
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 د هیواد حق او د هغه په جوړنه کې برخه اخیستنه

 ید یپالونک مخلوقاتو ولوټ د چي ید لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ولټ

 اوس »ژباړه:«اْدُخُلوا ِمْصَر ِإن َشاَء اللَُّه آِمِننَي » :ليیفرما ېک کتاب پخپل هغه

 «."اوسئ به سره غمۍ بې او امن په نو وي، خوښه هللا د كه. شئ الړ ته مصر

 کیشر یڅه چي ید هللا وی رګم عبادت د قیال نشته چي ورکوم واهيګ زه او

 د وسلم هیعل هللا یصل محمد نبي او سردار ږزمون ېچ ورکوم واهيګ زه او ،ینلر

 په هغه د او هغه په وي دي برکت او سالم درود ،ید رسول او بنده جالله جل هللا

 د سره ۍکین په پوري يځور تر امتیق د ېچ باندي چا هغه په او روګمل په او آل

 .کوي تابعداري هغه

یقینا چې هیواد پخپلو وګړو باندي زیات حقونه لري او د هغه په جوړښت کې باید 

برخه واخیستلي شي او همدارنګه د هغه په پرمختګ کې ونډه اخیستنه د مهمو 

د شپږو کلیاتو څخه ګڼل کیږي چې د اسالم مبارک دندو څخه ګڼل کیږي هیواد  یو 

دین د هغه د ساتني او حفاظت لپآره امرکړی دي څوک چې آزاد وي هغه خپل 

ځان د خپل هیواد څخه قربانوي یو شاعر ډیره ښه خبره کړی چې ویلي دي: 

هیوادونو د هر آزاد په وینه کې ځاي لري او همدارنګه د هغوي په غاړه باندي د 

 ه یو پور دی.هغه ساتن

بی له شکه څوک چې په دین باندي په صحیح ډول سره پوه شي هغه دا درک 

کوي د دین او دولت ترمنځ اړیکه د دښمني هیڅکله نشي کیدلي او چې د دین 

صحیح معنی باندي څوک پوه شي نوهغه د دولت په جوړونه کې په بشپړه توګه 

نګه پرمختللی دولت هیڅکله د سره او همدارنګه په پیاوړي ډول ونډه اخلي همدار

بشریت د فطریت سره په ټکر کې نه راځي چې د بشریت فطرت د ایمان څخه 

 سرچینه اخلي.

پیغمبر صل هللا علیه وسلم د هیواد د میني معنی بیانه کړی ده او هغه چې کله د 

مکي مکرمي څخه وویستلي شو او مدیني منوري ته په هجرت تللو نو د خپل 

محبت یی څرګنډ کړ لکه چې فرمایلي دي: او د خپل د قریي  هیواد اود ښار

څومره ته ښایسته یی او ماته ډیر خوښ یی که چیرته زما قوم زه له تا څخه نه 

 وی ویستلي نو زه به له تا پرته بل چیرته نه اوسیدم.



د هیواد سره مینه کول یواځي په خبرو باندي نکیږي یا هم په شعارو باندي 

کړي شي بلکه پخپل سلوک او قربانیو له لوري باید دا ترسره  نکیږي چې پورته

شي او او د هغه حقونه باید اداء شي ترټولو لوړ او عزتمند حق یی دادی چې د 

هغه په الره کې باید ځان قرباني کړي او د هغه ساتنه وکړي او د ټولو هغو 

او  خطرونو مخنیوي وکړي چې دیته مخامخ وي چې د هغه جوړښت لمنځه وړي

د هیوادونو ساتنه د ادیانو د  یرويویا هم د هغه ستني نړوي او یا هم هیوادوال 

مقصدونو د جملي څخه ګڼل کیږي او  دا د عزتمندو الره هم ده او د وفا کونکو 

لویانو الره ده هیوادني مینه داده چې د هغه په الره کې ځان قربان کړي او 

ارنګه د هغه د ټولو ارزښتونو او د همدارنګه د هغه د خاوري د ساتني او همد

 اداري د ساتني په برخه کې خپل رول اداء کړي.

ریښتیني هیوادوالي مینه داده چې د هغه د عامو شتمنیو ساتنه وکړي د دولت د 

ټونو ساتنه وکړي د هغه د ادارو د چارو د پرمخ وړلو لپاره کار وکړی اساسي بنس

ه خپله برخه واخلي او په پاي کې هم او همدارنګه د هغه وګړو د پرمختګ لپار

خپل تمدن جوړښت په برخه کې خپل رول اداء کړی په همدي باندي نبي کریم 

و د ا ټینګار کړی دي او د عامو شتمنیوصل هللا علیه وسلم په بیالبیلو احادیثو کې 

 پیسو ساتنه په ټولو باندي الزمه ده.

