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د هیوادونو د جوړونې الملونه
ټول ثنا او صفت د هغه هللا جل جالله لپاره دی چً د ټولو مخلوقاتو
پالونکی دی هغه پخپل کتاب کې فرماٌلًَ « :وقُ ِل اعْ َملُوا َف َس ٌَ َرى َ
هللا ُ َع َملَ ُك ْم
ب َوال َش َها َد ِة َف ٌُ َن ِّب ُب ُك ْم ِب َما ُك ْن ُت ْم
ون إِلَى َعال ِِم ْال َغ ٌْ ِ
ون َو َس ُت َر ُّد َ
َو َرسُول ُ ُه َو ْالم ُْإ ِم ُن َ
ون» ژباړه« :او [اې پېغمبره (ص)!] دوى ته وواٌه« :تاسً عمل
َتعْ َمل ُ َ
كوئ! هللا ،د هغه پېغمبر او مإمنان ټول به وګوري چً ستاسً کړه وړه
اوس څه دي .بٌا به تاسً د هغه ذات لوري ته ور وګرځول شا ،چً په
پټو او ښكاره إ هر څه باندي پوهٌږي او هغه به تاسً ته در وښًٌ چً
تاسً څه كول ،».او زه ګواهً ورکوم چً نشته الٌق د عبادت مګر ٌو
هللا دی چً هٌڅ شرٌک نلری ،او زه ګواهً ورکوم چې زمونږ سردار او
نبً محمد صلی هللا علٌه وسلم د هللا جل جالله بنده او رسول دی په حدٌث
کې فرماًٌ « :کوم ٌو په تاسو کې که داسً وي چې قٌامت ورباندي
راشً او د هغه په الس کې بوټی وي نو هغه دي وکري» ،درود سالم او
برکت دي وي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندي
چې د قٌامت تر ورځً پوري په نٌکۍ سره د هغه تابعداري کوي.
و بعد:
د اسالم د مبارک دٌن اصلً بنسټونه او لوًٌ الرښونی دا دي چې د هٌواد
سره مٌنه ولري او د هغً څخه دفاع وکړي د هغً د پرمختګ او ودی
لپاره کار وکړی او د انسان لپاره دا د وٌاړ ځاي دی چې هغه د دی
احساس ولري چې په واقعً ډول سره هٌوادنۍ مٌنه لري او د جوړښت
لپاره ًٌ کار کوي او همدارنګه د ودي او پرمختګ لپاره ًٌ ګامونه پورته
کوي ټول هغه ملتونه چې په علمً او تمدنً ډګر کې ًٌ پرمختګونه کړي
دي د هغً ترشا اخالص مند خلک موجود وو چې پخپلو زړنو کې ًٌ د
خپلو هٌوادونو مٌنه لرله نو د ودي او د پرمختګ لپاره ًٌ کارونه کړي
دي چې ګټه ًٌ خلکو او هٌوادونو ته رسٌدلی ده زمونږ ګران هٌواد مصر

هم له خپلو بچٌانو څخه ددي غوښتنه کوي چې باٌد کار وکړي ځکه چې
مصر عربً جمهورٌت د عربً او اسالمً نړۍ زړه ګڼل کٌږي او د امت
لپاره ًٌ د ٌو ډال او د توري حٌثٌت لري او د ترهګرۍ او د ننګونو په
ضد باندي ٌوه خوندي کال ګڼل کٌږي نو باٌد ددی څخه د دفاع او
پرمختګ په الره کې کارونه ترسره شً او دا ٌو دٌنً او هٌوادنی وجٌبه
ده چې باٌد ترسره ًٌ کړو ځکه چې مصر د تمدونونو مور ده او د
اسمانً رسالتونو خاوره ګڼل کٌږي دا هغه هٌواد دی چې په قرانکرٌم کې
ًٌ څو څو کرته د امنٌت او د امن په برخه کې ًٌ ٌادونه شوی ده لکه
چې هللا جل جالله د ٌوسف علٌه السالم په ژبه قرانکرٌم کې فرماًٌ«:
ْاد ُخلُوا مِصْ َر إِنْ َشا َء َ
ٌِن»ژباړه «:ځا ،اوس مصر ته الړ شا .كه د
هللا ُ آ ِمن َ
هللا خوښه وي ،نو په امن او بې غمۍ سره به اوسا.»".
