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د ګډ کار کولو روحٌه او ضوابط
ټول ثنا او صفت د هغه هللا جل جالله لپاره دی چي د ټولو مخلوقاتو
پالونکی دی هغه پخپل کتاب کې فرمایليَ « :وقُ ِل ٱ ۡع َملُو ْا َف َ
س ٌَ َرى ٱ َّلل ُ
ب َوٱل َ
س ُت َردُّونَ إِلَى َعل ِِم ٱ ۡل َؽ ٌۡ ِ
ش َه َد ِة َف ٌُ َن ِّب ُئ ُكم بِ َما
سول ُ ُهۥ َوٱ ۡل ُم ۡؤ ِم ُنونَ َو َ
َع َملَ ُكمۡ َو َر ُ
ُكن ُتمۡ َت ۡع َملُونَ »ژباړه «:و [اې پېغمبره (ص)!] دوى ته ووایه« :تاسي
عمل كوئ! هللا ،د هغه پېغمبر او مؤمنان ټول به وګوري چي ستاسي کړه
وړه اوس څه دي ،بیا به تاسي د هغه ذات لوري ته ور وګرځول شئ ،چي
په پټو او ښكاره ؤ هر څه باندي پوهیږي او هغه به تاسي ته در وښیي چي
تاسي څه كول» ،او زه ګواهي ورکوم چي نشته الیق د عبادت مګر یو هللا
دی چي هیڅ شریک نلری ،او زه ګواهي ورکوم چې زمونږ سردار او
نبي محمد صلی هللا علیه وسلم د هللا جل جالله بنده او رسول دی ،درود
سالم او برکت دي وي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا
باندي چې د قیامت تر ورځي پوري په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي.
و بعد:
په واقعیت کې ملتونه په خبرو او شعار ورکولو نه جوړیږي ،بلکي په
علم ،بخښني ،او فداکاري سره جوړیږي ،او د یو ملت د جوړوني او
پرمختګ لپاره یو د مهمو کارونو څخه په جدیت او دقت سره کار کول
سول ُ ُهۥ
س ٌَ َرى ٱ َّلل ُ َع َملَ ُكمۡ َو َر ُ
دي ،ځکه هللا تعالی فرمایيَ «:وقُ ِل ٱ ۡع َملُو ْا َف َ
ب َوٱل َ
ش َه َد ِة َف ٌُ َن ِّب ُئ ُكم ِب َما ُكن ُتمۡ
س ُت َردُّونَ إِلَى َعل ِِم ٱ ۡل َؽ ٌۡ ِ
َوٱ ۡل ُم ۡؤ ِم ُنونَ َو َ
َت ۡع َملُونَ »ژباړه «:و [اې پېؽمبره (ص)!] دوى ته وواٌه« :تاسً عمل
كوئ! هللا ،د هؽه پېؽمبر او مؤمنان ټول به وګوري چً ستاسً کړه وړه
اوس څه دي .بٌا به تاسً د هؽه ذات لوري ته ور وګرځول شئ ،چً په
پټو او ښكاره ؤ هر څه باندي پوهٌږي او هؽه به تاسً ته در وښًٌ چً
تاسً څه كول ».همداسی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمایي :په

ریښتیني سره هللا تعالی خوښوي هر یو له تاسو څخه کوم کار چي پکښي د
د قت او اتفاق څخه کار اخیستل شوی وي ،نو هم دین او هم هیواد زمونږ
څخه دا غواړي چې زیار وباسو ،او کار وکړو او تولیدات ولرو،
مخصوصا پداسی حال کې چې زمونږ دین د کار ،زیار او په کار کي د
دقت کولو دین دی.
