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د قبلي د بدلیدو پندونه او عبرتونه
ټول ثنا او صفت د هغه هللا جل جالله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو
ْس ْال ِبر أَنْ ُت َولُّوا وُ جُو َه ُك ْم ِق َب َل
پالونکی دی هغه پخپل کتاب کې فرماٌلً{ :لٌَ َ
ب
اّلل َوا ْل ٌَ ْو ِم ْاْلَخ ِِر َو ْال َم َال ِئ َك ِة َو ْال ِك َتا ِ
ْال َم ْش ِر ِق َو ْال َم ْغ ِر ِ
ب َولَكِن ْال ِبر َمنْ آَ َم َن ِب ِ
ٌل
ٌِّن َوآَ َتى ْال َما َل َعلَى ُح ِّب ِه َذ ِوي ْالقُرْ َبى َو ْال ٌَ َتا َمى َو ْال َم َساك َ
َوالن ِبٌ َ
ٌِن َواب َْن الس ِب ِ
َ
ْ
َ
ون ِب َع ْه ِد ِه ْم إِذاَ
ٌِن َوفًِ الرِّ َقا ِ
ب َوأ َقا َم الص َال َة َوآ َتى الز َكا َة َوالمُوفُ َ
َوالسا ِئل َ
ٌن فًِ ْال َبؤْ َسا ِء َوالضرا ِء َوح َ ْ
صدَ قُوا
ٌِن َ
ِك الذ َ
س أُولَئ َ
َعا َه ُدوا َوالص ِاب ِر َ
ٌِن ْال َبؤ ِ
ون} ژباړه « :نېكً ٌوازي دا نه ده چً تاسً (د لمانځه په
ِك ُه ُم ْالمُتقُ َ
َوأُولَئ َ
وخت کً) خپل مخونه ختٌځ لوري ته واړوئٌ ،ا لوېدٌځ لوري ته؛ بلكً
نېكً دا ده چً انسان پر هللا ،د قٌامت پر ورځ ،پر پرښتو ،د هللا پر نازل
کړاى شوي كتابونو او د هغه پر پېغمبرانو د زړه له كومً اٌمان راوړي.
او د هللا په مٌنه کښً خپل ګران مالونه په خپلو خپلوانوٌ ،تٌمانو،
مسكٌنانو ،مسافرو ،دروېزګرو او د مرٌانو په ازادۍ مصرف کړي ،لمونځ
قائم کړي ،زكات ورکړي .او نېكان هغه كسان دي چً كله وعده وکړي
تر سره ٌې کړي او د تنګسې او غمونو په وخت کښً او د حق او د باطل
په جګړه کښً صبر وکړي ،همدا رښتٌنً او همدا پرهېزګار خلك دي»،
او زه ګواهً ورکوم چې نشته الٌق د عبادت مګر ٌو هللا دی چې 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 ،درود سالم او برکت دي
وي په هغه او د هغه په آل او په ټولو ملګرو باندي.
د هللا جل جالله پٌرزوٌنً په محمدي امت باندی ددی څخه زٌات دي چې
هغه وشمٌرل شً او د لوٌو پٌښو څخه چې د شعبان په مٌاشت کې مونږ
ٌی لمانځو د بٌت المقدس څخه د بٌت هللا شرٌف په لور د قبلً بدلٌدل دي
زمونږ په اسالمً تارٌخ کې دا د لوٌو پٌښو څخه ګڼل کٌږي ځکه چې هللا
جل جالله د خپل خوږ نبً محمد صلی هللا علٌه وسلم هٌله او امٌد په ځای

کړه پداسی ډول سره چې په لمانځه کې هغه د خپلو پلرونو قبلً ٌعنً د
بٌت هللا شرٌف په لوری ٌی وګرځولو.
نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم د هجرت څخه مخکً خپل مخ بٌت المقدس
لور ته ٌی اړولو او د هجرت څخه وروسته هم شپاړلس مٌاشتی ٌا اوولس
مٌاشتی هم دٌته ًٌ ادامه ورکړه خو نبً کرٌم صلی هللا لٌه وسلم داسی
هٌله او عالقه درلودله چې په هغه باندي وحً نازل شً او د بٌت هللا
شرٌف په لوری هغه ته امر وکړی شً چې په لمانځه کې مخ واړوي او
په زړه کې ًٌ د هللا جل جالله څخه همدا هٌله درلودله او په ژبه باندي هم
ددی غوښتنه ًٌ کوله او پدي باوري وو چې هللا جل جالله به د هغه امٌد
او هٌله پوره کوي نو هللا جل جالله د هغه دعاء قبوله کړه او په لمانځه کې
ٌی ورته امر وکړ چې خپل مخ کعبً شرٌفی لور ته وګرځوي لکه چې
ك فًِ الس َما ِء َفلَ ُن َولِّ ٌَن َك ِق ْبلَة
ب َوجْ ِه َ
هللا جل جالله فرماٌیَ «:ق ْد َن َرى َت َقلُّ َ
ضا َها َف َو ِّل َوجْ َه َك َش ْط َر ْال َمسْ ِج ِد ْال َح َرام َو َحٌ ُ
ْث َما ُك ْن ُت ْم َف َولُّوا وُ جُو َه ُك ْم
َترْ َ
ِ
َش ْط َرهُ»ژباړه «:د اسمان لوري ته ستا بٌا بٌا مخ اووښتل موږ وٌنو ،دا دى
موږ تا د هغې قبلې (كعبې) لوري ته ګرځوو چً ستا خوښٌږي ،د مسجد
الحرام لوري ته مخ وګرځوه! اوس چً تاسً هر چٌري اوسى؛ نو د
هماغه لوري ته مخ واړوئ؛ لمونځ وکړئ».
بی له شکه څوک چې د قبلً د بدلٌدو د پٌښً په لوي والً باندي فکر
وکړي نو هرو مرو به دي پاٌلً ته ورسٌږي چې پدي کې بٌالبٌل پندونه
او عبرتونه پراته دي چې هللا جل جالله له لوري نبً کرٌم صلی هللا علٌه
وسلم ته درناوي شوی دی ٌو هم ددغه پندونو څخه دا دی چً پدی کې د
نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم د مرتبی د لوٌوالً او د هغه د شان د
لوړوالً او همدارنګه د هللا جل جالله په نزد د هغه د مرتبی بٌان شوی
دی دا پخپله د هللا جل جالله پدغه وٌنا کې چې خپل نبً ته ًٌ کړی ده
ضا َها»ژباړه «:موږ تا
ك ِق ْب َلة َترْ َ
پکې څرګندٌږي لکه چې فرماًٌَ «:فلَ ُن َولِّ ٌَن َ
د هغې قبلې (كعبې) لوري ته ګرځوو چً ستا خوښٌږي» د هللا جل جالله

له لوري فضل او عزت او همدارنګه زمونږ د نبً د مرتبی د لوړوالی
ك
ك َر ُّب َ
ف ٌُعْ طِ ٌ َ
بٌان کړی لکه چې هللا جل جالله ورته فرماًٌَ «:ولَ َس ْو َ
