
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 د ټولنیز امنیت بنسټونه

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

ُنوا الَِّذٌن   :»فرماٌلً کې کتاب ل م   آم  ل بُِسوا و  ُهم ٌ  ان  م   إٌِم 
نُ  ل ُهمُ  أُول ئِك   ِبُظل  ُهم األ م  ُدون   و  ت  ه   «مُّ

 هماغه برابر الره سمه پر او دى لپاره كسانو هماغو د امنٌت خو کښً حقٌقت په :»ژباړه

 ګواهً زه او« کړی ملوث دى نه ظلم په ٌې اٌمان خپل او راوړى، ٌې اٌمان چً دي كسان

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

 درود دی، رسول او بنده جالله جل هللا د وسلم علٌه هللا صلی محمد نبً او سردار زمونږ چې

 قٌامت د چې باندي چا هغه په او ملګرو په او آل په هغه د او هغه په وي دي برکت او سالم

 .کوي تابعداري هغه د سره نٌکۍ په پوري ورځً تر

 :بعد و                            

ی پدي د امنٌت نعمت د لوٌو نعمتونو څخه دی چې هللا جل جالله خپلو بندګانو ته ورکړی د

فِ  »هکله هللا جل جالله فرماًٌ ٌ ش   إلٌِال  ِفِهم  * قُر  ل ة   إٌِال  اءِ  ِرح  ت  ٌ فِ  الشِّ الصَّ ُبُدوا*  و  ع   ٌ ل  بَّ  ف  ا ر  ذ   ه 

تِ   ٌ ب  ُهم   الَِّذي*  ال  م  ع  ُهم   ُجوع   ِمن   أ ط  ن  آ م  ف   ِمن   و  و   بل له ٌو) قرٌش چً امله دې له »ژباړه:« خ 

 چً ښاًٌ ته هغو نو ناك؛ مٌنه سره مسافرت اوړنً او ژمنً د( ٌعنً) شول؛ ناك مٌنه( سره

 خواړه وژغورل، لوږي له ٌې هغوی چً ذات هغه د وکړي؛ عبادت رب د( کعبې) كور دې د

ل م   »او بٌا فرماًٌ: «.کړ برخه په ور ٌې امنٌت وژغورل، ٌې وېرې له او ورکړل ٌې كِّن   أ و   ُنم 

ًما ل ُهم   ر  ب ى آ ِمًنا ح  هِ  ٌُج   ٌ اتُ  إِل  ر  ء   ُكلِّ  ث م   ً ًقا ش  ا ِمن   ِرز  ل ِكنَّ  ل ُدنَّ ُهم   و  ر  ث  ل ُمون   ال   أ ك  ع   اٌا »ژباړه:«ٌ 

 ته لوري هغه د چً وګرځاوه استوګنځى لپاره دوى د حرم ځاى امن ٌو موږ چً نده داسً

 خلك زٌاتره څخه دوى له خو - دي؟ روانً را توګه په روزۍ د خوا له زموږ مېوې، راز هر

ل م   »او بٌا فرماًٌ:«.پوهٌږي نه ا أ و  و  ا ٌ ر  ا أ نَّ ن  ل  ع  ًما ج  ر  فُ  آ ِمًنا ح  طَّ ٌُت خ  لِِهم   ِمن   سُ النَّا و  و   ح 

اِطلِ  ب  ِبال  ِمُنون   أ ف  ةِ  ٌُإ  م  ِبِنع  فُُرون   هللا و  ك   ډك څخه امن له ٌو موږ چً وٌنً نه دوى اٌا »ژباړه:«ٌ 

 دا  هم بٌا اٌا کٌږي؟ تښتول خلك شا او خو دوى د چً کښً حال پداسً کړٌدى، پٌدا حرم

همدارنګه نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم « كوي؟ ناشكري نعمت د هللا د او منً باطل خلك

د امن کې وي همدارنګه هغه ته فرماٌلً دي څوک چې امن کې ژوند وکړۍ او د هغه جس

 روزي ورسٌږي نو دا داسی دي چې هغه ته د دنٌا ټولً چاري وررسٌدلی وي.