کله چې یو وګړی د ټولني د جوړښت یو اساسي عنصر وي ،نو خپل
حقیقي رول پدغه جوړښت کې هغه وخت اداء کوي چې د ټولني نورو
غړو سره په سوله ارامتیا او د ټولني د پرمختګ لپاره سم کار وکړي،
ځکه کله یو انسان کوالی شي په یواځي ځان یو کار سرته ورسوي خو که
چیرته خپله مفکوره او نظر د نورو د نظر او فکر سره یو ځاي کړي نو
بی له شکه چې د کار نتیجه به یی ګټوره او ښه وي ،نو پردی اساس
اسالم د ټولنیز کار مرتبه لوړه کړی ده او هغه یي د هیوادونو د بنسټ او
تمدونونو اساسي عامل بللی دی ،ځکه پدغه کار ډیره انرژي پانګه اچونه
کیږي او ډیر تصمیمونه سره یو ځاي او متحده کیږي ،او هغه ګډو هدفونو
ته رسیدو لپاره چې د ټولو خلکو د خیر او ښیګڼي سبب ګرځي ډیره
همکاری سرته رسیږي ،هللا تعالی فرمایيَ «:و َت َع َاو ُنو ْا َعلَى ٱ ۡل ِب ِّر َوٱل َت ۡق َوى
َو َل َت َع َاو ُنو ْا َعلَى ٱ ۡۡلِ ۡث ِم َوٱ ۡل ُع ۡد َو ِن» ژباړه «:كوم كارونه چً د نېکۍ او
خداى پالنً دي ،په هؽو کښً له ټولو سره مرسته وکړئ؛ او كوم
كارونه چً د ګناه او تٌري وي ،په هؽو کښً د هٌچا مالتړ مه كوئ».
او څوک چې د قرانکریم په خطاب کې فکر وکړي نو هغه ایاتونه به
وګوري چې د ټولنیز کار د ترسره کولو روحیه او د کارونو ترسره کول
د یو ټیم په توګه هڅونه پکې ډیره زیاته شوي ده ،او د هغي جملي څخه د
اس
هللا تعالی دغه وینا چې د ټولنیز عبادت په هکله ده فرمایيٌََٰٓ «:أ َ ٌُّ َها ٱل َن ُ
ٱ ۡع ُبدُو ْا َر َب ُك ُم ٱلَذِي َخلَ َق ُكمۡ َوٱلَذٌِنَ مِن َق ۡبلِ ُكمۡ لَ َعلَ ُكمۡ َت َتقُونَ »ژباړه «:ې خلكو!
د خپل هؽه رب بندګً ؼوره كړئ چً ستاسو او ستاسً څخه د مخكٌنٌو
تېرو شوېو خلكو ټولو هستوونكى دى؛ ښاًٌ چً تاسً له عذابه ځانونه

وژؼورئ»  ،او د لمونځ په هکله چې د اسالم دین د لوړو شعایرو څخه
ص َال َة» او په بل ایت کې
دی د جمع په لفظ داسی فرمایيَ «:وأَنْ أَقٌِ ُموا ال َ
فرمایيٌََٰٓ «:أ َ ٌُّ َها ٱلَذٌِنَ َءا َم ُنو ْا ٱ ۡر َك ُعو ْا َوٱ ۡس ُجدُو ْا َوٱ ۡع ُبدُو ْا َر َب ُكمۡ َوٱ ۡف َعلُو ْا ٱ ۡل َخ ٌۡ َر
لَ َعلَ ُكمۡ ُت ۡفلِ ُحونَ ۩» ژباړه «:اې مؤمنانو! ركوع او سجده وکړئ ،د خپل رب
بندګً وکړئ او ښې چاري سرته ورسوئ .ښاًٌ چً برى درپه برخه
شً» ،او همداسی هللا تعالی خپل پیغمبر ته په خطاب کي داسي
فرمایيَ «:وٱ ۡ
س َك َم َع ٱلَذٌِنَ ٌَ ۡد ُعونَ َر َب ُهم ِبٱ ۡل َؽدَو ِة َوٱ ۡل َعشِ ًِّ ٌُ ِرٌدُونَ
ص ِب ۡر َن ۡف َ
َو ۡج َه ُهۥ َو َل َت ۡع ُد َع ٌۡ َنا َك َع ۡن ُهمۡ ُت ِرٌ ُد ِزٌ َن َة ٱ ۡل َح ٌَو ِة ٱلد ُّۡن ٌَا َو َل ُتطِ ۡع َم ۡن أَ ۡؼ َف ۡل َنا