ضى»ژباړه «:او ډېر ژر به ستا رب تا ته دومره درکړي چً ته
َف َترْ َ
خوشحاله شې» هللا جل جالله هغه ذات دی چې د نبً کرٌم صلی هللا علٌه
ك»ژباړه«:
ص ْد َر َ
ك َ
وسلم سٌنه ًٌ پرانستله لکه چې فرماًٌ « :أَلَ ْم َن ْش َرحْ لَ َ
[اې پېغمبره (ص)!] اٌا موږ ستا سٌنه ستا لپاره پراخه نه کړه؟» د هغه
ك ِو ْز َر َك ژباړه «:او
ضعْ َنا َع ْن َ
څخه ًٌ بار لٌري کړ لکه چً فرماٌیَ « :و َو َ
ستا څخه مو ستا هغه پېټً ښكته کړ؛» د هغه ګناهونه ًٌ وبخښل لکه چې
ك هللا ُ َما َت َقد َم مِنْ َذ ْن ِب َك َو َما
ك َف ْتحا م ُِبٌنا لِ ٌَ ْغف َِر لَ َ
فرماًٌ « :إِنا َف َتحْ َنا لَ َ
َتؤَخ َر»ژباړه[ «:اې پېغمبره (ص)!] بېشکه موږ تا ته ښكاره فتحه او بری
درکړی دی؛ تر څو چً هللا ستا له مخكېنۍ او وروستنۍ هري ګناه څخه
در تېر شً» د هغه د خبرو تائٌد ًٌ وکړ لکه چې واًٌ« َو َما ٌَ ْنطِ ُق َع ِن
ْال َه َوى»ژباړه «:دغه (محمد ص) له خپل نفسً خواهش څخه خبري نه
ب ْالفُ َإا ُد َما
کوي؛» د هغه زړه ًٌ پاک کړ لکه چې فرماًٌَ « :ما َك َذ َ
َرأَى» ژباړه «:سترګو چً څه ولٌدل ،زړه په هغه کښً درواغ ګډ نه
صا ِح ُب ُك ْم َو َما َغ َوى} ژباړه «:ستاسً ملګرى نه بېالري
ضل َ
کړل» { َما َ
شوېدى او نه ٌې په سرغړاوي سره سمه الره پرې اٌښې ده؛» { َما َز َ
اغ
ص ُر َو َما َط َغى} ژباړه «:ه (د محمد ص) سترګً (بلً خوا ته)
ْال َب َ
وګرځېدې ،نه له حده تېر شوَ « ».عل َم ُه َشدٌِ ُد ْالقُ َوى» ژباړه «:هغه ته
ك لَ َعلى ُخلُق َعظِ ٌم}،
برالسى ځواكمن (جبرائٌل ع) ښوونه كوي؛» { َوإِن َ
ُول
ژباړه «:او بېشكه ته د لوړو اخالقو مرتبه لرې{ ».لَ َق ْد َك َ
ان لَ ُك ْم فًِ َرس ِ
هللا أُسْ َوة َح َس َنة}ژباړه «:په ٌقٌنً توګه ،ستاسً لپاره د هللا په پېغمبر کً د
ِ
نېکۍ ٌوه خورا غوره نمونه ده.
د قبلً د بدلٌدو د پندونو او عبروتونو څخه بل هم دا دی چې اسالمً امت
باٌد د منځالرٌتوب او د اعتدال الره غوره کړي ځکه چې د غه لوي پٌښً
ددغه امت د منځالرٌتوب بنسټ کٌښوده لکه چې هللا جل جالله فرماًٌ«:

ك َج َع ْل َنا ُك ْم أُمّة َو َسطا ل َت ُكو ُنوا ُ
اس»ژباړه «:او په همدې
َو َك َذلِ َ
ش َه َدا َء َع َلى الن ِ
ډول موږ ٌو اُمت وسط (غوره امت) ګرځولً ٌاست چً تاسً پر نړٌوالو
شاهدان ووسً».