هللا جل جالله دی صالح الدٌن الصفدي ته خٌر ورکړي چې وٌلً دي:
څوک چې ځمکه او د هغً ټول اړخونه وګوري او همدارنګه پکې ډول
ډول خلک او اجناس وګوري که چٌرته مصر او د هغه اوسٌدنکً ًٌ نه
وي لٌدلً نو هغه دنٌا او خلک ندي لٌدلً .
بی له شکه د هٌوادونو وده پرمختګ او جوړونه د ملت لپاره د عزت
کرامت د ژون د ضمانت کوي چې د خلکو درناوي پکې کٌږي خو د
هٌوادونو جوړونه ٌوازي په خبرو خٌالونو او په امٌدونو باندی نه کٌږي
بلکً الزمه ده چې کوښښ وکړی شً او خوله توٌه کړی شً او قربانً
ورکړی شً او همدارنګه د جوړونً د اسبابو او د ودي او د پرمختګ او
د تمدن د الملونو نٌونه وشً چې د دغه اسبابو څخه مهم ًٌ په الندی ډول
دي:
په ننګونو باندي ځان پوهول :د هٌواد په ارزښت باندي ځان پوهول او د
هغو ننګونو پٌژندنه چې هٌواد ورسره مخامخ وي او همدارنګه هغه
خطرونه چې په هٌواد باندي راچاپٌره وي باٌد په هغه ځان پوه کړي دا
ددی المل کٌږي چې د ننګونو اندازه معلومه کړی شً چې مونږ ورسره

الس او ګرٌوان ٌو ځکه چې د دغه ننګونو د درک پرته مونږ نشو کوالی
چې د هغه د حل لپاره الري پٌدا کړو بً له شکه چې د هٌواد په ارزښت
باندي د پوهٌدو مسبله او همدارنګه د ملً دولت رامنځته کٌدل او د هغً د
ودي او د پرمختګ لپاره کار کول ٌو د مهمو الملونو څخه ګڼل کٌږي چې
د ٌو پٌاوړي دولت رامنځته کٌدونکً دي او همدارنګه دا ٌو د مهمو
بنسټونو څخه ګڼل کٌږي چې هٌوادنً مٌنه او د هغه د ارزښتونو ساتنه په
انسان کې رامنځته کوي ترڅو د هغً د شتمنٌو ساتنه وشً.
همدارنګه د هٌواد په اهمٌت باندي ځان پوهول ددی غوښتنه کوي چې
مونږ ټول هغه غلط تعبٌرونه او مفهومونه له منځه ٌوسو چې ترهګرو او
تندرو ډلو رامنځته کړي دي او د خلکو په ذهنونو کې ًٌ راوستً دي
ځکه چې دغه ډلو خپله فلسفه پدي باندي ودرولً ده چې هڅه کوي ترڅو
د ولسونو او د حاکمانو او د چارواکو ترمنځ فاصله او واټن رامنځته کړي
او حال دا چې د ټولو ادٌانو الرښونً دا دي چې مونږ باٌد واکمنانو چې
هغوي عدالت ولرو د هغو درناوي وکړو لکه چې نبً کرٌم صلی هللا علٌه
وسلم فرماٌلً دي :که څوک غواړي چې هللا جل جالله ته درناوي وکړي
نو د سپٌن ږٌري مسلمان او د قران حافظ او همدارنګه د هغه بادشاه
درناوی دی وکړی چې عادل وي هللا جل جالله هغه حاکم چې عدالت
کوونکی وي د قٌامت په ورځ په اووه هغه کسانو کې شمارلی دی چې د
هللا جل جالله د عرش تر سٌوری الندی به وي هغه ورځ چې د عرش د
سٌوری پرته بل سٌوری به نه وي لکه چې نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم
فرماٌلً دي :اووه داسی کسان دي چې د هللا جل جالله د عرش تر سٌوری
الندی به وي په هغه ورځ چې د عرش سٌوری پرته بل سٌوری به نه وي
او ددغه اوو کسانو په سر کې هغه بادشاه شمارلی دی چې هغه عدالت
کوونکی وي.
