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 زمونږ دعوت

 سريزه

( مقالو په بڼه خپره کړې ده، ۷دغه رساله )زمونږ دعوت( د اخوان المسلمين اونيزې مجلې د او و )

( نېټه نشر شوه خپره کړه، ۲۰هـ د محرم په )۱۳۵۴لومړې مقاله يې په خپله دوهمه ګڼه کې چې د 

( ګڼو کې خپرې شوې، او دهمدغه کال په ۸، ۷، ۶، ۴، ۳بيا نورې مقالې په پرله پسې توګه په )

چې د )زمونږ ( نېټه نشر شوه وروستۍ اومه مقاله ۱۷چې د ربيع االول په )( ګڼه کې يې ۱۰)

 دعوت( رساله پرې بشپره شوې خپره کړه.

( ۳۹نشراتي کال په نه دېرشمه )دوهم هـ کال د شوال په نهمه )النذير( مجلې د خپل ۱۳۵۸په کال  

 د دوهم ځل لپاره خپره کړه.ګڼه کې 

امام بنا د دوه نورو رسالو )مونږ خلک څه شي ته را بيا وروسته د يو  وړوکي کتاب په بڼه د   

 بلو؟( او ) د رڼا په لور( سره يو ځای خپره شوه.

امام حسن البنا شهيد )رح( د دې رسالې په پيل کې د اخوان المسلمين غايه او هدف روښانه کړی 

د اخوان د دعوت په وړاندې د خلکو ډولونه ذکر کړي دي، او په پای کې يې هغه رنځ دی، بيا يې 

او مرض تشخيص کړی دی چې امت پرې اخته شوی دی او هغه درمل او عالج يې په ګوته کړی 

د  وی اوانځور ش کوم چې په سم او صحيح منهج او تګالره کې دی چې امت پرې بېرته رغيږي

له متابعت او پلوۍ او د صالحو سلفو پر الر له ستر پيغمبر د پاکو سنتو  او دپاک د سترکتاب  هللا

 تګ څخه عبارت دی.

 زمونږ دعوت

(۱) 

 يزه خبرهډاګ

خوښ ګڼو چې خپلو خلکو ته خپل هدف او مقصد  په ډاګه بيان کړو، او د دوی په وړاندې خپل 

داغه سپين او د تر سپېده راڼه لمر روڼ،  ره څرګنده کړو او خپل دعوت ورته تر منهج او کړنال

 .نګوالي وړاندې کړووروښانه پرته له هر ډول ابهام او ګ رڼا ورځې تر رڼا

 پاکي او سپېڅلتيا

 –او ټول مسلمانان زمونږ قوم دی  –چې زمونږ قوم پدې پوه شي  د دې تر څنګ خوښ ګڼو

پېڅلتيا کې دومره چې د اخوان المسلمين دعوت يو پاک او سپېڅلی دعوت دی او په خپله پاکۍ او س

لوړ تللی چې له هر ډول شخصي تمايالتو پورته شوی، مادي ګټې او منافع يې سپک او حقير ګڼلي 

او نفسي غوښتنې او اغراض يې شاته غورځولي دي او پر هغه الره چې حق سبحانه و تعالی د ده 

ِ َعلَى }قُْل َهِذِه َسبِيلِ  کړې ده وړاندې تللی دی. هپه لور دعوت کوونکو ته رسم ي أَْدُعو إِلَى َّللاه
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ِ َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن{ ]يوسف:  [108بَِصيَرةٍ أَنَا َوَمِن اتهبَعَنِي َوُسْبَحاَن َّللاه

ژباړه: ته دوی ته په ډاګه ووايه زما الر خو دغه ده، زه د هللا لوري ته دعوت کوم، زه په 

لګري هم، او هللا پاک دی او له مشرکانو سره زما څه خپله په پوره رڼا کښې خپله الر وينم او زما م

 اړيکه نشته.

مال غواړو او نه کومه بله اجوره، نه پرې خپل  نو مونږ له خلکو څخه هېڅ شی نه غواړو، نه ترې

موقف غټوو او نه پرې خپل مخورتوب زياتوو ) ال نريد منکم جزاء وال شکورا( نه له تاسو بدله 

کله که مونږ له چانه څه اجر او بدله غواړو هغه هغه ذات دی چې مونږ غواړو او نه مننه.پدې ه

 يې پيدا کړي يو.

 مينه او عاطفه 

ګڼو چې زمونږ قوم پدې پوه شي چې دوی مونږ ته له خپلو ځانونو څخه ګران دي، مونږ  خوښ

خوښ ګڼو چې زمونږ نفسونه د دوی د عزت لپاره قربان شي که دا کار زمونږ د نفسونو په 

بانولو کېږي. او مونږ خوښ ګڼو چې که زمونږ د ارواوو په قېمت سره کيږي نو د دوی د برم ، قر

 شي.دې قېمت ين او هيلو کرامت، د

څخه مونږ د خپل قوم په اړه دغه ډول دريځ ته بل څه نه يو اړ کړي پرته له هغې مينې او عاطفې 

ارامه  ستي دي، خوب يې راباندې ناچې زمونږ له زړونو چاپېره ده، زمونږ احساسات يې رانه اخي

 دي. کړی دی او اوښکې يې رانه څڅولې

او دا مونږ ته ډېره سخته ده، ډېره زياته سخته چې مونږ دې هغه حالت ګورو چې زمونږ قوم 

پکښې ګير دی او بيا دې مونږ دې ذلت ته تسليم او غاړه کېږدو، پدې سپک او خوار حالت دې 

 ۍ ته دې پناه وروړو. راضي او قانع اوسو او ناهيل

کار کوو، نو له هغه څخه يې زيات کوو کوم چې د  همونږ چې کله د هللا په الر  کښې دخلکو له پار

رانشي چې  به هيڅ داسې ورځ ستاسو يو، نه د بل چا، او خپلو ځانو له پاره کوو. دوستانو مونږ

 مونږ ستاسو پر ضد او ستاسو په  تاوان اوسو.

ن په چا نه باروو، او ځان ته د هيڅ ډول فضيلت قايل نه يو بلکې دهللا مونږ د هيڅ شي احسا

يَماِن إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن{ چې :  پاک په دې قول باندې عقيده لرو ُ يَُمنُّ َعلَْيُكْم أَْن َهدَاُكْم ِلْْلِ بَِل َّللاه

رښوونه وکړه که احسان باروي چې هغه تاسې ته د ايمان ال سوبلکې هللا پر تا) [17]الحجرات:

 تاسې په رښتيا سره د خپل ايمان په دعوه کښې ريښتوني يئ(.

چې زمونږ امت ليدی او اورېدی او زمونږ زړونه  –څومره هيله لرم ـ که هېلې ګټه رسوالی 

څو زمونږ ورونو او دوستانو ليدلي وای چې ايا په هغو کښې د دوی له پاره له خير  سپړيدلي وای

ړه له فکر او اندېښنې، او د دوی د ګټې او مصلحت له پاره له سرښندنې او ، د دوی په اغوښتنې

قربانۍ پرته بل څه شته دي؟ او ايا دوی پکښې د امت د روان حالت په اړه پرته له ځوروونکي درد 
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 څخه بل شی مومي؟

خو مونږ ته همدا بس ده چې هللا پاک په دې هر څه پوهيږي او پرې خبر دی، هو يوازې 

کوي، د هغه په الس کښې د رت د تأييد او مالتړ ضامن دی او هماغه ذات د سمون توفيق وه ذاغهم

زړونو واګې او د هغوکليانې دي، چاته چې الرښوونه وکړي د هغه بيا څوک بې الرې کوونکی 

 نشته او څوک چې بې الرې کړي هغه ته بيا څوک الرښود نشته، هماغه هللا مونږ ته کافي دی او

ُ  أَلَْيسَ مالتړ او چاره ګر دی، هغه ډېر ښه  ايا هللا پاک د خپل  سورة الزمز.  (36) . . َعْبدَهُ  بَِكافٍ  َّللاه

 بنده له پاره بس نه دی؟

 خلک هڅلورګوني ډول

مونږ چې له خلکو څخه څه غواړو هغه دادي چې زمونږ په وړاندې يو له دغو څلور ګونو 

 ډولونو څخه وي: 

مونږ په وړاندې به څوک يا خو هغه شخص وي چې ز لومړی: باور لرونکی مؤمن:

خوښ  زمونږ په دعوت باندې باور وکوي، زمونږ خبره ريښتيا وګڼي، زمونږ اصول او مبادئ

کړي، او په هغو کښې خير او ښيګڼه وويني چې نفس يې پرې مطمئن او زړه يې پرې ډاډه شي. نو 

کيدو او مونږ سره ګډ کار ته بيړه  دغسې شخص ته دعوت او بلنه ورکوو چې له مونږ سره يوځای

او وچت شي. او که نه نو هغه  وکړي څو ورسره د مجاهدينو شميره زياته او د دعوتګرو غږ لوړ

ايمان بې معنی او بې مفهومه دی چې ورپسې عمل او فعاليت نه وي او هغه عقيده بې ګټې او بې 

 نې او قربانۍ ته ونه هڅوي. فايدې ده چې خپل څښتن د هغې تحقق او د هغې له پاره سرښند

په مؤمنانو کښې )السابقون االولون( هغوی چې هللا پاک يې سينې خپلې الرښوونې ته پرانستې 

وې همدغسې وو. پر پيغمبرانو او د هغوی په رسالت يې ايمان راووړ، د هغوی متابعت او پلوي 

 له لوري ستر اجر وي او يې وکړه، او په دې الر کښې يې ريښتينی جهاد وکړ. دوی ته به د هللا

دوی ته د هغو خلکو دثواب په اندازه ثواب هم وي چې د دوی دعوت ومني او متابعت يې وکړي 

 پرته له دې چې د هغوی په اجر او ثواب کښې څه ډول کمی راشي.

يا به زمونږ د دعوت په هکله ورته حق څرګند شوی نه وي  دوهم: متردد او زړه نازړه:

، نو دی زمونږ په اړه متردد او زړه يې اخالص او فايده نه وي پېژندلې و کښې بهاو زمونږ په خبر

 نازړه دی.

مونږ دغسې شخص خپل حالت ته پرېږدو او ورته توصيه کوو چې له مونږ سره اړيکې 

زياتې کړي، د مونږ په اړه له ليرې او نژدې څخه مطالعه وکړي، زمونږ کتابونه او رسالې ولولي، 
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کزو ليده کاته وکړي، او زمونږ له وروڼو او ملګرو سره تعارف وکړي، تردې زمونږ له مرا

وروسته به يې نفس ډاډه شي او زړه به يې ارام ومومي او ان شاءهللا چې له دې وروسته به زمونږ 

 و.هم وي. همدغسې حالت تردې د مخه د پيغمبرانو د مترددو  او زړه نازړه اتباعو او پلويانو 

يا به داسې څوک وي چې هغه وخت او هغه ځای کښې خپله  غرضي:دريم: نفعي او 

مرسته لګوي چې ده ته يې فايده ورګرځي او ده ته مادي ګټه او منفعت جلبوي. نو دغسې شخص 

ته وايو چې: مهرباني وکړه، مونږ سره د هللا پاک له اجر او ثواب څخه پرته بله بدله نشته هغه هم 

جنت څخه بل عوض نه لرو، هغه هم که هللا پاک په تاکښې خير  که اخالص درسره و، او پرته له

 ليده!

نوم ورکي يو او د مال له درکه بې وځله پاتې شو مونږ، نو مونږ خو د جاه او مقام له لحاظه 

او فقيران يو، زمونږ کار دادی چې څه شی له ځانو سره لرو او په الس کښې مو شته هغه وښندو 

يوازې د هللا پاک رضا او خوښي ده او هللا پاک ډير ښه دوست او او ويې لګوو، زمونږ هيله 

 ملګری او ډير ښه مرستندوی دی ) وهو نعم المولی و نعم النصير(.

نو که هللا پاک د دغسې شخص له زړه نه پرده ليرې کړه او د تمې بال يې ترې ايسته کړه نو 

و تلپاتې دي، د هللا پاک له لښکر دی به په دې پوه شي چې هللا پاک سره چې څه دي هغه غوره ا

سره به ټل شي څو د دنيا له متاع څخه چې ځان سره يې لري په سخاوتمندۍ سره ولګوي او دهللا 

ِ  ِعْندَ  َوَما يَْنفَدُ  ِعْندَُكمْ  َماپاک د آخرت ثواب تر السه کړي.  . تاسو سره سورة النحل(96) . . بَاقٍ  َّللاه

  پاک سره چې څه دي هغه تل پاتې دي.چې څه دي هغه پای ته رسيږي او هللا

او که خبره څه بل شان وه، نو هللا پاک له هغه چا څخه بې پروا او غني دی چې په خپل مال، 

ځان، دنيا، آخرت، مرګ او ژوند کښې د هللا پاک له پاره د لومړي حق قايل نه وي. همدغسې 

صلی هللا عليه وسلم سره له بيعت کولو کله يې له رسول هللا  حالت د ده په څېر د هغو خلکو و چې

د واک څښتنان وي نو رسول هللا صلی هللا عليه انکار وکړ مګر داچې هغوی به تر ده وروسته 

ِ يُوِرثَُها َمْن هغوی يې خبر کړل چې: وسلم ورته بل ځواب ورنکړ پرته له دې چې  }إِنه اْْلَْرَض ّلِِله

 [128ِلْلُمتهِقيَن{ ]اْلعراف:يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َواْلعَاقِبَةُ 

ژباړه: ځمکه د هللا ده، له خپلو بندګانو څخه يې چې چاته خوښه شي د هغې وارث يې ګرځوي، او 

 چې له هغه څخه په وېرېدو کار کوي.ده وروستۍ کاميابي د همغو له پاره 

ونږ او يا به داسې شخص وي چې پر مونږ بدګومانه دی، پر مڅلورم: متحامل او يرغلګر: 

هر ډول شکونه او شبهې لري، هغه مونږه يوازې له تورو عينکو څخه ويني او تل زمونږ په اړه د 

يو  شکمن په ژبه غږيږي، هغه بل څه نه مني پرته له دې چې په خپل غرور کښې وړاندې الړ 
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ه شي، په خپلو شکونو کښې الپسې حيران دريان شي او د تل له پاره له خپلو وهمونو او شکونو سر

 پاتې شي.

د دغسې شخص په اړ له هللا پاک څخه ځان او ده ته سوال کوو چې حق راته حق وښيي او د هغه 

باطل راته باطل وښيي او له هغه نه ډډه او اجتناب را په متابعت او پلوي را په نصيب کړي او 

توو که برخه کړي او مونږ او ده دواړو ته په زړونو کښې رشد او هدايت واچوي، مونږ دی دعو

دعوت ومني او غږ پرې کوو که دی ځواب راکړي او هللا پاک ته د ده په هکله دعاګانې کوو او هللا 

 سبحانه وتعالی خو د هيلو او اميدونو ځای دی. 

}إِنهَك اَل تَْهِدي َمْن  له آيت نازل کړ چې:هللا پاک خپل پيغمبر باندې د يوې ډلې خلکو په هک

 َ  [56 يَْهِدي َمْن يََشاُء َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِديَن{ ]القصص:أَْحبَْبَت َولَِكنه َّللاه

)ای پيغمبره!( ته چې چاته وغواړې او خوښ دې وي هغه ته هدايت نشې ورکولی، مګر هللا چې 

 چاته وغواړي هدايت ورکوي،  هللا هغه خلک ښه پيژني چې د هدايت منونکي دي.

وي چې مونږ به تر پايه ورسره مينه او محبت کوو او د دغسې شخص په اړه به زمونږ دريځ دا

د را ګرځيدو هيله به يې کوو. زمونږ شعار به  هزمونږ پر دعوت باندې د هغه د قناعت او مونږ ت

اللهم )له ده سره هغه څه وي چې مصطفی صلی هللا عليه وسلم مونږ ته تر مخه راښوولي دي: 

 ي[ ای هللا زما قوم ته بښنه وکړې ځکه دوی نه پوهيږي.( ]رواه البخاراغفر لقومی فانهم اليعلمون

مونږ خوښ ګڼو چې خلک مونږ سره يو له دغو ډولونو څخه وي، او اوس هاغه وخت رارسيدلی 

دی چې په مسلمان فرض دي څو خپله غايه او موخه درک کړي او خپل لوری وټاکي، خپل ټاکلي 

 لوري ته کار وکړي څو موخې او غايې ته ورسيږي.

په پټو سترګو هر اتې شو دغه اللهانده غفلت، د لوبو او ټوکو حرکات، غافل او بې پروا زړونه، پ

 ه د مؤمنانو الره نشي کېدای.لنو داخو هيڅک ؛غږ پسې کېدلهر او تګ،  چا پسې

 فناء

د دې ترڅنګ خوښ ګڼو زمونږ قوم په دې پوه شي چې د دې دعوت وړتيا او لياقت هغه 

تمامه معنی او له ټولو اړخونو څخه درک کړي او هغه ته هغه څه څوک لري چې دعوت په 

}قُْل إِْن َكاَن آبَاُؤُكْم  :وروبښي چې هغه يې ترې غواړي: ځان، مال، وقت، صحت او روغتيا 

ْوَن َكَسادََها َوَمَساِكُن َوأَْبنَاُؤُكْم َوإِْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشيَرتُُكْم َوأَْمَواٌل اْقتََرْفتُُموَها َوتَِجاَرةٌ تَْخشَ 

ُ بِأَمْ  ِ َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد فِي َسبِيِلِه فَتََربهُصوا َحتهى يَأْتَِي َّللاه ُ اَل يَْهِدي تَْرَضْونََها أََحبه إِلَْيُكْم ِمَن َّللاه ِرِه َوَّللاه

 [24اْلقَْوَم اْلفَاِسِقيَن{ ]التوبة:

پلرونه، ستاسې زامن، ستاسې وروڼه، ستاسې ميرمنې،  ژباړه: اي پيغمبره ! ووايه چې که ستاسې

ستاسې خپل خپلوان، ستاسې هغه مالونه چې تاسې ګټلي دي، ستاسې هغه تجارت چې د هغه په 

ورانېدو اندېښمن کيږئ، او ستاسې د خوښې کورونه تاسې ته له هللا او دهغه له پيغمبر او دهغه په 
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باسئ تردې پورې چې هللا خپله فيصله ستاسې مخې ته الر کښې له جهاد نه ګران وي نو انتظار و

 راولي. او هللا فاسقانوته الرښوونه نه کوي.

ې دادی چې دی به ځانته او راکت او ګډون نه مني، ځکه طبيعت يدا داسې دعوت دی چې ش

 يوستوی وي.

نو څوک چې دغسې دعوت ته چمتو شو نو دی به په دغه دعوت باندې ژوند وکړي او  

په ده باندې ژوند وکړي، او څوک چې د دغسې پيټي له پورته کېدو پاتې راغی نو هغه  دعوت به

کړی شويو څخه به وي او په ښځو او  برخې وي، له پاتې به د مجاهدينو له ثواب څخه بې

ماشومانو کښې به شمېرل کيږي، او هللا پاک به خپل دعوت ته د دوی پر ځای نور خلک راپاڅوي: 

ُ بِقَْوٍم يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَهُ أَِذلهٍة عَ }يَا أَيَُّها اله  لَى اْلُمْؤِمنِيَن ِذيَن آَمنُوا َمْن يَْرتَده ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه فََسْوَف يَأْتِي َّللاه

ِ َواَل يََخافُوَن لَْوَمةَ اَلئٍِم ذَِلَك فَْضُل  ةٍ َعلَى اْلَكافِِريَن يَُجاِهدُوَن فِي َسبِيِل َّللاه ُ أَِعزه ِ يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء َوَّللاه َّللاه

 [54َواِسٌع َعِليٌم{ ]المائدة:

ژباړه: ای مؤمنانو ! که له تاسې نه څوک له خپل دين نه واوړي ) نو وادې وړي( هللا به نور ډېر 

داسې خلک پيدا کړي چې هللا ته ګران وي او هللا هغوی ته ګران وي، چې له مؤمنانو سره به نرمي 

ر کافرانو سختي، چې د هللا په الر کښې به جدو جهد وکړي او د هيڅ مالمتوونکي له پړې کوي او پ

چاته يې چې خوښه شي ور په برخه کوي يې، هللا د دی اچولو نه ونه وېريږي. دا د هللا فضل 

 پراخه وسايلو څښتن او پر هر څه پوهيږي.

س همدوره بس ده، دبيا ]د )زمونږدعوت( موضوع په سريزه کښې مې خبرې اوږدې کړې، او

 ليدو په هيله[.

 زمونږ دعوت

(۲) 

 وضاحت او روښانتيا

مونږ خلک يوه اصل او يوې مبدأ ته رابلو، روښانه او ټاکلي اصل او مبدأ ته چې د ټولو په وړاندې 

مسلم او منل شوی دی، هسې مبدأ چې دوی ټول يې پيژني، ايمان پرې لري او د هغې په احقيت 

او په دې هم پوه دي چې په همدې اصل او مبدأ کښې د دوی نجات، هوساينه او  باندې معتقد دي.

نېکمرغي ده. هسې اصل او مبدأ چې د هغې تلپاتې توب او د بشريت د اصالح او رغولو اهليت او 

 ې ثابت کړی او تاريخ يې د صحت پرېکړه صادره کړې ده.برجت صالحيت يې

 دوه ډوله ايمانونه

له دې سره چې مونږ او دوی پر نومړي  –م او ولس ترمينځ توپير دادی زمونږ او زمونږ د قو

چې د دوی ايمان د دوی په نفسونو کښې بې  –اصل او مبدأ باندې ايمان کښې شريک او متفق يو 
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، په دي او د هغه په غوښتنه عمل نه کويهوښه او ويده پروت دی، د هغه پرېکړې ته غاړه نږ

سلمين په نفسونو کښې د دوی ايمان ويښ، بيداره، ځواکمن او په داسې حال کښې چې د اخوان الم

 لمبو دي.

يو عجيب او غريب ځانګړی نفسي او روحي حالت او ښکارنده ده چې مونږ او پرته له مونږ نور 

کښې لمس کوي. هغه داچې مونږ په يوه فکر باندې داسې يې هم زمونږ د ختيځوالو په نفسونو 

کوي چې مونږ به د دغه ايمان پر مټ  نهغه بيانوو نو هغوی ګوماايمان لرو چې کله خلکوته 

غرونه له بيخ څخه ونړوو، خپل ځان او مال به له هغه څخه ځار کړو، هر ډول ستونزې به وګالو 

ډغرې ووهو څو دعوت زمونږ په مټ بريالی شي او يا مونږ د هر ډول خطرونو سره به له او 

 دعوت په مټ بريالي شو!

خبرو شور او ځوګ کښيني او خلک سره تيت شي نو بيا مونږ خپل ټول ايمان هېر  تر دې چې د

کړو، له خپل فکر څخه غافل او بې پروا شو، نو نه د هغه له پاره د څه کار فکر او سوچ کوو او نه 

له ځان سره په زړه کښې د هغه په الره کښې د تر ټولو کمزوري او ضعيف جهاد خبره کوو. بلکې 

 دومره مبالغه کوو چې لګيا يو د خپل فکر او ايمان پر ضد او خالفکښې غفلت او هېره کله په دې 

 کار کوو برابره ده چې پرې پوهيږي او که پرې نه پوهيږو!

يوې ورځې په دوه ايا ته به له تعجبه ونه خاندې چې چې د يو فکر او تهذيب څښتن ووينې چې د 

نو سره بې دينه او ملحد وي او له دين والو کښې له بې دينه او ملحدي پرله پسې ساعتونو

 عبادتکوونکو سره دين پاله عابد!

چې پر مونږ باعث شوی څو هڅه  دغه غفلت، هېره، خوب يا هرنوم چې ورته اخلې هغه څه دی

وکړو تر څو خپل اصل او مبدأ راويښ کړو کوم چې زمونږ د ګران ولس په نفسونو کښې مسلم او 

 منل شوی حقيقت دی.

 ونه او بلنېدعوت

زه بېرته خپلې لومړنۍ خبرې ته راګرځم او وايم چې د اخوان المسلمين دعوت او بلنه د اصل او 

مبدأ دعوت او بلنه ده، او نن سبا په ختيځ او لېديځ کښې دعوتونه دي، اصول او افکار دي، او بال 

هر فکر او دعوت  مذاهب او نظريات. او د دې ټولو د خلکو په زړونو او فکرونو سره جګړه ده.

ته يې خپل خلک لګيا دي چې ښايسته يې ښکاره کړي: پلويان، مريدان، او مينان  يې ورته تبليغات 

مبالغه کوي او له حده تيريږي څو ډېره ، ښېګڼې او محاسن ورته بيانوي او په دې کار کښې کوي

 خپل فکر او دعوت ښکلی، ښايسته او په زړه پورې څرګند کړي.

 کياو بلون دعات

او بلونکي ندي، د نن بلونکي مثقف، روڼ آندي،تجربه  و بلونکي هغه پروني دعاتا نني دعات

چې د هر کار او هر ناک او مسلکي افراد دي، په ځانګړې توګه په لويديځو هېوادو کښې چېرته 

تجربه کاره او تدريب شوې ډله ځانګړې شوې وي چې ګونګتيا او غموض يې  فکر له پاره يوه

، محاسن او ښېګڼې يې څرګندوي، د خپريدو نوي وسايل او د تبليغاتو نوې الرې ورته روښانوي

 راو باسي او د خلکو په نفسو کښې ورته د قناعت او پلوۍ نژدې ، لڼډې او اسانې الرې لټوي.
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 وسايل

په همدې توګه د نن ورځې وسايل هغه د پرون ورځې وسايل ندي. پرون خو تبليغات يوازې يوه 

ه خطبه يا غونډه کښې ويل کېده او يا به په يوه پاڼه او رساله کښې ليکل کېده. نن خو چې پخبره وه 

خپرونې دي، مجلې دي، جرايد دي، رسالې دي، ناولونه دي، ډرامې دي، راډيوګانې دي . . . دې 

دکانو او کار خانو  و،و ته رسيدل د هغوی په کورونو، کروندزړون -نرو او ښځو  –ټولو د خلکو 

دی. د همدې له پاره د دعوت او بلنې د خلکو وجيبه ده څو دغه ټول وسايل په ښه  ې اسانه کړیکښ

 توګه وکارولی شي څو يې کار او عمل مطلوبه ثمره ورکړي.

زما يې له دې حاشيوي بحث سره څه؟ زه دوهم ځل له پاره بېرته ستنېږم او وايم چې نړۍ نن ورځ 

دي، که قومي يا  ه که هغه سياسي او اقتصادي افکار او دعوتونهپه افکارو او دعوتونو باندې ټنډه د

د دغې افکار دي او يا هم وسلوال او نظامي افکار. نو د افکارو او دعوتونو  وطني دي، سولييز

 کښې د اخوان المسلمين دعوت او فکر کوم ځای کښې قرار لري؟مينځ ګډولې په 

 م: زه اړ يم چې په دې هکله پر دوو نکتو خبره وکړ

لومری زمونږ مثبت او ايجابي او همدې کارته ځانګړی شوی هيکل . دوهم د نورو متعددو او 

 مختلفو دعوتونو په اړه زمونږ د دعوت دريځ او موقف.

زما په حاشيوي تلو باندې نيوکه مه کوئ ځکه ما په ځان الزم کړي چې هغسې ليکنه وکړم څرنګه 

، زه باندې پرته له کوم تکلف او کړاو څخه ليکم ، او زه خپله موضوع په دغه ډولچې غږيږم

غواړم لوستونکي ما هغسې وپيژني څرنګه چې زه يم. او زما خبره د دوی زړونو ته په اصلي بڼه 

 ه پاکه سوتره ورسيږي.پرته له مصنوعي ښکال او تزيين څخ

 زمونږ اسالم

چې تر ټولو جامع  وروره واوره! زمونږ د دعوت هيکل او ډانچه داده چې دا هغه دعوت دی

صفت او ځانګړتيا يې داده چې )اسالمي( دعوت دی. دغه کلمه ځان ته پراخه معنی او مفهوم 

لري، نه هغه ګونګ مفهوم چې خلکو ترې اخيستی دی، ځکه زمونږ په آند او عقيده اسالم يوه 

ي، د جامعه او شامله معنی او پراخ مفهوم لري چې د ژوندانه ټولې چارې په ځان کښې نغاړ

ژوندانه په هره چاره کښې حکم او فتوا ورکوي او د ژوندانه هرې چارې او هرې برخې ته دقيق 

او هغو سيستمونو په وړاندې چې دخلکو او محکم نظام وضع کوي او هيڅکله د ژوندنيو ستونزو 

 او ټولنو اصالح او رغونه ورته اړتيا لري تړلي السونه نه دريږي.

اسالم د عبادت په څو ډولونو او د روحانيت په څو حالتونو کښې ځنې خلک غلط پوه شوي چې 

 منحصر ګڼي او خپل ځانونه او خپله پوهه د دغه محدود او منحصر فهم په کړۍ کښې ايساروي.

مونږه اسالم په ارت او پراخ مفهوم سره پيژنو چې  م په بله بڼه او بل مفهوم پيژنو؛خو مونږه اسال

تنظيموي. او دا زمونږه ادعا نه ده او نه مونږ له ځانه پکښې دومره د دنيا او آخرت ټولې چارې 

خي کړې ده، بلکې دامو د هللا له کتاب او دلومړنيو مسلمانانو له سيرت څخه زده کړې ده. او اپر

 َخْيرُ  تَ َوأَنْ  بِاْلَحق ِ  قَْوِمنَا َوبَْينَ  بَْينَنَا اْفتَحْ  َربهنَا قرآن کريم زمونږ او زمونږ د ولس تر مينځ دی:
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پرېکړه وکړه، په حقه زمونږه ربه! زمونږ او زمونږ د قوم تر مينخ  سورة االعراف.(89) اْلفَاتِِحينَ 

 ته ډېر غوره پرېکړه کوونکی يې.

نو خپل  دعوت د )اسالمي( لفظ په پراخ مفهوم پوه شي د که لوستونکی غواړي د اخوان المسلمين

رض څخه پاک کړي بيا دې دقرآن آيتونه ولولي نو مصحف دې راواخلي او ځان دې له هوی او غ

 هلته به داخوان المسلمين دعوت ورته تر سترګو شي.

له دې وروسته به د نورو دعوتونو په هکله د اخوان المسلمين د موقف او دريځ په هکله خبرې 

 ولرو.

 وهللا المستعان

 زمونږ دعوت

(۳) 

ټوله معنی سره، نور نو چې  کوم ډول پوهه هو زمونږ دعوت )اسالمي( دی، د )اسالمي( لفظ په 

او فهم ترې اخلې اخيستلی يې شې په دې شرط چې د هللا پاک د کتاب، د رسول هللا صلی هللا عليه 

 وسلم د سنتو، او د صالحو سلفو د سيرت په رڼا کښې وي.

