
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 په منځ کې خطرونو عمومي خدمتونه د لوي ګټي او د تیري

 دی پالونکی مخلوقاتو ټولو د چً دی لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ټول

نَ  أَْنَشأَُكم ُهو» : فرماٌلً کې کتاب پخپل هغه  :»ژباړه« فِیَها َواْسَتْعَمَرُكمْ  األَْرِض  مِّ

 تاسي یې دلته او یاست کړي پیدا څخه ځمکي له یې تاسي چي دى ذات هماغه

 دی هللا ٌو مګر عبادت د الٌق نشته چً ورکوم ګواهً زه او« .یاست کړي مېشته

 محمد نبً او سردار زمونږ چې ورکوم ګواهً زه وا نلری، شرٌک هٌڅ چً

 دي برکت او سالم درود دی، رسول او بنده جالله جل هللا د وسلم علٌه هللا صلی

 تر قٌامت د چې باندي چا هغه په او ملګرو په او آل په هغه د او هغه په وي

 .کوي تابعداري هغه د سره نٌکۍ په پوري ورځً

د اسالم مبارک دٌن د جوړښت او د بٌارغونً د سولی او د اصالح دٌن دی ټول 

آسمانً رسالتونه پدي باندي راغلً او پدغه بنسټٌزٌو لوٌو ارزښتونو باندي ټٌنګار 

 ِفً اْخلُْفِنً َهاُرونَ  ِِلَِخٌهِ  ُموَسى َوَقالَ  »فرماًٌ:کړی دی لکه چې هللا جل جالله 

ِبعْ  َواَل  َوأَْصلِحْ  َقْوِمً  کښً وخت په تلو د( ع) موسى »ژباړه:« اْلُمْفِسِدٌنَ  َسِبٌلَ  َتتَّ

 ځای زما کښً قوم په زما ته وروسته څخه زما: "ووٌل ته هارون ورور خپل

او په بل «."ځه مه الره په ورانكارو د او كوه فعالٌت اصالح د او اوسه؛ ناستی

هِ  ِباّللَِّ  إاِلَّ  َتْوِفٌِقً َوَما اْسَتَطْعتُ  َما اْْلِْصاَلحَ  إاِلَّ  أُِرٌدُ  إِنْ  »ځاي کې فرماًٌ: ٌْ  َعلَ

ْلتُ  هِ  َتَوكَّ ٌْ  وس چً مً پوري څو تر غواړم كول اصالح خو زه »ژباړه:« أُِنٌبُ  َوإِلَ

 په هللا د معنا ټوله په هغه غواړم، رسول سرته شً څه د چً زه او. رسٌږي

 د کً معامله هره په او دى کړی توُكل باندي همغه پر ما دي، تړلً پوري توفٌق

 .«كوم رجوع ته لوري همغه

بی له شکه چې عمومً خدماتو ساتنه چې دولت جوړوي او د په هغه کې 

پرمختګ راولً د اصالح د شکولونو څخه ٌو شکل دي ځکه چې د هغه ګټه ټولً 

ټولنً ته رسٌږي او همدارنګه دهغه څخه ګټه پورته کول د ٌو چا ملکٌت ندي او 

لپاره ځانګړی شوی وي لکه څرنګه چې نه هم د ٌوي ډلً بلکً دا د ټولً ټولنً 

ګټه ٌی ټولو ته رسٌږي نو همداسً ساتنه ٌی هم په ټولو الزمه ده او باٌد د هغو 

 مفسدٌنو السونه وتړو چې په هغه کې د فساد او د لمنځه وړلو هڅه کوي.

همدارنګه هغه څوک چې دغه عمومً خدمتونه سرته رسوي باٌد خپلً چاري په 

سره سرته ورسوي ځکه چې نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم خه اخالص او مهارت 

خوښوي چې په تاسو کې ٌو څوک کار کوي نو په فرماٌلً دي ٌقٌنا هللا جل جالله 



ددغه عمومً خدمتونو څخه ګټه پورته کول پداسً خه ډول ٌی سرته ورسوي 

ډول سره سرته ورسٌږي چې چاته زٌان ونه رسٌږي او نه هم پکې فساد راشی او 

ه هم اسراف کله چې نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلً دي چې نه به چاته ن

ضرر رسوي او نه به څوک پرٌږدي چې تاته ضرر ورسوي پدي سره د ټولنً د 

وګړو ترمنځ همکاري رامنځته کٌږي او د خٌر او ښٌګڼً لپاره کارونه ترسره 

ْقَوى الِبر   َعلَى َعاَوُنواَوتَ  »کٌږي لکه چې هللا جل جالله پدي هکله فرماًٌ:  َواَل  َوالتَّ

 دي، پالنً خداى او نېکۍ د چً كارونه كوم »ژباړه:« َوالُعْدَوانِ  اْلِْثمِ  َعلَى َتَعاَوُنوا

 وي، تٌري او ګناه د چً كارونه كوم او وکړئ؛ مرسته سره ټولو له کښً هغو په

 .«.كوئ مه مالتړ هٌچا د کښً هغو په

د عمومً خدماتو ساتنه ٌو ملً انسانً او شرعً وجٌبه ده او دغه وجٌبه ٌواځً 

پدي باندي بسنه نکوي چې ساتنه ٌی وشً بلکً په هغه کې د ودي او پرمختګ 

راوستلو لپاره ونډه وخٌستلً شً نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلً دي: اووه 

بر کې د هغه د مرګ څخه شٌان داسی دي چې د هغه اجر به مړي ته په ق

وروسته ورکول کٌږي څوک چې بل چا ته علم وښاٌی ٌا نهر اوباسً ٌا کوهً 

وباسً ٌا ونه کٌنوي جومات جوړ کړي ٌا قرآنکرٌم چاته هدٌه کړي او ٌا داسی 

 اوالد پرٌدي چې هغه ته د مرګ څخه وروسته بخښنه غواړي.