د هٌوادونو د جوړونو الملونو او بنسټونو څخه بل هم دا دی چې پدغه
الره کې قربانً ورکړي هٌوادنً حقٌقً مٌنه دا نده چې ٌواځً شعارونه

ورکړی او ٌا هم داسی خبری وکړی چې بی ګټی وي بلکً هٌوادنی مٌنه
داسی ٌو نظام دی چې ته باٌد د هٌواد په درد باندي ودردٌږي او هغه
ننګونً په ګوته کړي چې هٌواد ورسره الس او ګرٌوان وي او همدارنګه
د هٌواد په پرمختګ باندي خوشحاله شً او همٌشه دٌته چمتوالی ولري
چې د هٌواد لپاره قربانً ورکړي.
د هٌواد څخه دفاع د هغه ساتنه او د هٌواد په الره کې قربانً ورکول ٌو
شرعً وجٌبه ده او همدارنګه ٌو هٌوادنً وجٌبه ده په هر هغه چا باندي
چې پدغه خاوره باندي ژوند کوي او د د غه هٌواد د اسمان الندي
اوسٌږي هٌواد سره مٌنه ٌواځً په احساس او عاطفی باندی والړه نده
بلکً الزمه ده چې ددغه احساس او عاطفی ترجمانً په عمل کې ثابت
کړی او همدارنګه نٌک سلوک ولری چې وګړو او ټولنو ته پري ګټه
ورسوي نو له همدي لپاره د هٌواد دپٌاوړی ساتنً لپاره باٌد قربانی
ورکړی هٌواد سره مٌنه پخپله هٌوادوالو باندی دا الزموي چې د هغه
ساتنه وکړي او ټول ٌو موټی شً ترڅو د هغه څخه دفاع وکړي ځکه چې
په هٌوادونو کې استقرار او برقراري ٌو ضروري کار دی ترڅو د هللا جل
جالله له لوري هغه مقصد ته پری انسانان ورسٌږي چې هغه د ځمکً
ابادول دي او د دٌن لوړوالی دی او د دٌنً عباداتو سرته رسول دي په
اسالم کې جهاد ددی لپآره فرض کړی شوی دی ترڅو د هٌوادونو ساتنه
وشً او د ظلم او تجاوز مخنٌوي وشً نو د همدی لپآره هللا جل جالله د
هغه چا مرتبه ډٌره لوړه کړی ده چې خپل ځانونه د هللا جل جالله په الره
کې او د خپلو هٌوادونو په دفاع کې قربانً کوي لکه چې هللا جل جالله
ون
ٌِن أَ ْنفُ َس ُه ْم َوأَم َْوالَ ُه ْم ِبؤَنَ لَ ُه ُم ْال َج َن َة ٌُ َقا ِتل ُ َ
هللا ا ْش َت َرى م َِن ْالم ُْإ ِمن َ
فرماًٌ «:إِنَ َ َ
ً
ٌل
ٌل َ ِ
ون َو ٌُ ْق َتلُ َ
هللا َف ٌَ ْق ُتل ُ َ
اْل ْن ِج ِ
فًِ َس ِب ِ
ون َوعْ ًدا َعلَ ٌْ ِه َحقّا فًِ ال َت ْو َرا ِة َو ْ ِ
آن»ژباړه «:حقٌقت دا دى چً هللا له مإمنانو څخه د هغوى نفسونه
َو ْالقُرْ ِ
او د هغوى مالونه د جنت په بدله کښً اخٌستً دي .هغوى د هللا په الر

کښً جنګٌږي ،نو وژنً او وژل کٌږي .له هغو سره په تورات ،انجٌل او
قرآن کښً (د جنت وعده) د هللا پر ذمه باندي ٌوه كلكه پخه وعده ده.».