و د هللا د د هللا کتاب خو د اسالم اساس او بنسټ دی او د رسول هللا صلی هللا عليه وسلم سنت خ

رضوان هللا  –ی وکتاب بيانوونکی او شرح کوونکی دی، هر چې دصالحو سلفو سيرت دی نو هغ

او الرښوونو زده کوونکي او اخيستونکي وو، دهغو منفذين او پلي خو د اسالم د تعاليمو  –عليهم 

سوس او کوونکي وو، هغوی د اسالم د تعليماتو او الرښوونو عملي بېلګې او نمونې او دهغو مح

 ملموس تصوير او انځور وو.

 زمونږ دريځ او موقف د نورو دعوتونو په اړه

زړونه د خلکو د مختلفو دعوتونو په هکله کوم چې په دې عصر کښې د طغيان په حد کښې دي او 

دعوت په تله تلو،  دي زمونږ دريځ دادی چې هغه د خپليې سره ويشلي او فکرونه يې ګډوډ کړي 

نو هرکلی ورته وايو او که ورسره مخالف و نو مونږ ترې بېزاره يو، او مونږ  که ورسره موافق و

خو په دې عقيده چې زمونږ دعوت خو عام او محيط دعوت دی، هيڅ چېرې د هيڅ يوه دعوت يوه 

 روغه او صالحه برخه نشته مګر داچې زمونږ دعوت ورته شامل او پکښې داخله ده.

 وطن پالنه

د قوم پرستۍ د دعوت په  د دعوت په فتنه کښې او د وطن پرستۍ دي؛ فتنه کښې لوېدلي خلک په

په ځانګړې توګه د ختيځ ولسونه کله چې هغوی فکر کوي چې غرب يې بې درېغه  فتنه کښې.

د او توهين او سپکاوی کړی دی، د دوی عزت، کرامت او استقالل يې تر پښو الندې کړی دی، 

 ېښلي دي!دوی مالونه يې لوټلي دي او وينې يې ځب
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د ختيځ ولسونه د لويديځ د ښکيالک له ځغ څخه کړيږي چې په زور او زبرځواکۍ سره يې د دوی 

جهاد او مبارزې سره چې په وس اوپر اوږو ايښی دی، اوس هغوی په خپل ټول ځواک او قوت، 

د وطن او ملت په نامه د سياسې ځکه  له هغه څخه ځان خالص کړي. نو هڅه کوي کښې يې لري 

، ليکواالنو ليکنې وکړې او خطيبانو رانو خولې خالصې شوې، درځن درځن جريدې راووتېرهب

 ويناوې وکړې.

په هر حال داهر څه نېک او ښه کار دی خو بده او بې خونده داده چې ته کله د ختيځ خلک او 

ولسونه په داسې حال کښې چې ټول مسلمانان دي پوه کول غواړې چې دغه څه چې د غربيانو په 

ولو او د اروپايانو په ليکنو کښې دي له دې نه پاک، لوړ، بشپړ، او کره افکار په اسالم کښې خ

ور پراته دي نو دوی يې درسره نه مني او انکار ترې کوي، د اروپايانو ړانده تقليد ته اللهانده 

په  وګرځي او درته د خپل ګومان په اساس لګيا شي چې اسالم په يو لوري کښې دی او دغه افکار

بل لوري کښې قرار لري، او ځنې خو ال تردې هاخوا اوړي او وايي چې دغه افکار له اسالم سره 

 تړل او هغه اسالمي ګڼل د ولس يووالی ويشي او اړيکې يې کمزورې کوي.

دغه دواړه غلط او خطا ګومانونه د ختيځ ولسونو ته له هر نظر نه ستر ګواښ او خطر دی. په 

چې دلته د وطنيت د فکر په اړه د اخوان المسلمين او دهغوی د دعوت همدې خاطر مې وغوښتل 

دريځ وړاندې کړم هغه دريځ چې د خپلو ځانو له پاره يې غوره کړی دی او غواړي او هڅه کوی 

 څو خلک يې ورسره يو ځای خوښ او غوره کړي. 

 د مينې او محبت وطنپالنه

خه له وطن سره مينه، محبت او هغه ته شوق که د وطنيت د بلونکو او پلويانو مقصد له وطنيت څ

او ليوالتيا وي نو داخو که له يوې خوا د انسان په خټه او طبيعت کښې اغيږ ل شوی دی له بلې خوا 

 د اسالم له مامور به هداياتو څخه دی.

دغه بالل چې خپل ټول څه يې د خپل دين او خپلې عقيدې په ليار کښې وښندل او قربان کړل دادی 

په وطن مدينه کښې د مکې په مينه او دهغې په ياد کښې له خوږښت او نرمښت څخه ډک  دهجرت

 اشعار زمزمه کوي: 

 وجليلٌ  وحولي إذخرٌ  وادٍ ــب  ***ليلة   نه أال ليت شعري هل أبيتَ 

 لي شامة وطفيل نه وَ وهل يبدُ   ***ةٍ ـمياه مجن يوما   نه ده وهل أرِ 

يوه شپه د مکې په يوه دره کښې تېره کړم او شا وخوا  آه، زمانصيبه! داسې وخت به هم راشي چې

 مې منجان او سرګړي واښه والړ وي!

کومه ورځ به داسې راشي چې د مجنې سيمې او بو ته ور کوز شم او د شامې او طفيل غرونه ته 

 ګورم!

 يوه بل مهاجر به ويل:

 الخزامی حيث ربتنی أهلیبواد   ***ليلة   نه أال ليت شعري هل أبيتَ 
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ه زما نصيبه! داسې وخت به هم کله راشي چې يوه شپه د خزامې دره کښې چېرته مې چې آ

 خاپوړې کړي او مور او پالر روزلی يم تېره کړم!

او يو ځل رسول هللا صلی هللا عليه وسلم له اصيل څخه واورېدل چې مکه يې ستايله نو په زړه يې 

ه! پرېږده چې زړونه رته ويې ويل: اصيلراوورېده، له سترګو يې د مينې او ښکې وڅڅېدې او و

 ور شي.مو ارام او ټک

 د عزت او خپلواکۍ وطنپالنه

او که يې مقصد داوي چې له ښکيالکګرو او غاصبانو څخه د وطن د ازادۍ او خپلواکۍ تامينولو له 

پاره هر ډول کوښښ او هڅه په کار اچول او د ولس د بچيانو په زړونو کښې د عزت او ازادۍ 

ه او مبادي کښېنول فرض دي نو مونږ ورسره په دې مقصد کښې هم ملګري يو، او اسالم په بنسټن

 دې اړه ډېره زورنه کړې ده او انتهايي شديد دريځ يې نيولی دی، هللا پاک فرمايي:

ةُ َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمنِيَن َولَِكنه اْلُمنَافِِقيَن اَل يَْعلَُموَن{ ]ال  ِ اْلِعزه  [8منافقون:}َوّلِِله

 عزت خو د هللا او د هغه د رسول او مؤمنانو له پاره دی. خو دغه منافقان نه پوهيږي.ژباړه: 

{ ]النساء: ُ ِلْلَكافِِريَن َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َسبِيال  هللا د کافرانو له پاره پر  ژباړه:[141}َولَْن يَْجعََل َّللاه

 جوړه کړې.مسلمانانو د برالس کېدو هيڅ کومه الره نه ده 

 د ټولنې او اجتماع وطن پالنه

او که مطلب يې د يوې سيمې او قطر د وګړو تر مينځ د اړيکو ښه والی او غښتلتيا او د 

هغوی الرښوونه وي څو دغه غښتلتيا د خپلو ملي ګټو او مصالحو له پاره وکاروي نو مونږ له دې 

ه چې د اسالم پيغمبر صلی هللا عليه وسلم سره هم موافقه لرو او اسالم يې يوه اړينه فريضه بولي کل

اوسئ.او قرآن کريم او د هللا پاک ورونه بندګان  ]متفق عليه[فرمايي: وکونوا عبادهللا اخوانا.

ُّمْ فرمايي:  هِخذُوا بَِطانَة  ِمْن دُونُِكْم اَل يَأْلُونَُكْم َخبَاال  َودُّوا َما َعنِت قَْد بَدَِت  }يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا اَل تَت

 [118]آل عمران: اْلبَْغَضاُء ِمْن أَْفَواِهِهْم َوَما تُْخِفي ُصدُوُرُهْم أَْكبَُر قَْد بَيهنها لَُكُم اْْليَاِت إِْن ُكْنتُْم تَْعِقلُوَن{
ای مؤمنانو!  د خپلې ټولنې له وګړيو نه پرته له نورو سره خپل رازونه مه وايئ. هغوی ژباړه: 

له هيڅ يو فرصت څخه ګټه اخيستل له السه نه ورکوي، او تاسې ته چې په ستاسې د ورکاوي 

هرڅه زيان اوړي دهغو خوښيږي، د هغو د زړه دښمني د هغو له خولې نه راووځي او څه چې 

ډاګه څرګندې هغوی په خپلو سينو کښې پټ ساتلي دي هغه له دې نه زيات دي . مونږ تاسې ته په 

هه لرئ ) نو له هغو سره به په ارتباط ساتنه کښې له پاملرنې څخه الرښوونې کړې دي که تاسې پو

 کار واخلئ(.

 وطنپالنه ېد سوبې او فتح
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او که وطنيت نه يې مراد ملکونه فتح کول او د ځمکې واکمني تر السه کول وي نو دا کار اسالم 

 پاک فرمايي:فرض کړی او خپل فاتحين يې مبارکو سوبو او غوره رغونو ته تو جيه کړي دي،هللا 

ِ{ ]البقرة: يُن ّلِِله او تاسې له هغو سره  ژباړه:  [193}َوقَاتِلُوُهْم َحتهى اَل تَُكوَن فِتْنَةٌ َويَُكوَن الد ِ

 وجنګيږئ تردې پورې چې فتنه پاتې نشي او دين د هللا له پاره شي. 

 ګوندي او حزبي وطنپالنه

وي څو يو بل سره دښمني  لد ولس وېش او که له وطنيت څخه يې مقصد په ډلو او ټپلو باندې

ته وکړي، يو بل له مرۍ نه ونيسي، يو بل ته ښکنځل وکړي، يو بل پورې تور پورې کړي، يو بل 

توطيې او دسيسې جوړې کړي، او هره ډله دهغې تګالرې ننګه او پلوي وکړي چې د دوی نفسي 

وی فکرونو د شخصي غوښتنو جوړه کړې، شخصي هدفونو او غرضونو تشکيل کړې ده او د د

مصلحتونو پر بنسټ شرح او تفسير کړې ده . په داسې حال کښې چې دښمن دغه حالت د خپلو ګټو 

په اور تېل شيندي، د او مصالحو له پاره غنيمت ګڼي، د ډلو او ټپلو تر مينځ د دښمنۍ او جګړې 

يو ځای کوي، حق په هکله يې سره وېشي او مختلف کوي يې او پر باطل باندې سره ټولوي او 

خپل مينځ کښې پرې د دوستۍ اړيکې او متقابله مرسته او تعاون حراموي خو بيا همدغه اړيکې او 

تعاون له مستعمر او ښکيالکګر دښمن سره او پر هغه راټوليدل ورته روا کوي، تل د هغه کور او 

 دفتر ته ور روان وي، او د هغه د مالقات پر وخت سره يو ځای کيږي!

او ناچله وطنيت دی چې نه يې دعوت کوونکو او پلويانو ته پکښې څه خير شته او نه  دا هغه بدل

 عام ولس ته.

نو دادی تا وليدل چې مونږ د وطنيت له بلونکو  او داعيانو سره ملګري يو بلکې د هغو له 

افراطيانو سره هم په هغه څه کښې ملګري يو چې وطن او ولس ته يې خير رسيږي! او تا وليدل 

 د اسالم د الرښوونو يوه برخه ده.د وطنيت دغه اوږده او پلنه دعوا بل څه نه بلکې چې 

 پولې او سرحدونه زمونږ د وطن

زمونږ او د دوی تر مينځ  د اختالف وجه داده چې مونږ سره عقيده اعتبار لري او د وطن پولې او 

صر اعتبار لري او د سرحدونه په عقيدې باندې ټاکو او دوی سره ځمکني توکي او خاورين عنا

هغو پر بنسټ د وطن پولې او سرحدونه ټاکي. بنا پر دې د ځمکې هر ګوټ کښې چې يو مسلمان 

اوسيږي او )الاله اال هللا محمد رسول هللا( وايي هغه زمونږ وطن دی، د حرمت او سپېڅلتيا څښتن 

او هلو ځلو حق  دی، د مينې او اخالص مستحق دی، او د هغه د خير او صالح له پاره د جهاد

. په همدې لحاظ د دغسې سيمو ټول مسلمانان زمونږ ورونه او د کورنۍ غړي دي، هغوی ته لري

 اهتمام او پاملرنه کوو، د هغوی د فکر په څېر فکر کوو او د هغوی د احساس په څېر احساس!

وړې  خو يوازې د وطن پالنې دعوتګر او بلونکي بيا دغسې ندي، هغوی ته له همدغې تنګې او

محدودې ځمکنۍ ټوټې څخه پرته نور څه مهم ندي. د دې خبرې عملي توپير هلته څرګنديږي چې 

کله يو ولس وغواړي خپل ځان د بل ولس په ځپلو او له مينځه وړلو ځواکمن او غښتلی کړي، نو 

ته قوت او ځواکمني  ې په ضد نه خوښوو بلکې مونږ ټولومونږ دا کار د هيڅ يوې اسالمي سيم

و. خو د ځانګړې وطنپالنې بلونکو او پلويانو ته بيا دا کار هيڅ پروا نه لري، او له همدې ځايه غواړ

 کمزوری کېږي، او دښمن يې يو پر بل وهي.يې د ولسونو ترمينځ اړيکې شلېږي، ځواک او قوت 
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 پالنې هدف او مقصدزمونږ د وطن

قصد لري هغه دادی چې خپل دا يو خبره، دوهمه خبره دا چې ځانګړي وطنپاالن چې کوم غټ م

کوي نو يواځې په مادي اړخ څه وطن يې نجات ومومي، بيا چې ورسته د هغه د ځواکمنۍ له پاره 

خو مونږ عقيده لرو  لکه اوس اوس يې چې اروپايان کوي. کښې او د مادي تمو له پاره يې کوي

ه امانت د ادا کولو چې د مسلمان پر غاړه يو ستر امانت پروت دی چې پر هغه الزموي څو د دغ

له پاره خپل ځان، مال، سر، وينه هرڅه قربان  کړي، چې هغه د اسالم په رڼا سره د بشريت 

هدايت او الرښوونه او د ځمکې په ګوټ ګوټ کښې د اسالم بيرغ رپول دي. مسلمان په دې کار 

ل او غالمول سره نه مال غواړي نه مقام غواړي، نه په چا واک غواړي، او نه د کوم ولس ښکيلو

بلکې يوازې او يوازې د هللا پاک رضا او خوښي غواړي، د هغه د کلمې لوړوالی او د هغه په دين 

او همدا هغه څه و چې صالح سلف )رضوان هللا عليهم( يې سره د نړۍ سعادت او نېک مرغي.

هاغسې فتوحاتو ته وهڅول چې نړۍ يې حيرانه کړه او د تاريخ په زړه کښې يې د عدالت، 

 فضيلت، شرف او اصالت نوی ريکارډ قايم کړ.

، زه احساسوم چې موضوع نازکه ده مې په دې هکله اوږده کړه او ته مې پرې ستړی کړې ه]خبر

درته يې خو کېدای شي زه  نه دي او له دې تفصيلي خبرو سره سره توپيرونه ال روښانه او واضح

 [په لڼډه او اجمالي توګه په دوه جملو کښې بيان کړم:

ښه پوه شه چې مونږ چې کله کار او فعاليت کوو نو څه شی چې مونږ کار ته هڅوي هغه د هللا 

کول، د هغه کلمه لوړول او د هغه د رضا او خوښۍ هيله مندي ده. او نور خلک پاک دامر پر ځای 

چې کار کوي نو د يوې نفسي عاطفې پر بنسټ يې کوي که ريښتينې او حقيقي وي او يا دروغجنه 

تکلفي. نو مونږ د هغوی په څېر کړېږو او زحمت وباسو خو مونږ له هللا پاک څخه د هغه څه او 

 هيله لرو چې دوی يې نه لري.

 وحدت او يووالی

مخکې له دې نه چې خبره پای ته ورسوم خوښ ګڼم د هغو خلکو د اشتباه بې بنسټۍ ته دې پام 

د ولس وحدت او يووالی له مينځه  ورواړوم چې وايي: پر دغه اصل او مبدأ باندې حرکت کول

ځکه اسالم چې د يووالي او  له افرادو او عناصرو څخه جوړ دی. وړي کوم چې د مختلفو دينونو

مساوات دين دی د ولس د ټولو افرادو او عناصرو تر مينځ د وحدت دغه اړيکې تضمين کړې دي 

ُ َعِن الهِذيَن لَْم تر کومه چې دوی په خير او ښېګڼه کښې سره همکار او متعاون وي:  }اَل يَْنَهاُكُم َّللاه

َ يُحِ  وُهْم َوتُْقِسُطوا إِلَْيِهْم إِنه َّللاه يِن َولَْم يُْخِرُجوُكْم ِمْن ِديَاِرُكْم أَْن تَبَرُّ بُّ اْلُمْقِسِطيَن { يُقَاتِلُوُكْم فِي الد ِ

  [8]الممتحنة:

له هغو خلکو سره د نېکۍ او عدل چلند هللا تاسې له دې خبرې نه نه منع کوي چې تاسې ژباړه: 

وکړئ چې هغوی د دين په باب له تاسې سره جنګ ندی کړی او تاسې يې له خپلو کورونو څخه نه 

 نو بيا بېلتون او تفرقه له کوم ځايه کيږي؟.   يئ وېستلي، هللا عدل کوونکي خوښوي

وه شي چې مونږ له هغو ته کافي بولو چې زمونږ په هکله خلک په دې پ په پای کښې همدا ځان

له پاره جهاد افراطي وطنپالو سره هم وطن ته د خير او فالح په مينه او د هغه د ازادۍ او ترقۍ 

يو ځای او ملګري يو او هر هغه څوک تاييدوو او ورسره کار کوو چې په اخالص سره په کښې 
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ونږ خپل کار اسالمي س له پاره همدا مهمه او عملي ده که څه هم مودې اړه هلې ځلې کوي. د ا

فريضه بولو او هغوی يې وطني فريضه بولي، او چې کله د ټولو تر مينځ  دغه ګډ او مشترک ګام 

 ډګر پراخه دی.شو نو بيا وړاندې د نورو ګامونو بريالی 

 زمونږ دعوت

(۴) 

مې ]تاسو مې د وطنيت او وطنوالۍ په هکله له خپل دريځ او موقف سره ودرولئ، او درته روښانه 

او دهغه په اړه کړه چې مونږه چې کله د خپل فطرت پر بنسټ له وطن سره مينه لرو او دهغه حق 

زمونږ مسئوليت په خپل زړه، عاطفې  او شعور سره احساسوو، ورسره پدې عقيده يو چې د دې 

هم ده چې هللا پاک به خپل له وطن د لوېشتې لوېشتې ځمکې ساتنه او حفاظت يوه اسالمي فريضه 

اندې د هغې په اړه رانه پوښتنه کوي، او ما درته داهم روښانه کړه چې مونږه وطن په خپلو وړ

پولو او حدودو سره پېژنو او هره لوېشت خاوره چې هلته مسلمان وي او د )الاله االهللا  پراخو

محمدرسول هللا ( کلمه وايي زمونږ  د هغه لوی وطن برخه ده چې حقونه يې پر مونږ فرض او 

 په اړه مسئوليتونه پرغاړه لرو.[ دهغو

 قوميت

 او زه اوس درته د قوميت په هکله د خپل دريځ او موقف خبره کوم. 

 د مجد او وياړ قوميت:

وي چې په کار ده وروستي  هغوی چې د قوميت په اصل او مبدأ وياړي که مقصد يې لدې څخه دا

د پالر نيکه او مخکنيو اسالفو په  او د نبوغ او همت پر پوړيونسلونه د مجد او عظمت پر زينو 

د پالر نيکه کړي او هغو پسې اقتدا وکړي، او پلونو پسې والړ شي، هغوی ځان لپار ه بېلګه 

د خپلوۍ او وراثت پر بنسټ پرې زوی او لمسی بايد چې  هغه څه ديخو وياړونه او کارنامې 

س، جذبه او ولوله ولري. نو ووياړي، پرې خوښ او ډاډمن اوسي او د هغو په اړه په زړه کې حما

او آيا  وو يې او خپله هم ترې کار اخلو.صد دی چې مونږه يې تأييدوو او هڅدا يو ښه او نېک مق

مونږ د اوسني نسل د همت په راويښولو کې پرته لدې بله وسيله لرو چې هغوی د اسالفو پر 

 عليه وسلم په دغه مبارک وياړونو او کارنامو باندې ونه هڅوو؟ او ښايي د رسول هللا صلی هللا

ْساَلمِ  فِي ِخيَاُرُهمْ  اْلَجاِهِليهةِ  فِي ِخيَاُرُهمْ  َمعَاِدنُ  النهاسُ حديث کې همدې لوري ته اشاره وي:   إِذَا اْْلِ

. .  رواه البخاری ومسلم. خلك د زېرمو او کانونو په څېر دي، د جاهليت پر وخت چې څوک فَِقُهوا

وروسته په اسالم کې هم غوره دي خو چې فقاهت او پر اسالم پوهه غوره و هغوی تر مسلمانېدو 

 تر السه کړي.

 دادی ته ګورې چې اسالم هېڅکله قوميت او قومپالنه په دغه روغه او شريفه معنا نه منع کوي.

 د کورنۍ او خپلوۍ پالنې قوميت: 
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لويت لري څو خير او خپلوان ده ته اواو که مقصد يې له قوميت څخه دا وي چې د انسان کورنۍ 

خبره ده او ښه ښېګڼه ورسره وکړي او تر نورو د ده د احسان او منډو ترړو مستحق دي. نو دا هم 

څوک دی چې په خپل قوم او کورنۍ کې خاپوړې وکړي او را لوی شي او بيا هغه د خپلو 

 کوښښونو او خدماتو اولويت نه ګرځوي؟

 وا به کل مرکبه وان عالي*** عل يةر بقيلعمری لرهط المرء خ

انسان ته دده کورنۍ او قبيله له هر چا نه غوره پاتې خلک دي که څه هم هر ډول  قسم دی چې

 ستونزې او ربړې پرې راولي.

 د نظم او ترتيب قوميت:

په مجموع کې خو ټول په ازمېښت او ابتالء کې يو ، او له  او که د قوم پالونکو مقصد دا وي چې 

، بنا پر دې بايد هره ډله په خپله سيمه او له خپل لوري مل او جهاد وکړوه غو ښتنه ده څو عټولو ن

ډګر کې سره يو ځای شو. نو دا د فتح او بري په  -که خدای کول-هدف تر السه کړي تر څو ټول 

خو ډېر ښه وېش او ترتيب دی، او مونږ داسې څوک له کومه کړو چې شرقي ولسونه ډلې ډلې په 

وهڅوي څو په پای کې ټول د خپلواکۍ او خالصون په پراخه غېږ کې سره خپلو خپلو ډګرونو کې 

 ټول او يو ځای شو؟

د قوميت دغه بېلګې او دېته ورته نورې ټولې ښکلې او ښايسته دي او اسالم يې هېڅکله نه منع 

کوي، بلکې دغه ډول قوميت زمونږ تله او مقياس دی، زمونږ سينه ورته پراخه ده او نور ورته هم 

 لو.راب

 مپالنه: جاهلي قوميت او جاهلي قو

له قوميت او قوم پالنې څخه هدف او مرام له اسالم نه د مخه د جاهليت د وخت له منځه  او که

تونه تازه کول او لمانځل بتللي دودونه او عنعنات راژوندي کول وي، پخواني او تېر شوي مناس

پدې توګه د قوم پالنې او نژاد وياړنې  وي، موجود او مستقر تمدن ړنګول او له منځه وړل وي او

ترکيې  ځان خالصول وي د بېلګې په توګهتر نامه الندې له اسالم او دهغه له رسۍ څخه انحالل او 

د اسالم او عربيت مظاهر او ښکارندې ړنګې کړې، آن  چې په همدغه نامه په ډېره افراطي بڼه 

نژاد  (طوراني)او د ترکانو د اصل او ريښې نومونه، د ليک لوست توري او دژبې الفاظ او کلمات 

او د پايلو او نتائجو  ه معنیاو خراب هله منځه تللي دودونه يې راژوندي کړل. نو دا د قوميت هغه بد

چې شرق به پداسې دروند تاوان واړوي چې ورسره به يې خپل  ناک مفهوم دی له مخې خطر

وزي او د خپل شرف او اصالت سپېڅلی او تاريخي ميراث ضايع شي، مقام او منزلت به  يې پري

مقدس مظهر او تر ټولو خاصه ځانګړنه )داسالم سپېڅلي دين( به له السه ورکړي. او په ياد ولرئ 

ا چې که دا کار وشي هم د هللا پاک دين ته به هېڅ ډول زيان ونشي رسولی  }َوإِْن تَتََولهْوا يَْستَْبِدْل قَْوم 

ژباړه: او که تاسې مخ واړوئ نو هللا به ستاسې په ځای  [38]محمد: .نُوا أَْمثَالَُكْم{َغْيَرُكْم ثُمه اَل يَُكو



www.eslahonline.net                                                                                            يلد امام حسن البناء رسا         

17 
 

 کوم بل قوم راولي او هغوی به بيا ستاسې په څېر نه وي.

 :د تېري او تجاوز قوم پالنه

ه او ځان لوړ ګڼل وي چې او مرام له قوم پالنې څخه په خپل نژاد باندې دومره وياړناو يا که هدف 

د خپل نژاد د بقا او لوړتيا لپاره قرباني کړي. د هغوی ژادونه ټيټ او نيمګړي وګڼل شي او ن نور

هغه نژاد چې ځان په  او يا هر بېلګې په توګه لکه المان او ايتاليا چې دغسې شعارونه پورته کوي

حوسه ټولو لوړ ګڼي او دغسې شعارونه پورته کوي. نو دا هم د قوميت او قوم پالنې هغه بده او من

څېره ده چې له انسانيت سره هېڅ اړيکه نه لري، او پايله يې داده چې بشري جنس دې د يو  وهم او 

 خوري.وخيال لپاره چې هېڅ ډول حقيقت نلري او هېڅ ډول خير پکې نشته يو بل سره 

  دوه بنسټه

د فرعونيت دغسې او دېته ورته قوميت او قوم پالنې باندې عقيده نلري ، نه ه اخوان المسلمين پ

او نه د سوري توب. او نه دغسې  )کنعانيت( شعار پورته کوي، نه د عربيت، نه د فينيقي توب

القاب او نومونه يادوي چې ځنې خلک يو بل ته پرې پېغورونه ورکوي. اخوان المسلمين په هغه 

ت او شريچې ب-څه ايمان او عقيده لري چې بشپړ او کامل انسان، تر ټولو کامل  ښوونکي او معلم 

إِنه »د هللا پاک استازي او پيغمبر صلی هللا عليه وسلم فرمايلي دي:  -انسانيت ته يې خير ښوولی دی

َ قَْد أَْذَهَب َعْنُكْم نَْخَوةَ الَجاِهِليهِة َوتَعَظَُّمَها باْلبَاءِ  ٍ َعلَى  .النهاُس ْلدََم َوآدَُم ِمْن تَُرابٍ  .َّللاه الَ فَْضَل ِلعََربِي 

ٍ إِاله بِالتهْقَوىَعَجمِ   )اخرجه االزرقی فی اخبار مکة(. «ي 

ژباړه: يقينا چې هللا له تاسو څخه د جاهليت کبر او غرور او د پالر نيکه پر اساس پر نورو ځان 

، خلک ټول له آدم )عليه السالم( څخه پيدا دي او آدم )عليه السالم( له خاورو للوړ ګڼل لېرې کړ

 اندې هېڅ فضيلت نه لري مګر په تقوا سره.څخه ، او عربي پر عجمي ب

دې ټول بنا پر  ښکلې، په زړه پورې او د انصاف خبره ده: خلک ټول له آدم څخه پيدا دي هڅومر

او خلک له يو بل څخه په اعمالو فضيلت لري، نو بايد د خير په چارو  سره سيال او سره برابر دي.

 کې سره سيالي وکړي!

 :پورته کړي هي چې که انسان پرې اباد شي نو بشر به د اسمان لوړو تدوه ستر او قوي بنسټونه د

ه ده نو سره وروڼه دي او پرې الزم دي چې يو بل سره مرسته وکړي، پر يو بل خلک د آدم اوالد 

 ، او يو بل ته دخير ښېګڼې الرښوونه او توصيه وکړي.مهربانه شي

د ښو م دي چې هر يو په خپله برخه کې نو پرې الز يلت او غوره توب په اعمالو سره دیاو فض

 هڅه او کوښښ وکړي تر څو ټول انسانيت پرمختګ او ترقي وکړي.عملونو د ترسره کولو 

نو ايا انسانيت تردې لوړتيا پورته لوړتيا ليدلې ده؟ او انسانيت تر دې تربيې بله ښه او غوره تربيه 

 ليدلې ده؟

 د عربيت ځانګړتيا
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خالقي امتيازاتو څخه انکار نه کوو، مونږ او د طبيعي ځانګړتياوو او لدې سره سره مونږ د ولسون

چې هر ولس د اخالقو او فضايلو ځانګړې برخه او ځانګړی امتياز لری، او پدې هم  پوهيږوپدې 

پوهيږو چې ولسونه پدې هکله سره تفاوت او توپير لري او عربي ولسونه پدې کې د زياتې او پوره 

 برخې څښتنان دي.

 بل د تيري او تجاوز ذريعه وګرځويدې دا معنی نده چې ولسونه دې دغه ځانګړتياوې يو پر خو د 

مکلفيت دی د تحقق بلکې هغوی بايد دغه ځانګړنې د هغه ستر هدف چې د هر ولس مسئوليت او 

 هغه دټول انسانيت او ټول بشريت لوړتيا او ښېرازي. وسيله جوړه کړي:

د ولسونو ترمنځ داسې څوک ونه مومې چې دغه معنی يې  په اوږدو کې او ښايي چې د تاريخ

 درک کړي وي هاغسې چې د رسول هللا صلی هللا عليه وسلم د ملګرو ټولي درک کړې وه!