َق ۡل َب ُهۥ َعن ذ ِۡك ِر َنا َوٱ َت َب َع ه ََوى ُه َو َكانَ أَ ۡم ُرهُۥ فُ ُر ٗطا» ژباړه «:او خپل زړه د
هؽو خلكو په ملګرتٌا ډاډه کړه ،چً د خپل روزونكً ،پالونکً ،واكوال د
خوښې ؼوښتونكً ،سهار او ماښام هؽه ته بلنه وركوي .او له هؽو څخه
هٌڅكله سترګً مه اړوه .اٌا ته د دنٌا ښکال خوښوې؟  -د ٌو داسً چا
اطاعت مكوه چً د هؽه زړه موږ له خپل ٌاد څخه ؼافل کړٌدى او د خپل
نفس پٌروي ٌې ؼوره کړېده او کړنالره ٌې په افراط او تفرٌط باندي
ّلل َجم ٌِٗعا َو َل
ولړه ده» ،او په بل ځاي کې فرمایيَ «:وٱ ۡع َتصِ ُمو ْا بِ َح ۡب ِل ٱ َ ِ
َت َف َرقُو ْا» ژباړه «:ټول ٌو ځاى شئ ،د هللا رسۍ كلكه ونٌسئ او تٌت و
پرك کېږئ مه» ،او هللا تعالی مونږ ته د تفرقي او اختالف څخه
سولَ ُهۥ َو َل َت َن َز ُعو ْا َف َت ۡف َ
شلُو ْا
ّلل َو َر ُ
خبراداری راکوي او فرمایيَ «:وأَطِ ٌ ُعو ْا ٱ َ َ
َب ِرٌ ُح ُكمۡ َوٱ ۡ
ص ِب ِرٌنَ » ژباړه «:او د هللا او د هؽه
ّلل َم َع ٱل َ
َو َت ۡذه َ
ص ِب ُر َٰٓو ْا إِنَ ٱ َ َ
د پېؽمبر امر منونكً اوسئ؛ او په خپلو منځو کښً شخړه مه كوئ ،كه
نه نو په تاسً کښً به كمزوري پٌدا شً ،برم (د مقاومت توان) به مو
لړ شً .له زؼم څخه كار واخلئ ،په ٌقٌنً توګه هللا د صابرانو ملګرى
دى».
او بی له شکه د کارونو سرته رسو ل پداسی ټولنیزه روحیه باندی د ټولني
د وګړو ترمنځ د دوستی ،ورورولي ،او مهرباني ستني پیاوړی کوي ،او
بیا د هللا تعالی دغه وینا پري پلي کیږيَ « :وإِنَ َه ِذ ِه أ ُ َم ُت ُك ْم أ ُ َمة َوا ِ
ح َدة»

ژباړه «:او دا ستاسً اُمتٌ ،و اُمت دى»و او همداسی د رسول هللا صلی
هللا علیه وسلم دغه حدیث هم پری پلي کیږي چې فرمایي :د مسلمانانو
مثال په دوستی او مهرباني کې د یو بدن د غړو په شان دی ،هرکله چې د
بدن یوه برخه دردیږي نو ټول بدن ورسره په تبه او درد کې وي ،.کله
چې یو مشر وغوښتل چې د اتحاد او اتفاق اهمیت خپلو زامنو ته ور زده
کړي او غوښتل یي چې دا ورته بیان کړي چې اتحاد د قوت او ځواکمني
سبب دی  ،او غوښتل یی چې دوي د اختالف او بی اتفاقي له خطر څخه
وژغوري نو یوه ګیډۍ نری لختي یی رواړل او وی ویل له تاسو څخه
کوم یو کوالي شي دا ګیډی په یوه ضربه ماته کړي؟ نو ټولو زامنو
کوښښ وکړ چې دا ګیډی ماته کړي خو ونشو کړاي ،بیا ګیډي یي پرانسته
او هر یوه لخته یي یوه یوه خپلو زامنو ته په الس ورکړه او هغوي ته یي
وویل چې اوس دا لختي ماتی کړی نو هریو دا لختي په یوه ضربه ماتی
کړی ،نو بیا دغه مشر وویل:
کله چې لختی یو بل سره وی ماتی نشوي** کله چې یو بل نه بیل شو په
یو ضربه مات شول.