د هٌوادونو او د تمدنونو د جوړونو د مهمو الملونو او بنسټونو څخه بل هم
دادي چې په جدي ډول کار وکړي او همدارنګه په هغً کې دقت وکړي
هللا جل جالله او همدارنګه د اسالم مبارک دٌن د کار ارزښت دٌر لوړ
کړی دی او دا ٌی د عبادت د دروازو څخه ٌوه دروازه ګرځولی ده بلکً
د عبادت د لوړو مرتبو څخه ًٌ شمٌرلی ده نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم
ددی توصٌف د هللا په الره کې په جهاد باندي کړی دی د کعب بن عجره
څخه رواٌت دی چې ٌوسړۍ نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم ترڅنګ
تٌرٌدلو نو صحابه إ هغه ولٌدلو او د هغه فعالٌت ًٌ خوښ شو نو حٌرانه
شو ورته بٌا صحابه إ ورته ووٌل اي د هللا رسوله که چٌرته هغه دا د هللا
په الره کې سرته رسولی وای نو نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم ورته
وفرماٌل که چٌرته دا سړۍ ددی لپاره وتلی وي چې د خپلو بچٌانو لپاره
نفقه پٌدا کړي نو هغه د هللا په الره کې دي او که چٌرته ددی لپآره راوتلی
وي چې د خپل مور او پالر لپاره خدمت وکړي نو هغه هم د هللا په الره
کې دی که چٌرته د خپل ځان لپاره وتلی وي ترڅو خپل ځان د سوال څخه
وژغوري نو هغه هم د هللا په الره کې دی او که چٌرته هغه د کبر او په
رٌا باندی وتلی وي نو هغه بٌا د شٌطان په الر روان دی.
نو دٌن او هٌوادنی مٌنه په ګډه سره ددی غوښتنه کوي چې باٌد هڅه
وکړی شً همدارنګه په دقت ډول سره کار وکړی شً او همدارنګه
تولٌداتو کې برخه واخٌستلی شً په ځانګړي توګه زمونږ دٌن د کار کولو
او همدارنګه په هغه کې د دقت کولو امر کړی دی هللا جل جالله
فرماًٌ «:الَذِي َخلَ َق ْال َم ْو َ
ت َو ْال َح ٌَا َة ِل ٌَ ْبلُ َو ُك ْم أَ ٌُّ ُك ْم أَحْ َسنُ َع َم ًال َوه َُو ْال َع ِزٌ ُز
ْال َغفُو ُر »ژباړه «:هغه ذات چً مرګ او ژوند ٌې پېدا کړ ،تر څو چً
تاسً وازماًٌ ،وګوري چً ستاسً څخه كوم ٌو ډېر ښه عمل كوونكى
دى .او هغه زورور هم دى او بښونكى هم ، ».همدارنګه فرماٌیٌَ « :ا أَ ٌُّ َها

هللا َو َذرُوا
ِي لِلص ََال ِة مِنْ ٌَ ْو ِم ْال ُج ُم َع ِة َفاسْ َع ْوا إِلَى ِذ ْك ِر َ ِ
ٌِن آ َم ُنوا إِ َذا ُنود َ
الَذ َ
ت الص ََالةُ َفا ْن َتشِ رُوا فًِ
ُون * َفإِ َذا قُضِ ٌَ ِ
ْال َبٌ َْع َذلِ ُك ْم َخٌْر لَ ُك ْم إِنْ ُك ْن ُت ْم َتعْ لَم َ
ُون * َوإِ َذا َرأَ ْوا
ض َوا ْب َت ُغوا مِنْ َفضْ ِل َ ِ
هللا َك ِثٌرً ا لَ َعلَ ُك ْم ُت ْف ِلح َ
ْاْلَرْ ِ
هللا َو ْاذ ُكرُوا َ َ
هللا َخٌْر م َِن اللَه ِْو َوم َِن
وك َقا ِبمًا قُ ْل َما عِ ْن َد َ ِ
ار ًة أَ ْو لَه ًْوا ا ْن َفضُّوا إِلَ ٌْ َها َو َت َر ُك َ
ت َِج َ