و مو له اصل دا له موضوع سره يو شمېر نښتي مسايل و چې نه غواړم پسې اوږده يې کړم څ]

 .[چې مونږه يې په لټه کې يواو دادی بېرته هغه څه ته راګرځم  موضوع څخه لېرې نکړي

 د عقيدې اړيکه

چې اخوان المسلمين -هللا دې توفيق درکړي–کله چې دغه موضوع درته څرګنده شوه نو پوه شه 

 خلک خپل وړاندې دوه ډوله ګڼي: 

يو ډول خلک هاغه دي چې د دوی په څېر عقيده لري، د هللا پاک دين يې منلی، د هغه په کتاب او 

له دوی سره مونږ تر ټولو  و په هغه شريعت چې هغه راوړی ايمان لري، دهغه په پيغمبر ا

مونږ ته د وينې سپېڅلې رابطې تړلي يو چې د عقيدې رابطه ده. د عقيدې رابطه زمونږ په وړاندې 

او وطن له رابطې څخه زياته مقدسه او سپېڅلې ده، نو دغه خلک زمونږ هغه نژدې قوم دی چې 

پاره کار کوو، له هغوی څخه ننګه او دفاع کوو، او خپل ځان او مال مينه ورسره لرو، دهغوی ل

 چې وي. هترې ځاروو، د ځمکې په هر سر کې چې اوسې او له هر نژاد او له هر توکم څخ

او دوهم ډول خلک بيا داسې ندي او تر اوسه پورې زمونږ او دوی ترمنځ دغسې اړيکه نشته، نو 

او تعامل دی څو پورې چې دوی راسره په سوله او سالمتيا دوی سره مو د سولې او سالمتيا چلن 

چليږي، دوی لپاره خير او ښېګڼه خوښوو څو پورې يې چې پرمونږ تېری او تجاوز نه وي کړی، 

او پدې عقيده يو چې زمونږ او دوی ترمنځ اړيکه او رابطه شته چې هغه د دعوت اړيکه او رابطه 

دعوت کړو چې مونږ پرې باندې يو، ځکه دا د ټول  ده، پر مونږ الزم دي څو دوی هغه څه ته

انسانيت په خير او ګټه ده او د دې دعوت د بري لپاره هغه الرې چارې او وسايل په کار واچوو 

چې هغه خپل دين راته ټاکلي دي، نو که چا له دوی څخه پر مونږ تېری او تجاوز وکړ نو تېری او 

و. او که دا خبره د هللا پاک له کتاب څخه اورېدل غواړې تجاوز به يې له ټولو نه په ښه شکل ځوابو

 نو غوږ شه: 

مؤمنان خو يو د بل سره ورونه [ 10}إِنهَما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصِلُحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم{ ]الحجرات: -۱

 وي نو د خپلو ورونو په مينځ کې مناسبات سم کړئ.

ُ َعِن  -۲ وُهْم َوتُْقِسُطوا إِلَْيِهْم }اَل يَْنَهاُكُم َّللاه يِن َولَْم يُْخِرُجوُكْم ِمْن ِديَاِرُكْم أَْن تَبَرُّ الهِذيَن لَْم يُقَاتِلُوُكْم فِي الد ِ

َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ يِن َوأَْخَرُجوُكْم ِمْن ِديَ  زإِنه َّللاه ُ َعِن الهِذيَن قَاتَلُوُكْم فِي الد ِ اِرُكْم َوَظاَهُروا إِنهَما يَْنَهاُكُم َّللاه
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چې تاسې له  هللا تاسې له دې خبرې نه نه منع کوي [9، 8َعلَى إِْخَراِجُكْم أَْن تََولهْوُهْم{ ]الممتحنة:

هغو خلکو سره د نېکۍ او عدل چلند وکړئ چې هغوی د دين په باب له تاسې سره جنګ ندی کړی 

کوونکي خوښوي. هللا چې له کومې  او تاسې يې له خپلو کورونو څخه نه يئ وېستلي، هللا عدل

خبرې نه تاسې منع کوي هغه داده چې تاسې له هغو خلکو سره دوستي وکړئ چې هغوی له تاسې 

ه سره د دين په معامله کښې جنګيدلي دي او تاسې يې له خپلو کورونو نه ويستلي يئ او ستاسې پ

 ړی دی.ويستلو کښې يې يو د بل مالتړ ک

دعوت دغه برخه درته هاغسې روښانه کړې اوسي چې نور دې نو په  دې سره ما ده او ښايي پ

نه وي پاتې، او اوس به نو  زړه کې د هغه په اړه کوم ډول شک او اشتباه يا کومه نا پوهېدلې نکته

 تړاو لري.سره پوه شوی اوسې چې د اخوان المسلمين نسب او شجره له کومې ډلې 

 زمونږ دعوت

(۵) 

 اندې:د ديني اختالفاتو په وړ

زمونږ د دعوت ماهيت مې درته روښانه کړ او د قوميت او وطنيت په هکله مې  ]وروسته لدې چې

دريځ او موقف په هکله رڼا واچوله اوس د ديني اختالفاتو او مذهبي آراوو او نظرياتو  پر  د د هغه

 وړاندې زمونږ د دعوت د دريځ په هکله درسره خبره کوم[

 تون او تفرقه نه:وحدت او يووالی راولو، بېل

چې د اخوان المسلمين دعوت  -هللا پاک دې ښه علم در په نصيب کړي–لومړی بايد پدې پوه شې 

و په وړاندې په کومې يو عام دعوت دی او کومې ډلې او طائفې پورې ندی تړلی، او نه د خلک

 انګړوځالزم کړی شويو  دد هغوی لخوا پر ځان باندې او يا  پېژندل شوي نظر بڼې ځانګړې

پلوي کوي. د اخوان المسلمين د دعوت ټوله توجه او پاملرنه خالص دين او د هغه روح او  امورو

سره يو شي څو کار او عمل مثمر او  او پاملرنېزړه ته ده او خوښ ګڼي پدې اړه ټول نظريات 

. د اخوان المسلمين دعوت تک سپين او پاک سترېوي او زياتې اغيزمن شي او السته راوړنې 

سوتره دعوت دی او په هيڅ ډول رنګ ندی رنګېدلی، هغه له حق سره دی چېرته چې وي، وحدت 

 وي او شذوذ او ځانته والی بد ګڼي.او اجتماع خوښ

هغه ستر مصيبت او ستر تاوان چې مسلمانانو ته اړول شوی دی هغه تفرقه او اختالف دی، او د  

او د دې امت آخر،  ځي وحدت او محبت و.او بنسټ خپل مندوی د ټولو سوبو او برياوو اساس 

مړی نسل او وروستی نسل او وروستی حالت به په هغه څه سميږي په کوم چې د دې امت اول، لو

او دا د هر مسلمان ورور په وړاندې يوه بنسټيزه قاعده او څرګند هدف  لومړنی حالت سم شوی و.

هغې نه سرچينه اخلو او هغې ته  دی او زمونږ په زړونو کې ژوره او محکمه عقيده ده چې له

 خلک رابلو.

 اختالف اړين دی: 



www.eslahonline.net                                                                                            يلد امام حسن البناء رسا         

20 
 

لدې سره مونږ پدې عقيده يو چې د دين په فروعو کې اختالف يو اړين امر دی او له هغه څخه 

ناچاري ده، او دا هيڅ امکان نلري چې مونږ دې د دين په فروعو او دهغو په هکله په آراوو، 

متحد شو، او دا ځانته ګڼ اسباب او الملونه لري چې ځنې يې په  نظرياتو، او مذاهبو کې سره يو او

 الندې توګه دي:

دې، ه انساني عقلونه د احکامو په استنباط کې سره يو شان ن د عقلونو تفاوت: واقعيت دادی چې -۱

ځنې يې قوي او ځنې يې کمزوري دي، همداسې د دالئلو په درک او نه درک کې، د معانيوو عمق 

ه کوزيدو او رسېدو کې، او د حقايقو په يو بل سره ارتباط او تړاو کې. او دين عبارت او تل ته پ

دی له آيتونو، احاديثو او نصوصو څخه چې عقل او فکر يې د عربي ژبې د حدودو او قوانينو په 

دننه کې شرح او تفسيروي، او خلک پدې هکله سره بيخي متفاوت دي نو ارومرو به اختالف 

 رامنځته کيږي.

د علم پراخي او کمي: يو عالم ته هغه څه رسيدلې چې هغه بل ته ندي رسېدلي، او بل عالم ته  -۲

همداسې، بنا پر دې د ټولو معلومات په يوه اندازه نه ول، ځکه خو امام مالک رحمة هللا عليه د 

أ( د طوخت  عباسي خليفه منصور ته ) کله چې هغه ترې وغوښتل چې ټولو مسلماناتو ته به د )مو

چې: د رسول هللا صلی هللا عليه و سلم ملګري او صحابه ښارونو او وويل عملي کولو امر وکړي( 

وطنونو کې خپاره شول او هر يوه سره خپله برخه علم و، نو که ته اوس ټول خلک په يوه رأيه او 

 نظر باندې مجبور کړې نو فتنه به ترې جوړه شي.

طو توپير: يو لړ عملي تطبيقات له يوې سيمې څخه بلې ته د سيمو او د هغو د ظروفو او شراي -۳

توپير کوي، دادی امام شافعي رحمةهللا عليه په عراق کې يې په خپل پخواني نظر فتوا ورکوله او 

چې بيا کله مصر ته والړ نو هلته يې بيا په خپل نوي نظر فتوا ورکوله، پداسې حال کې چې هغه په 

پلټنه کوله او په هغه څه يې حکم کاوه چې ده ته به حق او صواب  دواړه ډوله فتواګانو کې د حق

 ښکاره شو.

د هغو ټولو قلبي ډاډ او  پر رواياتو باندې قلبي اطمينان: چاته هم چې روايات رسيدلي دي -۴

عالم او امام په وړاندې ثقه او  اطمئنان پر نوموړو رواياتو باندې يو شان نه و، يو راوي به د يوه

ې چې زړه يې پرې مطمئن دی اود روايت په منلو يې ډاډه دی، خو همدغه راوي بيا د باوري موم

اړه د ځانګړو معلوماتو په اساس مجروح او  په يو بل عالم او امام پر وړاندې له ده سره د هغه

 ناباوري دی.

ندي، د د معيارونو په ترتيب کې اختالف: علماء د داللتونو په تقدير او اندازه کې يوه خوله  -۵

بېلګې په توګه يو امام د يوې سيمې خلکو عمل پر خبر واحد باندې مخکې ګڼي، او بل امام بيا 

 ورسره داخبره نه مني، او داسې نور مثالونه.

 په فرعې مسئلې باندې اجماع ګرانه ده

د پورتنيو الملونو پر اساس مونږ پدې عقيده يو چې د دين په فروعو کې پر يوې مسئلې باندې 

، بلکې دا کار خپله د دې دين له طبيعت سره منافات لري، ځکه ه او ناشونې دهاع کېدل مستحيلاجم

هللا پاک غوښتي چې دغه دين تلپاتې وي او په ټولو زمانو کې له هر ډول حاالتو او شرايطو سره 
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ه څنګ په څنګ او غاړه په غاړه والړ شي، په همدې خاطر دغه دين پوست، نرم او اسانه دی، نه پ

 کې جمود شته او نه سختي او شدت.

 بښنه او اعتذار

هو مونږ دغسې عقيده لرو نو ځکه هغو مسلمانانو ته چې له مونږ سره په ځنو فروعاتو کې 

الف لري په ټوله معنی سره عذر وړاندې کوو، او مونږ پدې نظر يو چې دغه اختالف به تاخ

بادله مينه او په خير ښېګڼه کې سره مرسته هيڅکله زمونږ د زړونو تر منځ پرده نشي او زمونږ مت

او تعاون به را خراب نکړي. او پدې نظر يو چې د اسالم خوږ دين  مونږ ټول په خپله پراخه غيږ 

يا مونږ دا ه يو او دوی هم مسلمانان نه دي؟ ااو ارته لمن کې سره نغاړي. ايا مونږ هم مسلمانان ن

دی او  مل پرې وکړو چې زړه مو پرې مطمئن شوینه خوښوو چې هغه حکم ته غاړه کيږدو او ع

يا له مونږ نه اسالم دانه غواړي چې هغه څه خپلو وروڼو ته خوښ دوی هم همداسې نه خوښوي؟ ا

ې دی؟ او ولې زمونږ رأيه او نظر هغوی ښکړو کوم چې ځان ته خوښوو؟ نو بيا اختالف په څه ک

أيه او نظر چې مونږ ته د نيوکې او ته د مالحظې او نيوکې وړ نه وي داسې لکه د هغوی ر

تفاهم ته سره نه رسيږو چېرته چې تفاهم ته  مالحظې وړ ده؟ او ولې د مينې او خلوص په فضا کې

سره اړتيا وي؟ دغه د رسول هللا صلی هللا عليه وسلم صحابه ملګري وو، په مسايلو کې يې 

هم  ختالف يې په زړونو کېايا دغه ا فتواګانې يو ډول نه وې او يو له بله يې سره توپير درلود نو

اختالف اچولی و؟ او ايا د هغوی وحدت او يووالی يې مات کړی و او اړيکې يې شلولې وې؟ 

 )اللهم ال( لويه څښتنه هيڅکله نه. او په بني قريظه کې د لمانځه خبره له تاسو نه پټه نده.

ړی چې رسول هللا صلی هللا عليه )امام بخاري له عبدهللا بن عمر رضی هللا عنهما څخه روايت ک

وسلم د احزاب غزا په ورځ صحابه وو ته وفرمايل: د مازيګر لمونځ دې هيڅوک هم نه ادا کوي 

ې. نو په ځنو صحابه وو باندې په الره د مازيګر د لمانځه وخت راغی، نو ښمګر په بني قريظه ک

رسيږو، او ځنو يې وويل چې ځنو يې وويل چې د مازيګر لمونځ نه کوو څو بني قريظه ته ونه 

دا نه و چې لمونځ په الر کې ونکړو. نو پيغمبر  مبر صلی هللا عليه و سلم مطلبلمونځ کوو او د پيغ

 او څه يې ورته ونه ويل.( لصلی هللا عليه وسلم ته دا خبره ورسېده او هغه هيڅوک هم مالمت نکړ

کې اوسېدل او د احکامو په اړوندو او چې کله صحابه کرامو اختالف کړی چې د نبوت په زمانه 

نښو نښانو باندې ښه پوهېدل نو مونږ ولې په وړو وړو او بې خطره اختالفاتو کې يو د بل مرۍ 

نيولې وي؟ او کله چې د هللا په کتاب او د رسول هللا په سنتو تر هر چا پوهو امامانو  ځنو له ځنو 

ظرې او مناقشې کړې دي نو مونږ ولې نورو سره اختالف کړی دی او يو بل سره يې علمي منا

هغه څه نه شو کولی چې دوی کوالی شول؟ او مونږ ته ولې هغه څه جايز ندي چې دوی ته جايز 

ذان په څېر ډېرو روښانه او مشهورو مسايلو کې اختالف پېښ شوی چې ګڼ او؟ او چې  کله د 

ږي نو د هغو مسايلو په هکله ځله ويل کيځه ورځ کې پن آثار يې په هکله راغلي او په روايات او

 هغه ډېر دقيق اونازکه دي او په رأيه او استنباط سره ثابتيږي؟ څه فکر کوئ چې

په  پدې ځای کې يوه بله خبره هم ده چې د ډېر غور او فکر وړ ده: پخوا به چې کله مسلمانانو ته

کړه وکړه او حکم به نو خليفه او امام ته به ورغلل، هغه به پرې کومه مسئله کې اختالف پېښ شو

خو اوس خليفه چېرې دی؟ چې کله خبره دغسې ده نو  در کړ او اختالف به له منځه والړ؛يې صا

مسلمانانو ته ښايي چې د يوه عالم او متدين قاضي په لټه کې شي او هغه ته خپله مسئله وړاندې 
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فاتو زېږېدو پرته به کړي.او که دوی يوې مرجع ته له ورتګ پرته اختالف څېړي نو له نورو اختال

 بل څه په الس ورنشي. 

حيثيتونه درک کوي، په همدې خاطر اخوانيان له خپلو مخالفينو سره تر اخوان المسلمين دغه ټول 

ټولو د پراخې سينې څښتنان دي، او پدې نظر دي چې هرې ډلې سره يو څه علم شته او په هر 

حق ترې انتخابوي او عمل پرې کوي او په دعوت کې حق او باطل دواړه موجود دي، نو اخوانيان 

ډېره نرمۍ او رفق سره هڅه کوي څو مخالفين په خپل فکر او نظر باندې قانع کړي، که قناعت يې 

 وکړ خو ډېره ښه او که نه نو ديني وروڼه يو، ځان او دوی ټولو ته له هللا پاک څخه هدايت غواړو.

 منکرات له منځه يوسئ

پوه شي چې دلته يو اجتماعي او ټولنيز اړخ هم شته چې هغه د دې دين  اخوان المسلمين بايد پدې

وجود ته تر ټولو اړخونو خطرناک دی، نو څومره به ښه وي چې د مسلمانو داعيانو جهود او 

کوښښونه له دغو خطرناکو اړخونو سره د جګړې او دهغو د له منځه وړلو په محور د خلکو 

له بنسټه ګواښي او تهديدوي يې او هغه چې مونږ ټول دهغو په راټولولو ته توجيه شي کوم چې دين 

 د کار کولو په فرضيت باندې سره يوه خوله يو. بد ګڼلو  او د هغو د له منځه وړلو په خاطر

ينو پر وړاندې د اخوان المسلمين دغه ده د هللا پاک په دين کې په فرعي مسايلو کې د خپلو مخالف

اخوان المسلمين په فروعو کې اختالف  :درته خالصه کړم چېتګالره چې کېدای شي داسې يې 

جائز بولي، خپلې رأيې او نظر ته تعصب بد ګڼي، حق ته درسېدو هڅه او کوښښ کوي، او خلک 

 همدې تګالرې ته رابلي او ورته هڅوي يې. او خوږو پستو الرو  او وسايلو په مينه، محبت

فو په هکله خبره وکړم چې مونږ په نښه کړي دي او ]پاتې شو دا چې لدې وروسته درته د هغو اهدا

هغه وسايل بيان کړم چې مونږ د نوموړو اهدافو د السته راوړو لپاره چمتو کړي دي او ښايي لدې 

وروسته له يوه يا دوه بحثونو څخه )ان شاءهللا( خبره وانه وړي، او کار خو وړاندې او وروسته 

 ټول هللا پاک لره دی.[

 زمونږ دعوت

(۶) 

د اخوان المسلمين دريځ او موقف دې د هغو ټولو دعوتونو په اړه وپېژانده چې نن سبا په دې سختو 

ورځو کې د ختيځ والو پر زړونو او د هغو د بچيانو په عقلونو څرخيږي، او ما څرګنده کړه چې د 

درنه او ستره کلمه دغه اخوان دعوت )اسالمي( دی په ټوله معنی او ټول مفهوم سره چې 

يې له ځان سره لري، او په ټولو اړخونو او ټولو تګلورو سره چې دغه کلمه )اسالمي(  اسالمي()

پرې مشتمله ده. او ما درسره وعده کړې وه چې د اخوان المسلمين د دعوت د اهدافو او وسايلو په 

ه د اړه پاتې موضوعاتو باندې به يو دوه بحثونو کې خبره وکړم، نو زه هيله لرم چې په همدې سر

 .څرګندونو د دې لړۍ تکميل او بشپړتيا ته توفيق را په برخه شي

 )وهللا المستعان(
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 د عالج په لور

 تشخيص

په خپل قوت او ضعف کې، په ځوانۍ او بوډا  هې چې ولسونه زه هم پوهيږم او ته هم پوهيږرورو

رد به ګورې چې توب کې، او په خپل صحت او ناروغتيا کې برابر داسې مثال لري لکه افراد. يو ف

خو ناڅاپه وينې چې ناروغيو ورته مخه کړې،  قوي، روغ رمټ، او صحيح سالمت دی؛ ښه

او دردونو او رنځونو يې ځواکمن بدن بې سېکه کړی دی، لګيا دی په  مرضونه ترې چاپېر شوي

 وش او وای اخته دی تر دې چې ديو تکړه ډاکټر او ماهر طبيب له ليارې پرې د هللا پاک رحم او

مهرباني وشي چې د مرض ځای پېژني او ښه تشخيص يې کولی شي، ناروغتيا وپېژني او په 

اخالص سره يې عالج او درملنه وکړي، نو بيا څه وخت وروسته ګورې چې نوموړي ناروغ 

او کله کله خو يو ناروغ تر عالج  اک او قوت ورته بېرته ور ګرځېدلی.او خپل ځو صحت موندلی

 ر خپل لومړني حالت څخه هم ښه شي.او درملنې وروسته ت

همدغه خبره په بشپړه توګه د ولسونو په هکله کولی شې، په يو ولس د وخت داسې پېښې راشي 

وي، د قوت او ځواکمنۍ په ښکارندو او ګواښ الندې راولي، بنسټونه يې ولړزچې وجود يې تر 

سره يې ځپي څو پرې او په سختۍ  مظاهرو کې يې د رنځ بهير پيل شي، رنځ ورپورې ونښلي

نو چې ورته ګورې کمزوری او ضعيف ښکاري، بدنيتي خلک ورته خرابه تمه  خپله اغيزه وکړي،

او غاصبان پرې لوېږي، نو نه غاصبان دفع کولی شي او نه د بدنيتو تمې غوڅولی شي. د  کوي

عالج  دغسې رنځور ولس عالج او درملنه په درې شيانو کيږي: د رنځ او مرض ځای پېژندل، د

او درملنې په دردونو صبر، او تکړه طبيب چې درملنه پيل کړي څو هللا پاک يې په السونو باندې 

 هدف متحقق کړي او صحت او بری بشپړ شي. 

 جانبي عوارض

تجاربو راوښووله  او پېښو څرګنده کړه چې د ختيځ والو ولسونو رنځ ګڼ اړخيز او خورا زيات 

نن سبا په  . شرقي ولسونهندو او مظاهرو ته رسيدلی دیعوارض لري چې د ژوند ټولو ښکار

دي او له بله لوري د  د استعمار په مصيبت اختهسياسي اړخ کې له يوه لوري د دښمنانو له خوا 

 .، دښمنۍ، تفرقې او اختالف باندېخپلو بچو له اړخه په ګوندۍ

زېرمې او نور موارد يې د په اقتصادي برخه کې په ټولو طبقو کې سود او ربا خپره ده او طبيعې 

 پرديو شرکتونو په ولکه کې دي.

په فکري اړخ کې فوضی، ګډوډي او له دين نه تېښته خپره ده، او الحاد او بې ديني يې د بچيانو په 

 ي.لوړ اخالق وژننفسونو کې سپېڅلي عقايد او 

وره او نېکو اسالفو او په اجتماعي او ټولنيز اړخ کې په اخالقي انحالل او اباحيت اخته دي، له غ

ورته پاتې فضايلو څخه تېښته او ځان خالصول دي، غربي تقليد او پېښې يې د ژوند په ټولو چارو 

 کې لکه د مار زهر ځغليږي چې وينې يې مسموموي او خوند او خوښي يې ور خرابوي.

ه شي، ن وانين پلي دي چې نه مجرم ايسارولیپه عدلي او قضايي برخه کې يې داسې وضعي ق

تيري کوونکي ته سزا ورکولی شي او نه دظالم الس لڼډولی شي، او نه د يوې ورځې لپاره هم د 
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هغو اسماني قوانينو ځای نيولی شي چې د کائناتو خالق، د پادشاهۍ څښتن او د انسانانو 

 پيداوکوونکي او پالونکي ذات نازل کړي دي.

ولی خپل نسلونه په سالمه توګه توجيه د تعليم او تربيې په برخه کې داسې ګډوډي ده چې نشي ک

 خپل راتلونکي شخصيتونه او د ترقۍ او پرمختګ د امانت حاملين جوړ کړي.هغوی دکړي او 

په نفسي او روحي برخه کې يې وژونکی ضعف او ناهيلي، شرموونکی بې زړه توب او ذلت، بې 

، قربانۍ نه يې له لګښتخپره ده چې السو همتي او ښځينکتوب،او بې درېغه بخل او ځان غوښتنه

او سرښندنې څخه ور تړلي دي او ټول امت يې د جديت او جهاد له ليکې څخه د لهو، لعب او 

 عبثياتو په ليکه کې درولی دی.

امت او ولس څخه څه تمه لرې چې دغه ټول عوامل يې پر ضد جګړې ته سره  هغه ته نو اوس له

يت، سود او ربا، پردۍ مؤسسې او شرکتونه، ټول شوي دي! ښکيالک او استعمار، ګوندي او حزب

او ګډوډي، ناهيلي،  الحاد اوبې ديني، اخالقي انحالل او اباحيت، د تعليمي او عدلي نظامونو فوضی

توب، ډار او بې زړه توب، او د دښمن لوړتيا منل او هغه په هر څه کې چې هغه يې بخل او ښځينک

چې د  -توګه د هغه په بد او ناوړه اعمالو کې په ځانګړې -تر سره کوي پداسې توګه خوښ ګڼل 

 هغه تقليد او پېښې وکړي.

په اصل کې يوه ناروغي هم له دغو ناروغيو څخه د  ټولو ولسونو د يوځلي وژنې لپاره بس ده دا ال 

 وخت په هر ولس جال جال ور پرېوزي!پرېږده چې دغه ټولې ناروغۍ په يوه 

له لېرې څخه د دښمنۍ  په پړي تړلي او را کاږي يې او په او که د شرقي ولسونو چې دښمنانو يې 

ې کرلي دي څو په هګيو او بچيو راغلي ښاو مکروبونه پکمودو مودو يې د دغو ناروغيو تخمونه 

که د دغو ولسونو کلکتيا، محکمتيا، شدت او صالبت نه وای نو اوس به د ځمکې له سر نه پنا 

ر به يې هم نه وپاتې. خو هللا پاک دا نه غواړي او مؤمنان او نوم او نښان او هيڅ ډول آثا وشوي و

 هم.

 !وروره

دا هغه تشخيص دی چې اخوان المسلين د دې امت د مرضونو په هکله کړی دی، او دا هغه څه دي 

کار کوي څو هللا پاک امت ترې پاک کړي او امت ته خپل له السه تللی  هچې اخوان د هغه لپار

 رکړي.صحت، ځواني او ځواکمني و

يل نو پدې هکله به زمونږ وعده راتلونکې ګڼه وي ا]پاتې شو د دې کار د السته راوړو او تحقق وس

 [.-ان شاءهللا –

 زمونږ دعوت

(۷) 

زه له خپلې مخکنۍ خبرې نه د امت د شديدې ناروغۍ تشخيص ته را ورسېدم کومې چې له پېړيو 

سا يې ورتنګه کړې ده ، د ځواکمنۍ له  پېړيو راهيسې د امت په سينه ګونډې خښې کړي دي، دهغه
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. او وی دیرمختګ مخ ته يې اوږده زمانه خڼډ شنسيم څخه يې محروم کړی او د والړېدو او پ

او آثار عبارت دي له : ښکيالک او  چې د دې ناروغۍ تر ټولو څرګند عوارض روښانه مې کړه

، الحاد اوبې ديني، اخالقي استعمار، ګوندي او حزبيت، سود او ربا، پردۍ مؤسسې او شرکتونه

توب، ډار او ګډوډي، ناهيلي، بخل او ښځينک انحالل او اباحيت، د تعليمي او عدلي نظامونو فوضی

او بې زړه توب، او د دښمن لوړتيا منل او هغه په هر څه کې چې هغه يې تر سره کوي پداسې 

چې د هغه تقليد او پېښې  -په ځانګړې توګه د هغه په بد او ناوړه اعمالو کې -توګه خوښ ګڼل 

 وکړي.

د ټولو ولسونو د فساد لپاره په  هاو پدې هم پوه شوې چې هره يوه له دغو ناروغيو څخه په جال توګ

يو وخت کفايت  کوي، او دابه الڅه حال وي چې ټولې ناروغۍ يوځای په يوه وخت پر يوه ولس 

 راټولې شي؟

پر وسيلې او له دغې درنې او خطرناکې بال څخه او خبره  مې د شرقي ولسونو د عالج او درملنې 

 پر خالصون درولې وه.

 هيله او احساس

مخکې لدېنه چې د وسيلې په هکله خبره وکړم خوښ ګڼم پدې پوه شې چې مونږ له خپلو ځانو څخه 

ته، او پدې عقيده يو چې زمونږ او د بري ترمنځ له نه ال د ډېر خير هيله ش ناهيلې نه يو، له مونږ

 لۍ پرته بل کوم حائل او پرده نشته.ناهي

، د همدې لپاره -نو که زمونږ په زړونو کې هيله قوي شوه نو غټ خير ته به  ورسيږو ـ ان شاءهللا 

 .مونږ ناهيلي نه يو او هيڅکله به ناهيلي زمونږ زړونو ته الره پيدا نکړي

وخوا ټول شيان د هيلو زېری ه بدفالۍ او بدشګونۍ سره سره زمونږ شاد بد فاالنو او بد شګونانو ل

 راکوي. 

کله چې ته يو ناروغ ته ورشې او هغه ووينې چې هغه په کراره کراره له خبرو کولو ولوېد او 

چوپ شو او له حرکت څخه پرېووت او غلی شو نو ته احساس کوې چې ناروغي يې غټه او 

په وه او ناروغ ورو خطرناکه شوه، رغېدل يې ګران دي او اجل يې نږدې دی. او که خبره سرچ

ورو له چوپ والي څخه په خبرو راغی او له بې سېکۍ څخه پر حرکت راغی نو احساس کوې 

 او شفاء يې عاجله او نژدې ده. چې د صحت او عافيت په لور يې پرمختګ کړی

ې بې سېکه، بې ښحقيقت دادی چې پر شرقي ولسونو څه زمانه داسې تېره شوه چې دوی پک

تر دې چې دغې بې حرکتۍ او جمود ستړي او ستومانه کړل، او  وه ټپه والړوحرکته، جامد او پ

، او بشپړه ويښتيا او بيدارتيا خوټيږي او فواري کوي يې د ژوندانه په ټولو اړخونو کېدادی اوس 

 يو او قوي احساساتو او ولولو سمندر په څپو دی.يې د ژوند په سينو کې

د مسلمانانو په مسير او  درنښت له  يوې خوا او زوالنو او او که چېرې د استعمار د ځنځيرونو 

خپل تر ټولو غوره اوس ضعف او ګډوډي له بلې خوا نه وای نو دغې ويښتابه به تګلوري کښې 

 آثار درلودل.
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او د په السونو کې به د تل لپاره ځنځيرونه نه وي پراته ، زمانه اووښتنونکې ده  د مسلمانانو

پاک وضعيت له يوه حالت نه بل حالت ته اړوي. حيران به د تل لپاره ګو په رپ رپ کې هللا ستر

حيران نه پاتې کيږي، له حيرت وروسته الرموندنه ده، او ترګډوډۍ وروسته استقرار، او کار خو 

 وړاندې او وروسته ټول د هللا پاک په واک کې دی.

