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 ملی یووالۍ د هیواد د پیاوړتیا الره ده
 مخلوقاتو ولوټ د چً ید لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ولټ

 َجِمیًعا ّللَاِ  بَِحْبلِ  َواْعَتِصُموا » :لًٌفرما ېک کتاب پخپل هغه ید یپالونک
 و تیت او ونیسئ كلكه ۍرس ّللا د شئ، اىځ یو ولټ »ژباړه:«َتَفَرقُوا َواَل 

 وٌ رګم عبادت د قٌال نشته چً ورکوم واهًګ زه او « .مه ئېږک پرك
 او سردار ږزمون ېچ ورکوم واهًګ زه او ،ینلر کٌشر ٌڅه چً ید هللا
 درود ،ید رسول او بنده جالله جل هللا د وسلم هٌعل هللا یصل محمد نبً
 چا هغه په او روګمل په او آل په هغه د او هغه په وي دي برکت او سالم
 .کوي تابعداري هغه د سره ۍکٌن په پوري ًځور تر امتٌق د ېچ باندي

 :بعد و                            
ډٌرو درنو مسلمانانو ورونو پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم مونږ او تاسو ته 
داسی رسالت راوړی دی چې د ٌووالً او مٌنً او محبت غوښتنه کوي د 

کوي هغه د عربو بٌالبٌل ډلی چې بی اتفاقً اود بدبختٌو څخه منع 
راشٌندل شوی وو راټول کړل او ٌوامت ٌی تری جوړ کړ او د هغوي 
ترمنځ  اٌمان ورورولً رامنځته کړه او د هغوي په زړونو کې ًٌ د مٌنً 

 إِنََّما »او د محبت الره رامنځته کړه لکه چې هللا جل جالله فرماًٌ:
نَ  َوأَلَّفَ  »کې فرماًٌ: او په بل ځاي« إِْخَوة   اْلُمْإِمُنونَ  ٌْ  َما أَْنَفْقتَ  لَوْ  قُلُوبِِهمْ  َب

نَ  أَلَّْفتَ  َما َجِمًٌعا األَْرِض  فًِ ٌْ َ  َولَِكنَّ  قُلُوبِِهمْ  َب َنُهمْ  أَلَّفَ  هللاَّ ٌْ  َعِزٌز   إِنَّهُ  َب
 د تا كه. ولګول سره بل له ٌو ٌې ونهړز مإمنانو د او »ژباړه:«َحِكٌم  

 دي ًښک ونوړز په خلكو ېدد نو واى هم ولًګل ېخزان ولًټ مخ د مکًځ
 سره ٌې ونهړز دوى د چً دى هللا خو. یاچوال ینشوا مٌنه ًځمن خپل
« .دى تنڅښ حكمت د او زورور رډې هغه هګتو ٌقٌنً په ول؛ګول

همدارنګه پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم امر کړی دی چې باٌد پخپل منځو 
واخلو پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم کې مٌنه محبت او د مهربانً څخه کار 
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فرماٌلً دي: د مومنانو مثال په مٌنه محبت او په مهربانً کې د ٌو بل 
سره د ٌو بدن په څٌر دی کله چې د بدن ٌو غړی د درد څخه شکاٌت 

 کوي نو ټول بدن ورسره پعذاب وي.
دغه ٌووالً او مٌنه او محبت ٌواځً د مسلمانانو پوري اړه نلري بلکً دا 

ا »لو ته شاملٌږي هللا جل جالله فرماًٌ:ټو ٌَُّها ٌَ  َذَكر   مِّن َخلَْقَناُكم إِنَّا النَّاسُ  أَ
ِ  ِعندَ  أَْكَرَمُكمْ  إِنَّ  لَِتَعاَرفُوا َوَقَبابِلَ  ُشُعوًبا َوَجَعْلَناُكمْ  َوأُنَثى َ  إِنَّ  أَْتَقاُكمْ  هللاَّ  َعلٌِم   هللاَّ
 پٌدا خهڅ ًښځ ېٌو او نارٌنه وهٌ له تاسً ږمو! خلكو ېا »ژباړه:«َخبٌِر  

 او ٌو تاسً چً وڅ تر ولا،ځرګو ېقبٌل او قومونه تاسً مو بٌا او ئړک
 ولوټ تر خهڅ ستاسً انديړو په هللا د ًښک حقٌقت په. وپٌژنا سره بل