او قرانکری مونږ ته ډیری ښایسته نمونی او مثالونه بیان کړي چې ټول د
ټولنیز کار لپاره هڅونه کوي ،او دا توضیح کوي چې د ټولنیز کار د لوړو
هدفونو ته د رسیدو لپاره څه ډول اغیز لري ،لیدل کیږي کله چې حضرت
ابراهیم علیه والسالم د کعبی شریفی د جوړولو لپاره وګمارل شو ،خپل
ځوی اسماعیل ته ورغی او وی فرمایل :ماته هللا تعالی د یو کار د سرته
رسولو امر کړی ،حضرت اسماعیل علیه والسالم وویل :نو هغه څه چې
تاته هللا تعالی امر کړی ترسره کړه ،وی ویل:آیا ته ما سره پدغه کار کي
مرسته کوی؟ اسماعیل وویل :حتما زه له تاسره مرسته کوم ،وفرمایل :هللا
تعالی ماته امر کړی چې دلته یو کور جوړ کړم ،نو پدغه وخت کې وو
چې دواړو یو ځاي وږه په وږه ددغه کور ستنی یي پورته کړی نو
حضرت اسماعیل علیه السالم تیږي راوړلي او ابراهیم علیه والسالم په

جوړولي ،نو دوی یو بل په مرسته لومړني کور د ځمکی په سر د بندګانو
لپاره جوړ کړ ،نو قرانکریم دغه لوړ وقف پخپله دغه وینا کې تلپاتی
ت َوإِ ۡس َمعٌِل ُ َر َب َنا َت َق َب ۡل ِم َنا َٰٓ إِ َن َك أَ َ
کړهَ «:وإِ ۡذ ٌَ ۡر َف ُع إِ ۡب َر ِهۧ ُم ٱ ۡل َق َوا ِع َد مِنَ ٱ ۡل َب ٌۡ ِ
نت
سمٌِ ُع ٱ ۡل َعلٌِ ُم» ژباړه «:او هؽه وخت (ٌاد کړه) چً كله ابراهٌم (ع) او
ٱل َ
اسمعٌل (ع) ددې كور دېوالونه پورته كول ،نو دُعا ٌې كوله" :اې زموږ
ربه! زموږ څخه دا خدمت قبول کړه .ته د هر څه اورېدونكى او په ټولو
شٌانو پوهېدونكى ٌې؛».
او د کهف په سورت کې هللا تعالی مونږ ته د ذوالقرنین په کیسه کې د
ټولنیز تضامن او د همکاریو او ټولنیز کار په هکله ښکلی او ښایسته
مثالونه بیانوي ،نو کله چې دا عادل پاچا یو قوم ته ورسیدو چې نه ده
هغوي پیژندل او نه هغو دا پیژندلو ،نو هغوی دده څخه د مرستي غوښتنه
وکړه او هغه هم د هغو غوښتنو ته لبیک وویلو ،خو لیکن هغوي یي د
ځان سره د مرستي کولو لپآره ملزم کړل ،او هغوي یي په کار کي شریک
کړل او د هغي د توان او انرژي څخه یي ګټه پورته کړه ،نو ټولو یو بل
سره اوږه په اوږه مرسته او کار وکړ او دغه لوی ساختمان یي جوړ کړ
چې د دوي د ساتنی المل د یاجوج او ماجوج څخه وو ،پدی هکله
سد ٌَۡ ِن َو َج َد مِن دُونِ ِه َما َق ۡو ٗما
قرانکریم داسی فرمایيَ «:ح َت َٰٓى إِ َذا َبلَ َػ َب ٌۡنَ ٱل َ
وج ُم ۡفسِ دُونَ فًِ
َل ٌَ َكادُونَ ٌَ ۡف َق ُهونَ َق ۡوٗل َقالُو ْا ٌَ َذا ٱ ۡل َق ۡر َن ٌۡ ِن إِنَ ٌَ ۡأ ُجو َج َو َم ۡأ ُج َ
س ٗ ّدا َقال َ َما َم َك ِّنً
ٱ ۡۡلَ ۡر ِ
ض َف َه ۡل َن ۡج َعل ُ لَ َك َخ ۡرجا َعلَ َٰٓى أَن َت ۡج َعل َ َب ٌۡ َن َنا َو َب ٌۡ َن ُهمۡ َ