ی هللا عليه ه، د رسول هللا صلپه همدې خاطر مونږ هيڅکله ناهيلې نه يو، د هللا پاک د کتاب آيتون

فنا ته له نږدې کېدو وروسته د ولسونو په تربيه او راوالړو لو کې د هللا پاک  وسلم احاديث، او

او هغه قصې چې پدې هکله يې په قرآن کريم کې ذکر کړې دي ټول مونږ باندې د پراخو  سنت،

به اوس دا زده کړي و مسلمانانو هيلو غږ کوي او د پورته  کېدو او پر مختګ سمې الرې را ښيې ا

  !ه کويکه دوی څه زد وي

( نَتْلُو َعلَْيَك ِمْن نَبَإِ 2( تِْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب اْلُمبِيِن )1}طسم )د قصص سورت لومړي آيتونه لولي: 

ِ ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن ) َجعََل أَْهلََها ِشيَع ا يَْستَْضِعُف ( إِنه فِْرَعْوَن َعاَل فِي اْْلَْرِض وَ 3ُموَسى َوفِْرَعْوَن بِاْلَحق 

( َونُِريدُ أَْن نَُمنه َعلَى الهِذيَن 4َطائِفَة  ِمْنُهْم يُذَب ُِح أَْبنَاَءُهْم َويَْستَْحيِي نَِساَءُهْم إِنههُ َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِديَن )

ة  َونَْجعَلَُهُم اْلوَ  َن لَُهْم فِي اْْلَْرِض َونُِرَي فِْرَعْوَن  (5اِرثِيَن )اْستُْضِعفُوا فِي اْْلَْرِض َونَْجعَلَُهْم أَئِمه َونَُمك ِ

 [6-1َوَهاَماَن َوُجنُودَُهَما ِمْنُهْم َما َكانُوا يَْحذَُروَن{ ]القصص:

ژباړه: ط، س، م. دا د څرګندوونکي کتاب آيتونه دي. مونږ د موسی )ع( او فرعون يو څه حال سم 

)خبره داده چې( فرعون په  ګټې له پاره چې ايمان راوړي. ، د داسې خلکو د صحيح تاته اوروو

ځمکه کښې سرکشي وکړه او د هغې اوسيدونکي يې په ډلو ووېشل، له هغو څخه يوه ډله يې ذليله 

کوله، د هغو هلکان يې وژل او دهغو نجونې يې ژوندۍ پرېښودلې، په واقع کښې هغه له فساد 

چې پرهغو خلکو مهرباني وکړو چې په ځمکه کښې ذليل  کوونکو څخه و. او مونږ دا اراده درلوده

ګرځول شوي وو او هغوی رهبران وګرځوو او هماغوی وارثان وګرځوو. او په ځمکه کښې 

او دهغو لښکرو ته همغه څه وروښيو چې له  حکومت ورکړو، او له هغو نه به فرعون او هامان

 هغو سره يې وېره وه.

څه ډول په خپل تېري او سرکښۍ کې د طغيان حد ته رسېږي،  دغه آيتونه لولي او ګوري چې باطل

د هللا پاک له  په خپل ځواک او قوت ځان برالسی ګڼي، په خپل ظلم او جبروت ډاډه کيږي او

 ه په ورکړ شوي شيانو وياړمن او مغرور شيبت څخه غافله کيږي. تر دې چې ده تڅارنې او مراق

ه توګه راونيسي، او د هللا پاک اراده بل څه نه مني پرته هللا پاک يې د زورور او مقتدر ذات پ نو

او راپورته يې کړي. نو ګوري  لدې چې د مظلومانو مالتړ وکړي او مستضعفينو ته الس ورکړي

اهل او پلويان يې  چې باطل له بيخ نه ړنګ شوی دی او حق په خپلو بنسټونو باندې محکم والړ او

 برالسه شوي دي!

مسلمان ولس لپاره چې په هللا ته ورته مبارکو آيتونو نه وروسته د هيڅ  او دې  د قرآن حکيم له دغو

، د هغه په پيغمبر او د هغه په کتاب ايمان لري د يأس او ناهيلۍ لپاره عذر ندی پاتې. نو پاک

 مسلمان به کله د هللا په کتاب ځانونه پوه کوي؟

ی چې مسلمانو ولسونو ته به د هللا پاک ځکه نو اخوان المسلمين هيڅکله لدې څخه ناهيلې شوی ند

مرسته او نصرت راځي که څه هم په مخ کې يې ستر او سخت کارونه پراته دي. او اخوان د 

 .ه جديت او هيله مندۍ سره کار کويهمدغې هيلې په رڼا کې پ
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 وهللا المستعان

 د وسيلې درې ګونې ارکان

درې ګوني ارکان هغه نو  ،وعده کړې وه پاتې شوه وسيله چې ما د هغې په هکله د خبرې  کولو

 دي چې د اخوان المسلمين فکر پرې څرخيږي: 

 لومړی صحيح منهج او تګالره:

اخوان المسلمين د خپل کار منهج او تګالره د هللا کتاب، د رسول هللا صلی هللا عليه وسلم سنت او د  

ياتو او افتراءاتو څخه پاک صفا اسالم احکام او الرښوونې ومونده چې مسلمانان پرې له پرديو نظر

پر خپله سمه وجهه او اصلي بڼه پوهېدلي دي. نو اخوان المسلين پر دغه بنسټ د اسالم په اسانه، 

 روښانه او هر اړخيز لوست او مطالعه اخته دي.

 دوهم مؤمن کارکوونکي:

اساس چې دوی د هغه فهم پر   پاک د دين تطبيق او تنفيذد همدې لپاره اخوان المسلمين د هللا 

په  -لـله الحمد –څخه پيل کړی دی. اخوان ترالسه کړی دی پرته له جزئي غفلت او بې پروايۍ 

خپل فکر مؤمن او باوري دي، په خپلې موخې او غايې مطمئن دي، او څو پورې چې د هللا لپاره 

تأييد او نصرت کار کوي او د رسول هللا صلی هللا عليه وسلم په الرښوونې پسې روان وي د هللا په 

 ډاډه دي.

 دريم قاطع او باوري قيادت:

اخوان المسلين دغسې قيادت هم موندلی دی، د هغه بشپړ اطاعت کوي او دهغه تر بيرغ الندې  

 لګيادي کار کوي. 

دا وغږيږم، پرې دا و وروره هغه څه چې ما غوښتل په اجمالي توګه د خپل دعوت په اړه درسره 

تعبيرونو يوسف يې! که دغه څه دې خوښ ، او ته د دغو خوبونو  د ريتعبير ل يو خوب دی ځانته

شول چې له مونږ سره دي نو بيا دې الس زمونږ له السونو سره  يو کړه چې په ګډه سره پدې الره 

 کې کار وکړو. هللا پاک زمونږ او ستا دواړو د توفيق ورکولو څښتن دی. 

 لنصيرالوکيل، فنعم المولی ونعم اوهو حسبنا و نعم 

 وهللا اکبر و لـله الحمد
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(۲) 

 مونږ خلک څه يش ته رابولو
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 مونږ خلک څه شي ته رابولو

 سريزه

دغه رساله هغه وخت خپره شوه چې کله د اخوان المسلمين دعوت په ډيرو سيمو کښې خپور شو او 

کښې د دعوت  د اخوان غړو له شهيد امام حسن البنا څخه وغوښتل څو يوه رساله وليکي او په هغې

اصول او مبادئ روښانه کړي او دا چې څرنګه او په کوم ډول خلکو ته دعوت ورکړل شي؟ نو 

 هماغه و چې امام حسن البنا شهيد دغه رساله وليکله.

دغه رساله د امام حسن البنا شهيد لومړۍ رساله ده چې مونږ ته رارسيدلې ده که څه هم د امام 

ب کښې درېمه رساله ده او تر دې مخکښې دوه رسالې خپرې شوې حسن البنا شهيدد رسالو په ترتي

 دي چې دواړه د )رسالةالمرشد( په نامه يادې شوې دي. 

( پرله پسې مقالو په ۹دغه رساله د اول ځل له لپاره د اخوان المسلمين په اونيزې مجله کښې د نه )

ز کال د می له ۱۹۳۴مه چې د ۲۶هـ د محرم په ۱۳۵۳بڼه کښې خپره شوه. لومړۍ مقاله د 

مه چې د ۲۱هـ د ربيع الثانی په ۱۳۵۳يوولسمې سره سمون خوري خپره شوې او وروستۍ مقاله د 

 ز کال د اګست له درېمې سره سمون خوري نشر شوه.۱۹۳۴

مه د )النذير( مجلې د خپل دوهم خپرنيز کال په ۳۰هـ د شوال په ۱۳۵۸نوموړې رساله په کال 

 ه پاره له يو شمېر کمونو او زياتونو سره چاپ او خپره کړه.مه ګڼه کښې د دوهم ځل ل۴۲

د دې رسالې په ليکنه کښې مونږه په )االخوان المسلمين( اونيزې مجله کې د دې رسالې لومړی 

چاپ اصل ګرځولی دی او ورسره مو د )النذير( مجله کښې د دوهم چاپ کمونو او زياتونو ته 

 اشاره کړې ده.  

د )النذير( چاپ کوم چې له مونږ سره موجودو او متداولو  د امام د رسائلو او مونږه وموندل چې 

مجموعو اصل ګرځولی د مقالو په ترتيب کښې خطا شوی او اومه، اتمه او نهمه مقاله يې تر 

 شپږمې مخکښې کړې دي.

په همدې توګه دغه رساله د مرکزي دفتر له خوا د يوه وړوکي کتاب په بڼه کښې چې درې رسالې: 

مونږ دعوت، مونږ خلک څه شي ته رابلو؟، او د رڼاپه لور يې سره يوځای کړې وې د بيا ځل له ز

 پاره چاپ او خپره شوه.

 مونږ خلک څه شي ته رابولو؟

 (۱) 

 دوه المله
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ډېرځله ته ديوې موضوع په اړه خلکوته خبره کوې او کوښښ کوې چې په هره وسيله اوهرې 

بيان کړې اوفکرکوې چې نوردې خبره پوره روښانه او الرې چې وي خپل هدف اومقصد ورته 

واضحه کړه او د خپل مخاطب سر دې خالص کړ او هغه دې دراڼه لمرپه څېر په روښنايۍ کې 

کړ،خو لحظه وروسته به هک پک حيران شې چې کله درته څرګنده شې چې خلک ستاپه خبره 

 ندي پوه شوي اوستامطلب يې ندی اخستی!

ليدلی اوپه ګڼو مواقفو کې مې لمس کړی دی،او زه فکرکوم چې ددې کاردوه  ماڅوځله دغه واقعيت

 المله کېدای شي:

يا دا چې د متکلم اومخاطب ترمنځ د ويلو او اورېدلو تله او معيار يو ندی او سره توپير لري چې 

پدی صورت کې طبعا فهم اودرک اختالف اوتوپير پيداکوي.اويابه دمتکلم خبره په خپل ذات کې 

 بهام اوګونګوالی لري که څه هم متکلم فکرکوي چې خبره يې روښانه اوڅرګنده ده.ا

 تله اومعيار

زه دلته غواړم خلکوته داخوان المسلمين دعوت، دهغه غايه اوهدف اودهغه وسايل او اساليب په 

پوره صراحت، صفا اوسپينوټکوکې بيان کړم.نوخوښ ګڼم لومړی هغه تله اومعيار مشخص کړم په 

چې دغه توضيحي خبرې تلو، زيارباسم څومې خبرې ساده، روښانه او واضحه وي څويې په کوم 

 فهم اودرک کې ستونزه نه وي اوهرڅوک چې غواړي استفاده ترې وکړی پرې پوه شي. 

زه باورلرم چې هيڅ فرد به راسره پدې کې مخالف نه وي چې نوموړې تله اومعياردې د هللا 

وم چې له برکته يې فيض مومو، دعلم او هدايت  له سمندرڅخه يې سپېڅلی کتاب)قرآنکريم( وي ک

 خړوبيږو او پرېکړې اوفيصلې ته يې غاړه ږدو.

 زما ولسه!

قرآنکريم يوجامع کتاب دی، هللا پاک پکې د فکر اوعقيدې اصول او د ټولنيزوګټو اومصالحو 

پکې ايښي دي، په هغه کې اساسات اوبنسټونه بيان کړي دي. دژوندانه دقوانينوکليات اوقواعد يې 

 الرښوونې دي، اوامردي اونواهي دي . .

نو ايا مسلمانانو د قرآنکريم الرښونې عملي کړې دي، دهغه افکاراوقواعد يې خپل افکاراوعقايد 

جوړ کړي دي؟ هغه اهداف اومقاصد يې درک کړي چې قرآنکريم ورته بيان کړي دي؟ ايا مسلمان 

نيز قوانين اوالرښوونې په خپلو ټولو ژوندنيو چارو کې تطبيق کړې فرد دقرآنکريم ټولنيز او ژوند

 دي؟

که ځواب دا وي چې هومسلمانانو دا کار کړی نوخو همدا زمونږه موخه اوهدف دی او مونږ ټول 

خپل هدف ته ور رسيدلي يو. اوکه ځواب داوي چې نه، مسلمانان دقرآنکريم له الرې ډيرلرې تللي، 
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اوامرو او نواهيو څخه غافل او بې پروا دي خوبيا پوه شه چې زموږ دنده  او د هغه له الرښوونو،

 اورسالت همداده چې مونږخپل ځانونه اوخپل ملګري اوپلويان دقرآن الري ته راواړوو.

 اوهدفدژوندغايهپه قرآنکريم کې 

 قرآنکريم له ژوندانه څخه دخلکوګڼې اومختلفې موخې اوهدفونه اودهغوی مقاصد ذکرکړي دي:

 خوراک څښاک، خوندونه اومزې 

له ژوندانه څخه دځينوخلکوموخه اومقصد يواځې خوراک، څښاک، خوندونه اومزې کول  

 : وي، هللا پاک فرمايي:

ى لَُهْم ) ). .    (( سورة محمد12َوالهِذيَن َكفَُروا يَتََمتهعُوَن َويَأُْكلُوَن َكَما تَأُْكُل اْْلَْنعَاُم َوالنهاُر َمثْو 

او هغوی څې ايمان نه لري او کافران سوي مزو او چړچو پسې ګرځي او هاغسې خوراک  ژباړه:

 کوي په کوم ډول چې څاروي خوراک کوي. اور يې ځای دی.

 جنسي غريزې، مال، دولت اوشهرت

قرآنکريم يوه ډله خلک يادکړي چې په ژوندانه کې يې ټول هم اوغم دنيوي زينت اوښايست،  

 رت دي اوبس. هللا عزو وجل فرمايي:مال او دولت، وياړاوشه

ةِ   َمِة  ُزي َِن ِللنهاِس ُحبُّ الشهَهَواِت ِمَن الن َِساِء َواْلبَنِيَن َواْلقَنَاِطيِر اْلُمقَْنَطَرةِ ِمَن الذهَهِب َواْلِفضه َواْلَخْيِل اْلُمَسوه

 ُ  (۱۴  ِعْندَهُ ُحْسُن اْلَمآب...)آل عمرانَواْْلَْنعَاِم َواْلَحْرِث ذَِلَك َمتَاُع اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َوَّللاه

ژباړه: ځينو خلکو ته د ښځو، اوالدونو، د سرو او سپينو ډېرۍ ډېرۍ مالونو، ځانګړو اسونو،  

څارويو او کښتونو مينه په زړه کې ناسته ده. دا ټول د دنيوي ژوندانه مال متاع ده. تر ټولو ښه د 

 ده.ور ګرځېدو ځای د هللا پاک په وړاندې 

 شر او فساد خپرول 

ديوې بلې ډلې خلکو يادونه يې کړې چې په ژوند کې يې کاروبار اولېوالتيا دخلکو په منځ کې شر 

 او فتنه، او فساد خپرول او رامنځته کول دي هللا فرمايي: 

َ َعلَى  َما فِي قَْلبِِه َوُهَو أَلَدُّ اْلِخَصاِم  َوإِذَا تََولهى َوِمَن النهاِس َمْن يُْعِجبَُك قَْولُهُ فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َويُْشِهدُ َّللاه

ُ اَل يُِحبُّ اْلفََسادَ )البقره  (۲۰۵-۲۰۴َسعَى فِي اْْلَْرِض ِليُْفِسدَ فِيَها َويُْهِلَك اْلَحْرَث َوالنهْسَل َوَّللاه

خپل زړه  ژباړه: ځينې خلک داسې دي چې د دنيا په هکله به دې يې خبرې په تعجب کې واچوي، د

په حال به هللا پاک ګواه نيسي، پداسې حال کې چې دی به سرسخته دښمن وي. کله چې واک ته 

ورسيږي په ځمکه کې د فساد هڅه کوي څو فساد خپور او نسلونه تباه کړي. هللا پاک هېڅکله فساد 

 نه خوښوي.
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ؤمنانو ته ترې برائت دغه و د دنيا له ژوندانه څخه ديوشمېر خلکوهدفونه اومقاصد چې هللا پاک م

اوسپېڅلتيا ورکړې ده. هللا پاک مؤمنان له دغو پرېوتو موخو او مقاصدو څخه ژغورلي اوهغوته 

يې لوړ اوسپېڅلی هدف اومقصد ټاکلی اوهغوی ته يې په ژوندانه کې سپېڅلی مسؤليت اورسالت 

د انسانانو دعوت  ورپه غاړه کړی دی، د حق په لور د بشريت الرښوونه، د خير او ښېګڼې په لور

 اوبلنه، اوټوله نړۍ داسالم په رڼا روښانول.

 هللا پاک فرمايي: 

ِ َحقه يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا اْرَكعُوا َواْسُجدُوا َواْعبُدُوا َربهُكْم َواْفعَلُوا اْلَخْيَر لَعَلهُكْم تُْفِلُحوَن َوجَ  اِهدُوا فِي َّللاه

اُكُم اْلُمْسِلِميَن ِمْن قَْبُل ِجَهاِدِه ُهَو اْجتَبَاُكْم  يِن ِمْن َحَرجٍ ِملهةَ أَبِيُكْم إِْبَراِهيَم ُهَو َسمه َوَما َجعََل َعلَْيُكْم فِي الد ِ

اَلةَ َوآتُوا الزه  ُسوُل َشِهيد ا َعلَْيُكْم َوتَُكونُوا ُشَهدَاَء َعلَى النهاِس فَأَقِيُموا الصه َكاةَ َوفِي َهذَا ِليَُكوَن الره

ِ ُهَو َمْواَلُكْم فَنِْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم النهِصيُر )الحج وَ   (77,78اْعتَِصُموا بِاّلِله

ژباړه: مؤمنانو! رکوع سجده وکوئ او د خپل پالونکي رب عبادت وکړئ او د خير چارې ترسره 

و ته کړئ څو فالح ومومئ، د هللا په الر کې رښتينی جهاد وکړئ، هغه تاسو غوره کړي ياست، تاس

يې په دين کې کړاو ندی ايښی، دا ستاسو د نيکه ابراهيم دين دی، هغه تاسو د مخه مسلمانان 

نومولي ياست، او په قرآن کې هم، تر څو پيغمبر پر تاسو ګواه وي او تاسو پر نړۍ والو ګواهان 

ومره وئ. نو لمونځ وکړئ، زکات ورکړئ، د هللا په دين سره راټول سئ، هللا ستاسو مولی دی، څ

 ښه مولی دی هللا، او څومره ښه مرستندوی دی هللا!

 )چارواکي( د دې معنا داده چې قرآنکريم مسلمانان د دې مقصد لپاره د بشريت اولياء او اوصياء

مقرر کړي دي، اودهمدي لوړاوسپيڅلي وصايت د ښه خدمت لپاره يې دوي ته پرنړۍ باندې د 

وصايت اودنړۍ واکمني اوسيادت دمسلمانانودنده سيادت او واکمنۍ حق ورکړی دی! هودبشريت 

 ده نه دغربيانو! هو دا کار د اسالم  د مدنيت ده نه د مادي مدنيت!

 مسلمان وصايت تضحيه او سرښندنه ده، نه امتياز او استفاده د

کله چې هللا پاک مسلمانانو ته د بشريت وصايت ورکړ نو روښانه يې کړه چې مسلمانانو د دې 

دل کې دهغه سترهدف اومقصد لپاره خپل سراومال په هللا پلورلی دی، ددوی نفس ته وصايت په ب

پکې هېڅ هم ندي پاتې، بلکې دهغوی سراومال ددې ستراوسپېڅلي دعوت دبري او د خلکو زړونو 

 ته دهغه د رسولو لپاره وقف دی.

 هللا پاک فرمايي :

َ اْشتََرى ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن أَْنفُسَ »  التوبه( ۱۱۱) «.ُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأَنه لَُهُم اْلَجنهةَ . إِنه َّللاه

 ژباړه: هللا پاک له مؤمنانو څخه د جنت په بدل کې  د هغوی سر او مال اخستی دی . .
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دهمدې لپاره ته ګورې چې مسلمان خپله دنيا داسالم دعوت ته وقف کړې ده څو د تضحيې 

علم له همدي ځايه به يومسلمان فاتح ديو استاذ او م اوسرښندنې په پايله کې خپل آخرت وګټي.

و حيثيت درلود اوهغه به دمهربانۍ، زړه خوګي، هدايت او رحمت ټول هغه صفات درلودل چې د ي

، واستاذ او معلم لپاره ښائېدل، ځکه خواسالمي فتوحات دمدنيت،حضارې، هدايت اوعلم فتوحات 

 پراخي غوښتنې پرتله کړئ!او اوس نو له دې سره دغربي استعمار اوسنۍ 

 مسلمانان له دغه هدف څخه په کومه فاصله کې قرارلري؟

ی؟ چې په ستادې پخپل رب قسم وي چې ايا مسلمانانو د هللا کتاب)قرآنکريم( په دغه معنا پېژندلی د

پايله کې يې شخصيتونه لوړشوي، ارواوې يې سپېڅلې سوي، دمادې له غالمۍ څخه ازاد سوي، 

او شهواتو څخه  پاک سوي، او له دنيوي وړو او پرېوتو اغراضو څخه پورته  دنفسي غوښتنو

سوي او د هغه ذات په لوريې مخه کړې چې ځمکه يې پيداکړې اواسمان يې درولی دی، د هللا 

د هغه  دکلمې د لوړوالي لپاره شپه او ورځ اخته دي په سر او مال جهاد کوي، دهغه دين خپروي او

 ريم څخه دفاع کوي؟؟؟دقانون اوشريعت له ح

و طمعو اوکه نه دادی دوی د خپلو شهواتو په بند کې اسيران دي اودنفسي غوښتنو او ناولو هيلو ا

، بنده ګان دي، ټول هم اوغم يې غوړه مړۍ، لکس موټر، ښايسته جامې، ښکلې ښځه، پسته بستره

 ارام خوب، دروغجن مظهر او دشهرت او منصب القاب دي!!!

 (1) وابتلوا بحظوظهم          وخاضوا بحارالجد دعوی فماابتلوارضوا باالمانی 

 په تشو هيلو او ارزوګانو راضي سول اونورپه خپلومزواوخوندونوکي لمبېږي.

 اودجهاداومبارزې په سمندرکي دالمبوالپې وهي خوجامې يې هم ندي لندې سوي! 

 رسول هللا عليه الصالة والسالم څه رښتياويلي دي: 

 فة( رواه البخاريينار، تعس عبدالدرهم، تعس عبدالقطيد)تعس عبدال

 د دينارو بنده دې هالک شي! د درهموبنده دې هالک شي! دلباس بنده دې هالک شي! 

له کومه ځايه چې هدف اوغايه اصل اوبېخ دی اواعمال دهغه فروع اوښاخونه دي اوهمداغايه 

ې زمونږ له امت سره موخه اوهدف اوهدف دی چې انسان الرې اومزله ته هڅوي اومتأسفانه چ

ګونګ او مبهم دی نوځکه اړين ؤچې موخه، هدف اوغايه روښانه اوتوضيح شي اوزه فکرکوم چې 

اوس ترډېره بريده شرح اوتوضيح سوه اوپه دې موسره سرخالص شوچې زموږدنده اورسالت 

ته رابلل دي چې  دنړۍ سيادت اومشري اونړۍ وال داسالم سالم اوصالح نظام او د هغه الرښوونو

 پرته له هغه دانسانيت سعادت اونېک مرغي متصوره نده. 

                                                           
  )بيت دابن الفارض ديو ې قصيدې څخه اخيستل شوی دی( (:1
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هرکله چې مسلمانانودغه موخه اوهدف درک کړ او په هغه يي سترګې خښې کړې نو يواځې 

همدغه موخه اوهدف ددې له پاره بس ده چې دوی د غفلت له خوبه راويښ کړي، خپلې 

ي مختلفې الرې ورته پرانيزي څو يې ژوند نيمګړتياوې اوخاميانې ورپه ګوته کړي اودبر

 نېکمرغه سي، ټولنه يې اباده اوهيلې يې ترسره سي.

له پورته توضيح او روښانتيا وروسته اخوان المسليمن خلکوته له قرآنکريم څخه په الهام اخستو او 

)ابراهيم « نهَك َغفُوٌر َرِحيمٌ فََمْن تَبِعَنِي فَإِنههُ ِمن ِي َوَمْن َعَصانِي فَإِ » پوهېدنې سره اعالن کوي چې :

۳۶) 

ژباړه: څوک چې )د دغه هدف په لور( زموږ ملګرتيا اوپلوي کوي نودوی زموږله ډلې اوحرکت  

 څخه دي اوکه څوک له موږسره نه ځي نو هللا پاکه ته بښونکی اومهربان يې.

 مونږ خلک څه شي ته رابولو؟

(۲) 

 د ټولنيز ژوندانه اصالح

اسالم د ټولنيز ژوندانه اصالح اوتجديد ته رابولو او داکار به په  دروره ! مونږ تا قدرمنه مسلمانه و

 الندې اصولو سرته رسوې:

هللا پاک ته په منسوبېدو وياړه اودعزت احساس کوه ، ځکه ته هللا پاک ځان ته منسوب کړی  -1

پل رسالت يې، دخپلی دوستۍ او ملګرتوب فضيلت يې در په برخه کړی اوته يی خلکو ته دخ

 درسولو لپاره غوره کړی يې .

دهغې دندې اورسالت قدر او قېمت درک کړه چې هللا پاک ستاپه غاړه ايښی ، اوهغوسرښندنو  -2

 او قربانيوته ځان چمتو کړه کومې چې پدې هکله له تا څخه مطلوبې دي .

ندې اورسالت په هغه دنيوي اثر او اخروي جزا اوبدله ښه وسنجوه کومه چې ستا لخوا ستا د د -3

سرته رسولو او يا له هغه څخه په ناسته اودهغه لپاره له جهاد اوسرښندنوڅخه په الس اخيستو 

 مرتبيږي.

بايد پوه شې چې د دې رسالت دسرته رسولو دتاداو تيګه داسالمي امت دنفسونو اصالح اودهغو  -4

ق د دغسې جدی کار لپاره ندي دافکارو او اخالقو تجديد ده ځکه دمسلمانانو اوسني فکرونه او اخال

 جوړ.

پدې عقيده ولره چې هر مسلمان ستا ورور دی، دهغه په درد دردمن او په خوښۍ يې خوښ  -5

سه، اودځمکې هره لوېشت برخه چې هلته پکښې مسلمان د )الاله اال هللا محمد رسول هللا( کلمه 
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ې دهغه ساتنه وکړي، له هغه وايي هغه دهللا پاک حريم وګڼه کوم چې په هر مسلمان فرض دی څ

 دفاع وکړي اودهغه داوسېدونکو دسوکالۍ لپاره کاروکړي.

پدی عقيده ولره څې په نړۍ کې هر نظام چې په اسالمي اصولو اوقرآني بنسټونو والړنه وي  -6

 هغه په هيڅ صورت کې ديو نوي نهضت او پرمختګ صالحيت نلري.

وي ، ناهيلي دمسلمان خوی ندی ، اوهمدا وياړ  ستا زړه به دبري او کاميابۍ له هيلو ډک -7

 اوشرف دې بس دی چې دخپل امت دخير اوهوساينې په جهاد کې خپل ژوند قربان کړې.

 زمونږ د دې هدف مصدر اومر جع 

داهغه ستر هدف دی چې اخوان المسلمين غواړي خلکو ته يې ورسوي، اوله خلکو غواړي چې 

يې کړي او دهغه دتحقق لپاره په هوډ اوجديت سره مټې بډ هغه په رښتينې معنا و پيژني اودرک 

وهي. خو ياد ساتئ چې دغه هدف داخوان المسلمين لخوا  کوم له ځانه جوړسوی بدعت ندی بلکه 

داهغه رسالت دی چې دقرآن کريم له هر آيت اودرسول هللا صلی هللا عليه وسلم له هر حديث څخه 

نسل )صحابه کرامو( هر عمل پرې شاهد دی څوک چې په ډاګه څرګنديږي  اوداسالم دلومړني 

 داسالم دصحيح فهم او صحيح تطبيق بېلګې اونمونې دي.

نو که مسلمانانو دغه رسالت راسره ومانه نو دا دصحيح ايمان او بشپړ اسالم نښه ده، او که 

او  يې پدې هکله حرج اوزړه تنګيا احساسوله نو دهللا کتاب زمونږ اود دوی ترمنځ عادل حکم

}َربهنَا اْفتَْح بَْينَنَا َوبَْيَن قَْوِمنَا غوڅه پرېکړه ده، يابه زمونږه خبره حقه ثابته کړي اويا هم ددوی!

ِ َوأَْنَت َخْيُر اْلفَاتِِحيَن{ ]اْلعراف: )زمونږه ربه! زمونږ او زمونږ د قوم ترمينځ حقه  [89بِاْلَحق 

 پرېکړه وکړه، ته غوره پرېکړه کوونکی يې(.

  ک داخواني ځوانانو له حاله خبر سوي وای!که خل

پوښتنې  کوي، هغوی چې په ټول زړه ورسره مينه لرو او د دوی دخير ښېګڼې ر ورونه ېو شمي

اودنيوي او اخروي ګټولپاره مو خپلې هلې ځلې، مالونه اوخپل روحونه وقف کړي دي. او 

له خپلو مالونو او ځانونو لرې دمسلمانو ورونو او اسالمی امت دسعادت اونېکمرغۍ دهدف لپاره 

 سوي او له خپلو ښځو او اوالدونو څخه بې پرواسوي يو.

ځما څومره هيله ده چې دغه ورونه داخواني ځوانانو له حاله خبر سوي وای .هغوی چې 

خلک دشپې ويده وي دوی شپې رڼوي. خلک بې غمه او بې پروا خوبونه کوي او دوی خپلو 

صروف کړي وي،  هغوی چې له خپلو رسمي کارونو وروسته له نفسونو او ځانو نو اصالح م

مازيګرڅخه تر نېمې شپې پورې اخته دي زحمت باسي او کار کوي، او په جدي توګه د دعوت 

لپاره سوچونه او فکرونه کوي. ټوله مياشت يې همدا کاروي او چې د مياشتې په پای کې معاش 

ت ولګوي او خپل مال له خپل هدف څخه واخلي ټول جماعت ته ور کړي، خپل لګښت په دعو

  قربان کړي.پداسې حال کې چې د حال په ژبه خپل د ده له قربانۍ څخه نا خبره قوم ته وايې:
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ِ َويَا قَْوِم اَل أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه َماال  إِنْ »  ( سورة هود29)«  أَْجِرَي إِاله َعلَى َّللاه

نه غواړم، زما بدله يوازې په هللا پاک باندې )زما قومه! له تاسو نه پدې دعوت باندې مال 

 ده . . (

هللا ته پناه وروړو لدې چې خپل امت باندې احسان بار کړو ، مونږ لدوی څخه او د دوی په 

خدمت کی يو، په خپلو قربانيو سره يواځې غواړو څو زمونږ قوم زمونږ دعوت درک کړي 

 اوزمونږ غږ ته ځواب ووايي .