 ارګزېپره زٌات ولوټ تر ًښک تاسً په چً دى وكڅ هغه عزتمند زٌات
همدارنګه « .دى باخبره او ىدونكېپوه هڅ هر په هللا ولډ باوري په. وي

قرانکرٌم پدي باندي ټٌنګار کړی دی او په قران کً انسانً ورورولً هم 
ٌاده کړی ده چې د انبٌاإ او د هغو کسانو ترمنځ هم شته دی چې په عقٌده 

 َعاد   َوإِلَى »کې ورسره مخالفت ولري لکه چې هللا جل جالله فرماًٌ:
(  ع) هود ورور هغو د ږمو ته لوري انوعادٌ د او »ژباړه:«اُهود أََخاُهمْ 

 »ژباړه:« َصالًِحا أََخاُهمْ  َثُمودَ  َوإِلَى »او په بل ځاي کې فرماًٌ:« .هېږول
 َوإِلَى »اوبٌا فرماًٌ:« .هېږول( ع) صالح ورور هغه د ږمو ته ثمودٌانو او

ٌَنَ  ًبا أََخاُهمْ  َمْد ٌْ  ورور هغوى د ږمو ته دونكوېاوس مدٌن د او »ژباړه:«ُشَع
او کله چې هللا جل جالله د پخوانٌو انبٌاإ او د رسوالنو «ه؛ېږول( ع) شعٌب

ُتُكمْ  َهِذهِ  َوإِنَّ  »کٌسً مونږ اوتاسو ته بٌانوي لکه چې فرماًٌ: ةً  أُمَّ  َواِحَدةً  أُمَّ
قُونِ  َربُُّكمْ  َوأََنا  ستاسً زه او دى اُمت ٌو اُمت، ستاسً دا او »ژباړه:«َفاتَّ
ُتُكمْ  َهِذهِ  إِنَّ  »او بٌا فرماًٌ:«.ئېږرېوو خهڅ ما اهمد له نو ٌم؛ رب ةً  أُمَّ  أُمَّ

 اٌكً ًښک حقٌقت په اُمت ستاسً دغه »ژباړه:«َفاْعُبُدونِ  َربُُّكمْ  َوأََنا َواِحَدةً 
امام بغوي «ئ؛ړوک عبادت زما تاسً نو ٌم، رب ستاسً زه او دى اُمت ٌو

بٌاء د دٌن د ساتنً لپآره رحمه هللا فرماٌلً دی: هللا جل جالله ټوله ان



  

رالٌږلً دي او همدارنګه د خلکو ترمنځ د مٌنً او محبت د رامنځته کولو 
 او د بی اتفاقً د لمنځه وړلو لپآره ٌی رالٌږلً دي.

بی له شکه چې د اسالم دعوت ملً ٌووالً او همدارنګه مٌنً او محبت ته 
لً ٌووالً الره د دی او بی اتفاقً اوعنانٌت ٌی لمنځه وړی دی اوهمدا د م

ځکه هٌواد د پٌاوړتٌا او د ټولنً د ساتنً لپآره ٌو مهمه الره ګڼل کٌږي 
که ٌو وګړي په ټولنه کې هر څومره پٌاوړی وي خو بٌا هم د ټونلً په 
نسبت باندی هغه کمزوری دی ځکه چې که ټولنه ٌی کمزوری شً نو 

وګړی ډٌر هغه به هم ورسره کمزوری کٌږي په مقابل کې که چٌرته ٌو
ضعٌف هم وي خو ټولنه ٌی بٌا پٌاوړی وٌنو هغه خپل قوت د ټولنً د 
قوت څخه اخلً چې هغه پکې ژوند کوي نو د همدي لپاره د اسالم مبارک 

 د هٌوادوالً ارزښت ډٌر لوړ کړي دی او ټٌنګار ٌی کړی دی چې دٌن 
که هٌواد دټولو هٌوادوالو لپآره دی او دوي ټول پدي باندی ژوند کوي ځ

چې د ملً ٌووالی ساتنه ددی غوښتنه کوي چې باٌد د هٌوادوالو ترمنځ بی 
اتفاقً لمنځه ٌوړل شً او ددٌن د بنسټ په اساس باندي هٌوادوالً 
رامنځته شً چې د خلکو ترمنځ د رنګ اود جنس اونورو له کبله توپٌر 
ونشً ځکه چې عرب په عجم باندي غورهوای نلري سپٌن په تور باندي 