فٌِ ِه َر ِّبً َخ ٌۡر َفأ َ ِعٌ ُنونًِ بِقُ َوة أَ ۡج َع ۡل َب ٌۡ َن ُكمۡ َو َب ٌۡ َن ُهمۡ َر ۡدما َءا ُتونًِ ُز َب َر ٱ ۡل َحدٌِ ِد
ص َد َف ٌۡ ِن َقال َ ٱنفُ ُخو ْا َح َت َٰٓى إِ َذا َج َعلَ ُهۥ َن ٗارا َقال َ َءا ُتون ًَِٰٓ
س َاوى َب ٌۡنَ ٱل َ
َح َت َٰٓى إِ َذا َ
أ ُ ۡف ِر ۡغ َعلَ ٌۡ ِه ق ِۡط ٗرا َف َما ٱ ۡس َط ُع َٰٓو ْا أَن ٌَ ۡظ َه ُروهُ َو َما ٱ ۡس َت َط ُعو ْا لَ ُهۥ َن ۡق ٗبا» ژباړه«:
تردې پوري چً كله د دوو ؼرونو منځ ته ورسېدی ،نو هلته ٌې ٌو
داسً قوم بٌا موند چً په ډېره سختۍ سره په كومه خبره پوهېدی* هؽو
خلكو ووٌل" :اې ذوالقرنېنه! ٌاجوج او ماجوج پدې سٌمه کښً فساد
خوروي ،نو اٌا موږ تا ته ددې لپاره څه محصول درکړو چً زموږ او د

هؽو په منځ کښً ٌو بند واچوې؟* هؽه ووٌل" :څه چً زما پروردګار ما
ته را په برخه کړٌدي ،هؽه ډېر دي .تاسً په بشري قوه زما سره
مرسته وکړئ ،زه ستاسً او د هؽو په منځ کښً بند اچوم* ما ته
اوسپنٌزي تختې راوړئ!"  -په پاى کښً چً كله هؽه د دواړو ؼرونو
تر منځ كنډو ډك کړ ،نو خلكو ته ٌې ووٌل چً اوس اور په پوكولو بل
کړئ ،تر داسً اندازې پوري چً كله(دؼه د اوسپنً دٌوال) بٌخً لكه د
اور په شان سور شو ،نو هؽه ووٌل" :راوړئ چً اوس پدې باندي وٌلً
کړي مس وڅڅوم* (دؼه بند داسً ؤ چً) ٌاجوج ماجوج ورباندي نشول
را ختالی او په هؽه کښً سورى كول له دې څخه هم زٌات ګران ؤ».
او موسی کلیم هللا د هللا تعالی نه دا غوښتنه وکړه چې هغه د خپل ورور
هارون په ذریعه تقویت کړي تر هغه کار او وظیفه چې هللا تعالی ورته
سپارلي په هغه کې دده سره مرسته وکړي ،پدي هکله هللا تعالی د موسی
س ۡر ل ًَِٰٓ
ص ۡد ِري َو ٌَ ِّ
علیه السالم په ژبه داسی فرمایيَ «:قال َ َر ِّب ٱ ۡش َر ۡح لًِ َ
سانًِ ٌَ ۡف َق ُهو ْا َق ۡولًِ َوٱ ۡج َعل لًِّ َو ِز ٌٗرا ِّم ۡن أَ ۡهلًِ
أَ ۡم ِري َوٱ ۡحل ُ ۡل ُع ۡق َد ٗة ِّمن لِّ َ
س ِّب َح َك َكث ٌِٗرا َو َن ۡذ ُك َر َك
َه ُرونَ أَخًِ ٱ ۡشد ُۡد بِ ِهۦَٰٓ أَ ۡز ِري َوأَ ۡش ِر ۡك ُه ف ًَِٰٓ أَ ۡم ِري َك ًۡ ُن َ
َكثٌِرا إِ َن َك ُك َ
نت ِب َنا َبصِ ٌٗرا» ژباړه «:موسى (ع) عرض وکړ" :پروردګاره،
زما سٌنه راته پرانٌزه* او زما كار ما ته اسانه کړه؛* او زما د ژبې
ؼوټه وسپړه؛* تر څو چً خلك زما په خبره وپوهېدلی شً؛* او زما
لپاره زما د خپلً كورنۍ څخه ٌو مرستٌال وټاکه؛* هارون چً زما ورور
دى؛* د هؽه په وسٌله زما مټ پٌاوړى کړه؛* او هؽه زما په كار کښً
برخه وال کړه،؛* تر څو چً موږ ښه ستا پاكى بٌان کړو؛* او ښه ستا
ٌادونه ،ستاٌنه خپره کړو* ته تل زموږ د حال څارونكى ٌې.».