 فد اخوان المسلمين هد

دغه ګران او خواږه ورونه چې اخوان المسلمين له لرې څخه ګوري او څاري سره پوښتنې کوي : 

اخوان د څه شي لپاره کار کوي ؟ ددوی مقصد څه شی دی ؟ دوی دکوم هدف په لور روان دي ؟ 

دغه ورونه دې ښه پوه شي چې اخوان المسلمين داسالمي امت د والړېدو، پرمختګ او ترقۍ لپاره 

وي او پدغو ستونزمنو او سختو ظروفو او حاالتو کې غواړي دنفسونو داصالح، تزکيې او کار ک

پاکۍ پر اساس دامت ژوندانه ته تغيير ور کړې او يو مثبت بدلون راولي. خپل اصول او مبادئ يې 

بيان کړي دي او خپل هدف او مقصد يې اعالن کړی دی. هو څو ک چې غواړي د اخوان د هدف 

ډاډمن کړي اود دوی له ټولو فعاليتونو څخه خبر شي نو د اخوان المسلمين دروازه يې په هکله ځان 

 په دواړو پټو پر مخ خالصه ده او اخترخو پټ مېړه ندی!

 مال او پيسې له کومه کېږي؟ 

يوه بله ډله خلک سره پوښتنه کوي چې اخوان المسلمين لګښت له کومه ځايه کوي؟ پدی سختو او 

څوک ال يوه روپۍ چاته نه ور کوي د اخوان دعوت دومره وغوړېد او پر  تنګو شرايطو کې چې

 مخ والړ د دې لپاره مال او پيسې له کومې خواسوې؟ا

زه دوی ته وايم چې ديني دعوتونه له مال اومتاع څخه وړاندې پر ايمان او عقيدې باندې والړ دي 

و نو دبري او کاميابۍ ټول وسايل ،اوچې کله هم دصحيح ايمان او سالمې عقيدې څښتن مؤمن پيدا س

 ورسره رامنځ ته کېږي. 

داخوان المسلمين دغړو پدي لږو او متواضعو پيسو کې چې له خپل لګښت يې سپموي ، له 

خپلو ضروري اړتياوو يې جال کوي، او دخپل اهل او عيال دخولې مړۍ ورسره نيموي، په پاک 

الر کی لګوي. هر يو يې هيله لري چې کاش ډېر مال  نفس، ډاډه زړه په مينې او لېوالتيا يې دهللا په

 او دولت يې لرلی څويې په دعوت کې لګولی وای ، او ځېنې يې چې څه په الس کې ونه مومي نو
 )بېرته ستنېږي .( سورة التوبة92) . . تََولهْوا َوأَْعيُنُُهْم تَِفيُض ِمَن الدهْمعِ َحَزن ا أاَله يَِجدُوا َما يُْنِفقُوَن )

پداسې حال کې چې له سترګويې اوښکې فوارې وهي، لدې غمه چې څه نه مومي چې په جهاد کې 

 يې ولګوي(. 
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غ ا ِلقَْوٍم ) . . لَباََل  هو داخوان دغړو په دغه لږ شان مال او د دوی په لوی او ستر ايمان کې

ستونکو ته کافی ځواب )د عبادت کوونکي قوم لپاره خبرتيا ده(. لو .( سورة االنبياء106َعابِِديَن )

او ددی دعوت د رښتينو کار کوونکو دبری لپاره ضامن دي. يقينا هغه هللا چې په واک کې يې هر 

 څه دي هغه داخوان دغړو په يوې رو پۍ کې دومره برکت ږدې چه په سلګونو کې هومره نشته :

دَقَاِت{ ]البقرة: بَا َويُْربِي الصه ُ الر ِ پاک سود اوربا له مينځه وړي او  )هللا[276}يَْمَحُق َّللاه

 صدقات ښېرازه کوي(.

ِ فَأُولَئَِك ُهُم اْلُمْضِعفُوَن{ ]الروم: )او تاسو څې د هللا [39}َوَما آتَْيتُْم ِمْن َزَكاةٍ تُِريدُوَن َوْجهَ َّللاه

 پاک د رضا په خاطر کوم زکات ورکوئ نو د دغسې خلکو بدلې څو ځله زياتېږي(.

 مونږ اوسياست 

بله ډله خلک وايي اخوان المسلمين يو سياسي ګوند دی دعوت يې سياسي دعوت دی او د دې يوه 

 دعوت تر شايې نور هدفونه دي!

زه نه پوهېږم تر څو به زمونږ امت يو بل تورنوي، پريو بل به ډول ډول ګمانونه کوي، پر يوبل به 

ي دشکونو په اساس نومونه او القاب ږدي او حق اوحقيقت به چې واقعيت ورسره ملګری د

 پرېږدي؟ 

زمونږ داليل : مونږ پداسې حال کې پرتاسو غږ کووڅې قران مو په ښي الس کې دی، دپيغمبر 

سنت مو په کيڼ الس کې او د دې امت دسلفو صالحو عمل او کړنې مو قدوه او مقتدا دي پرتاسو 

اسو سياست وايئ نو بالکل غږ کوو او تاسو اسالم او دهغه الرښوونو اواحکاموته رابولو که دېته ت

دازمونږه سياست دی او که هغه څوک چې تاسو دغو اصولو او مبا دئوته رابولي هغه سياسي 

شخص اوسي نو الحمد هلل مونږ له هر چا څخه په سياست کې ژور خلک يو نو که تاسو غواړی 

ايې چې کله دېته سياست ووايې ، پداسی حال کې چې داسياست ندي نو څه مو چې خوښه يې ويې و

 هدف او مقصد روښانه وي نو مونږ ته بيا نومونه مهم ندي.

 زمونږ اولسه!

الفاظ او نومونه دې له تاسو څخه اهداف او مقاصد پټ نکړي او نه دې رنګ او عرض له تاسو  

څخه جوهر او حقيقت پنا کړي. اسالم داسې سياست لري چې په هغه کې د دنيا سعادت او دآخرت 

 ې ده او همدا داسالم سياست زمونږ سياست دی.نېکمرغي نعښتل

بل بديل نلرو او په بل دين قناعت اورضايت نلرو، په دغه دين او دهغه پر سياست باندې خپل 

 ځانونه هم وروزئ او نورو ته يې هم وروښيئ څو ددنيا بری اودآخرت نېکمرغي در په برخه شي
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تاسو به ارو مرو يو وخت ددې خبرې په حقانيت باندې پوه  ص( (سورة88)َولَتَْعلَُمنه نَبَأَهُ بَْعدَ ِحيٍن )

 شئ.

زه هيله مند يم چه ما به په لومړۍ برخه کې تاسو ته داسالم د عام هدف په هکله خبره روښانه 

کړي وي او پدې دوهمه برخه کې مې هغه اصول او مبادئ توضيح کړې وي چې نوموړی عام 

فيق راکړي څې په راتلونکو برخو کې دهر اصل اومبدأ په هدف يې راکوي. هيله لرم هللا پاک تو

 اړه جال جال خبره وکړم. 

ةُ َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمنِيَن . . . » ِ اْلِعزه  ( سورة المنافقون8)  «.َوّلِِله

 عزت او قدرت  ټول هللا پاک ، پيغمبر او مؤمنانو لره دی.

 

 مونږ خلک څه شي ته رابولو؟

(۳) 

 منانو دوست او ملګری دیهللا پاک د مؤ

ُ َوِليُّ الهِذيَن آَمنُوا{ ]البقرة:  [257}َّللاه

 زمونږ قوميت او د هغه بنسټ

زما مسلمانه وروره راځه چې سره يو ځای  د ستر هللا پاک له عزت نه ډک غږ ته غوږ شو چې له 

د اسمان له لوړو د  کومې ورځې چې جبريل اميڼ زمونږ نړۍ ته رارسولی تر ال نهايته او بې پايه پورې

ځمکې تر تله  انګازې کوي او واړو اسمانونو ، ځمکې، او د ځمکې مخلوقاتو ورته غوږ اېستلی، هغه 

غږ ته چې هر ايمان واال ته د عزت، شرف او وياړ لوړ مفاهيم ورکوي. هغه غږ چې هللا پاک ورته 

ُ َوِليُّ الهِذيَن آَمنُوا .  . خلود او تلپاتې توب ليکلی: َّللاه

هو، هو ورور جانه دا ستا د پالونکي رب غږ ده، نو لبيک زما ربه لبيک! ثنا او ستاينې ټولې ستا 

 دي، حمد او شکر د تا دی، مونږ ستا د شان وړ ثنا ستاينې څخه پاتې راغلي يو!

په ريښتيا چې همدا ته د مؤمنانو دوست او ملګری يې، او همدا ته د اسالم د داعيانو  او خادمانو 

تړ او مرستندوی يې او د هغو مظلومانو ننګه او دفاع کوې چې په خپلو کورو کې پرې جګړې مال

 وشوې، او له خپل کلي او وطن څخه ووېستل شول. 
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هغه برالسی او عزتمن دی چې تا ته پنا دروړي، او هغه بريالی او بريمن دی چې ستا حريم ته د 

 ننګې او مالتړ چيغه دروړي او پر تا وژاړي!

َ لَقَِويٌّ عَِزيٌز{ ]الحج:}وَ  ُ َمْن يَْنُصُرهُ إِنه َّللاه  [40لَيَْنُصَرنه َّللاه

ژباړه: هللا به ارومروله هغو كسانو سره مرسته وكړي چې هغه دهللا مرسته وكړى ، هللا ډېر 

 زورور او برالسى دى.

لذت واخلو او د هغو هو وروره راځه د قرآن نارو ته غوږ شو، د ستر هللا له آيتونو څخه خوند  او 

په تالوت سره د دې ستر عزت او شرف جمال او جالل د دې ستر کتاب په سپېڅلو پاڼو باندې انځور 

 کړو!

 راشه راشه وروره د هللا پاک آيتونو ته غوږ شو:

ُ َوِليُّ الهِذيَن آَمنُوا يُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر{ ]البقرة: -1  [257}َّللاه

اړه: كوم خلك چې ايمان راوړي د هغو مالتړ او مرستندوى هللا دى او هغوى له ترږمېو نه رڼا ته ژب

 راباسي .

ُ َمْواَلُكْم َوهَُو َخْيُر النهاِصِريَن{ ]آل عمران: -2  [150}بَِل َّللاه

ژباړه: )د هغو خبرې غلطې دي ( حقيقت دا دى چې هللا ستاسې مالتړ اومرستندوى دى او هغه ډېر 

 ښه مددګار دى. 

َكاةَ َوُهْم رَ  -3 ُ َوَرُسولُهُ َوالهِذيَن آَمنُوا الهِذيَن يُِقيُموَن الصهاَلةَ َويُْؤتُوَن الزه  [55اِكعُوَن{ ]المائدة:}إِنهَما َوِليُُّكُم َّللاه

ژباړه: ستاسې ملګري خو په حقيقت كښې يوازې هللا او د هللا پېغمبر او هغه مْومنان دي چې 

 ونه قائموي، زكات وركوي او د هللا په وړاندې سرټيټوونكي دي. لمونځ

الِِحيَن{ ]اْلعراف: -4 َل اْلِكتَاَب َوهَُو يَتََولهى الصه ُ الهِذي نَزه  [196}إِنه َوِلي َِي َّللاه

ژباړه: زما مالتړ او مرستندوى هغه خداى دى چې هغه داكتاب نازل كړيدى او هغه د ښو خلكو 

 مالتړ كوي.

ِ فَْليَتََوكهِل الُْمْؤِمنُوَن{ ]التوبة -5 ُ لَنَا ُهَو َمْواَلنَا َوعَلَى َّللاه  [51:}قُْل لَْن يُِصيبَنَا إاِله َما َكتََب َّللاه

ژباړه: دوى ته ووايه " مونږ ته هېڅكله څه ) ضرر ياښېګڼه ( نه رسيږي مګر هغه چې هللا راته 

 مْومنان بايد په هماغه توكل وكړي." ليكلي دي، هماغه هللا زمونږ موالدى ، او
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ِ اَل َخْوٌف عَلَْيِهْم َواَل ُهْم يَْحَزنُوَن ) -6 هقُوَن{ ]يونس:62}أاََل إِنه أَْوِليَاَء َّللاه ، 62( الهِذيَن آَمنُوا َوَكانُوا يَت

63] 

يمان يې ژباړه: واورئ ! څوك چې د هللا دوستان دي، پر هغو كومه وېره او كړاْو نشته. هغوى چې ا

 راوړيدى او د تقوى كړنالره يې غوره كړيده. 

َ َمْولَى الهِذيَن آَمنُوا َوأَنه اْلَكافِِريَن اَل َمْولَى لَُهْم{ ]محمد: -7  [11}ذَِلَك بِأَنه َّللاه

ژباړه: داد دې لپاره چې دمْومنانو مالتړ او مرستندوی هللا دى او د كافرانو هيڅ مالتړ او مرستندوى 

 نشته .

نه ګورې چې ستر هللا په دغو آيتونو کې تا خپل ګڼي او ځان ته دې منسوبوي، د خپلې دوستۍ   ته

 فضيلت در کوي او د خپل عزت فيض او برکت در باندې وروي: 

ةُ َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمنِيَن َولَِكنه اْلُمنَافِِقيَن اَل يَْعلَُموَن{ ]المنافقون: ِ اْلِعزه  [8}َوّلِِله

ه: عزت خو ټول يوازې هللا پاک، د هغه پيغمبر او او مؤمنانو لره ده ، خو منافقان هيڅ نه ژباړ

 پوهيږي.

طبراني په المعجم الکبير کې له ابوهريره )رض( څخ روايت کړی امام په مبارک حديث کې چې 

 راځي: 

ُ ُمنَاِدي ا، فَنَادَى: إِن ِ » ي َجعَْلُت نََسب ا، َوَجعَْلتُْم نََسب ا، فََجعَْلُت أَْكَرَمُكْم أَتْقَاُكْم، فَأَبَْيتُْم إِذَا َكاَن يَْوُم اْلِقيَاَمِة أََمَر َّللاه

 «أَْيَن الُْمتهقُونَ إاِل أَْن تَقُولُوا: فاُلُن بن فاُلٍن َخيٌْر ِمْن فاُلِن بن فاُلٍن، فَأَنَا اْليَْوَم َرافٌِع نََسبِي، َوأََضُع نََسبَُكْم , 

ورځ شي نو  هللا پاک به يو اواز کوونکي ته امر وکړي او هغه به غږ کړي: د  ژباړه: چې د قيامت

آدم کهوله! ماهم درته نسب ايښی و او تاسو هم ځان ته نسب ايښی و. ما ستاسو عزتمن هغه څوک 

ګرځولی و چې په تاسو کې تر ټولو زيات متقي و: ان اکرمکم عندهللا اتقاکم. )په تاسو کې د هللا په وړاندې 

وره او عزتمن متقي او پرهېز ګار دی(. خو تاسو نه منله پرته لدې چې ووايئ: فالنی د فالني زوی له غ

فالني د فالني له زويه غوره دی . نو نن به خپل نسب لوړوم او ستاسو نسب به غورځوم! متقيان چېرې 

 دي؟

د خپلو اړيکو  او له همدې کبله د سلفو صالحو فضيلت دا و چې خپل نسب يې هللا پورې تاړه او 

 اعمالو اساس او محور يې د همدغه لوړ نسبت ثبوت او تحقق ګرځولی و، چې يو بل ته به يې ويل: 

 ـه أشــرف أسمــائیال تدعنی إال بيا عبده *** إن
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 څخه په بل څه مه بله، همدا زما تر ټولو لوړ او شريف نوم دی. -د هغه بنده –ما پرته له عبده 

 لی سواه *** إذا فتــخروا بقــيس أوتمـيم أبی اْلسالم ال أب

 زه د اسالم بچی يم بل پالر نه لرم که خلک پر قيس وياړي او که پر تميم!

 تر دې پورته او لوړ عزت نو ر نشته

عزتمنه وروره! خلک خو ځکه پر خپلو نسبونو وياړي چې دخپل پالر نيکه له وياړونو او کار نامو 

خلي او دغه وياړ او شرف د خپل کهول او اوالدې په ارواوو او نفسونو سره ځان وتړي او خوند ترې وا

کې ور ګډ کړي، لدې هاخوا بل مقصد نه لري. اوس نو وګوره چې له هللا پاک سره ستا په نسب او نسبت 

 ِ ةَ ّلِِله کې د شرف مجد او عظمت هغه لوړ مفاهيم نشته چې خلک يې هيلې کوي او ارمانونه!}فَإِنه اْلِعزه

[ نو عزت خو ټول د هللا پاک دی.او آيا دغه نسب او نسبت ستا نفس او اروا  لوړ 139ِميع ا{ ]النساء:جَ 

 عليين ته نه پورته کوي؟ او له دعوتګرو سره د پورته کېدو او کار کولو روحيه نه در کوي.

ه هللا لدې لوړ شرف او لدې پورته فضيلت چېرې دی چې ته خپل ځان رباني )هللا واال( ومومې، ل

 سره دې اړيکه وي، او هغه ته منسوب وې؟

هللا پاک د يوې خبرې څه ښه ويلی دي: }َولَِكْن كُونُوا َربهانِي ِيَن بَِما كُْنتُْم تُعَل ُِموَن الِْكتَاَب َوبَِما كُْنتُْم 

 [79تَدُْرسُوَن{ ]آل عمران:

ددې كتاب غوښتنه ده چې ژباړه: هغه به همدا ورته ووايي چې خداى پالونكي شئ لكه څنګه چې 

 تاسې د هغه زده كړه او ښوونه كوئ.

 د ځواک ستره سرچينه

هللا پاک ته په نسبت کې يوه بله معنا هم پرته ده چې يوازې هغه څوک يې درک کوي چې پدې 

نسبت کې ژور فکر وکړي، هاغه له ايمان څخه عام فيض او هاغه په بري باندې باور، هاغه چې زړه 

ډاډ او اطمينان څخه ډکوي چې بيا له ټولو خلکو څخه نه وېرېږې او د ټولې نړۍ پروا نه  او سينه دې له

 ساتې، آن که وغواړي ستا عقيدې  اصولو او مبادئو ته زيان هم واړوي:

ُ َونِْعَم اْلَوِكيُل{ }الهِذيَن قَاَل لَُهُم النهاُس إِنه النهاَس قَْد َجَمعُوا لَكُْم فَاْخَشْوهُْم فََزادَهُْم إِيَمان ا َوقَالُ  وا َحْسبُنَا َّللاه

 [173]آل عمران:

ژباړه: هغه كسان چې خلكو )منافقانو( ورته وويل چې " ستاسې پر خالف لويې لښكرې راغونډې 

شوېدي، له هغو نه ووېرېږئ " ؛ نو ددې په اورېدو يې نور هم ايمان پياوړى شو او هغو ځواب وركړ 
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 دى او هماغه ډېر ښه كار جوړوونكى دى. چې زمونږ له پاره خداى كافي

په همدې خاطر به د هغه وړوکي مؤمن ټولګي چې په هللا پاک او دهغه په واليت او نصرت يې 

پوخ باور درلود يو تن به  په مېړانه او زړورتيا د يو ستر مغرور او سر تر پايه په وسلو پټ لښکر مخ ته 

 لرله. ځکه هغه له هللا پاک پرته له هيچا څخه نه وېرېده.لکه غر والړ و او هېڅ ډول وېره يې ترې نه 

هو له دې څخه ستر  ځواک او قوت بل څه کېده شي چې کله د يو مؤمن زړه کې د هللا پاک د 

 نصرت او غلبې احساسات او ولولې څپې وهې:

ُ فاََل َغاِلَب لَُكْم{ ]آل عمران: مرستندوى وي نو هېڅ قوت  [ ژباړه: كه  هللا مو160}إِْن يَْنُصْركُُم َّللاه

 درباندې برالسه كيداى نه شي.

 زمونږ قوميت نړيوال دی 

مونږ د نړۍ وال قوميت څښتنان يو او زمونږه قوميت نړۍ وال نسبت لري. دا چې مونږ هللا پاک ته 

ځان منسوبوو او خلک ټول د هللا پاک بولو  پدې کې د اجتماعي لوړ والي يو ستر مفهوم پروت دی کوم 

د ولسونو تر منځ ملګرتوب، دوستي او وروري راولي اوهغه تعصب او نشنلزم له منځه وړي کوم  چې

چې په انساني ټولنو کې د نفرتونو، ځان غوښتنې او دښمنيو اورونه بلوي. نو دا ښه نده چې نړۍ وال په 

 قوت سره د هللا پاک پر بيرغ سره را ټول شي؟

 پرونۍ هيلې د نن کليانې دي

کيږي چې مسلمانان دغه خبرې اوري، کېدی شي دغه مفهوم ورته تر اوسه پورې ښه ډېره موده 

روښانه او زړه ته د لوېدو نه وي، او کېدی شي پوښتنه مطرح شي: اخوان المسلمين ولې داسې څه وايي 

 چې هغه کېدونکي ندي او واقعيت نشي موندلی؟ دوی ولې خوبونه ويني او په خيال کې الوزي؟

ان او اسالم ورونو لږ واورئ: نن چې تاسو څه شي ته غير ممکن، خيال او محال وايئ نو زما د ايم

دا دصحابه کرامو په وړاندې بديهي، روښانه او په ډېره اسانۍ سره السته راتلونکي اهداف و، او تر څو 

 ستاسو دغه  نظر او تصور سم نشي نو ستاسو کوښښ، دعوت او جهاد به ثمره ونلري!

لمانانو څې د لومړي ځل له پاره قرآن واورېد او ويې لوست نو همدغه معنا يې ترې هو لومړنيو مس

 واخيسته کومه چې اوس تاسو ته پرې ټينګار کوم او تاسو ته پرې قناعت درکول غواړم.

زه تاسو ته په پوره صراحت خبره کوم چې د اخوان المسلمين همدغه عقيده ده، په همدغې عقيدې 

غه هيلې يې په زړونو کې دي، او په همدغې عقيدې باندې به له دنيا څخه باندې ژوند کوي، همد

 رخصتيږي.نو آيا :
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ِ َواَل يَكُونُوا َكاله  ِ َوَما نََزَل ِمَن الَْحق  ِذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن }أَلَْم يَأِْن ِللهِذيَن آَمنُوا أَْن تَْخَشَع قُلُوبُُهْم ِلِذْكِر َّللاه

 [16لَْيِهُم اْْلََمدُ فَقََسْت قُلُوبُُهْم َوَكثِيٌر ِمنُْهْم فَاِسقُوَن{ ]الحديد:قَْبُل فََطاَل عَ 

ژباړه: ايا ايمان راوړونكو لپاره التر اوسه پورې هغه وخت ندى راغلى چې دهغو زړونه دهللا له 

ي ذكرنه ويلى شي او دهغه د نازل كړي حق په وړاندې سر ښكته كړي او هغوى دهغو خلكو په څېر نش

چې هغو ته مخكښې كتاب وركړشوى و، بيا چې يوه اوږ ده موده ورباندې تېره شوه نو  دهغو زړونه 

 سخت  شول او نن له هغونه زياتره فاسقان شويدي ؟

خوږو ورونو! چې پدې خبره مو سره اتفاق وکړ نو بيا پوه شئ چې هللا پاک ته زمونږ او ستاسو 

او رسالت قدر او قېمت ته پام ور واړوو کوم چې هللا پاک  منسوبېدل پر مونږ فرضوي چې د هغې دندې

زمونږ پر اوږو ايښی ، مټې ورته راونغاړو او د هر ډول سرښندنو له پاره مال وتړو! نو تاسو دې کارته 

 چمتو ياستئ؟؟؟

 

 مونږ خلک څه شي ته رابولو؟

(۴) 

 څو د پيغمبر وارث او الروی شې!

ُسوُل َعلَْيُكْم »  «َشِهيًداَويَُكوَن الرَّ

 څو پيغمبر پر تاسو شاهد او ګواه وي.

ګرانه وروره دا هغه رسالت ده چې هللا پاک در په غاړه کړی او دهغه د سرته رسولو په الر کې يې 

د دعوت او جهاد امر درته کړی دی څو د خپل ستر پيغمبر دعوت  په رسولو او خپرولو د هغه وارث او 

شي او هېڅ ډول فتنه او فساد پاتې نشي. َحتهى اَل تَكُوَن فِتْنَةٌ َويَكُوَن الروی شې، د هغه راوړی شريعت پلی 

.ِ يُن ّلِِله  الد ِ

 د مسلمان دنده او رسالت

هللا پاک د يو ريښتيني مؤمن رسالت او دنده د خپل کالم په يوه مبارک آيت کې خالصه کړې او بيا 

يادونه کړې ده، هللا پاک د )حج( په سورت کې  يې د قرآن کريم په ګڼو آيتونو کې په مکرره توګه د هغه

 فرمايي:

ِ 77}يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا اْرَكعُوا َواْسُجدُوا َواْعبُدُوا َربهكُْم َواْفعَلُوا الَْخْيَر لَعَلهُكْم تُْفِلُحوَن ) ( َوَجاِهدُوا فِي َّللاه
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اُكُم اْلُمْسلِِميَن ِمْن قَْبُل َحقه ِجَهاِدِه ُهَو اْجتَبَاُكْم َوَما َجعََل َعلَيْكُ  يِن ِمْن َحَرجٍ ِملهةَ أَبِيُكْم إِْبَراِهيَم ُهَو َسمه ْم فِي الد ِ

سُوُل شَِهيد ا عَلَيُْكْم َوتَكُونُوا ُشَهدَاَء َعلَى النهاِس فَأَقِيُموا الصهاَلةَ َوآتُوا الزه  ِ َوفِي َهذَا ِليَكُوَن الره  َكاةَ َواْعتَِصُموا بِاّلِله

 [78، 77هَُو َمْواَلُكْم فَنِْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم النهِصيُر{ ]الحج:

: اى مؤمنانو! ركوع  اوسجده وكړئ، دخپل رب بندګي وكړئ او ښې چارې  سرته ورسوئ ژباړه

 ښايي چې  برى درپه برخه شي.

د خپل كار  دهللا په الركښې هماغسې جهاد وكړئ  لكه څنګه چې د جهاد كولو حق دى . هغه تاسې

لپاره غوره كړي يئ او په دين كښې ئې پرتاسې  څه تنګي نده راوستې ، ثابت اوسئ د خپل پالر  ابراهيم 

پر ملت،  هللا مخكښې هم ستاسې نوم ) مسلمان ( ايښى و اوپدې ) قرآن ( كښې هم )ستاسې همدغه نوم 

ئ نولمونځ قائم كړئ ، زكات دى ( ترڅو چې پېغمبرپرتاسې شاهد وي او تاسې پرخلكو  شاهدان اوسِ 

وركړئ اوپه هللا پورې ځان مربوط  كړئ ، هغه ستاسې موال دى هغه ډېر غوره موالدى او ډېر غوره 

 مرستندوى.

لکه د سهار روښانه او روڼ لمر څومره ښکاره، څرګند او صفا غږ دی! او څومره ښايسته، خوږ 

 ننوځي او زړونو ته ور کوزيږي!او زړه راښکونکی غږ دی چې پرته له اجازې غوږونو ته 

نو آيا د هللا پاک دغه کالم تر دې د مخه مؤمنانو ندی اورېدلی؟ او که اورېدلی يې دی خو زړونو ته 

 يې قلپونه پراته دي نه خبره ورته لوېږي او نه په څه باندې غور کوي؟

د اسالم ستره  هللا پاک مؤمنانو ته امر کوي چې رکوع وکړي، سجده وکړي، لمونځ وکړي کوم چې

نښه، د دين ستنه او د عبادت زړه دی. هللا پاک امر کوي چې د يوه هللا عبادت وکړي او  هېڅوک ورسره 

شريک او برخوال نکړي، او څومره يې چې توان او وسه وي د خير ښېګڼې چارې سرته ورسوي او له 

ی شي هغه سره بيا د شر او ناکاره چارو څخه ځان وژغوري، ځکه څوک چې په خير ښېګڼه روږد بديو

او بدې فکر نه وي، د خير ښېګڼې پيل خو له همدې څخه دی چې شر او بدي پرېږدي. او د دې ټولو په 

پای کې يې د دوی فالح، نجات او بری وګرځاوه )لعلکم تفلحون( څومره لڼډه او  ورسره کافي او شافي 

 خبره!

که هغه ځانته ګوښی وي او که له ډلې او دغه ده د مسلمان دنده او رسالت چې تر سره يې کړي، 

 جماعت سره وي.

 د بشريت حق

بيا هللا پا ک دوی ته امر وکړ چې د دې دين په نشرولو او خپرولو سره د هللا په الر کې جهاد وکړي، 

لومړی په دليل او منطق سره دين خپور کړي او که چا د دين د خپرېدو په وړاندې د زور زياتي الر 
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 په تورې او وسلې سره. نيوله نو بيا

 والناس ان ظلموا البرهان واعتسفوا

 فالحرب اجدی علی الدنيا من السلم

که خلکو له دليل او برهان سره ظلم او ناروا پيل کړه نو بيا دوی له پاره سوله نه، جګړه ډېره ښه چاره 

 ده!

 د ځواک په واسطه د حق ساتنه

وره الر ده، خو څومره به ال ښه وي چې زور او حق چا څه ښه ويلي دي: )زور د حق السته راوړلو غ

 سره څنګ په څنګ روان وي(.

هو د اسالم د خپراوي جهاد که له يوې خوا د اسالم د مقدساتو د ساتنې او حفاظت اړتيا ده له بلې خوا د 

هغه لمانځه، روژې، زکات . . په څېر يوه مستقله فريضه هم ده چې هللا پاک پر مؤمنانو حتمي کړې ده، 

ته بلنه کوي او پدې هکله د هيچا عذر نه مني تر څو پورې چې په هغه کې د دې کار وسه او توان وي. د 

 هللا پاک له ګواښ او تهديد، نصيحت او موعظې څخه ډک دې کالم ته زير شئ:

 ِ  [41{ ]التوبة:}اْنِفُروا ِخفَاف ا َوثِقَاال  َوَجاِهدُوا بِأَْمَوالُِكْم َوأَْنفُِسكُْم فِي َسبِيِل َّللاه

ژباړه: ووځئ كه سپك يئ كه درانه، او د هللا په الر كښې په خپلو مالونو او په خپلو سرونو سره جهاد 

 وكړئ،داستاسې له پاره ډېره ښه ده كه تاسې پوهېږئ.