ا چې څوک ډٌر تقوا ولري او نٌک کارونه وکړي نو د همدی لپآره مګر د
د مدٌنً منوي وثٌقه  چې پٌغمبر د دغه ښار د ٌهودو سره السلٌک کړی 
وه ٌهودو ته ٌی ټول هغه حقونه ورکړي وو چې مسلمانانو هلته لرل چې 
پدي کې آزادي، امنٌت، سالمتٌا، او داسی نور راځً او همدارنګه هغوي 

ي الزمً ګرځولً وو چې د مسلمانانو سره ٌو ځاي د مدٌنً پدي باند
ترڅو پدي باندي ټٌنګار وکړی شً چې منوري څخه په ګډه دفاع وکړي 

دا ٌو قوي او پٌاوړی ټولنه ده او هٌواد په اسالم کې ټولو هٌوادوالو ته 
شاملٌږي او ټولو ته پراختٌا مومً ترهغه وخته پوری چې ټول هٌوادوال 

 نه او وجاٌب په ښه توګه سره اداء کړي.ټول مسبولٌتو



  

مبارک دٌن د کار ارزښت ډٌر لوړ کړی دی او د همدارنګه د اسالم 
ټولنٌز کار روح ته ٌی وده ورکړی ده او همدارنګه د ملً ٌوالً اود ٌو 
صف ودرٌدل او د هڅو ٌو ځای کول او د اختالفات لمنځه وړل په هر 

ه ٌی ګرځولی دی هللا جل جالله زمانه او هر ځاٌکې د امت د وجاٌبو څخ
 َواْعَتِصُموا »په قرانکرٌم کې مونږ ته امر کړی دی لکه چې فرماٌی:

ِ  بَِحْبلِ  قُوا َواَل  َجِمًٌعا هللاَّ همدارنګه پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلً « َتَفرَّ
دي:هللا جل جالله پدي باندي راضً شوی دی چې تاسو ته دری شٌان 

باندی راضً کٌږي او دری شٌان ٌی تاسو ته بد وټاکې او په هغه 
ګرځولً دي هغه چې پری راضً کٌږي هغه دا دي چې د هغه عبادت 
وکړي شرکورسره مکوي ټول د هللا جل جالله په رسی باندی منګولً 
ولګوي او بی اتفاقً مکوي او هغه شٌان چې ورباندي خفه کٌږي او بد 

ول او همدارنګه د مال ضاٌع شٌان دي هغه د ٌو چا څخه ډٌري پوښتنً ک
کول او داسی نور راځً، پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم د امت لپآره په 
ٌووالً او همدارنګه په ٌو صف ساتلو غوره مثال ورکړي دی او هغه ٌی 
د ٌو قوي دٌوال په څٌر ګرځولً دی پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلً 

ه څٌر دی چې ٌو بل پري دي چې ٌو مومن د بل مومن لپاره د خښتً پ
 پٌاوړی کٌږي .

قرانکرٌم مونږ او تاسو لپاره د ملً ٌووالً مثالونه بٌان کړی همدارنګه 
دی چې دا پخپله ددی المل ګرځً چې د هٌوادونو ساتنی وشً د ټولنی 
سالمتٌا پاتی شی نو د همدی لپاره ٌوسف علٌه السالم چې کله بنسټٌز پالن 

ته وکړه او همدارنګه د هغه د اهدافو ترشا جوړولو نو ټولو ورسره مرس
ودرٌدل او هغه ٌی په واقعٌت کً پلً کړ هغوی ٌو له بل سره مرسته 
وکړه او د خپل توان په اندازه باندی ٌو له بل سره ځاي شول او د هغه 
ټاکل شوي الري څخه سم پرمخ والړل ترڅو هغه موخو ته ورسٌږي چې 

ساٌنه پرمختګ پٌاوړي اقتصاد رامنځته ټاکلً ٌی وو او د هٌواد لپآره هو
کړي همدا وو چې د نړي د ګوډ ګوډ څخه ورته خلک راتلل او د مصر د 



  

ورکړي څخه ٌی ګټه بورته کوله لکه چې هللا جل جالله د ٌوسف علٌه 
 َحَصدتُّمْ  َفَما َدأًَبا ِسنٌِنَ  َسْبعَ  َتْزَرُعونَ  َقالَ  »السالم په ژبه باندي فرماٌلً دي:

ا َقلٌِاًل  إاِلَّ  ُسنُبلِهِ  فًِ َفَذُروهُ  مَّ ؤْتًِ ُثمَّ *  َتؤُْكلُونَ  مِّ ؤُْكْلنَ  ِشَداد   َسْبع   َذلِكَ  َبْعدِ  ِمن ٌَ ٌَ 
ْمُتمْ  َما ا َقلٌِاًل  إاِلَّ  لَُهنَّ  َقدَّ مَّ ؤْتًِ ُثمَّ *  ُتْحِصُنونَ  مِّ  ٌَُغاثُ  فٌِهِ  َعام   َذلِكَ  َبْعدِ  ِمن ٌَ

 به پوري كلونو اوو تر: "ووٌل( ع) ٌوسف »ژباړه:«ٌَْعِصُرونَ  َوفٌِهِ  النَّاسُ 
 چً کً دوران ېد په. شا بوخت كركٌله په تونوښك د كروندو د تاسً
 چً برخه غوندي ږل وازيٌ خهڅ هغو له ل،ړک لو تونهښك كوم تاسً

 ًښک وږو پخپلو نور او راوباسا خوري، درد په لپاره خوراك د ستاسً
 په. راشً( ۍقحط او ۍوچکال د) سخت رډې كلونه اوه به بٌا*  .دئېږپر

 هغه د ٌې به تاسً چً شً لهړوخو غله ولهټ هغه به ًښک زمانه هغه
 تاسً چً وي به هماغه نو ي،ږوسپمٌ هڅ كه. ئړک هډراغون لپاره وخت

 راشً داسً كال ٌو به وروسته هغه له*  .وي ېساتل خوندي( لپاره تخم د)
 به هغوى او شً دلېواور رٌادف خلكو د به سره تونوښور په رحمت د چً
 «.."وباسً را شٌره( دانو وړٌغو او ووېم د) كً وخت هغه په

همدارنګه د اسالم مبارک دٌن ددي غوښتنه کړی ده او امر کړی دی چې 
هر هغه چاره چې د ملً ٌووالً اود ټولنً د پٌاوړتٌا المل ګرځً نو هغه 

او د مهربانً همدا ده چې نرمښت رحمت باٌد په نظر کې ونٌول شً 
ِ  ِمنَ  َرْحَمة   َفبَِما »غوښتنه ٌی کړی ده لکه چې هللا جل جالله فرماًٌ:  هللاَّ

ا ُكْنتَ  َولَوْ  لَهُمْ  لِْنتَ  وا اْلَقْلبِ  َغلٌِظَ  َفّظً  َواْسَتْغفِرْ  َعْنُهمْ  َفاْعفُ  َحْولِكَ  ِمنْ  اَلْنَفضُّ
ِ  َعلَى َوكَّلْ َفتَ  َعَزْمتَ  َفإَِذا اأْلَْمرِ  فًِ َوَشاِوْرُهمْ  لَُهمْ  َ  إِنَّ  هللاَّ  ٌُِحبُّ  هللاَّ

لٌِنَ   ته چً دى رحمت لوى هللا د دا(![ ص) غمبرهېپ ېا] »ژباړه:«اْلُمَتَوكِّ
 توند ته او واى نه داسً كه ،ٌې شوى ړجو خوٌه نرم رډې لپاره خلكو ېدد

 شوي خواره خهڅ وخوا شا له ستا به ولټ دا نو ،یوا ىړز سخت او خوٌه
 چارو په دٌن د او ه؛ړغوا نهښب لپاره دوى د ه،ښوب خطاوي دوى د. یوا
 كومه پر اراده ستا چً بٌا ه،ړورک برخه کً مشوره په هم ته هغو ًښک

 د چً يښٌږخو خلك هغه هللا د. هړوک توُكل هللا پر نو شً؛ هګٌنټ راٌه



  

نو رحمت او نرمښت او مهربانی خپله ددی « .كوي كار ٌنهډاډ په هماغه
مٌنه محبت او د زړونو ترمنځ ملً ٌوالً رامنځته شې  امل ګرځً چې

لکه چې پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلً دي:چې دٌن اسانه دی او دٌن 
په چا باندی هٌڅکله هم نه سختٌږي مګر دا چې انسان په هغه باندي پوه 
نشً نو تاسو ٌو له بل سره مرسته کوي او ٌو بل ته ځان نژدی کړی او 

ی ورکړي همدارنګه پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلً دي ٌو بل ته زٌر
 زه په نرمښت اوپه سمه الره باندي رالٌږل شوی ٌم.

