ ﻣﻤﻦ ﯾﺤﺮم ﻋﻠﯿﮭﻢ
ذاﻟﮏ ﻟﻘﻠۃ ﻋﻠﻤﮭﻢ(”۔
“دﻏﻪ ﺷﺎن ﻳﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﻧﺪي واﺟﺐ دي ﭼﻲ ﻫﻐﻮي ده ﻫﻐﻪ
ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮه ﻧﺎﺳﺘﻪ ﻧﻪ ﮐړي ﭼﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﮏ د ﺗﮑﻔﻴﺮ ﭘﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪي ګﻔﺘګﻮ ﮐړي ﺣﻼﻧﮑﻪ د ﮐﻢ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﻪ وﺟﻪ
ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ ﻫﻐﻮي د ﺗﮑﻔﻴﺮ ﭘﻪ ﺑﺎره ﮐښ ﺧﺒﺮي ﮐﻮل ﺣﺮام
دي۔
ﻟﻬﺬا ﮐﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ د ﮐﻔﺮﻳﻪ ﻓﻌﻞ ﻳﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺗﮑﺐ وي ﻧﻮﭘﻪ
ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪي د ﮐﻔﺮ ﻳﺎ د ﻣﺮﺗﺪ ﻓﺘﻮه ﻟګﻮل زﻣﻮﻧږ ﮐﺎر
ﻧﻪ دے ﺑﻠﮑﻪ دا ﮐﺎر د ﻋﻠﻤﺎء دے۔ ﻟﻬﺬا د دي ﮐﺎر ﻟﻪ
ﭘﺎره ﻋﻠﻤﺎء ﺳﺮه رﺟﻮع ﮐﻮل ﭘﮑﺎر دي۔