ار ِة َو َ
ٌِن»ژباړه «:اې مومنانو! كله چً د جمعې په ورځ
ازق َ
ال ِّت َج َ
هللا ُ َخ ٌْ ُر الرَ ِ
د لمانځه لپاره ږغ (اذان) وشً ،نو د هللا د ذكر (لمانځه) خوا ته وځغلا او
پٌرل ،پلورل (رانٌول او خرڅول) پرٌږدئ؛ دا ستاسً لپاره ډېره غوره ده
كه تاسً پوهېږئ *.بٌا كله چً لمونځ تر سره شً ،نو په ځمکه کښً
خواره شا او د هللا فضل ولټوئ .او د هللا ډېر ډېر ٌادوونكً اوسا .ښاًٌ
چً تاسً ته بری په برخه شً *.او كله چً دوى سوداګري او لوبه
ننداره کېدونكې ولٌدله ،نو د هغې خوا ته وخوځېدل او ته ٌې والړ
پرېښودلې .دوى ته وواٌه" :له هللا سره چً څه دي ،هغه د لوبً د نندارې
او سوداګرۍ څخه غوره دي؛ او هللا تر ټولو ښه روزي ورکوونکی
دى »".او نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلً دي :که ٌو څوک د خپل
د الس ګټلی خواړه خوري نو هغه لپاره دا ډٌر غوره دي او د هللا جل
جالله نبً داود علٌه السالم د خپل الس ګټلی خواړه ًٌ خوړل.
مونږ دلته پدی باندي ټٌنګار کوو چې زمونږ د اسالم مبارک دٌن ٌواځً
مونږ ته د کار کولو امر ندی کړی بلکی مونږ څخه ًٌ غوښتنه کړي چې
د کار ترڅنګ باٌد دقت هم وکړو لکه چې هللا جل جال له فرماًٌ «:إِ َنا َال
ُنضِ ٌ ُع أَجْ َر َمنْ أَحْ َس َن َع َم ًال»ژباړه «:نو دا ٌقٌنً ده چً موږ د نېکوكارانو
اجر نه ضاٌع كوو».او همدارنګه نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلً
ديٌ :قٌنا هللا جل جالله په تاسو کې هغه څوک خوښوي چې هغه کار کوي
او په کار کې دقت کوي.
د هٌوادونو او د تمدنونو جوړونی د بنسټونو څخه بل هم علم پوهه اوښه
مدٌرٌت دی ځکه چې د هٌوادونو جوړونه خپله پوهه او تجربی او
تخصص ته اړتٌا لري ٌواځً دا نه چې ته خواهش وکړی کله چې مونږ

په قرانکرٌم او د نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم په احادٌثو کې نظروکړو
نو ګورو چې پدغه دواړو کې ټٌنګار شوی دی چې باٌد توانمندي امانت او
پوهه په نظر کې ونٌول شً لکه چې هللا جل جالله د ٌوسف علٌه السالم
ض
په ژبه باندی په قرانکرٌم کې فرماٌلً دي «:اجْ َع ْلنًِ َعلَى َخ َزاب ِِن ْاْلَرْ ِ
إِ ِّنً َحفٌِظ َعلٌِم» ژباړه «:د هٌواد خزانې ما ته وسپاره ،زه ساتونكى هم ٌم
او عالم هم»".او همدارنګه د شعٌب علٌه السالم د لور په ژبه باندی هللا
جل جالله د موسی علٌه السالم په هکله په قرانکرٌم کې فرماٌلً دي« :
ت اسْ َتؤْ ِجرْ هُ إِنَ َخٌ َْر َم ِن اسْ َتؤْ َجرْ َ
ت ْال َق ِويُّ ْاْلَمٌِنُ »ژباړه «:خپل پالر ته
ٌَا أَ َب ِ
ووٌل" :پالره جانه ،دغه سړی نوكر ونٌسه؛ دی تر ټولو ٌوه غوره څوک
دی چً نوكر ٌې نٌسې ،ځکه چً قوى او امانتدار دی.»".