همدارنګه د اسالم مبارک دٌن ٌووالً سولً او د محبت وښته کړی ده 
رامنځته شً اګر د هغوي عقٌدي ٌو له بل چې د ټولنً د وګړو ترمنځ 

 لِلنَّاسِ  َوقُولُوا »جالله فرماًٌ:سره توپٌر هم ولري لکه چې هللا جل 
ْنَهاُكمُ  الَّ  »بٌا فرماًٌ:« كوئ خبري ښې ته خلكو »ژباړه:«ُحْسًنا ٌَ  ُ  َعنِ  هللاَّ
ٌنِ  فًِ ٌَُقاتِلُوُكمْ  لَمْ  الَِّذٌنَ  ن ٌُْخِرُجوُكم َولَمْ  الدِّ اِرُكمْ  مِّ ٌَ وُهمْ  أَن ِد  َوتُْقِسُطوا َتَبرُّ
ِهمْ  ٌْ َ  إِنَّ  إِلَ  منع نه خهڅ خبري ېد له تاسً هللا »ژباړه:«اْلُمْقِسِطٌنَ  ٌُِحبُّ  هللاَّ
 باب په دٌن د چً ئړوک چلند عدل او ۍکېن د سره خلكو هغو له چً كوي

 نه خهڅ كورونو خپلو له ٌې تاسً او ړیک ندى  ګجن سره ستاسً ېٌ
همدارنګه پٌغمبر صلی هللا علٌه «ويښخو كوونكً عدل هللا. اٌستلً ٌاست

مسلمانانو چال او چلند باٌد د نورو څخه د همدي دي چې  وسلم فرماٌلً
قرانً اٌتونو په رڼا کې وي همدا وو چې پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم د 
نورو خلکو سره هم نٌکً کوله او د هغوي ډالی ٌی قبلولً او د هغوي د 
ناروغانو پوښتنً ٌی کوله ترڅو هغوي ته دا وښاٌی چې دغه دٌن د زغم 

ډک دٌن دی او پدی ترڅ کې د ټولنً د ٌوالً ساتنه  او نرمښت څخه
 وکړي.

د نن ورځً د وجاٌبو څخه او همدارنګه د لومړٌتوبونو څخه دادي چې د 
هٌواد ټول وګړي باٌد په اخالص سره دا درک کړي اود اوسنً پړاو 
باندي ځان پوه کړي او ټول په ٌو صف باندي ودرٌږي ترڅو د خپل هٌواد 

ې چې وي ګټه ورسوي د طب خاوندان باٌد پخپل برخه لپاره په هر ډګر ک



  

کې هٌواد ته خدمت وکړي د قانون انجٌنري د زراعت ښوونً او روزنً 
او نور ټول هر سړۍ پخپل برخه کې باٌد په صناعت او په نورو برخو 
کې د هٌواد دپٌاوړتٌا لپآره کار وکړي او همدارنګه هغه وګړي چې پخپؤ 

ف کوي او همدارنګه خلکو ته کسبونه ښاًٌ الس کار کوي او ځٌنً مصر
دا ټول باٌد د خپل کار په ترالسه کولو کې د اخالص څخه کار واخلً او 
ټولو انرژٌو او همدارنګه د ورکړی څخه ګټٌپورته کړو چې د هٌواد 
خدمت پری وکړوهمدا زمونږ دٌن له مونږ څخه واړي ځکه چې هللا جل 

خطاب کړي چې هٌڅوک ٌی د کار  جالله مونږ ته د جمع په صٌغه باندي
 ُهوَ  »او د هڅً څخه ندي استثناء کړی لکه چې هللا جل جالله فرماًٌ:

ْزقِهِ  ِمن َوُكلُوا َمَناِكبَِها فًِ َفاْمُشوا َذلُواًل  اأْلَْرضَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي هِ  رِّ ٌْ  َوإِلَ
 تابع او هواره پسته مکهځ ٌې لپاره ستاسً چً ذات هغه »ژباړه:«النُُّشور

  هماغه د خورئ، روزي خداى د او اځرګ باندي سٌنه پر ېهغ د ده،ړېک
او بٌا «.دى ګورت سره دوېك ژوندي لځ دوهم په ستاسً ته حضور
ٌَتِ  َفإَِذا »فرماًٌ: اَلةُ  قُِض ِ  َفْضلِ  ِمن َواْبَتُغوا اأْلَْرِض  فًِ َفانَتِشُروا الصَّ  هللاَّ
َ  َواْذُكُروا  شً، سره تر ځلمون چً كله بٌا »ژباړه:«ُتْفلُِحونَ  ُكمْ لََّعلَّ  َكثًٌِرا هللاَّ