برخه واخلً وګړي  پدي کې باٌد د هٌواد ټول بی له شکه چې امنٌت ٌو ټولنٌز کار دي چې

کورنۍ لپاره برابر  چې امنٌت د خپل ځان او ځکه چې ٌوازي ځان باندي ٌو څوک نشً کولً

ولنو او کړي پداسی وخت کې چً د ټولنً د امنٌت څخه جدا وي نو خلک باٌد پخپلو ټ

د هغه کښتً په څٌر دي نٌت د ساتنً لپاره کار وکړي ځکه چې دوي هٌوادونو کې د ټولنٌز ام

په هغه کې وژغورل شً چې  چې په ٌوه کښتً کې سپاره وي ددی امکان نلري چې ځٌنً

ځٌنً پکې پاتً وي بلکه ٌا به ټول ژغورل کٌږي او ٌا به ټول غرقٌږي، همدارنګه نبً کرٌم 

کشتً په څٌر ده د هغه  دوي مثالصلی هللا علٌه وسلم هم پدي هکله همداسی وٌلً دي چې 



چې ځٌنً پورته وي او ځٌنً الندي وي که چٌرته الندي خلک د اوبو څخه راواخلً او کښتً 

 ده چې ګوٌا ټول دوي غرق کٌدلً شً.سوری کړي نو داسی 

و دادی ٌجملً څخه  نو د همدي لپاره ټولنٌز امنٌت بٌالبٌل بنسټونه او ارزښتونه لري چې لدي

د تندروي او د مٌنان رامنځته شً او ٌد پٌاوړی شً ترڅو په ټولنه کې اطچې اٌمانً اړخ با

ُنوا الَِّذٌن   »فکري انحراف څخه ټولنه وژغورلً شً پدي هکله هللا جل جالله فرماٌی:  آم 

ِئنُّ  م  ت ط  رِ  قُلُوُبُهم   و  رِ  أ ال هللاِ  ِبِذك  ئِنُّ  هللاِ  ِبِذك  م   ته لوري هللا د) همدغه »ژباړه:« القُلُوبُ  ت ط 

 د ته زړونو هغو د او ده منلې ٌې(   بلنه پېغمبر ددې) چً دي كسان هغه خلك( ګرځېدونکً

 چً دى شى هغه ٌاد هللا د همدغه! اوسئ خبردار. کېږئ برخه په ور ډاډٌنه سره ٌاد په هللا

، نو په هللا باندي اٌمان لرل خپله ددی المل کٌږي چې د «.کوي برخه ورپه ډاډٌنه ته زړونو

د ټولنی په ټول امنٌت باندي په ترڅ کې ترمنځ داخلً امنٌت رامنځته شً چې  وګړوټولنً د 

 اغٌزه لري.

همدارنګه ددی جملً څخه اقتصادي اړخ دی چې باٌد کار ترسره شً او همدارنګه تولٌداتو 

مونږ دٌن د کار لپاره کارونه ترسره شً ځکه چې زسره باٌد  لپاره کار وشً او په ښه ډول

هڅونه کړي دي او باٌد په ښه ډول سره کار ترسره شً او خٌر او ښٌګڼه باٌد خلکو ته 

 ورسوله عملكم هللا فسیرى اعملوا وقل :»ورسول شً هللا جل جالله فرماًٌ

 د هللا،! كوئ عمل تاسي:  »ووایه ته دوى(![  ص) پېغمبره اې] او »ژباړه:«والمؤمنون

او بٌا  «.دي څه اوس وړه کړه ستاسي چي وګوري به ټول مؤمنان او پېغمبر هغه

ِسن  »فرماًٌ: أ ح  ا و  م  ن   ك  س  ُ  أ ح  ك   هللاَّ  ٌ ال   إِل  غِ  و  ب  اد   ت  ِض  ِفً ال ف س  ِسِدٌن   ٌُِحبُّ  ال   هللاَّ   إِنَّ  األ  ر  « ال ُمف 