هغه منځالرٌتوب چې پراخه مفهوم لري او د ژوند ټولو اړخونو ته
شاملٌږي بغٌر لدي چې په هغه کې افراط او ٌا هم تفرٌط وکړی شً چې
دا په عدالت او نٌکۍ باندی والړ دی او همدارنګه په منځالرٌتوب او
برابرۍ باندی والړ دی او مونږ ته مناسبه ده چې دغه منځالرٌتوب ته
وګرځو ځکه چې هللا جل جالله مونږ ته ددی شرافت راکړی دی او په
حقه سره باٌد مونږ منځالرٌتوب ووسو او په ټولو چارو کې دا پلً کړو
ك َو َال
ك َم ْغلُولَة إِلَى ُع ُن ِق َ
لکه چې هللا جل جالله فرماًٌَ «:و َال َتجْ َع ْل ٌَ َد َ
َت ْبس ْ
ُط َها ُكل ْال َبسْ طِ َف َت ْقعُدَ َملُوما َمحْ سُورا»ژباړه «:مه خپل الس تر غاړي
تړه او مه ٌې بٌخً داسً غځولى پرېږده چً پړ او بٌوسً پاته شې» بل
ك
ان َبٌ َْن َذ ِل َ
ٌِن إِ َذا أَ ْن َفقُوا لَ ْم ٌُسْ ِرفُوا َولَ ْم ٌَ ْق ُترُوا َو َك َ
ځای کې فرماًٌَ « :والذ َ
َق َواما» ژباړه«:هغه كسان چً كله لګښت كوي ،نو نه بېځاٌه لګښت او نه
بخٌلً کوي .بلكه د هغو لګښت د دغو دواړو سرحدونو په منځ کښً په
مٌانه روۍ والړ وي ».امام اوزاعی رحمه هللا واًٌ :د اسالم په مبارک
دٌن کې چې هللا په کوم کار امر کړی وي شٌطان هڅه کوي چې ددغه
چاری په دوو اړخونو باندی کار وکړي ترڅو ٌا پکې افراط راولً او ٌا
هم پکې تفرٌط نو د همدي لپآره الزمه ده چې مونږ باٌد د زغم او د اسانی
الره غوره کړو نه دا چې د افراط الره او ٌا هم د تفرٌط او همدارنګه
مونږ او تاسی باٌد په دٌنً اخالقً ارزښتونو باندی ځان پابند کړو بغٌر
لدی چې کوم ډول تندروي او ٌا هم د حد څخه تٌرۍ پکې وکړو.
همدارنګه د محمد صلی هللا د امت ګواهً چې په نورو امتونو باندي
ورکوي دا پخپله ددي امت لپاره ٌو ډول تکرٌم دی نو امت ته الزمه ده
چې خپل واجبات پدغه ډګر کې سرته ورسوي ترڅو د ګواهی وړتٌا په
ځان کې پٌدا کړي د ابً سعٌد خدري ری هللا عنه نه رواٌت دی چې نبً

کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلً :نوح علٌه اسالم به د قٌامت په ورځ
راشً هغه ته به ووٌل شً چې آٌا تا هغه څه چې مونږ تاته رسولی وو تا
خلکو ته رسولً؟ هغه به ورته واًٌ هو اي هللا ،بٌا به د امت څخه ًٌ
پوښتنه وشً چې هغه څه چې تاسو لٌږل شوي وو تاسو ته ٌی رسولً دی
هغوي به واًٌ مونږ هٌڅوک وٌرونکی نه وو راغلی نو بٌا به نوح ته
ووٌل شً چې ستا ګواهان څوک دي هغه به واًٌ محمد صلی هللا علٌه
وسلم او د هغه امت نو بٌا به دوی راوستلی شً او ګواهً به ورکړي له
هغی وروسته نبً کرٌم صلی هللا لٌه وسلم دغه اٌت ولوستلو لکه چې هللا
ك َج َع ْل َنا ُك ْم أُمة َو َسطا لِّ َت ُكو ُنوا ُ
اس
جل جالله فرماًٌَ «:و َك َذلِ َ
ش َه َدا َء َعلَى الن ِ
ون الرسُو ُل َعلَ ٌْ ُك ْم َش ِهٌدا» ژباړه «:او په همدې ډول موږ ٌو اُمت وسط
َو ٌَ ُك َ
(غوره امت) ګرځولً ٌاست چً تاسً پر نړٌوالو شاهدان او پېغمبر پر
تاسً شاهد اوسً».