یداتو چې پدي کې صناعت کرکیله ریښتیني هیوادوالي مینه داده چې د هیواد د تول

سوداګری او بازار جوړونه راځي د هغه د ودي او پرمختګ لپآره کار وکړي او 

همدارنګه ته خپله هیواد لپاره غاړه کیږدي هغه د اقتصادي ودي او پرمختګ 

لپآره کار وکړي او همدارنګه خپل کار په ښه ډول سره سرته ورسوی ترڅو 

ه شي او پدي برخه کې د سوداګری د پیاوړتیا او اقتصادي وده پرمختګ رامنځت

همدارنګه د صناعت د ودي او پرمختګ لپاره او همدارنګه د کار د زمیني د 

 کار وکړی شي.برابرولو لپآره 

همدارنګه هیوادني مینه له تا څخه دا هم غواړي چې د عام نظام ساتنه او درناوي 

ولنه کې بیالبیل ډول خلک ژوند وکړي او قوانیو ته غاړه کیدی ځکه چې په هره ټ

کوي نو د همدي لپاره بیالبیل قوانین ایښودل شوي دي چې د وګړو د سلوکیاتو 

ساتنه وکړی او همدارنګه د بشري حقونو ساتنه وشي نو د همدي لپاره خپل 

واجبات باید اداء شي او خپل حقونه په ښه ډول سره ترالسه کړی شي ځکه 

ه کیدالي ترڅو چې قوانینو ته غاړه کینښودلي عدالت تر هغه پوري نشي ترسر

شي او قوانینو ته غاړه ایښودل یو دیني او تمدني سلوک دی او یوه داسی الره ده 



چې د هیوادنو د ساتني او د ودي او د برقراری لپآره باید تري کار واخیستلي 

 شي.

××××××××× 

 ،ید یپالونک مخلوقاتو ولوټ د چي ید لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ولټ
 کیشر یڅه چي ید هللا وی رګم عبادت د قیال نشته چي ورکوم واهيګ زه او
 د وسلم هیعل هللا یصل محمد نبي او سردار ږزمون ېچ ورکوم واهيګ زه او ،ینلر
 په هغه د او هغه په وي دي برکت او سالم درود ید رسول او بنده جالله جل هللا
 د سره ۍکین په پوري يځور تر امتیق د ېچ باندي چا هغه په او روګمل په او آل
  .کوي تابعداري هغه
 

ریښتیني مینه د هیواد سره داده چې په اخالص سره د هغه به جوړښت کې برخه 

واخلي او دا به هغه ډول سره رامنځته کیدلي شي چې پخپل کار باندي په ښه ډول 

کار وکړي ترڅو دا ددی المل  سره پوه شي اود تولیداتو د کیفیت د لوړاولي لپآره

شي چې هیواد پرمختګ وکړي زمونږ اسالم مبارک دین د خلکو څخه یواځي دا 

نه غواړي  چې کار وکړي بلکي د خلکو څخه دا هم غواړي چې خپل کار کې 

باید مهارت ترسره کړي لکه چې پیغمبر صل هللا علیه وسلم په بیالبیلو احادیثو 

ي لکه چې فرمایي: هللا جل جالله په تاسو کې هغه کې په همدي باندي ټینګار کړ

څوک خوښوي چې خپل کار په ښه ډول سره سرته ورسوي او ځیني پوهانو ویلي 

دي چې کله ته وغواړي د یو سړي وفاء او اصیلوالي او د هغه شهامت ته وپیژني 

نو هغه ته وګوره چې خپل هیواد سره څومره مینه لري او د خپل د هیواد د 

 لپاره څومره کار کړی دی. پرمختګ

مونږ ټول دیته اړتیا لرو چې د ټولني د ودي او پرمختګ لپآره ټولي هڅي سره یو 

کړو ترڅو هیواد پري ودان کړو هیواد د ټولو لپآره دی نو د هغه د ودي او 

پرمختګ لپآره باید خوله تویه کړی شي او هر څوک باید پخپل ډګر کې کار 

امنیت د ساتني ډاکتر د ناروغانود درملني او عالج بزګر وکړي پولیس او پوځ د 

د خپلي کرکیلي لپاره کار وکړي و همدارنګه کارکوونکي باید خپل کار په ښه 

ډول سره سرته ورسوي او طالب علم باید د خپل علم په حاصلولو کې اجتهاد 

وکړي همداسی په ټولو صناعات او حرفوي واجباتو کې باید خلک خپل واجبات 

 تَعَاَونُوا َوالَ  َوالتَّْقَوى البِر ِ  َعلَى َوتَعَاَونُوا »داء کړي لکه چې هللا جل جالله فرمایي:ا

ثْمِ  َعلَى  هغو په دي، پالني خداى او نېکۍ د چي كارونه كوم »ژباړه:« َواْلعُْدَوانِ  اْْلِ

 هغو په وي، تیري او ګناه د چي كارونه كوم او وکړئ؛ مرسته سره ټولو له کښي

 «..كوئ مه مالتړ هیچا د کښي



 زمونږ ګران مصر او د ټولي نړۍ د هیوادونو ساتنه وکړي.اي هللا! 