 فساد د کښً ځمکه په او کړٌدى احسان سره ستا هللا چً څنګه لكه وکړه احسان »ژباړه:

همدارنګه نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم « .خوښوي نه كوونكً فساد هللا مكوه، هڅه والړولو

کې ٌو څوک کار کوي باٌد په ښه ډول  دي چې هللا جل جالله دا خوښوي چې په تاسو فرماٌلً

نو د همدي لپاره پدي سره امنٌت برقرارٌږي او ټولنه کې استقرار رامنځته ترسره کړي 

 کٌږي.

همدارنګه ددی جملً څخه د ټولنً د وګړو ترمنځ د رحم او ٌو د بل سره د همکاري بنسټ 

ه ٌی ځانګړي پاملرنه پٌاوړي کول دي چې زمونږ دٌن هم بدی باندي ټٌنګار کړي دي او دٌت

کړي ده زکات ٌی فرض کړي او په صدقه ورکړه باندي هڅونه کړي او همدارنګه ددی د 

ث لُ  »ځاٌونو کې هڅونه کړي ده هللا جل جالله فرماًٌ:وقف لپاره ٌی هم بٌالبٌل  ِفقُون   الَِّذٌن   م   ٌُن 

ال هـُم   و  بٌِلِ  فًِ أ م  ث لِ  هللا س  م  بَّة   ك  ت ت   ح  ب  ع   أ ن  ب  ابِل   س  ن  ُبل ة   ُكلِّ  ِفً س  ةُ  ُسن  بَّة   ِمائ  اِعفُ  وهللا ح  ن   ٌُض   لِم 

اءُ  ش  اِسع   وهللا ٌ  لٌِم   و   د هغو د لګوي، كښې الر په هللا د مالونه خپل چً خلك كوم »ژباړه:« ع 

 او شً زرغونه وږي اوه څخه هغې له او شً وكرله دانه ٌوه چً لكه دى، داسً مثال لګښت

 شً، خوښه هللا د ته عمل چا د چً كله ډول همدې په. وي دانې سل كښً وږي هر په

 »او بٌا فرماًٌ:«.دى څښتن علم د هم او پراخوونكى هم( ج) هللا. راولً كښً په زٌاتوالى

ا م  ِفقُوا و  ر   ِمن   ُتن   ٌ فُِسُكم   خ  ا ف ِِل ن  م  فِقُون   و  اء   إاِلَّ  ُتن  ِتغ  هِ  اب  ج  ا هللا و  م  ِفقُوا و  ر   ِمن   ُتن   ٌ فَّ  خ  ُكم   ٌُو   ٌ ُتم   إِل  أ ن   و 

ل ُمون   ال    او ده؛ ته تاسً همدا ښېګڼه لګوئ، كښً خٌرات په مال كوم چً تاسً او »ژباړه:«ُتظ 

 خٌرات په تاسً چً مال كوم نو. كړئ خوشاله هللا چً لګوئ خاطر همدې په ٌې خو تاسً



 نه و ظلم تاسً پر به هٌڅكله او شً دركړاى به ثواب بشپړ او پوره هغه د ولګوئ، كښې

 .«.شً

ن همدارنګه نبً کرٌم  صلی هللا علٌه  وسلم فرماٌلً دي چې څوک چې په دنٌا کې د ٌو موم

څخه مصٌبت لري کړي نو هللا جل جالله به د قٌامت په ورځ د هغه څخه مصٌبت لري کړي 

او څوک کې چې په چا باندي آسانً راولً نو هللا جل جالله به هغه ته په دنٌا او اخرت کې 

په مسلمان باندي پرده واچوي نو هللا جل جالله  اسانً ورپه برخه کړي او که ٌو مسلمان په بل