او همداسی که یو څوک د رسول هللا صلی هللا علیه وسلم د سیرت په هکله
فکر وکړي نو ګوري چې په هغه کې ډیری پاڼي د مرستي همکاري
ټولنیز مشارکت او ټولنیز کار د حضرت محمد صلی هللا علیه وسلم په
ژوند کې د صحابه کرامو سره وجود لري ،حضرت عثان بن عفان رضي

هللا عنه فرمایی :قسم په هللا تعالی مونږ تل په سفر او کور کي د پیغمبر
صلی هللا علیه وسلم سره یوځاي وو ،تل یي مونږ سره په لږ او ډیرو کې
به یی همکاری کوله.
همداسی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم تل په کار او جوړوني کي د
هغوي سره خپله همکاری کوله ،او هغوي یي اتفاق او اتحاد او د اختالف
څخه د ځان ساتن ي ته هڅولي ،لکه څنګه چې د خندق په ورځ براء بن
عازب رضي هللا عنه فرمایي :ما د احزاب په جګړه کې رسول هللا صلی
هللا علیه وسلم ولید ،او سپینه خاوره یي په مبارک نس پرته وه او هغه
صلی هللا علیه وسلم ویل:یا هللا! که ته نه وایی مونږ د حق په لوری هدایت
او الرښود کیدلو نه ،او نه به مو صدقه ورکوله او نه لمونځ اداء کولو ،نو
ای هللا! مونږ ته ارامتیا نازله کړه ،او که د دښمن سره مخامخ شو زمونږ
قدمونه ثابت کړی ،هغوی پرمونږ بغاوت کړی ،او که هغوي فتنه غواړي
مونږ نه غواړو.
او کله چې حضرت سلمان فارسی رضی هللا عنه وغوښتل دری سوه د
خرماو ونی کینوي چې د هغو پواسطه ځان د غالمی نه آزاد کړي ،پیغمبر
صلی هللا علیه وسلم خپل یارانو ته وویل :خپل ورور سره مرسته وکړئ،
سلم ان فارسی رضی هللا عنه فرمایي :نو هغوي ماسره د ونو په راکولو
مرسته وکړه ،یو شخص دیرش وني بل شل ونی او دریم شخص پینځه لس
وني او بل شخص هر څومره چې یي درلودل ،تر هغه چې ماته دری سوه
ونی راجمع شوی ،نو پیغمبر صلی هللا علیه وسلم ماته امر وکړ تر څو د
نیالګیو کینولو لپآره کیندی جوړی کړم او وی فرمایل :هرکله چې د کیندو
د جوړولو نه خالص شوی ماته خبر راکړه زه پخپل الس هغه کینوم،
سلمان فارسی وایي :نو ما کندی جوړي کړي او یارانو ماسره مرسته
وکړه ،تر هغه چې هغه مو خالص کړ او پیغمبر صلی هللا علیه وسلم ته
ورغلم او هغه می خبر کړ ،نو پیغمبر صلی هللا علیه وسلم ماسره ووتلو

او مونږ هغه صلی هللا علیه وسلم ته نیالګي نژدي کول او هغه صلی هللا
علیه وسلم په خپلو مبارکو السونو کینول.