د قبلً د بدلٌدو د پندونو او د عبرتونو څخه بل هم دا دی چې مومنو
مسلمانانو هللا جل جالله امر ته په ډٌری چټکی سره غاړه کٌښوده او
همدارنګه د هللا جل جالله د رسول امر ًٌ ومنلو دغه پٌښه د صحابه إ په
ژوند کې ٌو بٌلونکً پښه وه چې د صحابه إ د باور ښودنه کوي په هر
هغه څه باندي چې رسول هللا صلی هللا علٌه وسلم د هللا جل جالله له لوري
هغوي ته رواړي دي د هغوي زړونه د هغه څه لپاره پرانستل شوي وو
لکه چې هللا جل جالله فرماًٌَ «:و َما َج َع ْل َنا ْال ِق ْبلَ َة التًِ ُك ْن َ
ت َعلَ ٌْ َها إِال لِ َنعْ لَ َم
َمنْ ٌَت ِب ُع الرسُو َل مِمنْ ٌَ ْن َقلِبُ َعلَى َع ِق َب ٌْ ِه َوإِنْ َكا َن ْ
ٌِن
ٌرة إِال َعلَى الذ َ
ت لَ َك ِب َ
َهدَى هللا ُ» ژباړه «:پخوا چً تاسً كوم لوري (بٌت المقدس) ته مخ اړوه،
هغه مو ٌوازي ددې ښوونً لپاره قبله ټاكلې وه چً څوك (كعبې ته په مخ
اړولو كً) د پېغمبر(ص) پٌروي كوي او څوك په شا اوړي .دا كار خو
ډېر سخت إ ،مګر د هغو كسانو لپاره هٌڅ سخت ثابت نشو چً د هللا له
الرښوونً څخه ٌې ګټه اخٌستې وه».

دوی د هللا جل جالله د امر او د هغه رسول د امر د منلو ٌو ښه بٌلګه
وړاندی کړه د هللا جل جالله د امر څخه سم دستً وروسته چې د مسجد
اقصی څخه ًٌ د مسجد حرام لوري ته ًٌ د قبلً د بدلولو امر وکړ نو
مومنانو دغه امر ومنلو او خپل مخونه ًٌ پداسً حال کې چې دوي په
لمانځه والړ وو بٌت هللا لوری ته واړول ترڅو خپل لمونځونه پوره کړي
دي پوري ًٌ هم صبر ونکړ چې خپل لمونځ خالص کړي بلکً مخونه
ًٌ په لمانځه کې واړول او همدارنګه دوي خپل مخونه پداسی حالت کې
واړول چې د رکوع په وخت کې وو او خپل مخونه د بٌت المقدس نه بٌت
الحرام ته واړولو د ابن عمر رضی هللا عنه څخه رواٌت دی واًٌ :مونږ
په قبا جومات کې د سهار په لمانځه والړ وو چې ٌو څوک راغی او وی
وٌل چې نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم باندی د شپً وحی نازل شوی ده
او امر ورته شوی دی چې کعبً لوری ته مخ واړوي او لمونځ وکړی نو
ددوي مخونه چې د شام طرف ته وو مخونه ٌی د کعبی لوری ته واړول.