نبً کرٌم صلی هللا لٌه وسلم ددی څخه خبرداری ورکړی دی چې باٌد که
ٌو څوک د ٌو کار توانمندي ونلري نو هغه باٌد ترسره نکړی او وٌلً دي
که چٌرته داسی وشً نو دا به د قٌامت د نښو څخه ٌو نښه وي نبً کرٌم
صلی هللا علٌه وسلم پدي هکله فرماًٌ :کله چې د چارو واګً نا اهلو ته
وسپارل شً نو د قٌامت انتظار وکړی او د چارو لپاره اهل په هر ډګر
کې هغه څوک دی چې د هغه توانمندي او امانتداري ولري.
نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم خپل صحابه او د دولت کارکوونکی د علم
توانمندي او د مسبولٌت په اندازه باندی ټاکل هٌڅوک ًٌ د مجاملً خپلولً
او ٌا د مٌنً په بنسټ باندی نه وو ټاکلی د ابً ذر رضی هللا عنه څخه
رواٌت دی دی واًٌ ما ووٌل ای د هللا رسوله ما ولی نه ګماری؟ نبً کرٌم
صلی هللا علٌه وسلم خپل الس زما په اوږو باندی کٌښودلو او وی فرماٌل:
ای اباذره ته کمزوری ًٌ او دا ٌو امانت دی او دقٌامت په ورځ پښٌمانتٌا
ده مګر هغه څوک چې ددی حق اداء کړي او هغه څه ترسره کړي چې
په هغه باندی دي همدارنګه نبً کرٌم صلی هللا علٌه سلم عبدالرحمن بن
سمره ته وفرماٌل :اي عبدالرحمانه! ته د امارت غوښتنه او پوښتنه مکوه
ځکه که چٌرته دا ستا په غوښتنه باندی تاته درکړل شً نو دا په تا باندی

مسبولٌت دی او که چٌرته بغٌر د غوښتنی څخه تاته درکړل شً نو هللا
جل جالله تاسره پدی کې مرسته کوي.
اقول قولی هذا و استغفرهللا لی ولکم
*********
ټول ثنا او صفت د هغه هللا جل جالله لپاره دی چً د ټولو مخلوقاتو
پالونکی دی ،درود سالم او برکت دي وي په هغه او د هغه په آل او په
ملګرو او په هغه چا باندي چې د قٌامت تر ورځً پوري په نٌکۍ سره د
هغه تابعداري کوي.
ډٌرو درنو مسلمانانو ورونو:
د هٌوادونو د جوړونې د مهمو الملونو او بنسټونو څخه ٌو هم د اخالقی
ارزښتونو او بشري سلوک لوړوالی دی ،هغه ملتونه او تمدنونه چې په
اخالقې ارزښتونو والړ نه وي هغه نه شً پاتې کٌدالی ځکه چې دوی که
دا ارزښتونه مراعت نکړې نو دوی داسې دي ګوٌا د خپل ځان د له منځه
وړلو بنسټ ًٌ پخپله اٌښی وي ،هللا تعالی دي ددغه شعر شاعرته خٌر
ورکړې چې وٌلً ًٌ دي :هرکله چې د ٌو ملت اخالق فاسد شول*
*نو په هغً باندي خواخوږي او تسلٌت ال د مخه وړاندي کړئ.
بل شاعر واٌې :د ملتونو ژوند د اخالقو سره تړلی دی*
*که د هغوی اخالق فاسد شول ملت هم له منځه ځې.
د اخالقو لپاره په اسالم مبارک دٌن کې ډٌره لوړه مرتبه ده ځکه د اخالقو
په وسٌله د مسلمان د اٌمان درجې لوړٌږي او د قٌامت په ورځ د هللا تعالی
په وړاندې د حساب او کتاب تله ٌې درنٌږي لکه چې نبً کرٌم صلی هللا
علٌه وسلم فرماٌلً :د قٌامت په ورځ د مومن بنده په تله کې د نٌکو اخالقو
څخه بل څه ډٌر دروند نه وې او هللا جل جالله د فاحش او بد انسان څخ
نفرت کوې او کله چې د نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم څخه د هغه خلکو
په هکله پوښتنه وشوه چې جنت ته به داخلٌږي وي فرماٌل :هغه څوک

چې د هللا جل جالله څخه وٌرٌږي او پرهٌزګار وي او هغه څوک چې
نٌک اخالق ولري.
نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم د اٌمان د بشپړوالً او کموالی معٌار او
اندازه د نٌکو اخالقو پوري تړلی لکه چې فرماًٌ :په مومنانو کې بشپړ
اٌمان واال هغه څوک دي چې نٌک اخالق ولري ،همدارنګه نبً کرٌم
صلی هللا علٌه وسلم فرماًٌ :هر چٌرته چې وي د هللا جل جالله څخه
وٌ رٌږه او ګناهونه په نٌکٌو سره له منځه ٌوسه او د خلکو سره نٌک
اخالق کوه.
نو نٌک اخالق انسان دٌته اړ کوي چې نٌک خوٌونه په ځان کې پٌدا کړې
لکه رحمت نوروته ګټه رسول او خلکوته د ښٌګڼً ړرسونً لپاره کوښښ
کول ترڅو هٌوادونو او خلکو ته ګټه ورسوي د ځان ښودنً او د انانٌت
څخه لري کٌدل ځکه چې زمونږ دٌن په فدا کارۍ او نوروته د مٌنً په
ورکړي باندي والړ دی نه دا چې بخٌلی خود خواهً او انتقام ترسره
کړې.
د هٌوادونو او تمدنونو د بنسټونو څخه بل هم عدالت دی ،نو هٌوادونه باٌد
د عدالت په بنسټ باندي ودرٌږي چې د ټولو خلکو ترمنځ په حقوقو او
وجاٌبو کې برابرې موجوده وي بغٌر لدي چې د هغوی ترمنځ توپٌر
وکړې او پدي باندي هللا تعالی مونږ لپاره پخپل کتاب قرآن کرٌم کې امر
کړی دی لکه چې فرماًٌ « :إنَ َ ْ
ان َوإٌِ َتا ِء ذِي
َ
اْلحْ َس ِ
ِ
هللا ٌَؤ ُم ُر ِب ْال َع ْد ِل َو ْ ِ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ُون»ژباړه«:
ْالقُرْ َبى َو ٌَ ْن َهى َع ِن ْال َفحْ َشا ِء َو ْالمُن َك ِر َوال َبغًِ ٌَعِظك ْم ل َعلك ْم تذكر َ
هلل د عدل ،ښٌګڼً او خپلوۍ پالنً حكم كوي .او له بدۍ ،بې حٌاٌۍ او
زور ،ظلم څخه منع كوي .هغه تاسً ته نصٌحت كوي تر څو درس (پند)
واخلا ،».او داسً وٌل شوي چې هللا جل جالله عدالت کونکً دولت او
حکومت ته بری ورکوي اګر که کافر هم وي او ظالم دولت او حکومت ته
بری نه ورکوي اګر که مسلمان هم وي ،ځکه چې که چٌرته په رٌښتٌا
مسلمان وي نو هٌڅکله په ظلم باندي نه راضً کٌږي او نه هم په ظلم

باندي والړ وي ،نو له همدي لپاره وٌل شوي هغه هٌوادونه چې د کفر
سره ًٌ عدالت مراعت کړی وي دوام پٌدا کوي خو د اسالم سره که ظلم
موجود وي نو دوام نه کوي ځکه چې پدغه صورت کې دٌندارې بٌا حقٌقً
نه بلکه شکلً وي چې د اسالم په مفهوم او لوړو مقصدونو باندي نه
پوهٌږي چې په حقٌقت او عدالت باندي والړ دی او هر ډول ظلم او
بغاوت ردوي.
ٌا هللا مونږ پخپلو هٌوادونو کې په امن کړې او زمونږ مشران او رهبرانو
ته د ښه کارونو توفٌق ورکړې او زمونږ هٌواد د دښمنانو له مکر او
فاسدانو له فساد څخه په امن کې ولري.