پیغمبر صلی هللا علیه وسلم اشعریان په ډیرو نیکو صفاتو ستایلي دي ځکه
د هغوي په نزد د ټولنیز او جمعی کار روحیه په ډیرو ناوړو او سختو
حاالتو کې د هغو په تصرفاتو او افعالو کې په غالب ډول وجود لرلي ،لکه
څرنګه چې نبي کریم صلی هللا علیه وسلم فرمایي:اشعریان کله چې په
جګړه کې د هغو نه کونډي پاتي کیدلی ،او یا هم د کورنیو او اوالدونو
خواړه یي په مدینه کې کمیدل ،نو هر څه چې یي درلودل ټول به یي په
یو ټوټه کې راټولول بیا هغه د ټولو په منځ کې په یوه کاسه یي تقسیمول،
نو هغوي زما او زه د هغو یم.
اقول قولی هذا و استؽفرهللا لی ولکم
*********
ټول ثنا او صفت د هغه هللا جل جالله لپاره دی چي 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 قیامت تر ورځي پوري په نیکۍ سره د
هغه تابعداري کوي.
ډٌرو درنو مسلمانانو ورونو:
دا ټولنیز او جمعی کار چې مونږ ورته هڅه کوو دا هغه کار دی چې
جوړونه کوي او ویجاړي له منځه وړي ،یو بل سره یو ځاي کوي او نه
بیلوي ،او دا په شرعي اساسونو لکه ټولنیز تضامن د اوالدونو ترمنځ په
ټولنه کې استواروي ،ترڅو د ټولني د اوالدونو ترمنځ لوږه ،او اړمند ونه
لیدل شي ،یا پر تربیوي او علمي اساسونو لکه د علماؤ مرسته د علمي
څیړنو په برخه کې د زده کوونکو کارونه د زده کړي په برخه کې
استواره دي ،او یا د ملي اساسونو لپاره کار او زیار د سولي او د هیواد او
ټولني پرمختګ په هره برخه کې استواره ده.

دا جمعی عمل د اعمال په معنی ندي چې په ویرانو کي په اساسونو باندی
والړ وي تر څو خلک د ویجاړی ،قتل وینه تویونه او د هیوادونو
وروانونه او یا ددی لپآره زیار وباسی چې څنګه یو هیواد کمزوري شي
او لمنځه یوړل شي خلک جمع کوی .داسی ادعاګاني پر دروغ او جعلي
حقیقتونو والړ دي ،او هیڅ یو دین ،هیواد او یا وجدان پوري تړلي ندي.
همدارنګه هغه ټولنیز کار چې مونږ پرهغه هڅونه کوو هغه عبارت دی له
کار زیار د دین د منافعو او د هیواد او د انسانیت د جوړونی لپآره دی ،او
دا هغه متالزمات دي چې یو بل نه بیلیږی ،نو مونږ څومره هغه ته اړتیا
لرو ترڅو داسي روحیه خپل او د خپلو بچیانو په نفسونو کې ځاي پر ځاي
کړو او هغه د ژوند په منهج او طریقه بدله کړو ،ترڅو خلک د هغه تر
سیوري الندی ژوند وکړي او ملګرتیا او مهرباني د ټولني د بچیانو په منځ
کې خپره شي ،او خپل ملت په هره برخه کې تر هغه کچه پوري
پرمختللي کړو چې د هغه د حال سره مناسب وي ،او مونږ ټینګار کوو
هرکله چې د مصر د بچیانو ترمنځ د ټولنیز کار روحیه خپره شي دوي
کوالي شي هغه کارونه سرته ورسوي چې نور یي ناممکنه او نه
کیدونکي بلي ،او تجربي او ژوند څخه پخواني او اوسني واقعیتونه ددغه
ادعا لپاره غوره دلیل دی.
نو یا هللا! مونږ پخپل هیواد کې په امن او امان کې وساتي ،مخکښ او
مشرانو ته مو په چارو بریا په برخه کړی ،او زمونږ هیواد د مکرجنو له
مکره او د مفسدینو له فساده په امان کې ولري.