د هغو پندونو او عبرتونو څخه چې پدي کې پراته دي بل هم دا دی چې د
لمانځه د اهمٌت او د مرتبی ښودنه کوي او همدارنګه د هللا جل جالله د
پراخ رحمت بٌانوي چې پخپلو بندګانو باندی ًٌ لري قرانکرٌم د لمانځه
او همدارنګه د دوو لوٌو پٌښو چې په اسالمً تارٌخ کې له مهمو پٌښو
څخه ګڼل کٌږي ٌو له بل سره تړلً دي چې ٌو هم د اسراء او د معراج
معجزه ده چې په هغً کې هم لمونځ فرض کړی شو او د اوو اسمانونو
پورته د اسراء او د معراج په شپه دا الزمً شو ترڅو ددی د شان د
لوٌوالً ښودنه وکړي او همدارنګه د هغً د لوٌوالً اندازه مونږ ته
بٌانوي همدارنګه قرانکرٌم د قبلً د بدلٌدو د پٌښً سره لمونځ وتړلو او د
هغً تعبٌر ٌی د اٌمان په لفظ سره کړی دی لکه چې هللا جل جالله
ٌع إٌِ َما َن ُك ْم»ژباړه «:هللا به ستاسً اٌمان (بٌت
ان هللاُ لٌُِضِ َ
فرماًٌَ «:و َما َك َ
المقدس ته لمونځ) هٌڅكله ضاٌع نه کړيٌ ».عنً ستاسو پخوانً
لمونځونه ،ابن عباس رضی هللا عنه څخه رواٌت دی واًٌ :کله چې نبً

کرٌم صلی هللا علٌه وسلم خپل مخ کعبی لوری ته واړولو نو ورته ووٌل
شو د هغه چا حالت څنګه دی چً زمونږ ورونه وو او هغوي وفات شوي
دي او هغوي لمونځونه د بٌت المقدس په لوري کړي دي نو بٌا هللا جل
ٌع
ان هللا ُ لٌُِضِ َ
جالله دغه اٌت نازل کړو چې فرماًٌَ «:و َما َك َ
إٌِ َما َن ُك ْم»ژباړه «:هللا به ستاسً اٌمان (بٌت المقدس ته لمونځ) هٌڅكله
ضاٌع نه کړي ».نو دا پخپله فرمانبرداري ده او پدي کې هغوي ته
ډاډګٌرنه ورکړل شوه چې هغه لمونځونه چې دوي د بٌت المقدس په لوري
کړي دي هغه قبول دي بٌا اٌت پداسی ډول سره پاي ته ورسٌدو چې د
مسلمانانو په زړونو کې ًٌ سالمتٌا رامنځته کړه او د ټولو خلکو لپآره ٌو
اس لَ َرءُوف
ډول تشوٌق شو لکه چې هللا جل جالله فرماٌی «:إِن هللاَ ِبالن ِ
َرحٌِم» ژباړه «:هللا پر خلكو ډېر زٌات مهربان او رحم كوونكى دى ».کله
چې هللا جل جالله مهربانه او نرم زړه واال دی په ټولو خلکو باندی
مهربانه دی نو هغه پخپلو مومنو بندګانو باندی ډٌر مهربانه او د رحمت
خاوند دی.
د قبلً د بدلٌدو د پندونو او عبرتونو څخه بل هم دا دی د مسجد حرام چې
په مکه مکرمه کې دی او مسجد اقصی چې په بٌت المقدس کې دی د
دواړو جوماتونو ترمنځ ًٌ ټٌنګه اړٌکه بٌانه کړی ده او همدارنګه دا ٌی
بٌان کړي چې ددی دواړو جوماتونو ترمنځ ٌو پٌاوړی اړٌکه موجوده ده
مسجد حرام چې لومړنً جومات دی او هللا جل جالله د ځمکی په سر دا
جوړ کړی دی او مسجد اقصی بٌا دوهم جومات دی چې د ځمکً پر سر
جوړ شوی دی د ابً ذر رضً هللا عنه څخه رواٌت دی واٌی :ما ووٌل
اي د هللا رسوله کوم ٌو جومات په ځمکه کې لومړۍ جوړ شوی؟ هغه
وفرماٌل :مسجد حرام بٌا می ورته ووٌل چً بٌا کوم بٌا راته ووٌل چې
مسجد اقصی بٌا می ورته ووٌل دواړو ترمنځ څومره فاصله وه وی
فرماٌل :څلوٌښت کاله او لدي دواړو وروسته بٌا چې هر چٌرته د لمانځه
وخت راغی نو لمونځ وکړه ځکه چې هماغه ستا لپاره جومات ګرځً.