ور پسې هللا پاک پر مؤمنانو باندې د اسالمي دعوت د خپراوي د دې ستر جهاد د فرض کېدو راز او 

ي او فرمايي چې په اصل کې هللا پاک مؤمنان د خلکو له منځ نه د خپلو بندګانو د ژوند چارو حکمت بيانو

د سنبالښت او کنترول د وصايت او سر پرستۍ له  پاره غوره کړي دي څو په ځمکه کې د هللا پاک ځای 

د دين او ناستي او خليفه ګان وي، د خلکو د ژوندني نظام سنبالوونکي او کنترولوونکي وي، د هللا 

شريعت ساتونکي او امناء وي، او د دين او شريعت په دعوت او خپرولو کې د هغه داستازي محمد صلی 

 هللا عليه وسلم  وارثان وي. 

دين يې ورته اسانه کړی، شريعت يې ورته مضبوط کړی او په هغه کې يی له هر زمان او مکان سره د 

ی کې ټولو نړۍ والو ته يو شان د قبول وړ وي جوړښت صالحيت ايښی دی څو په هر وخت او هر ځا

 او خپلې هيلې او اميدونه پکې ومومي:

اُكُم اْلُمْسلِمِ  يِن ِمْن َحَرجٍ ِملهةَ أَبِيُكْم إِْبَراِهيَم هَُو َسمه يَن ِمْن قَْبُل َوفِي َهذَا }هَُو اْجتَبَاُكْم َوَما َجعََل عَلَْيُكْم فِي الد ِ
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سُوُل َشهِ   [78يد ا َعلَيُْكْم َوتَكُونُوا شَُهدَاَء َعلَى النهاِس{ ]الحج:ِليَكُوَن الره

ژباړه: هغه تاسې د خپل كار لپاره غوره كړي يئ او په دين كښې ئې پرتاسې  څه تنګي نده راوستې ، 

ثابت اوسئ د خپل پالر  ابراهيم پر ملت  هللا مخكښې هم ستاسې نوم ) مسلمان ( ايښى و اوپدې ) قرآن ( 

 )ستاسې همدغه نوم دى ( ترڅو چې پېغمبرپرتاسې شاهد وي او تاسې پرخلكو  شاهدان اوِسئ.كښې هم 

دا هغه اجتماعي رسالت دی چې هللا پاک مؤمنانو ته پرې امر کړی څو يو موټی او يو قوت شي او يو 

منظم او مهربانه لښکر شي چې انسانيت د ضالل او جهالت له تيارو څخه د اسالم د رڼا په لور 

 خوځوي.و

 د شپې پرهېزګاره عبادت کوونکي او د ورځې پر اس سپاره مجاهدين

 )رهبان الليل و فرسان النهار(

هللا پاک د مؤمنانو د فردي مکلفيتونو لکه لمونځ، روژه . . او اجتماعي مکلفيتونو لکه دعوت، جهاد . . 

،او عقيده خو د دواړو له پاره ترمنځ اړيکه بيان کړې ده چې لومړی د دوهم له پاره مقدمه او وسيله ده

 اساس او بنسټ دی.

بنا پر دې په فردي عبادتونو او مکلفيتونو مشغولتيا چاته د اجتماعي مکلفيتونو د پرېښودو  جواز نه 

ورکوي لکه څرنګه چې اجتماعي فريضې او مکلفيت سره بوختتيا د فردي مکلفيتونو د پرېښود اجازه نه 

 ورکوي.

او دقيقه خبره ده، په رښتيا چې د هللا نه ښايسته خبره بله خبره نشته: ومن احسن  سبحان هللا څومره قوي

 من هللا حديثا؟!

مسلمانانو ! د خپل رب عبادت او د هغه د دين د حاکميت او سر لوړۍ له پاره دعوت او جهاد ستاسو د 

و که نيمګړی مو سرته ژوندانه دنده او رسالت دی. که مو پوره سرته ورساوه نو بيا به بريالي ياست ا

 ورساوه او يا مو بېخي پرېښود نو د هللا پاک دغه آيت ته غوږ شئ:

{ ]المؤمنون:115}أَفََحِسْبتُْم أَنهَما َخلَْقنَاُكْم َعبَث ا َوأَنهكُْم إِلَْينَا اَل تُْرَجعُوَن ) ُ اْلَمِلُك اْلَحقُّ  [ 116، 115( فَتَعَالَى َّللاه

وه چې مونږ تاسې بابېزه پيداكړي  ياست او زمونږ لوري ته  ستاسې هېڅكله ژباړه: ايا تاسې انګېرلې 

راګرځېدل نشته؟ نولوړ او پورته دى  هللا، حقيقي پاچا، له هغه پرته بل هېڅ كوم خداى  نشته، دعزتمن 

 عرش څښتن دى.

هللا په بندګانو چې د  –د همدغې معنا په خاطر د رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  د صحابه کرامو په اړه 
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راغلي چې: )رهبان الليل و فرسان النهار(.)اخرجه  -کې تر پيغمبرانو وروسته غوره او صالح سلف و

 الطبرانی فی الکبير( د شپې زاهدان او عابدان او د ورځې بيا د اسونو پر شا الوتونکي تورزن مجاهدين!

و والړ ږيره يې په موټي کې نېولې لکه د شپې په زړه کې به يې ګورې چې په خپله مصلی باندې په تهجد

مار چيچلي تاويږي، غريو نيولی سلګۍ وهي او ژاړي، له دنيا سره په جنګ دی او ورته وايي: )يا دنيا 

غری غيری( )اخرجه احمد فی فضايل الصحابة( دنيا: کوم بل څوک تېر باسه! او چې سبا شي او 

ين زمری وي، د ننګ او مېړانې پر نيلي سپور وي، مجاهدينو ته د بريد غږ وشي نو بيا يې ګورې چې ش

 لک ښامار پشنيږي او غړمبيږي او د جګړې ډګر ټول له ځان سره لړزوي!

زما ربه د دنيا او د هغې د چارو او د آخرت او دهغه د روحانيت تر منځ څه نا اشنا ورته والی او څه 

 عجيب او غريب تنسيق او تنظيم راغلی؟ 

 م دی چې دواړه يې پدې ښکلې او ښايسته بڼه سره يو ځای کړي دي!په ريښتيا چې دا اسال

 د اصالح او الرښوونې فتوحات

چې کله رسول هللا صلی هللا عليه وسلم د خپل لوړ ملګری په لور  –صحابه کرام دهمدغې معنا له پاره 

ه السو کې، دليل د ځمکې هر لور ته د اسونو پر زينونو ووتل، قران يې په سينو کې و، تورې يې پ -الړ

او حجت يې د ژبو په څوکو اسانه او روښانه ثبت و، خلک يې له درې خبرو څخه د يوې منلو ته رابلل: 

اسالم راوړل، اسالمي نظام ته غاړه ايښودل، او په پای کې جګړه. که به چا اسالم راووړ هغه به يې 

رابر و، که به اسالمي نظام ته تسليم شول ورور و، په ګټه، تاوان، امتياز او مسئوليت کې به يو شان او ب

او جزيه به يې ومنله نو د مسلمانانو په عهد او ذمه کې به و،  دهغه تړون او عهد به يې رعايتاوه، حقوق 

به يې ادا کول او ټول شرائط به يې پوره کول. او که به چا په جګړې الس پورې کړ نو جګړه به يې 

ُ إاِله أَْن يُتِمه نُوَرهُ{ ]التوبة:ورسره وکړه څو پورې به چې هللا پ  [ 32رې برالسي کړل. }َويَأْبَى َّللاه

دوی دا کارونه د قدرت، نوم او شهرت له پاره ندي کړي، د هغوی په وړاندې د دې شيانو بې ارزښتي او 

ن له بې اهميتي ټولو ته په ډاګه ده. هو د اسالم دين دهغوی له سرونو او فکرونو څخه دغه پرېوتي شيا

منځه وړي و کوم چې نن سبا پرې يو شمېر ولسونه د يو شمېر نورو ولسونو په ځپلو او تباه کولو سره 

 مزې او چړچې کوي.

يو تن به يې خليفه و، دومره معاش او تنخوا به ورکول کېده څومره چې بل چا ته ورکول کېده، نه به له 

و يقين له جالل او هيبت څخه بل شي نه سره جال دوی لوړ او نه به له دوی معتبر و او پرته د ايمان ا

 کول!

دا کار د مال او دولت تر السه کولو له پاره هم نه و، د هغوی به يوه څپک ډوډۍ بس وه چې لوږه يې 
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مړه کړي او يو غوړپ اوبه يې بس وې چې خپله تنده پرې ماته کړي، روژه ورته خوږ عبادت و، لوږه 

د لباس برخه يې همدومره وه چې خپل عورت پرې پټ کړي . . او قرآن يې له مړښت نه زياته خوښوله، 

 به يې ورته ويلې: 

ى لَُهْم{ ]ماُر َمثْ }َوالهِذيَن َكفَُروا يَتََمتهعُوَن َويَأُْكلُوَن َكَما تَأْكُُل اْْلَْنعَاُم َوالنه   [ 12حمد:و 

ښاك كوي ، دڅارويو په شان خوراك څژباړه: او كافران فقط د دنيا د څو ورځني ژوندانه خوندونه اخلي 

 او دهغو وروستى استوګنځى دوزخ دئ.

 او پيغمبر به يې ورته ويلې: 

ْرَهِم َواْلقَِطيفَةِ » ينَاِر َوالد ِ  هالک د شي د دينارو بنده ، د دراهمو بنده، او د لباس بنده. 2.«تَِعَس َعْبدُ الد ِ

ه و وتي. و سلطنت، او ښکيالک او نيواک له پاره نبنا پر دې هغوی له کلي کور څخه د مال دولت، جاه ا

 بلکې هغوی خپل ځانګړی رسالت تر سره کاوه، د دوی د پيغمبر رسالت، کوم چې دوی ته يې امانت

 پرېيښي و او د هغه د پر ځای کولو له پاره يې د جهاد او سر ښندنې امر ورته کړی و:

ينُ  ِ{ ]اْلنفال: }َحتهى اَل تَكُوَن فِتْنَةٌ َويَكُوَن الد ِ  [39كُلُّهُ ّلِِله

 ژباړه: څو فتنه پاتې نشي او دين او نظام ټول د هللا پاک شي.

 هاغه وخت رارسېدلی چې يو له بله سره پوه شو

 مان د هغهتېرو مسلمانانو له پخوا څخه خپل رسالت پېژندلې و، شپه او ورځ يې کار کاوه او  د هغوی اي

ره مختلف سۍ ته هڅول. نن سبا مسلمانان د خپل رسالت په پېژندلو کې له پاره هر ډول سرښندنې او قربان

کته جوړه او يوه خوله نه دي، هغو له خپل رسالت څخه د ناستې او غفلت له پاره له تاويلونو څخه ښه ن

د  کړې ده، ځنې وايي: د کار او جهاد وختونه تللي دي! ځنې به دې همت درمات کړي او وبه وايي:

و څه اوراد ونه تړلي دي او هېڅ شی په الس کې نلري. ځنې بيا سبا او بېګا کې د ژبې د سرمسلمانانو الس

 انع دي او هغه هر څه ګڼي.ق-اسه يې کوي پچې د زړه له -او اذکارو او په څو رکعته عبادت باندې 

 نه، نه،مسلمانانو ورونو! قرآن کريم ستاسو په منځ کې دی او در باندې غږ کوي چې: 

ِ َوَرسُوِلِه ثُمه لَْم يَْرتَابُ }إِنهمَ  ِ أُولَئَِك ُهُم الِِهْم َوأَْنفُِسِهْم فِي َسبِيهَدُوا بِأَْموَ وا َوَجاا الُْمْؤِمنُوَن الهِذيَن آَمنُوا بِاّلِله ِل َّللاه

اِدقُوَن{ ]الحجرات:  [15الصه

                                                           

نَِةااْلَماِل.بَاصحیح البخاری؛  -2  باَماايُ ت ََّقىاِمْناِفت ْ
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ايمان راووړ  بيا هغوى څه ژباړه: په  حقيقت كښې خو مؤمنان هغه دى چې پر هللا او د هغه پر پيغمبريې 

 شك ونكړ او په خپلو مالونو او سرونو سره يې دهللا په الره كښې جهاد  وكړ همغوى ريښتوني خلك دي.

 او همداسې سنت، رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمايي: 

ْرَهِم َوتَبَايَعُوا بِالِْعينَِة َوتَبِعُو» ينَاِر َوالد ِ ا أَذْنَاَب اْلبَقَِر َوتََرُكوا اْلِجَهادَ فِي َسبِيِل هللاِ أَدَْخَل هللاُ إِذَا َضنه النهاُس بِالد ِ

رواه اْلمام أحمد فی مسنده، والطبرانی فی الکبير . «تعالی َعلَيِْهم ذاُلا اَل يَْرفَْعهُ َعْنُهْم َحتهى يُراِجعُوا ِدينَُهمْ 

 والبيهقی فی شعب اْليمان عن عبدهللا بن عمر.

ې خلک په دينارو او درهمو بخل وکړي، په )عينه( بيع سوداګري وکړي، او د غويو په ژباړه: کله چ

لکيو پسې سي او د هللا په الر کې جهاد پرېږدي نو هللا پاک پرې داسې ذلت را پرې باسي چې څو خپل 

 دين ته ور ونه ګرځي ترې پورته کوي يې نه.

ر وپلوري او بيا يې سمدالسه له هغه څخه په لږ )عينه بيع دې ته وايي چې يو څوک يو مال پر چا په پو

 قېمت په نغدو  بېرته وپيري(.

او په فقه کې هم، که هغه د فقهې پخواني کتابونه دي او که معاصر، تاسو لولئ چې څه وخت جهاد فرض 

کفايي وي او څه وخت فرض عين؟ او ښه يې په معنا او حقيقت باندې پوهېږئ. نو بيا دغه عاطل او باطل 

 الت په څه اساس، او دغه مات ذهنونه او ناهيلې زړونه د څه لپاره؟ح

 مسلمانانو ورونو! دا د تکوين او جوړښت عصر دی، ځانونه جوړ کړئ څو امت جوړ شي!

دغه ستره فريضه او لوړ رسالت له تاسو څخه په ايمان جوړ نفسونه او روغ رمټ زړونه غواړي، نو مو 

 بوطتيا له پاره کار وکړئ.د ايمان د تقويې او زړونو د مض

دغه فريضه له تاسو څخه سرښندنه او مال قربانول غواړي، دېته ځانونه چمتو کړئ، تاسو سره چې څه 

هم دي فنا کيږي او د هللا پاک په وړاندې چې څه دي تلپاتې دي او پای نلري، او هللا خو هسې هم له 

 ندې پېرلې دي.مؤمنانو څخه د دوی نفسونه او مالونه پر سورور جنت با

که تاسو زما پر خبره باور وکړ بلکې د خپل رب او خپل پيغمبر خبره مو ومنله او د دې ستر رسالت اداء 

ته مو مټې بډ وهلې او دې سپېڅلې دندې پر ځای کېدو ته مو مال وتړله او ځانونه مو ورته چمتو کړل نو 

او نيکمرغي. او که مو لدې کاره انکار وکړ په دنيا کې يې بدله عزت او واکمني ده او په آخرت کې جنت 

او په خپل غفلت او بې تفاوتۍ کې پاتې شوئ نو په دنيا کې به مو بدله ذلت، سپکاوی او له منځه تلل وي 

 او په آخرت کې لمبې وهونکی اور!

ا َغْيَرُكْم ثُمه اَل يَكُونُوا أَْمثَالَُكْم )  سورةمحمد  (38َوإِْن تَتََولهْوا يَْستَْبِدْل قَْوم 



www.eslahonline.net                                                                                            يلد امام حسن البناء رسا         

50 
 

ژباړه: كه تاسې مخ واړوئ نو هللا به ستاسې په ځاى كوم بل قوم راولي او هغوى به بيا ستاسې په څيرنه 

 وي.

ښايي اوس پوه شوي ياستئ چې مخکې ما وويل چې دهغې دندې او رسالت قدر او قېمت وپېژنئ چې هللا 

 نې او قربانۍ ته چمتو کړئ.پاک تاسو ته پر اوږو کړی دی او خپل ځانونه د هغه لپاره سرښند

 

 مونږ خلک څه شي ته را بولو؟

(۵) 

 د ځان تغيير د ټولنې د تغيير بنسټ

َ اَل يُغَي ُِر َما بِقَْوٍم َحتَّى يُغَي ُِروا َما بِأَْنفُِسِهْم{ ]الرعد:  [ 11}إِنَّ َّللاَّ

ل اوصاف نه وي بدل ژباړه: حقيقت دا دى چې هللا د هېڅ قوم حالت نه بدلوي تر څو پورې چې هغوى خپ

 كړي. 

په تېرو برخو کې مو د اخوان المسلمين ځنې افکار بيان کړل، پدې منځ کې يو لړ مناسبتونه داسې راغلل 

چې ما بايد لوستونکوته د هغو په اړه په خپل وخت کې ارومرو څه ويلي وای، او دادی زه اوس خپلې 

ړي چې الهم د اخوان المسلمين د فکر په لومړنۍ موضوع ته ورګرځم څو مو هغه دوستان  ښه درک ک

 اړه پوښتنې کوي که څه هم د اخوان فکر دومره روښانه ده چې د پوښتنې ځای پکې نشته.

ما مخکې څرګنده کړه چې اخوان المسلمين غواړي څو مسلمانان هللا پاک سره په خپلې اړيکې او نسبت 

غمبر صلی هللا عليه وسلم يې ورته ر ا پريښې ووياړي، پر هغه له برم نه ډګ ميراث افتخار وکړي چې پي

 دی، هغه د ټول انسانيت د هدايت او الرښونې ميراث.

ما ويلي و چې مونږ غواړو څو مسلمانان د دغه ستر ميراث ارزښت او عظمت په ريښتينې توګه درک 

او هغه  کړي، هغه دنده او رسالت وپيژني چې د هغه پر وړاندې د دوی د هر يوه پر اوږو پروت دی،

اثر وپيژني چې په دنيا او آخرت کې پر هغه باندې مرتب کيږي، او ما درته هغه رسالت روښانه کړ او 

هاغه دنيوي او اخروي پايلې مې څرګندې کړې چې د دغه رسالت  او دندې په سرته رسولو او عملي 

 کولو او له هغه څخه پر ناسته او الس په سر کيدو باندې منځ ته راځي.

ځايه ټول قناعت ته سره ورسيدو او هغه څه مو ومنل او پرې متفق شو چې د اخوان المسلمين له تر دې 

نظره مو وړاندې کړل کوم چې د هللا په کتاب او د پيغمبر په سنتو ثابت او دليل او برهان سره تائيد دي. 
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 پدې هکله يواځې دوه ډوله خلک شک کولی شي: 

ره نه وي خړوب شوی او د هللا پاک د کتاب )قرآن کريم( له يو هغه چې زړه يې د اسالم په روح س

 اهدافو او مقاصدو څخه ناخبره وي او هغه يې نه وي پېژندلي.

دوهم هغه څوک چې دا هر څه يې درک کړي وي خو د ارادې ضعف او د همت ټيټوالي له کار او 

 فعاليت څخه کښېنولی وي. 

خلک نشو ګڼلی کوم چې هغوی سره تګ راتګ لرو او د  هو درېمه ډله هم سته چې مونږ يې هيڅکله خپل

خولې او زړه خبره مو سره شريکه ده. دوی هغه څوک دي چې غواړي په خپلو پوکيو سره د هللا پاک 

 رڼا مړه کړي او هللا خو ارومرو خپله رڼا بشپړوي )و يابی هللا اال ان يتم نوره(.

ې ډلو څخه دې وي او زه پدې باور يم  چې چا هم په زه خپل لوستونکي له دې څخه ډېر لوړ ګڼم چې له د

 اخالص سره دغه معلومات لوستي وي هغه به په بشپړه توګه له مونږ سره اتفاق ولري. 

ګرانه لوستونکيه! اوس نو درته په صراحت سره وايم چې زمونږ دغه نفسونه هغه صالح او وړتيا نلري 

حالت کې خو  هيڅ يو لوړ هدف هم نشي ترالسه  چې دغه ستر هدف دې تر السه کړی شي بلکې پدغه

 کولی!

 له کوم ځايه پيل وکړو؟ 

واقعيت دادی چې امتونه جوړول، ولسونه روزل، اهداف السته راوړل او هيلو ته رسېدل او د 

اصولو او مبادئو احترام او لوړاوی له هر څه نه مخکې هغه ولس څخه چې ددې هڅه کوي ا و لږ تر لږه 

څخه چې د دغه ستر رسالت داعيه او بلنه پر غاړه لري يو ستر روحي او معنوي ځواک  له هغه جماعت

 غواړي چې الندې ټکي له ځانه سره ولري:

غښتلې او نه ستړې کيدونکې اراده، ننګه او وفاچې هيڅ ډول جفا او خيانت ونلري، بې دريغه 

او نه هم کوم ډول بخل. او د اصولو سرښندنه او قرباني چې  نه يې کومه دنيوي طمع  په مخ کې خنډ شي 

او مبادئو ژور فهم، پر هغو پوخ باور او د هغو بشپړ درناوی او  احترام چې د هغو په اړه د هر ډول 

 خطا، انحراف، معاملې او له هغو پرته پر نورو مبادئو  د تېر وتو مخه نيسي.

او معنوي ځواک باندې هو، د انساني نفسونو يواځې پر دغسې ځانګړنو او دغسې ستر  روحي 

اصول او مبادئ جوړيږي، پرمخ تلونکي امتونه روزل کيږي، ځواکمن ولسونه جوړيږي او هغه څوک 

 بيا نوی ژوند ترالسه کوي چې په مودو مودو ترې بې برخې سوی و.

هر ولس او يا لږ تر لږه د هغه قيادت او په هغه کې د اصالح حاملين چې دغه څلور ګوني صفات 
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ورکړي نو هغه ولس يو اللهانده او بېچاره ولس دی چې نه به کوم خير ته الره ومومي او نه به له السه 

کومه خپله هيله ترسهر کړي. او همدايې بس ده چې د خوبونو ، ګومانونو او اوهامو په فضا کې ژوند تېر 

 کړي.

ِ َشْيئ ا{ ]النجم: ق پځاى هېڅ په كار نشي حاو ګومان د [ ژباړه: 28}َوإِنه الظهنه اَل يُْغنِي ِمَن اْلَحق 

 راتالى .

 همدغه د هللا په بندګانو کې د هغه قانون او سنت دی:

َ اَل يُغَي ُِر َما بِقَْوٍم َحتهى يُغَي ُِروا َما بِأَْنفُِسِهْم{  ژباړه: حقيقت دا دى چې هللا د هېڅ قوم  [11الرعد:]}إِنه َّللاه

  پل اوصاف نه وي بدل كړي.حالت نه بدلوي تر څو پورې چې هغوى خ

 او د هللا پاک قانون او دهغه سنت خو بدلون نه مومي: و لن تجد لسنة هللا تبديال. 

ير او همدا هاغه قانون دی چې رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ترېنه پدغه صحيح حديث کې تعب

 کړی دی: 

ْْلََكلَةُ إِلَى قَْصعَتَِها فَقَاَل قَائٌِل َوِمْن قِلهٍة نَْحُن يَْوَمئٍِذ قَاَل بَْل أَْنتُْم يُوِشُك اْْلَُمُم أَْن تَدَاَعى عَلَْيُكْم َكَما تَدَاَعى ا»

ُكْم اْلَمَهابَةَ مِ  ِ ُ ِمْن ُصدُوِر َعدُو  ُ فِ يَْوَمئٍِذ َكثِيٌر َولَِكنهُكْم غُثَاٌء َكغُثَاِء السهْيِل َولَيَْنَزَعنه َّللاه ي قُلُوبُِكْم نُْكْم َولَيَْقِذفَنه َّللاه

ِ َوَما اْلَوْهُن قَاَل ُحبُّ الدُّْنيَا َوَكَراِهيَةُ اْلَمْوتِ   3.«اْلَوْهَن فَقَاَل قَائٌِل يَا َرُسوَل َّللاه

ژباړه: نژدې ده چې ولسونه در باندې داسې را پريوزي لکه وږي چې يو بل د خوړو کاسې ته 

 وويل نه، لږ يو؟ هغه صلی هللا عليه وسلم ورته رابولي، يو چا پوښتنه وکړه : په دغه وخت کې به مونږ

رې و هيبت لېتا سو به ډېر يئ خو  د اوبو د ځګ په څېر به ياستئ، د دښمن له سينو څخه به هللا پاک ستاس

دی؟ هغه  کړي، او ستاسو په زړونو کې به وهن واچوي. نو يوه پوښتنه وکړه: د هللا پيغمبره وهن څه شی

 ه وويل: له دنيا سره مينه او له مرګ څخه وېره.صلی هللا عليه وسلم ورت

و اته نه ګورې چې هغه صلی هللا عليه وسلم د ولسونو د ذلت او خوارۍ المل د هغوی د زړونو 

ودلی دی ښنفسونو ضعف او کمزورتيا، د لوړو انساني اخالقو او د مېړانې او نارينتوب صفتونو نشتوالی 

 مني يې پرېمانه وي!که څه هم شمېر يې زيات او مال او شت

هو کله چې اسالمي امت په مزو او نعمتونو کې اوړي، له هوساينې او عياشۍ سره روږدی شي، د 

ژوندانه له خوږو او خوندونو سره ملګری شي او په مادي ساز او سامان کې ډوب شي، او سختۍ او 

                                                           

 رواه االمام احمد و ابوداود. -3
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د او سرښندنه پرېږدي ربړې ګالل هېر کړي، خطرونو سره الس ګرېوان کېدل او د حق په الر کې جها

 نو داسې بوله چې پر عزت او هيلو يې خاورې واوښتې!

 د دوو ځواکونو ترمنځ

ډېر خلک ګومان کوي چې اسالمي نړۍ مادي ځواک ته: مال، وسايلو، او جنګي سامان آالتو ته 

اړتيا لري څو راپورته شي او له هغو ځواکونو سره ځان برابر او ترې مخکې شي چې د مسلمانانو 

 حقوق يې ترې سلب کړي دي او د هغوی ځمکې او ملتونه يې هضم کړي دي.

يده سمه او مهمه ده، خو تر دې هم زياته مهمه او اړينه هغه روحي او زه وايم د اخبره تر يوه بر

معنوي ځواک دی چې اسالمي نړۍ يې تر السه کړي: پاک او سوتره نفسونه، لوړ او عالي اخالق، خپل 

حقوق پېژندل او پر هغو باور، جدي او پرېکنده هوډ او تصميم، د دندو او مسؤليتونو په الر کې سرښندنه 

، او خپلو موخو او اهدافو ته داسې وفاداري او ننګه چې هم د اسالمي نړۍ باور او اعتماد را او قرباني

ژوندی کړي او هم د صف او کلمې وحدت او يووالی اعاده کړي چې همدا په اصل کې ځواک او قوت 

 رامنځته کوي.

ن راولي، که اسالمي امت خپل حقوق وپيژني او پر هغو باور ولري، په خپلو نفسونو کې بدلو

روحي او معنوي اړخ ته توجه وکړي او خپلو اخالقو او سلوکو ته پاملرنه وکړي نو باور وکړئ چې د 

 مادي ځواک وسايل به پرې له هر لوري را مات شي. او د تاريخ پاڼو دغه خبره ريښتيا کړې ده!

ل دخپلو  روحونو اخوان المسلمين په بشپړه توګه په همدې باندې ايمان لري، د همدې لپاره هغوی ت

په پاکوالي، خپلو نفسونو په تزکيه او تقويه، او خپلو اخالقو او سلوکو په ښه والي او لوړوالي اخته وي. او 

په همدې خاطر په ډاګه او څرګنده دې لورته دعوت کوي او له خلکو څخه غواړي چې د دوی اصول او 

ه اصالح او خپل اخالق او سلوک لوړ او مبادئ ومني او له ټول امت څخه مطالبه کوي څو خپل نفسون

 عالي کړي.

دا د اخوان المسلمين کومه نوې او له ځانه جوړه کړې خبره نده بلکه دا د هغو د نورو چارو په څېر 

د اسالم له ستر قاموس، لوړې مرجع او محکم قانون څخه اخستل شوې ده، د هللا له ستر کتاب قرآن کريم 

 تلپاتې ماده له پخوا اورېدلې ده چې وايي:څخه. او ما د دې قانون دغه 

َ اَل يُغَي ُِر َما بِقَْوٍم َحتهى يُغَي ُِروا َما بِأَْنفُِسِهْم{ ]الرعد: [ حقيقت دا دى چې هللا د هېڅ قوم حالت 11}إِنه َّللاه

 نه بدلوي تر څو پورې چې هغوى خپل اوصاف نه وي بدل كړي.

ونو کې څرګند کړی دی، بلکې د بني اسرائيلو کيسه يې يوه قرآن کريم دغه مفهوم په خپلو ډېرو آيت

تلپاتې، په ټوله معنا څرګنده او کامال ريښتينې تطبيقي بېلګه او عملي نمونه په لوړ او ښکلي انداز کې بيان 
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 کړې ده چې د هر محروم او ناهيلې ولس لپاره د رغېدو او خالصون الر رسموي.