ي به په دنٌا او آخرت کې پرده واچوي او هللا جل جالله ترهغه پوري د خپل بنده په هغه باند

دارنګه نبً کرٌم نده د بل ورور سره مرسته وکړي همسره مرسته کوي تر څو چې دغه ب

وٌلً چې باٌد او صلی هللا علٌه وسلم په نورو احادٌثو کې هم په همدي باندي ټٌنګار کړي دي 

 د ټولنً د امنٌت لپآره ٌو له بل سره مرسته او همکاري ترسره شً.

همدارنګه د ټولنٌز امنٌت د بنسټٌزو الملونو د جملً څخه بل هم د ټولنو د وګړو ترمنځ 

برابروالً دي خلک پخپلو کې سره برابر دي او هغه ټولنه چې پرمختللً وي هغه د خپلو 

توپٌر که د رنګ او که د ژبً او ٌا هم د نژاد له کبله وي ځکه  توپٌر نکوي دغهوګړوترمنځ 

خبردار چې ستاسو رب ٌو دی او لٌه وسلم فرماٌلً دي اي خلکو عچې نبً کرٌم صلی هللا 

ستاسو پالر ٌو دی عرب په عجمو باندي غوراوي نلري اونه هم عجم په عربو باندي نه هم 

ګر دا چې څوک پرهٌزګاره وي د ټولنً د وګړو سور په تور او نه هم تور په سپٌنو باندي م

لنً لپاره وانرژي او خه تقوا او پرهٌزګاري ولري اود ټترمنځ توپٌر نشته مګر دا چې څوک 

 ٌی ګټه زٌاته ورسٌږي.

**** 

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

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

 دی رسول او بنده جالله جل هللا د وسلم علٌه هللا صلی محمد نبً او سردار زمونږ چې ورکوم

 د چې باندي چا هغه په او ملګرو په او آل په هغه د او هغه په وي دي برکت او سالم درود

 . کوي تابعداري هغه د سره نٌکۍ په پوري ورځً تر قٌامت

ً او او د امنٌت د ساتنً لپاره هم اړٌنه ده چې د چاپٌلایر ساتنه وشبی له شکه چې د چاپٌلایر 

همدارنګه د چاپٌلایر د ساتنً او د ککړتٌا د مخنٌوي لپاره باٌد کار وشً ځکه رچې د 

ؤ ُكم ُهو   » ج جالله پدي هکله فرماٌی:ضررونو او د خطرونو مخنٌوي کٌږي هللا ش   مِّن   أ ن 

ِض  اس   األ ر  ُكم  و  ر  م  ع  ا ت   کړي پٌدا څخه ځمکً له ٌې تاسً چً دى ذات هماغه »ژباړه:« ِفٌه 

نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلً همدارنګه « .ٌاست کړي مېشته تاسً ٌې دلته او ٌاست

 وروستً پکً دادی چېلمه ده او دي چې اٌمان سو اوٌا شاخونه لري غوره پکً الاله االهللا ک

 دالري څخه زٌانمن شی لری کړی.

مونږ او تاسو ټول دٌته اړتٌا لرو چې د ټولنٌز امنٌت د راوستلو لپآره په ګډه کار وکړو ترڅو 

ر وشً چې پدي کې په ګډه کاد هغه ساتنه وشً او همدارنګه د دولت د ټولو ادارو ترمنځ 



پوځ پولٌس قضاء کورنً اداري ښوونً او روزنً دٌنً کلتوري او مدٌنً ټولنً رازي چې 

 پړ امنٌت د ساتنً لپآره باٌد په ګډه سره کار وکړي.باٌد د ټولنً د وګړو ترمنځ د بش

سلمانانو په ټولو هیوادونو کې د امن هللا جل جالله د په مونږ او زمونږ په ګران مصر او د م

 او امنیت نعمت برقرار کړي 