 رډې رډې هللا د او. وئټول فضل هللا د او شا خواره ًښک مکهځ په نو
 «.شً برخه په یبر ته تاسً چً اًٌښ. اوسا ٌادوونكً

 
 

 ولکم یل استغفرّللا و ذا ه یقول اقول
********* 

 مخلوقاتو ولوټ د چً ید لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ولټ
 ید هللا وٌ رګم عبادت د قٌال نشته چً ورکوم واهًګ زه او ،ید یپالونک
 نبً او سردار ږزمون ېچ ورکوم واهًګ زه او ،ینلر کٌشر ٌڅه چً

 او سالم درود ید رسول او بنده جالله جل هللا د وسلم هٌعل هللا یصل محمد



  

 باندي چا هغه په او روګمل په او آل په هغه د او هغه په وي دي برکت
  .کوي تابعداري هغه د سره ۍکٌن په پوري ًځور تر امتٌق د ېچ

 :ورونو مسلمانانو درنو روډی
د تارٌخ په پٌښو کې که ٌو څوک په ښه توګه فکر وکړي نو دا ښه 
درکولً شً چې بی اتفاقً او اختالف د ماتی او کمزورتٌا د الملونو څخه 

صلی هللا  علٌه وسلم او همدارنګه قرانکرٌم مهم الملونه ګڼل کٌږي پٌغمبر 
مونږ ته خبرداری راکړي چې ددی څخه باٌد ځان وساتو لکه څنګه چې 

قُوا َكالَِّذٌنَ  َتُكوُنوا َواَل  »هللا جل جالله فرماًٌ:  َما َبْعدِ  ِمنْ  َواْخَتلَفُوا َتَفرَّ
ٌَِّناتُ  َجاَءُهمُ   هغو د تاسً! كوئ پام »ه:ژباړ«َعِظٌم َعَذاب   لَُهمْ  َوأُولَبِكَ  اْلَب
 ندوګرڅ انهښرو له او شول ووٌشل لوډ په چً نشا غوندي خلكو
 چً چا شول، اخته ًښک وړشخ په رتهېب وروسته خهڅ موندلو ودنوښالر
 َواَل  »او بٌا فرماٌی:«ومومً؛ سزا سخته به هغوى ٌدى،ړک غوره چلن دا

َ  إِنَّ  بُِرواَواصْ  ِرٌُحُكمْ  َوَتْذَهبَ  َفَتْفَشلُوا َتَناَزُعوا ابِِرٌنَ  َمعَ  هللاَّ  او »ژباړه:«الصَّ
 هړشخ ًښک وځمن خپلو په او اوسا؛ منونكً امر غمبرېپ د هغه د او هللا د
 مقاومت د) برم شً، پٌدا كمزوري به ًښک تاسً په نو نه كه كوئ، مه

 د هللا هګتو ٌقٌنً په واخلا، كار خهڅ زغم له. شً ړال مو به( توان
 «.دى رىګمل صابرانو

 ه لمنځه وړي اوبهمدارنګه بی اتفاقً او اختالفات پخپله د امت دبد
کمزوري رامنځته کوي چې دا ټول د اختالفاتو له کبله رامنځته کٌږي 
اسالم د هر هغه کار غندنه کړی چې د اختالفاتو او بی اتفاقۍ المل کٌږي 

ي په لکه عنصرٌت او داسی نور نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم پدي باند
بٌالبٌلو احادٌثو کې ټٌنګار کړی او وٌلً دی په حقوقو او وجاٌبو کې ټول 
خلک برابر دي لکه چې فرماًٌ: ای خلکو ستاسو رب ٌو دی پالر مو ٌو 
دی عرب په عجم او عجم په عرب هٌڅ فضٌلت نلري مګر په تقوی 

 باندي.



  

وفٌق ای هللا زمونږ صفونه ٌو کړې زړونه مو ٌوځای کړې او د هغه څه ت
چې ته پري راضً کٌږي په کار او وٌنا کً مو اخالص پٌدا کړې راکړې 

 زمونږ د مصر ساتنه وکړې او په نړۍ کې ًٌ بٌرغ هڅانده ولري.