 مونږ خلک څه شي ته رابولو؟

(۶) 

 قرآن کريم کې د بني اسرائيلو کيسه په

 ولسونو ته د ښکيل توب او غالمۍ له مينځ نه د ازادۍ او حريت الر رسموي

ګرانه لوستونکيه!الندې آيتونه په ښه غور او فکر سره ولوله، داسې افکار او نظريات به دې 

و دا کار تجربه بسم هللا کړه امخې ته راشي چې په فکر او خيال کې دې هم نه وي در ګرځېدلي، 

 کړه:

 د خپلواکۍ سهار -۱ 

ِ ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن )2( تِْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب اْلُمبِيِن )1طسم ) ( إِنه 3( َنتْلُو َعلَْيَك ِمْن َنبَإِ ُموَسى َوفِْرَعْوَن بِاْلَحق 

ة  ِمْنُهْم يُذَب ُِح أَْبنَاَءُهْم َوَيْستَْحيِي ِنَساَءُهْم إِنههُ َكاَن ِمَن فِْرَعْوَن َعاَل فِي اْْلَْرِض َوَجعََل أَْهلََها ِشيَع ا يَْستَْضِعُف َطائِفَ 

ة  َونَْجعَلَُهُم اْلَواِرثِيَن )4اْلُمْفِسِديَن ) َن 5( َونُِريدُ أَْن نَُمنه َعلَى الهِذيَن اْستُْضِعفُوا فِي اْْلَْرِض َونَْجعَلَُهْم أَئِمه ( َونَُمك ِ

( َوأَْوَحْينَا إِلَى أُم ِ ُموَسى أَْن 6 َونُِرَي فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُودَُهَما ِمْنُهْم َما َكانُوا يَْحذَُروَن )لَُهْم فِي اْْلَْرِض 

( 7َن اْلُمْرَسِليَن )لُوهُ مِ أَْرِضِعيِه فَإِذَا ِخْفِت َعَلْيِه فَأَْلِقيِه فِي اْليَم ِ َواَل تََخافِي َواَل تَْحَزنِي إِنها َرادُّوهُ إَِلْيِك َوَجاعِ 
 ة القصصسور

م، دا دڅرګندوونكي كتاب ايتونه دي، مونږ دموسى او فرعون يوڅه حال سم  –ژباړه: ط ،  س 

صحيح تاته اوروو، د داسې خلكو دګټې لپاره چې ايمان راوړي. خبره داده چې فرعون په ځمكه كښې 

ه يوه ډله يې ذليله كوله، دهغو هلكان يې سركشي وكړه او دهغې اوسېدونكي يې په ډلو وويشل.له هغو څخ

وژل او دهغو نجونې يې ژوندۍ پرېښودلې. په واقع كښې هغه له فساد كوونكو څخه و. او مونږ دا اراده 

درلودله چې پرهغو خلكو مهرباني وكړو چې په ځمكه كښې ذليل ګرځول شوي وو او هغوې رهبران 

كښې حكومت وركړو او له هغونه به فرعون او  وګرځوو او هماغوې وارثان وګرځوو، او په ځمكه

هامان او دهغو لښكرو ته همغه څه وروښيوچې له هغو سره يې وېره وه. مونږ د موسى مورته اشاره 

وكړه چې ده ته تى وركړه، بيا كله چې  له تاسره دهغه د سرخطروي نو هغه په سيند كښې وغورځوه او 

همدا تاته بېرته راولو او هغه به د پېغمبرانو په ټولي كښې شامل  هېڅ وېره او اندېښنه مه كوه مونږ به هغه

 كړو .

 د حق چيغه -۲
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ِ الْعَالَِميَن ) ( قَاَل أَلَْم نَُرب َِك فِينَا 17( أَْن أَْرِسْل َمعَنَا بَنِي إِْسَرائِيَل )16فَأْتِيَا فِْرَعْوَن فَقُواَل إِنها َرُسوُل َرب 

( قَاَل فَعَْلتَُها إِذ ا َوأَنَا 19( َوفَعَْلَت فَْعلَتََك الهتِي فَعَْلَت َوأَْنَت ِمَن الَْكافِِريَن )18ْن عُُمِرَك ِسنِيَن )َوِليد ا َولَبِثَْت فِينَا مِ 

ال ِيَن ) ا َوَجعَلَنِي ِمَن اْلُمْرسَِليَن )20ِمَن الضه ا ِخْفتُكُْم فََوَهَب ِلي َرب ِي ُحْكم  تِْلَك نِْعَمةٌ ( وَ 21( فَفََرْرُت ِمْنكُْم لَمه

 (سورة الشعراء22تَُمنَُّها َعلَيه أَْن َعبهدَْت بَنِي إِْسَرائِيَل )

ژباړه: فرعون ته ورشئ او هغه ته وواياست: مونږ ربُّ العلمين ددې لپاره  راليږلي يو چې ته بنى 
په څير نه وې پاللى  اسرائيل له مونږ  سره تلوته پريږ دې  فرعون وويل :  ايا مونږ ته له ځان سره داوالد

؟ تا د خپل عمر  ډير كلونه له مونږ سره تير كړل او له هغه وروسته دې وكړل څه چې دې وكړل ته  خو 
را ښيګڼه  هيروونكى سړى يې . موسى )ع( ځواب وركړ په هغه وخت كښى ماهغه كار په ناپوهۍ سره 

رب ماته حكم راكړ او زه  يې په كړى و، بيا زه ستاسې له ويرې نه وتښتيدم له  هغه وروسته زما 
پيغمبرانو كښې شامل كړم، پاتى شوه ستا ښيګڼه  چې تاله ماسره كړيده نو  دهغې حقيقت  دادى چې تا بنى 

 اسرائيل خپل غالمان ګرځولي وو.
 
 د حق او باطل جګړه -۳

ا فِي اْْلَْرِض َويَذََرَك َوآِلَهتََك قَاَل َسنُقَت ُِل أَْبنَاَءُهْم َوقَاَل اْلَمََلُ ِمْن قَْوِم فِْرَعْوَن أَتَذَُر ُموَسى َوقَْوَمهُ ِليُْفِسدُو
ِ 127َونَْستَْحيِي نَِساَءهُْم َوإِنها فَْوقَُهْم قَاِهُروَن ) ِ َواْصبُِروا إِنه اْْلَْرَض ّلِِله ( قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه اْستَِعينُوا بِاّلِله

( قَالُوا أُوِذينَا ِمْن قَْبِل أَْن تَأْتِيَنَا َوِمْن بَْعِد َما ِجئْتَنَا قَاَل َعَسى 128َواْلعَاقِبَةُ ِلْلُمتهِقيَن )يُوِرثَُها َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه 

ُكْم َويَْستَْخِلفَكُْم فِي اْْلَْرِض فَيَْنظَُر َكْيَف تَْعَملُوَن )  (سورة االعراف129َربُُّكْم أَْن يُْهِلَك َعدُوه

دهغه د قوم مشرانو وويل:ايا ته موسى )ع( او د هغه قوم همداسې پرېږدې چې په هيواد ژباړه: فرعون ته 
كښې فساد خپور كړي او ستا او ستا د خدايانو بندګي پريږدي؟" فرعون ځواب وركړ " زه به د هغو 
زامن ووژنم او د هغو ښځې به ژوندۍ پرېږدم . او مونږ پر هغو د قوت برالسي لرو. موسى )ع( خپل 

ته وويل" له هللا نه مرسته وغواړئ او زغم ولرئ ځمكه د هللا ده ، له خپلو بندګانو څخه يې چې چاته  قوم
خوښه شي د هغې وارث يې ګرځوي، او وروستۍ كاميابي د همغو له پاره ده چې له هغه څخه په وېرېدو 

 كار كوي"
او اوس ستا په راتګ هم د هغه د قوم خلكو وويل " ستا له راتګ نه مخكښې هم مونږ ځورول كېدو 

ځورول كېږو " هغه ځواب وركړ" نژدې دى هغه وخت چې ستاسې رب ستاسې دښمنان هالك كړي او 
 تاسې ته په ځمكه كښې خالفت دركړي بيا وګوري چې تاسې څنګه عمل كوئ.

 
 د هللا د الرې د مجاهدينو د ايمان بېلګه -۴

د ا قَالُوا آَمنه  ِ َهاُروَن َوُموَسى )فَأُْلِقَي السهَحَرةُ سُجه ( قَاَل آَمْنتُْم لَهُ قَْبَل أَْن آذََن لَكُْم إِنههُ لََكبِيُرُكُم الهِذي 70ا بَِرب 

عَنه أَْيِديَكُْم َوأَْرُجلَكُْم ِمْن ِخاَلٍف َوَْلَُصل ِبَنهُكْم فِي ُجذُوعِ النهْخِل وَ  ْحَر فَََلُقَط ِ أََشدُّ َعذَاب ا َوأَْبقَى  لَتَْعلَُمنه أَيُّنَاعَلهَمُكُم الس ِ

َهِذِه الَْحيَاةَ  ( قَالُوا لَْن نُْؤثَِرَك َعلَى َما َجاَءنَا ِمَن اْلبَي ِنَاِت َوالهِذي فََطَرنَا فَاْقِض َما أَْنَت قَاٍض إِنهَما تَْقِضي71)

ُ َخْيٌر َوأَْبقَى )( إِنها آَمنها بَِرب ِنَا ِليَْغِفَر لَنَا َخَطايَانَا َوَما أَكْ 72الدُّْنيَا ) ْحِر َوَّللاه  ( سورة طه73َرْهتَنَا عَلَْيِه ِمَن الس ِ

ژباړه: په پاى كښې همداسې وشول چې ټول كوډګران په سجده پرېوتل او غږيې وكړ :مونږ د هارون او 

موسى رب ومانه. فرعون وويل: تاسې ايمان راووړ مخكښې له دېنه چې ما درته اجازه دركړې وي؟ 

ه چې دى ستاسې الرښود دى چې تاسې ته يې كوډګري ښوولې وه  ښه نو، اوس به زه ستاسې ښكاره شو

السونه او پښې ردو بدل پريكړم او د خرماو په ونو كښې به مو په دار وځړوم. بيا به تاسې ته څرګنده 
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ته  شي چې له مونږ دواړونه د چا عذاب ډېر سخت او پايښت لرونكى دى،  )يعنې زه تاسې ته ډېره سخ

 سزا دركوالى شم كه موسى(

كوډګرو ځواب وركړ: قسم په هغه ذات چې مونږ يې پيداكړي يو دا هيڅكله نشي كيداى چې مونږ د 

روښانه نښانو له راتګ نه وروسته هم )په ريښتينولۍ باندې( تاته ترجيح دركړو  ستا چې څه خوښه وي 

كوالى شې. مونږ خو په خپل رب ايمان راووړ، هغه  وكړه، ته خو ايله بيله د همدې دنيا د ژوند فيصله 

تر څو  زمونږ خطاوې راوبښې او له دغې كوډګرۍ نه، چې تاورباندې مجبور كړي وو راتېرشي  هللا 

 ډېر غوره او همغه باقي پاتې كېدونكى دى.

 د ايمان بدله -۵

( 77طَِريق ا فِي اْلبَْحِر يَبَس ا اَل تََخاُف دََرك ا َواَل تَْخَشى ) َولَقَْد أَْوَحْينَا إِلَى ُموَسى أَْن أَْسِر بِِعبَاِدي فَاْضِرْب لَُهمْ 

( يَا بَنِي 79( َوأََضله فِْرَعْوُن قَْوَمهُ َوَما َهدَى )78فَأَتْبَعَُهْم فِْرَعْوُن بُِجنُوِدِه فَغَِشيَُهْم ِمَن اْليَم ِ َما غَِشيَُهْم )

ْلنَا َعلَيُْكُم الَْمنه َوالسهْلَوى )إِْسَرائِيَل قَدْ أَْنَجْينَاُكْم ِمْن َعدُ  ُكْم َوَواَعدْنَاكُْم َجانَِب الطُّوِر اْْلَيَْمَن َونَزه ِ  (سورة طه80و 

ژباړه: مونږموسى )ع(ته وحى وكړه چې اوس شپې د شپې زما بندګان درسره واخله ځه، او دهغو له 

هېڅ وېره مكوه او مه )د سمندر په پاره سمندر كښې وچ سړك جوړ كړه ، ته د چا له شا درپسې تلونه 

 مينځ كښې په تېرېدو( ډاريږه.

له شانه فرعون له خپل لښكر سره را ورسېده او بيا سمندر پرې داسې خور شو لكه څنګه يې چې د 

 خورېدو حق و، فرعون خپل قوم ګمراه كړى وء ، كومه سمه الرښوونه يې نه وه كړې.
له دښمن نه نجات دركړ، او د طور په ښى اړخ كښې مو ستاسې اى بنى اسرائيلو، مونږ تاسې ته ستاسې 

 د حاضرېدو له پاره وخت وټاكه او پر تاسې مو، من او سلوا نازل كړل.

 

 د ولسونو د روحي او نفسي پاکوالې بېلګه څو پورې د جهاد او مبارزې جوګه شي -۶

ُ يَا  ( قَالُوا يَا 21 لَُكْم َواَل تَْرتَدُّوا عَلَى أَدْبَاِرُكْم فَتَْنقَِلبُوا َخاِسِريَن )قَْوِم ادُْخلُوا اْْلَْرَض اْلُمقَدهَسةَ الهتِي َكتََب َّللاه

ا َجبهاِريَن َوإِنها لَْن نَدُْخلََها َحتهى يَْخُرُجوا ِمْنَها فَإِْن يَْخُرُجوا ِمْنَها فَإِنه  ( قَاَل 22ا دَاِخلُوَن )ُموَسى إِنه فِيَها قَْوم 

ُ عَلَْيِهَما ادُْخلُوا عَلَْيِهُم اْلبَاَب فَإِذَا دََخْلتُُموهُ فَإِنهُكْم َغاِلبُونَ َرُجاَلِن ِمنَ  ِ فَتََوكهلُوا إِْن  الهِذيَن يََخافُوَن أَنْعََم َّللاه  َوَعلَى َّللاه

ا فَاذَْهْب أَْنَت َوَربَُّك فَقَاتاَِل إِنها َهاهُنَا قَاِعدُوَن ( قَالُوا يَا ُموَسى إِنها لَْن نَدُْخلََها أَبَد ا َما دَاُموا فِيهَ 23كُْنتُْم ُمْؤِمنِيَن )

ِ إِن ِي اَل أَْمِلُك إاِله نَفِْسي َوأَِخي فَاْفُرْق بَْينَنَا َوبَْيَن اْلقَْوِم اْلفَاِسِقيَن )24) َمةٌ َعلَيِْهْم 25( قَاَل َرب  ( قَاَل فَإِنهَها ُمَحره

 (سورة المائده26ي اْْلَْرِض فاََل تَأَْس عَلَى اْلقَْوِم اْلفَاِسِقيَن )أَْربَِعيَن َسنَة  يَتِيُهوَن فِ 

ژباړه: اى قومه ! هغه سپېڅلې ځمكې ته ننوځئ چې هللا ستاسې له پاره ليكلې ده ، پر شا مه اوړئ كه نه 

نو ناكام او نامراده به وګرځئ".هغوى په ځواب كښې وويل" اى موسى ! هلته خو ډېر زورور خلك 

ېږي، مونږ به هېڅكله هلته الړ نه شو تر څو هغوى له هغه ځايه ونه وځي. هوكه هغوى ووتل اوس

نومونږ به دور ننوتلو له پاره چمتو يو". په هغو وېرېدونكو كښې دوه تنه داسې هم وو چې پر هغو هللا 

ننه ورشئ ، خپل نعمت پېرزو كړى ْو هغوى وويل چې " ددې جبارانو د مقابلې له پاره له دروازې نه د

كله چې تاسې دننه ورسېږئ نو تاسې به برالسي ياست. پر هللا ډاډه اوسئ كه تاسې مْومنان يئ. خو هغوى 
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بيا همدا وويل چې" اى موسى ! مونږ به هلته هېڅكله ورنه شو تر څو چې هغوى هلته وي. ته او ستا 

زما پروردګاره! زما په واك  رب دواړه الړ شئ او وجنګېږئ مونږ دلته ناست يو ". موسى وويل " اى

كښې هېڅ نشته بې زما له خپله ځانه او زما له ورور نه، نو ته مونږ له دغو سركشانو څخه بېل كړه " هللا 

ځواب وركړ" ښه نو هغه هېواد تر څلويښتو كلونو پورې پر دوى حرام دى ، دوى به په ځمكه كښې ال 

 اندېښمن كېږه مه ". لهانده سر ګردانه وګرځي ، ددې سركشانو پر حالت

 بقا او بری د حق او خپلواکۍ دی. -۷

ْت َكِلَمُت َرب َِك َوأَْوَرثْنَا اْلقَْوَم الهِذيَن َكانُوا يُْستَْضعَفُوَن َمَشاِرَق اْْلَْرِض َوَمغَاِربََها الهتِي بَاَرْكنَا فِيَها َوتَمه 

( 137ْرنَا َما َكاَن يَْصنَُع فِْرَعْوُن َوقَْوُمهُ َوَما َكانُوا يَعِْرشُوَن )اْلُحْسنَى َعلَى بَنِي إِْسَرائِيَل بَِما َصبَُروا َودَمه 

 سورة االعراف

ژباړه: او د هغوى په ځاى مونږ هغه خلك چې كمزوري كړاى شوي وو د هغې ځمكې د ختيځ او 

توګه د بني  لويديځ وارثان وګرځول چې مونږ هغه له بركتونو څخه پوره اباده او معموره كړې وه. په دې

اسرائيلو په حق كښې ستا د رب د ښېګڼې وعده تر سره شوه ځكه چې هغوى هم له زغم نه كار اخيستى ْو 

 او د فرعون او د هغه د قوم هغه هرڅه تباه كړى شول چې هغوى ودانول او لوړول.

اوس  ګرانه لوستونکيه! که په آيتونو پوه شوی وې او دهغو مقصد دې درک کړی وي نو ته به دې 

ځان د يوې ښايسته کيسې په وړاندې ګورې چې په ښکلي عبارت، لوړ تعبير او روښانه بيان سره 

انځوروي چې د حق او باطل، ازادۍ او استعمار ترمنځ جګړه څه ډول وي؟ او داچې پای او بريا څرنګه 

 د حق او ازادۍ په لوري وي؟

 د رغېدونکي ولس کيسه

 ضعف او کمزورتيا: -۱

لومړۍ مجموعه کې ځان د يو طاغوت، ديکتاتور او مستبد پادشاه په وړاندې وينې چې د  د آيتونو په

بل لوري ته يو  هللا بندګان ځپي، کمزوري کوي يې او خپل خادمان، مزدوران او غالمان ترې جوړوي.

شريف او نجيب ولس دی چې دغه ظالم طاغوت ښکيل کړی او غالم کړی يې دی. او بيا ګورې چې هللا 

دغه شريف مظلوم ولس ته له دوی څخه اخستل سوې ازادي، غصب سوی کرامت او له السه تللی  پاک

برم او مجد بېرته  ورګرځوي. او ګورې چې د دوی د ازادۍ د سهار لومړی څرک نړۍ ته د تي خور 

 ماشوم په بڼه کې د دوی د ستر رهبر او عظيم قائد د لمر راختل دي.

ِ ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن ) نَتْلُو َعلَْيَك ِمْن نَبَإِ  ( إِنه فِْرَعْوَن َعاَل فِي اْْلَْرِض َوَجعََل أَْهلََها 3ُموَسى َوفِْرَعْوَن بِاْلَحق 

نَُمنه عَلَى ( َونُِريدُ أَْن 4ِشيَع ا يَْستَْضِعُف َطائِفَة  ِمنُْهْم يُذَب ُِح أَْبنَاَءهُْم َويَْستَْحيِي نَِساَءُهْم إِنههُ َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِديَن )
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ة  َونَْجعَلَُهُم اْلَواِرثِيَن ) َن لَُهْم فِي اْْلَْرِض َونُِرَي فِْرَعْوَن 5الهِذيَن اْستُْضِعفُوا فِي اْْلَْرِض َونَْجعَلَُهْم أَئِمه ( َونَُمك ِ

 ( سورة القصص6َوَهاَماَن َوُجنُودَهَُما ِمْنُهْم َما َكانُوا يَْحذَُروَن )

و فرعون يوڅه حال سم صحيح تاته اوروو، د داسې خلكو دګټې لپاره چې ژباړه: مونږ دموسى ا

ايمان راوړي. خبره داده چې فرعون په ځمكه كښې سركشي وكړه او دهغې اوسېدونكي يې په ډلو 

وويشل.له هغو څخه يوه ډله يې ذليله كوله، دهغو هلكان يې وژل او دهغو نجونې يې ژوندۍ پرېښودلې. 

فساد كوونكو څخه و. او مونږ دا اراده درلودله چې پرهغو خلكو مهرباني وكړو چې په واقع كښې هغه له 

په ځمكه كښې ذليل ګرځول شوي وو او هغوې رهبران وګرځوو او هماغوې وارثان وګرځوو، او په 

ځمكه كښې حكومت وركړو او له هغونه به فرعون او هامان او دهغو لښكرو ته همغه څه وروښيوچې له 

 وېره وه.هغو سره يې 

 زعامت او قيادت: -۲

د آيتونو په دوهمه مجموعه کې ته د يو ستر قائد او زعيم په وړاندې يې چې الهي عنايت او پاملرنې 

روزلی او خپل رشد او پوخوالي ته رسېدلی دی، وروسته له هغه چې د نومړي طاغوت له ظلم او تيري 

وتښتېد، هلته چې هللا پاک د ځان له پاره  څخه په تنګ شو او له خپل ځان او خپلې ازادۍ سره ترې

جوړکړ، د رسالت دروند بار يې ور په اوږو کړ او د خپل ولس د نجات او خالصون چاره يې ور 

وسپارله. نو پداسې حال کې نوموړي طاغوت ته ورستون شو چې زړه او سينه يې له ايمان او باور څخه 

رې يې وغوښتل چې د ده خبره ومني، ايمان راوړي او ډکه وه، هغه ته مخامخ ورغی ، ورته ودرېد او ت

پلوي يې وکړي، ولس ته يې ازادي ورکړي او د هغوی عزت او کرامت ته درناوی وکړي او خوندي يې 

 کړي.

او څومره قوي ګوزار دی چې دغه زعيم يې نوموړي طاغوت ته په خپلو خبرو کې ورکوي کله 

 ( سورة الشعراء22لَيه أَْن َعبهدَْت بَنِي إِْسَرائِيَل )چې وايي: َوتِْلَك نِعَْمةٌ تَُمنَُّها عَ 

ژباړه: پاتې شوه ستا ښيګڼه  چې تاله ماسره كړېده نو  دهغې حقيقت  دادى چې تا بنى اسرائيل خپل 

 غالمان ګرځولي وو.

ای مستبد او جابر طاغوته څوک چې د هللا بندګان ځوروې! دا کوم احسان او کومه نېکې ده چې 

 يې يادوې چې زما ولس دې غالم کړی، زما ملت دې توهين کړی او زما قوم دې سپک کړی؟ماته 

دا دحق چيغه وه چې دقائد پيغمبر له خولې نه په انګازو شوه او د جابر طاغوت تخت او پادشاهي 

ِ اْلعَالَِميَن ) ( قَاَل أَلَْم 17ْل َمعَنَا بَنِي إِْسَرائِيَل )( أَْن أَْرسِ 16يې ولړزول: فَأْتِيَا فِْرَعْوَن فَقُواَل إِنها َرُسوُل َرب 

( قَاَل 19( َوفَعَْلَت فَعْلَتََك الهتِي فَعَْلَت َوأَْنَت ِمَن اْلَكافِِريَن )18نَُرب َِك فِينَا َوِليد ا َولَبِثَْت فِينَا ِمْن عُُمِرَك ِسنِيَن )
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ال ِيَن ) ا َوَجعَلَنِي ِمَن اْلُمْرسَِليَن ) ( فَفََرْرتُ 20فَعَْلتَُها إِذ ا َوأَنَا ِمَن الضه ا ِخْفتُُكْم فََوَهَب ِلي َرب ِي ُحْكم  ( 21ِمْنكُْم لَمه

 سورة الشعراء

ژباړه: فرعون ته ورشئ او هغه ته وواياست: مونږ ربُّ العلمين ددې لپاره  راليږلي يو چې ته بنى 

ته له ځان سره داوالد په څير نه وې اسرائيل له مونږ  سره تلوته پريږ دې.  فرعون وويل :  ايا مونږ 

پاللى؟ تا د خپل عمر  ډير كلونه له مونږ سره تير كړل، او له هغه وروسته دې وكړل څه چې دې وكړل 

 ته  خو را ښيګڼه  هيروونكى سړى يې.

موسى عليه السالم ځواب وركړ: په هغه وخت كښى ماهغه كار په ناپوهۍ سره كړى و بيا زه 

وتښتيدم    له  هغه وروسته زما رب ماته حكم راكړ او زه  يې په پيغمبرانو كښې ستاسې له ويرې نه 

 شامل كړم.

 د حق او باطل ترمنځ جګړه -۳

د ايتونو په درېمه مجموعه کې د باطل قهر او غوصه ګورې چې په حق او د حق په پلويانو باندې 

ې ځپي. او بيا حق او پلويان يې ګورې را پاريږي، له هغه نه غچ اخلي، پلويان يې تعذيبوي او مالتړي ي

چې څرنګه د دې ټولو په وړاندې صبر او مقابله کوي، او مشران يې ګورې چې څرنګه خپل صف د 

طاغوت د دې ناتار په وړاندې په لوړو هيلو او خوږو اميدونو سره ډاډمنوي څو زړه ماتي نشي او خپله 

 الر پرېنږدي:

ْرَعْوَن أَتَذَُر ُموَسى َوقَْوَمهُ ِليُْفِسدُوا فِي اْْلَْرِض َويَذََرَك َوآلَِهتََك قَاَل َسنُقَت ُِل أَْبنَاَءهُْم َوقَاَل اْلَمََلُ ِمْن قَْوِم فِ  

ِ َواْصبُِروا إِنه اْْلَْرَض 127َونَْستَْحيِي نَِساَءهُْم َوإِنها فَْوقَُهْم قَاِهُروَن ) ِ ( قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه اْستَِعينُوا بِاّلِله ّلِِله

 (سورة االعراف128يُوِرثَُها َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َواْلعَاقِبَةُ ِللُْمتهِقيَن )

ژباړه: فرعون ته دهغه د قوم مشرانو وويل:ايا ته موسى )ع( او د هغه قوم همداسې پرېږدې چې په 

وركړ " زه به د  هيواد كښې فساد خپور كړي او ستا او ستا د خدايانو بندګي پريږدي؟" فرعون ځواب

هغو زامن ووژنم او د هغو ښځې به ژوندۍ پرېږدم . او مونږ پر هغو د قوت برالسي لرو. موسى )ع( 

خپل قوم ته وويل" له هللا نه مرسته وغواړئ او زغم ولرئ ځمكه د هللا ده ، له خپلو بندګانو څخه يې چې 

غو له پاره ده چې له هغه څخه په چاته خوښه شي د هغې وارث يې ګرځوي، او وروستۍ كاميابي د هم

 وېرېدو كار كوي".

 ايمان او دهغه بدله -۴

د ايمان څومره لوړه او ښکلې بيلګه ده چې په څلورمه مجموعه کې يې د حق د زعيم او قائد د 

پلويانو له لوري وينې: بې سارې ثبات او صبر، پر حق باندې ټينګې منګولې او ايمان، او د عقيدې په  
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څه قربانول او ښندل، آن خپل ژوند څخه تېرېدل او ډېر لوړ مورال او عالي روحيې سره الر کې هر

ِض طاغوت ننګول او هغه وړوکی او ذليل ګڼل: قَالُوا لَْن نُْؤثَِرَك عَلَى َما َجاَءنَا ِمَن اْلبَي ِنَاِت َوالهِذي فََطَرنَا فَاقْ 

ْحِر 72 الدُّْنيَا )َما أَْنَت قَاٍض إِنهَما تَْقِضي َهِذِه اْلَحيَاةَ  ( إِنها آَمنها بَِرب ِنَا ِليَْغِفَر لَنَا َخَطايَانَا َوَما أَْكَرْهتَنَا عَلَْيِه ِمَن الس ِ

ُ َخْيٌر َوأَْبقَى )  ( سورة طه73َوَّللاه

ژباړه: كوډګرو ځواب وركړ قسم په هغه ذات چې مونږ يې پيداكړي يو دا هيڅكله نشي كيداى چې 

ښانو له راتګ نه وروسته هم )په ريښتينولۍ باندې( تاته ترجيح دركړو  ستا چې څه مونږ د روښانه ن

خوښه وي هغه  وكړه، ته خو ايله بيله د همدې دنيا د ژوند فيصله كوالى شې. مونږ خو په خپل رب 

ايمان راووړ، تر څو ز مونږ خطاوې راوبښې او له دغې كوډګرۍ نه، چې تاورباندې مجبور كړي وو، 

 ي  هللا ډېر غوره او همغه باقي پاتې كېدونكى ذات دى.راتېرش

 سوبه او بری -۵

د دې ټولو نه وروسته د کيسې پايله او پای ګورې او پوهېږې چې هغه څه ده؟ فتح او نصرت ، بری 

او کاميابي، مستضعفينو ته زېری او خوښي، د هيلو او اميدونو ترسره کېدل، او د ځمکې پر لوړو او 

كُْم. .   سوررة طهژورو د حق د ل ِ  وړ اواز انګازې: يَا بَنِي إِْسَرائِيَل قَدْ أَنَْجْينَاُكْم ِمْن عَدُو 

 ژباړه: اى بنى اسرائيلو، مونږ تاسې ته ستاسې له دښمن نه نجات دركړ.

تر دې ځايه پورې د بني اسرائيلو د واکمنۍ او تېر برم د را ګرځېدو لومړۍ نيمې برخې تحقق 

اغوت څخه خالص او د غالمۍ له خاورې څخه ازاد شول. او دوهمه برخه يې ال پاتې وموند. له جابر ط

وه چې د عمالقه وو له السه د خپل اصلي وطن ازادول و کوم چې عمالقه وو له بني اسرائيلو په زور 

 ونيو او د هغوی له وتو وروسته پکې مېشت شول.

له ځواک څخه بېرېدلی او د هغه له د آيتونو په شپږمه مجموعه کې يو قوم وينې چې د دښمن 

جګړې څخه په وېره او ډار کې دی، د هغه له مخامخ کېدو نه بې زړه شوي د دې په ځای چې خپل وطن 

ازاد کړي او خپل حق ترالسه کړي پدې راضي شوي دي چې خپله خاوره او خپل وطن د هغه په الس 

ه زحمتونو او کړاوونو ګاللو او د تکليفونو او او واک کې پرېږدي. کله به هم چې خپل قائد )موسی( )ع( پ

شدائدو زغملو ته وهڅول او د دښمن مسئله به يې ورته اسانه او وړه معرفي کړه  او په دوی باندې د هللا 

پاک کړي نعمتونه به يې ور ياد کړل څو يې په ايمان سره زړونه راژوندي کړي او د هللا پاک په معرفت 

ه ور کړي او که به څه هم ورسره پدې هکله د خپل قوم مؤمنو او په هللا پاک سره يې نفسونه ويښ او زړ

متوکلو خلکو مرسته او کومک کاوه لکه يوشع بن نون او کالب بن يوقنا . . خو د دې ټولو سره به د 

هغوی نفسونه وتورېدل او زړونه به يې وترېدل او بله هېڅ خبره يې منله پرته لدې چې له درنښت او 

ذلت باندې راضي شي او پستۍ او دون همتۍ ته تن ورکړي. او داهغه جرم څخه راپرېوزي، په فضيلت 
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او ګناه ده چې هللا پاک يې نه خوښوي. په اصل کې دا نفسي ماته او د زړونو ضعف او کمزوري وه چې 

د ذلت جراثيم ډېره موده له ازاد ژوند او دهغه له راڼه لمرکوم چې د ازادو خلکو په زړونو او نفسونو کې 

 وژني په محروميت د دوی په زړونو خپره شوې وه.