نو د قبلً بدلٌدل د دواړو جوماتونو ترمنځ کلکه اړٌګه رامنځته کړی ده
لکه څنګه چې اسراء او معراج ددي دواړو جوماتونو ترمنځ کلکه اړٌکه
بٌانه کړی وه هللا جل جالله فرماًٌُ «:سب ْٰح َن الذِى أَسْ ٰرى ِب َع ْب ِد ِهۦ لٌَْال م َِّن
صا الذِى ٰب َر ْك َنا َح ْولَ ُهۥ لِ ُن ِر ٌَ ُهۥ مِنْ َء ٰاٌ ِت َنا ۚ إِن ُهۥ
ْال َمسْ ِج ِد ْال َح َر ِام إِلَى ْال َمسْ ِج ِد ْاْلَ ْق َ
ه َُو السمٌِ ُع ْالبَصِ ٌ ُر»ژباړه«:هغه ذات پاك دى چً ٌوه شپه ٌې خپل بنده له
مسجد حرام څخه تر هغه لٌري (اقصً) مسجد پوري بوته ،د هغه (محمد
ص) چاپېلاير مو بركتً کړی دى ،چً خپلً ځٌنً نښانې په وګورو
(وښٌو) .په حقٌقت کښً هماغه (هللا) د هر څه اورېدونكى او لٌدونكى
دى. ».
نو له همدی لپاره الزمه ده چې ددغه دواړو جوماتونو ساتنه باٌد وکړو او
ددی په ساتنه کې باٌد کوتاهً ونکړو دا دواړه د ټولو مسلمانانو په غاړه
امانت دي ترڅو ددی ساتنه وکړي تر هغه پوری چې ځمکه او د ځمکً
په سر څوک موجود وي.
اقول قول هذا و استغفرهللا لی و لکم.
ټول ثنا او صفت د هغه هللا جل جالله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو
پالونکی دی ،زه ګواهً ورکوم چې نشته الٌق د عبادت مګر ٌو هللا دی او
زه ګواهً ورکوم چې زمونږ سردار او نبً محمد صلی هللا علٌه وسلم د
هللا جل جالله بنده او رسول دی درود سالم او برکت دي وي په هغه او د
هغه په آل ملګرو او په هغه چا باندي چې د قٌامت تر ورځې پوري پوري
د هغه تابعداري کوي.
درنو مسلمانانو ورونو:
د نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم د ژوند ځانګړتٌا دا وه چې په هر پړاو کې
ًٌ مثبت لوری ته بلنه کوله نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم پنځلس کلن وو
چې د حلف الفضول په نامه غونډه کې ګډون وکړ چې د قرٌشو مشران
ورته راټول شوي وو او ټول د عبدهللا بن جدعان په کور کې جرګه وو او
دی ټولو تړون او عهد وکړ چې په مکه مکرمه کې د مظلوم او همدارنګه

د هغه چا سره چې ناتوانه وي مرسته کوي او هغه څوک چې ظلم کوي
په ٌوه خوله او په ٌو الس به د هغه مخنٌوي کوي نبً کرٌم صلی هللا علٌه
وسلم فرماًٌ :د عبدهللا بن جدعان په کور کې زه حاضر ومه په هغه
غونډه کې چې د حلف په نامه وه ماته د سرو اوښانو نه دا ډٌره مهمه وه.
په پٌنخه دٌرش کلنً کې نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم د کعبً د
بٌارغونی چارو کې برخه واخٌسته پداسی ډول سره چې ټٌږي به ًٌ
پخپلو اوږو باندی راوړي او د هغه لوي اختالف مخنٌوي وکړ چې نږدی
وه د قرٌشو ترمنځ رامنځته شً کله چې دوی پخپلو منځو کې اختالف
وکړ او هرٌو غوښتل چې د حجر االسود تٌږه د بٌت هللا شرٌف په هغه
ځانګړي شوي ځاي کې کٌږدي نو همدا وو چې ټول د نبً کرٌم صلی هللا
علٌه وسلم نظر ته غاړه کٌښودله او ټولو قباٌلو ٌو شان د حجر اسود په
اٌښودو کې برخه واخٌستله.
نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم د بعثت څخه وروسته ٌو ښه رهنما او په
مثبتو چارو کې ٌو ښه پٌشوا وو همدارنګه هغه په هر دګر کې ٌو ښه
پٌشوا وو نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم په خلکو کې نٌک انسان وو او
همدارنګه تر ټولو ډٌر شجاع تر ټولو ډٌر سخً وو لکه چې حضرت علی
رضی هللا عنه فرماٌلً همدارنګه نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم د خپلو
صحابه إ سر د خندق په وٌستلو کې هم ګدون کړی وو.
نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم خپل امت دٌته هڅولی چې مثبت کارونه باٌد
ترسره کړي او د منفً کارونو څخه ځان وژغوري نبً کرٌم صلی هللا
علٌه وسلم فرماٌی :په تاسو کې د داسی څوک نه وي چې وواٌی زه د
خلکو سره ٌم هغوي که ښه کار کوي نو زه هم کوم او هغوي که بد کار
کوي نو زه هم بد کارونه کوم بلکً خپل ځانونه مستقل کړي که چٌرته
خلک ښه کارونه کوي نو تاسی هم ښه کارونه وکړی اوو که چٌرته
هغوی بد کارونه کوي نو تاسی ٌی مکوي.

د مثبتوالً معنی او مقصد دا دی چې انسان باٌد د خپل دٌن او د هٌواد په
وړاندی د مسئولٌت احساس ولري ځکه چې د هٌواد سره مٌنه د ٌو انسان
لپاره ٌواځً په احساساتو او عاطفی پوری نه درٌږي بلکً الزمه ده چې
دا په خپل سلوک او عمل کې هم ثابت کړي ځکه مثبت انسان هغه وي
چې د خپلً ټولنی مساٌلو په حل کې رغنده رول ولوبوي او همدارنګه د
خپل چاپٌلاير په جوړونه کې او په ګټه رسونه کې خپل رول اداء کړي.
بی له شکه د مثبتوالً د نښو څخه بل هم دا دی چې باٌد په جدي ډول
سره په ټولو هغو چارو کې انسان ګډون وکړي چې د ټولنً په ګټه وي او
ددی المل کٌدالی شً چې هٌوادونه جوړ شً او د برقراری او د
پرمختګ ساتنه ًٌ کٌږي برابره خبره ده چې هغه د هٌواد د د فاع له
الری څخه وي او که د کار او د مهارت له الري نه وي او ٌا هم د کفالت
او ٌا د ٌو هٌواد د وګړو ترمنځ د ٌووالً او د ورورلً د رامنځته کٌدو له
الری نه وي او همدارنګه مثبت ګډون باٌد وکړی شً په ټولو هغو چارو
کې چې هغه هٌواد ته ګټه رسوي هغه که د قوانٌنو له الري نه وي او ٌا
هم د نورو چارو له الری نه وي او همدارنګه هغه ټول امانتونه چې دده
په غاړه وي هغه باٌد اداء کړي ترڅو د هٌواد د لوړوالً لپآره کار وکړي
او خپل ضمٌر باٌد په ملً مساٌلو کې وٌخ وساتً لکه چې احمد شوقً
واًٌ:
په رٌښتٌا د هٌواد لپاره د هر وګړي په وٌنه کً
د وطن پور او د هغه په غاړه امانت دی چې ادا کړي.
ای خداٌا! مونږ ته حق ښکاره کړې او مونږ د هً پٌروان وګرځوي او د
باطل ښودنه هم وکړي ترڅو د هغً څخه ځان وژغورو ،د مصر ولس
پوځ او د پولٌسو ساتنه وکړې.