چې نهر وباسً مقصد ٌی  نو د پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم د وٌنا څخه مطلب

دادی چې د اوبه د ساتنً او د رامنځته کٌدو لپاره هڅً وکړي نو زمونږ وجٌبه 

داده چې د هغه د پاک ساتلو او د ودي او د پرمختګ لپاره کار وکړو نه دا چې په 

هغه باندي تٌري وکړو ٌا هم هغه نور هم تنګ کړو همدارنګه د عمومً الرو 

و لري چې باٌد د هغه ساتنه وکړو نه دا چې په هغه مسئله په همدي پوري تړا

ٌا دا چً په  خلک باندي هغه تنګ کړو ٌا دا چې په هغه باندي بادي تٌري وکړو 

 خزلً واچوو ٌا ددی ترڅنګ نور مسائل.

څوک چې ددی توان نلري چې ددغه عمومً خدماتو په ودي او پرمختګ کې 

څوي ځکه چې پٌغمبر صلی هللا ونډه واخلً نو الزمه ده چې بل څوک دٌته وه

علٌه وسلم فرماٌلً دي څوک چې د خودنً لپاره هڅه کوي هغه داسی دي چې 

او که ددی توان هم نلري د هغه د لمنځه وړلو او د خپله ٌی سرته رسولً وي 

« الُمْفِسِدٌنَ  ٌُِحب   اَل  هللاَ  إِنَّ  »فاسدولو هڅه د نکوي ځکه چې هللا جل جالله فرماًٌ:

 اَل  َوهللاُ  »او بٌا فرماًٌ:«.خوښوي نه هٌڅكله والړوونكً را فساد هللا خو »ژباړه:

 نه فساد هٌڅكله( نٌوه شاهد به هغه چً ذات هغه) هللا »ژباړه:« الَفَسادَ  ٌُِحب  



ه چې د هغه ساتنه وکړو او هغه ، همدارنګه په مونږ ټولو باندي الزمه د«خوښوي

 په خه ډول سره استعمال کړو.

همدارنګه مونږ پدي باندي ټٌنګار کوو چې ټول عمومً خدمات او عماه شتمنً 

لکه اداري مکتبونه، روغتونونه، الري او ټول د ترانسپورت وساٌل زمونږ په 

په هغه نو غاړه باندي امانت دي او د هغه حساب به زمونږ د ټولو سره کٌږي 

باندي باٌد لوبً ونشً او ٌا هم د هغه د لمنځه وړلو لپاره هڅه ونشً او په هٌڅ 

 ډول باندی د هغه د فاسدولو او د غلط استعمال څخه ډډه وشً.

**** 

 دی، پالونکی مخلوقاتو ټولو د چً دی لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ټول

 شرٌک هٌڅ چً دی هللا ٌو مګر عبادت د الٌق نشته چً ورکوم ګواهً زه او

 د وسلم علٌه هللا صلی محمد نبً او سردار زمونږ چې ورکوم ګواهً زه او نلری،

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

 د سره نٌکۍ په پوري ورځً تر قٌامت د چې باندي چا هغه په او ملګرو په او آل

 . کوي تابعداري هغه

بی له شکه چې د عمومً خدماتو ساتنه او په هغه باندي تٌري نکول د ښٌګڼو د 

دي لپاره پٌغمبر صلی هللا علٌه الرو څخه ګڼل کٌږي او د کامٌابی ٌو الره ده هم

او د  وسلم فرماٌلً دي چې  خلکو ته زٌان نه رسول خپله د اٌمان ٌوه برخه ده 

صدقاتو ٌو ډول دی او د جنت ته د داخلٌدو ٌو المل دي پٌغمبر صلی هللا علٌه 

وسلم فرماٌلً دي اٌمان څو اووٌا برخً دي او ٌا هم څو شپٌته غوره پکې ال اله 

ده او ادنً پکً د الري څخه د زٌانمن شً لري کول دي پٌغمبر صلی هللا کلمه 

هللا لٌه وسلم همدارنګه فرماٌلً دي کامل مسلمان هغه څوک دي چې خلک د هغه 

د ژبً او  د الس څخه په امن کې وي همدارنګه پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم په 

رماًٌ: خلکو ته د نورو حدٌثونو کې هم په همدي باندي ټنٌګار کړي دي لکه چې ف

 شر رسولو څخه ځان وساته ځکه چې دا خپله ٌوه صدقه ده.

مونږ ټول دٌته اړتٌا لرو چې د عمومً خدماتو اهمٌت باندي ځان په کړو او د 

مسئولٌت وکړو ترڅو د هغه ساتنه وکړو داددی الري څخه چې دٌنً هٌوادنً 

لپاره کار وکړو لکه هٌواد اود هغه د شتمنٌو ساتنه وکړو او د هغه د پرمختګ 

َقى َفَمنِ  »چې هللا جل جالله فرماًٌ: ِهمْ  َخْوف   َفاَل  َوأَْصلَحَ  اتَّ ٌْ ْحَزُنونَ  ُهمْ  َواَل  َعلَ ٌَ »

 کړي، سمه کړنچاره خپله او وکړي ډډه څخه غړونً سر له چً څوك نو »ژباړه:

 «.شته؛ نه کړاو او وېره څه لپاره هغو د



 هللا جل جالله د مصر او د نړۍ د ټولو هیوادونو ساتنه وکړي 