د همدې له پاره هللا پاک پرېکړ ه وکړه او دوی يې څلوېښت کاله راڼه مخونه او هسکې غاړې په 

ازاده او پرانستې صحرا کې وووسول، څو هغه نسل له منځه والړ شي چې له ذلت سره روږدي و او 

ځېدلی و او پداسې يوه ازاده صحرا کې چې د سترګو ليد پکې مزلونه سپکوالی او خواري يې طبيعت ګر

وهل او تر داسې شنه اسمان الندې چې د فکر الوت پکې دورې وهلې له هر ډول قيد او بند څخه ازاد 

نوی نسل  را وټوکيږي چې له خپل رب څخه پرته له بل هيچا څخه نه وېرېږي، او له خپلې ګناه پرته د 

 نلري، هيچا ته غاړه نږدي او هيچا ته سر نه ټيټوي.هېڅ شي اندېښنه 

 څومره ښکلې سزا ده ! رحمت پکې نغښتی دی او په ترڅ کې يې روزنه او الر ښوونه ده.

تر دې چې نفسونه يې صيقل شول ، ارادې يې سپېڅلې شوې او راويښ شوي حريت او را بيداره 

وس ته د آيتونو په اومه مجموعه کې خپلې شوې ازادۍ د جبن او بې زړه توب پاتې شوني وسيځل نو ا

مخې ته يو پتمن ، با عزته او کريم امت ګورې چې لوی څښتن ورته  د ځمکې ختيځ او لويديځ په ميراث 

ورکړ او پدې توګه د دوی د صبر او زغم له امله پرې د هللا پاک د نعمتونو ښايسته خبره بشپړه او 

 ريښتينې شوه.

کې د زړونو څښتنانو لره او يا هغوی چې په غور سره خبره اوري غټ پند واقعيت دادی چې پدې کيسه 

 او عبرت دی. ان فی ذالک لذکری. . 

څومره لوړ او عالي مثال دی چې درنو لوستونکو ته مې د امتونو او ولسونو په خوځښت او رغېدو 

ا سره کيږي د خپلې کې او داچې د ولسونو ترقي او پرمختګ د نفسونو او اخالقو په پاکۍ او سپېڅلتي

 خبرې د تأ ييد له پاره وړاندې کړ.

په همدې خاطر اخوان المسلمين په لوړ غږ سره اواز کوي چې: د نړۍ مسلمانانو! خپل ځانونه د 

اسالم د بنسټونو پر فضيلت او ښېګڼې جوړ او برابر کړئ څو مو ستر څښتن د ختيځ او لوېديځ وارثان 

 ې مو لوړتيا په برخه شي.کړي او په دنيا او آخرت دواړو ک

 

 مونږ خلک څه شي ته رابولو؟

(۷) 
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ْساَلَم ِدينًا  َوَرِضيُت لَُكُم اْْلِ

 او ستاسې له پاره مې اسالم ستاسې ددين په توګه غوره او منظور كړی دى.

 روښانه تګالره 

ې امر وکړ اخوان المسلمين پدې عقيده دي چې کله هللا پاک قرآن کريم نازل کړ او خپلو بندګانو ته ي

چې د محمد صلی هللا عليه وسلم پلوي او پلتګي وکړي او اسالم يې ورته د ژوند الره غوره کړه نو پدغه 

ريښتيني دين کې يې د امتونو د نېکمرغه ژوندانه او د هغوی د نهضت او ښېرازۍ ټول اړين اصول او 

  بنسټونه ايښي دي. لکه چې هللا پاک فرمايي: 

هبِعُ  ْنِجيِل يَأُْمُرُهْم }الهِذيَن يَت يه الهِذي يَِجدُونَهُ َمْكتُوب ا ِعْندَُهْم فِي التهْوَراِة َواْْلِ ُسوَل النهبِيه اْْلُم ِ وَن الره

ُم عَلَيِْهُم الَْخبَائَِث َويََضُع َعنْ  إِْصَرُهْم َواْْلَْغاَلَل ُهْم بِاْلَمعُْروِف َويَنَْهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َويُِحلُّ لَُهُم الطهي ِبَاِت َويَُحر ِ

 [157الهتِي َكانَْت َعلَيِْهْم{ ]اْلعراف:

ژباړه: ) نو نن دا رحمت د هغه چا په برخه دى ( چې ددې نبي امي پېغمبر پېروي غوره كړي چې 

د هغه يادونه هغوى خپلې مخې ته په تورات او انجيل كښې ليكلې مومي. هغه دوى ته دنيكۍ حكم 

ې منع كوي، ددوى لپاره پاك شيان حالل او ناپاكه شيان حراموي، او له دوى څخه وركوي، له بدۍ نه ي

هغه پيټي كوزوي چې پر دوى دروند شوى و او هغه بنديزونه ماتوي چې په هغه كښې دوى كلك تړل 

 شوي وو.

 يا لکه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم چې مهرباني کوي: 

لجنة ويبعدكم من النار إال قد أمرتكم به وليس شيء يقربكم أيها الناس إنه ليس من شيء يقربكم من ا

 من النار ويبعدكم من الجنة إال قد نهيتكم . .

 .«يبه عن ابن مسعود اخرجه ابن ابي ش»

ژباړه: ای خلکو! هېڅ داسې شی نسته چې تاسې جنت ته ورنږدې کوي او له دوزخ څخه مو لېرې 

ر کړی دی، او هېڅ داسې شی نسته چې تاسې دوزخ ته کوي مګر داچې ما تاسو ته د هغه د کولو ام

 نږدې کوي او له جنت څخه مو لېرې کوي مګر داچې ما تاسې له هغه څخه منع کړي يئ.

او که د اسالم په تعليماتو او الر ښوونو کې لږ ژور نظر وکړې نو ته به تر ټولو سم او سالم اصول او 

انين ومومې چې اسالم د نارينه او ښځې د فردي ژوندانه، د قواعد او تر ټولو مناسب نظامونه او دقيق قو

کورنۍ د جوړېدو او ړنګېدو او په غټه کچه د امتونو او ولسونو د نشئت، ځواکمنۍ او کمزورتيا له پاره 

وضع کړي دي. او هغه موضوعات او مسائل يې څيړلي او شنلي دي چې د ولسونو مشران او قيادتونه 
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مونږ پدې عقيده يو چې مليت پالنه او نشنلزم، ڼړيوالتوپ، ټول  ې اچولي دي.يې په فکر او انديښنه ک

ګډتوپ )سوسيالزم( پانګوالي، کمونزم، سوله او جګړه، د ثروت  او شتمنۍ وېش، د توليدوونکو  او 

مصرفوونکو ترمنځ اړيکه او ټول هغه څه چې د غو موضوعاتو پورې تړلي دي او د ولسونو په کچه 

و او ټولنپوهانو ذهنونه مشغول کړي دي دې ټولو په اړه اسالم الرښوونې، اصول او يې د سياستوال

ضوابط لري، او پدې هکله يې نړيوالو ته داسې سيستمونه او نظامونه وضع کړي دي چې د نورو ښېګڼو 

تر څنګ يې د هغوی ګټې او مصلحتونه خوندي کړي، او له هغو سره د نښتو اضرارو او خطرونو مخه 

 لې ده.يې نيو

دلته د دې موضوع د تفصيلي څېړنې او شننې ځای ندی، مونږ دلته يواځې هغه خبره څرګندوو چې پرې 

ايمان او عقيده لرو، او هغه هدف روښانه کوو چې خلک ورته رابولو. وروسته به مونږ پدې اړه 

 راګرځو او تفصيلي بحثونه به لرو.

 ارومرو به پلوي او متابعت کوو

مسلمين دغسې عقيده لري نو له خلکو څخه هم غواړي څو پدې پوه شي چې د لکه چې اخوان ال

نوي ختيځ )اسالمي نړۍ( نهضت او تمدن د ژوند په ټولو چارو کې که په څه شي بنا کيږي نو هغه 

 به د اسالم اصول او اساسات وي. 

م د اصولو اخوان المسلمين پدې عقيده دی چې د نوي غربي تمدن ټولې ښکارندې او مظاهر د اسال

پر خالف دي او د قرآن کريم له الرښوونو سره ټکر لري، غربي تمدن يوه ظالمانه او ناکامه 

تجربه ده چې ولسونه به ترې د بې درېغو او درنو تاوانونو په ګاللو سره بې له کومې السته 

 راوړنې څخه ووځي.

اره د اسالم د اصولو د متابعت د ولسونو لپاره غوره الره همداده چې نهضت او تمدن ته د رسېدو لپ

 لڼډه الره ونيسي.

اخوان المسلمين دغه د ستر خير دعوت د کوم ځانګړي اسالمي قطر او سيمې لپاره نه غواړي 

بلکې يوه نړۍ واله چيغه ده او هيله لري چې د هر هغې اسالمي خاورې د قيادت او زعامت تر 

 او ژوند الرې په توګه منلی دی.غوږونو ورسېږي چې ولسونو يې اسالم ځان ته د دين 

اخوان المسلمين پدې اړه دغسې فرصتونه غنيمت ګڼي چې اسالمي خاورې او وطنونه پکې يو بل 

ته نژدې کيږي او هڅه کوي څو د ترقۍ، پرمختګ او ابادۍ د اصولو پر ثابتو ستنو باندې خپله 

 راتلونکې او مستقبل جوړوي.

 له انحراف څخه ووېرېږئ
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وېره چې اخوان المسلمين يې لري داده چې د ختيځ اسالمي ولسونه د تقليد او پېښو په تر ټول ستره 

بهير کې کيوزي او خپل نهضت او تمدن د غرب په ورستو او ړنګېدونکو نظامونو سره پيوند کړي 

 کوم چې دهغو فساد او بې کفايتي په تجربو سره ثابته ده.

قانون لري او په کارده چې د هغه مادې د قرآن اسالمي ولسونه هر يو خپل ځان ته عام اساسي 

کريم له هداياتو او الر ښوونو څخه سر چينه اخيستې وي، او چې کله د يوه ولس د اساسي قانون 

لومړۍ ماده وايي چې: اسالم ددې ولس او دولت رسمي دين دی نو بيا په کار ده چې د قانون پاتې 

شي او هره هغه ماده چې له اسالم سره سر نه  ټولې مادې د همدې لومړۍ مادې پر بنسټ جوړې

لګوي او د قرآن کريم له الرښوونو  سره په ټکر کې وي بايد په داسې بڼه تعديل او واړول شي څو 

د اسالم  له احکامو سره سر وخوري او په دې توګه اساسي قانون په خپله د ننه کې له تناقض او 

 ټکر څخه خالص شي.

 قانون اصالح کړئ

اساسي قانون لري چې  هغه ته د پرېکړو له پاره مراجعه کوي او په کار ده چې نوموړی  هر ولس

قانون د اسالمي شريعت له احکامو څخه اخستل شوی وي، د قرآن کريم له الرښوونو او د اسالمي 

فقهې له اصولو سره همغاړی وي. واقعيت دادی چې اسالمي فقهاوو او مسلمانو قانون پوهانو  چې 

انين وضع کړي هغه د بشري ټولنې اړتياوې پوره کوي، درځونه يې نيسي، تنده يې ماتوي کوم قو

او تر ټولو ښې پايلې او خوږې ميوې لري. په ځانګړې توګه که چېرې شرعي حدود پلي شي نو 

باور وکړئ چې پر جرم روږدي مجرمين به له جرم څخه الس واخلي، او پر تيري معتاد او اخته 

ي څخه ايسار شي او په دې توګه به حکومتونه د ناکامو تجربو له کړاو څخه ارام کسان به له تير

 کړي . 

تازه تجربو دا خبره بيا بيا ثابته کړې او تائيد کړې ده . د نوي قانون جوړونې اصول د دې غوښتنه 

ُ  لَ أَْنزَ  بَِما يَْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ کوي او هللا تعالی پر بندګانو ضروري او فرض ګرځولې ده.   ُهمُ  فَأُولَئِكَ  َّللاه

 سورة المائدة(44) اْلَكافُِرونَ 

 ژباړه: كوم خلك چې د هللا له نازل كړي قانون سره سمې فيصلې ونه كړي هماغوى كافران دي.

 د ټولنې ښکارنده او مظهر اصالح کړئ

 هر ولس د خپل ټولنيز ژوندانه ځانګړي مظاهر او ښکارندې لري چې حکومتونه يې اشراف او

 سر پرستي کوي، قانون يې تنظيموي او اجرايوي مراجع يې مالتړ او حمايت کوي.

د ختيځ مسلمانو ولسونو ته په کار ده چې د ټولنيز ژوندانه ټول مظاهر يې له اسالمي شريعت او د 

 هغه له اوامرو سره همغاړې او له اسالمي آدابو سره بشپړ توافق ولري.
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ټڼډه د شرم تور داغ دی چې اخالق او فضيلت ورته ارزښت رسمي زنا د هر هغه شريف ولس پر 

لري مسلمان ولس خو ال پرېږده چې دين يې پرې له زنا او هر ډول فاحشې سره جګړه او مبارزه 

 َرأْفَةٌ  بِِهَما تَأُْخْذُكمْ  َواَل فرض کړې ده، او زنا کارو ته يې د سختې او بې رحمانه سزا امر کړی دی: 

ِ  ِدينِ  فِي ِ  تُْؤِمنُونَ  ُكْنتُمْ  نْ إِ  َّللاه  سورة النور(2) اْلُمْؤِمنِينَ  ِمنَ  َطائِفَةٌ  َعذَابَُهَما َوْليَْشَهدْ  اْْلِخرِ  َواْليَْومِ  بِاّلِله

ژباړه: او پردوى باندې د زړه سوې احساس دې دهللا د دين په باب په  تاسې كې نه پارېږي كه 

ن لرئ . او هغوته د سزاوركولو په وخت كښې دې تاسې پرهللا تعاٰلى او داخرت په ورځ باندې ايما

 د مؤمنانو  يوه ډله موجوده وي.

د ښارونو او بازارونو په جادو او مارکېټونو کې شراب خونې، د الکولي مشروباتو پلنې او اوږدې 

لوحې، د ام الخبائث )شرابو( ښکاره اعالنات . .  هغه څه دي چې اسالم يې نه مني او قرآن کريم 

 ختۍ سره تحريموي.يې په س

 اباحيت او اخالقي فساد له منځه يوسئ

په واټونو، پارکونو ، اوړنيو او پسرلنيو مېله ځايونو کې چې پاروونکی اباحيت، اخالقي فساد او 

جنسي تمايالت په ټوله معنا د اسالم له سترو اخالقو: عفت، حياء، مېړانې، نخوت، درنښت، جديت 

لېرې والي سره په ټکر او تناقض کې دي کوم چې اسالم خپلو او له سپکتوب او بې عزتۍ څخه 

ٍ  بن ُحَسْينِ  َعنْ  پلويانو ته پرې امر او توصيه کوي. ِ  َرُسولُ  قَالَ :  قَالَ  ، َعِلي  ُ  َصلهى َّللاه :  َوَسلهمَ  َعلَْيهِ  َّللاه

َ  إِنه "   .رواه الطبراني في المعجم الكبير". ِسفََهاَسفَا َويَْكَرهُ  ، وأَْشَرافََها اْلُُمورِ  َمعَاِليَ  يُِحبُّ  َّللاه

 هللا پاک لوړې او شريفې چارې خوښوي او پرېوتي او ټيټ کارونه يې بدې ايسي. ژباړه:

بنا پر دې پر مسلمانو ولسونو الزم دي چې په خپل ټول واکمنيز او قانوني ځواک او قوت سره د 

هاند وکړي او پدې هکله هېڅ ډول  دغو منکراتو په له منځه وړلو او محوه کولو کې هڅه او

 کمزورتيا او غفلت ته اجازه ورنکړي.

 

 ښوونه او تعليم تنظيم کړئ
هر مسلمان ولس د خپل نوي نسل روزلو او خپل راتلونکي او مستقبل له پاره د شخصيتونو 

څوک چې د يوه ولس نوی ژوند ور پورې تړلی ديـ د تعليمي نظام له پاره جال سياست  -جوړولو 

پاليسي لري، او په کار ده چې دغه سياست او پاليسي په داسې حکيمانه بنسټونو والړه وي چې د  او

نوي نسل ديني ځواک او مقاومت، اخالقي قوت او وقايه، د شرعي احکامو پېژندګلوي او په تېر 

 اسالمي مجد او تمدن باندې حساب کول او پر هغه وياړنه تضمين کړي.

بنسټونو څخه لږ هغه څه چې اخوان المسلمين يې له ولسونو څخه د خپل دا وو له ډېرو اصولو او 

نهضت او تمدن په جوړېدو کې مراعتول غواړي، او ټولو مسلمانانو ته که هغه ملتونه دي او که 

حکومتونه خپله همدغه بلنه تقديموي او اخوان د دې ستر اسالمي هدف د تحقق له پاره چې کومه 

لري هغه عبارت ده لدې څخه چې: د اسالمي الرښوونو قوت، ښېګڼې  يواځنۍ وسيله له ځان سره

او مزاياوې بيان کړي تر دې چې د خلکو په زړونو او فکرونو کې ځای ونيسي، او د هغو په ګټو 

او مصلحتونو قانع شي نو په پايله کې به د هغو له پاره کار او عمل  ته را پاڅي او د هغو پرېکړو 

 ېږدي.او فيصلو ته به غاړه ک
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ِ  إِلَى أَْدُعو َسبِيِلي َهِذهِ  قُلْ  ِ  َوُسْبَحانَ  اتهبَعَنِي َوَمنِ  أَنَا بَِصيَرةٍ  َعلَى َّللاه  اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  أَنَا َوَما َّللاه

 سورة يوسف(108)

ژباړه: ته دوى ته په ډاګه ووايه زما الره خو دغه ده، زه د هللا لوري ته دعوت كوم، زه پخپله په 

كښې خپله الره وينم او زما ملګري هم ، او هللا ډېر سپېڅلی او پاك دى او له مشركانو  پوره رڼا

 سره زما څه اړيكه نشته.

 

 مونږ خلک څه شي ته رابولو؟

(۸) 

 إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوة  

 د ورونو له ورورۍ مو ګټه واخلئ

اندې الزموي څو سره ورونه واوسي. په اسالم يوه ثابته عقيده ده چې په خپلو معتقدينو او پلتګيانو ب

خپله عقيده باندې يو موټی شي، ارواوې يې پرې ټولې او زړونه يې پرې متحد شي، او خپل انانيت او 

 ځان غوښتنه د خپلې عقيدې او خپل هدف په الره کې قربان کړي.

 پدې توګه اسالم خپلو اتباعو او پلويانو باندې غږ کوي او ورته وايي چې: 

َ }وَ  -1 ِ عَلَْيكُْم إِْذ كُْنتُْم أَْعدَاء  فَأ قُوا َواذْكُُروا نِْعَمَت َّللاه ِ َجِميع ا َواَل تَفَره لهَف بَْيَن قُلُوبُِكْم اْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاه

 [103فَأَْصبَْحتُْم بِنِعَْمتِِه إِْخَوان ا{ ]آل عمران:

رك كېږئ مه د هللا هغه پيرزوينه درياده ژباړه: ټول يو ځاى شئ د هللا رسۍ كلكه ونيسئ او تيت پ

كړئ چې پر تاسې يې كړېده تاسې يو د بل دښمنان وئ، هغه ستاسې په زړونو كښې مينه واچوله او د 

 هغه په مهربانۍ او لورېنه تاسې سره وروڼه وروڼه شوئ.

 دي. [ مؤمنان خويو له بله سره وروڼه10}إِنهَما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ{ ]الحجرات: -2

[ مؤمنان نارينه او مؤمنانې ښځې، 71}َوالُْمْؤِمنُوَن َوالُْمْؤِمنَاُت بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض{ ]التوبة: -3

 .داټول د يو بل دوستان دي

 او د اسالم ستر پيغمبر فرمايي:

ِ إِْخَوان ا»  اخرجه البخاری( د هللا پاک ورونه بندګان اوسئ..)«َوكُونُوا ِعبَادَ َّللاه

لومړنيو مسلمانانو )رضوان هللا عليهم( له اسالم څخه د اخوت او ورورۍ همدغه معنا زده کړې وه، 
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او دغې اسالمي عقيدې يی په زړونو کې د مينې او وحدت تلپاتې عاطفې او د اخوت او تعارف لوړ او 

 او يو الس و! ښکلي مظاهر او ښکارندې په الهام پرېيښي دي. آن تر دې چې هغوی ټول يو تن ، يو زړه 

 تر دې چې هللا پاک همدغه معناګانې په خپل کتاب کې د خپل احسان په توګه يادوي او وايي: 

َ أَ  لهَف بَْينَُهْم{ }َوأَلهَف بَْيَن قُلُوبِِهْم لَْو أَْنفَْقَت َما فِي اْْلَْرِض َجِميع ا َما أَلهْفَت بَْيَن قُلُوبِِهْم َولَِكنه َّللاه

 [63]اْلنفال:

باړه:  او د مْومنانو زړونه يې يو له بل سره ولګول. كه تا د ځمكې د مخ ټولې خزانې لګولې هم ژ

واى نو ددې خلكو په زړونو كښې دې خپل مينځي مينه نشوه اچولى خو هللا دى چې ددوى زړونه يې 

 سره ولګول.

 تطبيق

ال او دوستان کله به چې يو مهاجر خپل وطن مکه او هلته پکې خپل کلی، کورنۍ، خپل عي

پرېښوول او د خپل دين او عقيدې د ژغورلو له پاره به يې مدينې ته هجرت وکړ نو هلته به يې د سترګو 

تر وړاندې له السه ورکړي شيان هر څه وموندل: د کور په بدل کې کور او د اهل، ورونو او خواخوږو 

 په بدل کې اهل ، ورونه او خواخوږي!

يثربي ځوانانو ورته په ډېره مينه، لېوالتيا او ناکرارۍ سره انتظار اېسته يثرب کې به د اسالم بچيانو 

 او د خپل مهاجر ورور له وررسېدو سره به له خوښۍ څخه په جامو کې نه ځايېدل!

پداسې حال کې چې له دېنه مخکې يې نه کومه اړيکه او پيژندګلوي سره درلوده او نه يې ترمنځ د 

اتوب کومه رابطه وه، او نه يې د دې کار ترشا کومه ګټه او دنيوي خېښۍ، خپلوۍ، کاکاتوب او مام

غرض او مقصد ترالسه کول و. څه شی چې  و هغه يواځې او يواځې د اسالم عقيده وه چې ناپيژندلي 

مسافر ته به هوسيدل، زړه او سينه به يې ورته پرانستل ، هغه به يې د خپلې کورنۍ غړی ګاڼه او د خپل 

 برخه يې بلله! ځان او خپل روح

هو، مهاجر به چې کله نبوي مسجد ته ورسيد د اوس او خزرج غوره او ښاغلي شخصيتونه به ترې 

تاو شول هر يوه به غوښتل چې خپل ورور خپل کورته بوزي، له ځان نه به ورته وړاندې و، خپل ځان 

څو به خبره پچې اچولو او  او اوالد به يې ترې ځاراوه او تر هغه به هر يو په خپله غوښتنه کلک والړ و

 قرعې ته ورسيده! 

امام بخاري )رح( يو حديث مبارک روايت کړی چې معنا يې ده: هيڅ يو مهاجر له هيڅ يو انصاري 

 سره ندی تللی مګر په پچه اوقرعې سره!
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او قرآن کريم د انصارو دغه ستر فضيلت او ستر امتياز په خپلې يادونې سره تلپاتې او ابدي 

 ې د وختونو او  زمانو پر تندي باندې به سپين او روڼ ځليږي! هللا پاک فرمايي:وګرځاوه چ

يَماَن ِمْن قَْبِلِهْم يُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَيِْهْم َواَل يَِجدُوَن فِي ُصدُورِ  ُءوا الدهاَر َواْْلِ ا }َوالهِذيَن تَبَوه ِهْم َحاَجة  ِممه

 [9ِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصةٌ َوَمْن يُوَق ُشحه نَفِْسِه فَأُولَئَِك ُهُم اْلُمفْلُِحوَن{ ]الحشر:أُوتُوا َويُْؤثُِروَن عَلَى أَْنفُسِ 

ژباړه: ) او دا دهغو خلكو له پاره هم دى ( چې د دغو مهاجرينو له راتګ نه مخكښې يې ايمان 

چې دوى ته يې هجرت راوړى په دارا لهجرت كښې استوګن وو. دوى له هغو  خلكو سره مينه كوي 

كړى دى او هر څه چې هغوته وركړل شي دهغو څه اړتيا قدرې هم دوى پخپلو زړونو كښې نه 

احساسوي او پرخپل ځان باندې نوروته ترجيح وركوي اګر كه پخپله محتاج وي هم . حقيقت دادى كوم 

 خلك چې دخپل زړه له تنګۍ نه وژغورل شول همغوى فالح ميندونكي دي.

بيا د اسالم بچيان پر همدغه الر روان وو، په ځانګړې توګه د اسالم لومړنی نسل هغوی  او وروسته

چې ايماني ورورۍ يې په زړونو او نفسونو کې ځای نيولی و. پدې اړه مهاجر، انصاري، مکي او مدني 

د سيمې ټول يو شان و او هيڅ توپير يې سره نه درلود  تر دې چې رسول هللا صلی هللا عليه وسلم د يمن 

 اشاعره ټبر په خپلې دې وينا سره وستايل: 

نعم القوم االشعريون اذا جهدوا فی سفر أو حضر جمعوا ما عندهم فوضعوه فی مزادتهم ثم قسموه »

څومره ښه ټبر دی اشعريان! چې که په سفر يا حضر کې ستړي شي نو د خوراک خپل . «بينهم بالسوية

 ل منځ کې سره مساوي وويشي.شيان سره يو ځای کړي او بيا يې په خپ

او که ته قرآن کريم تالوت کړې او د ستر پيغمبر احاديث ولولې او د اسالم د غوره او ښاغلو بچيانو 

سيرت مطالعه کړې نو دومره زيات څه به ومومې چې سترګې به دې پرې يخې، تنده به دې ماته او زړه 

 به دې پرې موړ شي.

 نغاړي وروري چې ټول  انسانيت په غېږ کې

 د اسالم دې سترې او نېکمرغې عقيدې دوه مېوې را وټوکولې چې  بايد ترالسه يې کړو.

لومړی دا چې اسالمي فتوحات په تاريخ کې هيڅ يوه استعمار ته ورته ندي. نه په هدف او مقصد 

 کې، نه په اداره او چلن کې او نه په پايله او فايده کې.

نونه فتح کول نو هدف به يې دا و چې د هللا کلمه پکې لوړه مسلمان فاتح به چې کله خاورې او وط

شي او افقونه يې د قرآن په پلوشو روښانه شي. ا و چې کله به هم د محمدي هدايت د لمر شغلو د هغو د 

اوسېدونکو تيارې ارواوې روښانه کړې نو بيا به ټول توپيرونه له منځه والړل، تيارې به  محوه شوې او 
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 مينې او ورورۍ به د ټولو په سر يو شان سيوری وکړ.عدالت، انصاف، 

بيا هلته برالسی فاتح او مات سوی دښمن نه و بلکې مينه ګرکي ورونه او دوستان به و. او له  

همدې ځايه به له هغوی سره د نشنلزم او قوم لمانځنې فکر د اسالمي اخوت په وړاندې کوم چې قرآن يې 

روي ويلې کېده داسې لکه پر کنګل چې د راڼه او تاوده لمر پلوشې د خپلو پلويانو په نفسونو کې خپ

 پرېووزي.

هو، مسلمان فاتح مخکې لدې چې چا سره و جنګيږي او مخکې لدې چې پر چا بر السی شي هغه 

خپل ځان او خپل مال په هللا پاک پلورلی وي او د هغه په الر کې يې له خپل قوميت او عصبيت څخه 

س په سر شوی دی، هغه اوس د عصبيت په خاطر نه جنګيږي او نه د خپل قوم  ځان خالص کړی او ال

د برالسي له پاره، او نه د کوم مليت او کومې جغرافيې ننګه کوي. بلکې هغه که کوم کار او کوم عمل 

سرته رسوي نو د هللا پاک له پاره يې سرته رسوي، بلکې يوازې او يوازې د واحد او ال شريک هللا له 

 پاره.

الندې مبارک حديث په هدف کې د للهيت او اخالصمندۍ او له هوی او هوس څخه د نفس پاکولو ډېر 

ښکلی او لوړ مثال دی: ان رجال جاء الی النبی صلی هللا عليه وسلم فقال يا رسول هللا! انی احب ان اجاهد 

ه، فنزلت اْلية الکريمة: قُْل فی سبيل هللا  و احب ان يری موقفی. فسکت النبی صلی هللا عليه وسلم ولم يجب

ا َواَل يُْشِرْك إِنهَما أَنَا بََشٌر ِمثْلُُكْم يُوَحى إِلَيه أَنهَما إِلَُهُكْم إِلَهٌ َواِحدٌ فََمْن َكاَن يَْرُجو ِلقَاَء َرب ِِه فَْليَ  ْعَمْل َعَمال  َصاِلح 

 ( سورة الکهف110بِِعبَادَةِ َرب ِِه أََحد ا )

مبر صلی هللا عليه وسلم ته راغی او ورته ويې ويل: ای د هللا پيغمبره! زه خوښ ژباړه: يو سړی پيغ

ګڼم چې د هللا په الر کې جهاد وکړم او  ورسره خوښ ګڼم چې خلک زما جهاد او سرښندنه وويني. نو 

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم چوپ سو او ځواب يې ورنکړ، پدې وخت کې دغه آيت مبارک نازل سو:  

حمده)صلی هللا عليه وسلم(! ووايه چې زه خو ستاسې په څير يو انسان يم. ماته وحى كېږي چې اى م

ستاسې خداى همدا يو خداى دى نو څوك چې له خپل پروردګار سره ديو ځاى كېدو په هيله وي هغه ته په 

 كار ده چې ښه عمل وكړي اوپه بندګۍ كښې له خپل رب سره بل څوك شريك نكړي.

سالم څرنګه ستاينې او صفت ته د دغه شخص هيله او لېوالتيا کوم چې د انساني نفس ته وينې چې ا

له طبيعت څخه ده پټ شرک ګڼي چې بايد ترې اجتناب وشي او د سپيڅلي او لوړ هدف له پاره ترې تېر 

 شي؟

ايا له دې څخه لوړ اخالص او ستره پاک نفسي شته چې يو شخص خپل ځان د خپل هدف په مقابل 

 کړي؟ کې هېر
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اوس نو ته داسې فکر کولی شې چې يو څوک چې دين يې د هدف او غايې له پاره خپل ځان هېرول 

او خپلې ولولې، احساسات، عواطف او غوښتنې د خپل هدف له پاره پرېښودل پرې شرط ږدي څو يې 

ړي او د جهاد خاص او يواځې د هللا لپاره شي هغه دې بيا پدې فکر کې وي چې د عصبيت لپاره جهاد وک

 قوم  او مليت لپاره دې وجنګيږي؟

 )اللهم ال( لويه څښتنه هيڅکله نه.

او هغه چې وطن يې د مسلمانانو لخوا  فتح شوی او هللا پاک يې په تقدير کې ليکلي و چې په اسالم 

راوړو به نېکمرغه کيږي او هدايت به مومي هغه خپله خاوره او خپل وطن کوم پردي يرغلګر ته نه 

ې څرنګه يې خوښه شي تصرف پکې وکړي، ثروتونه او زېرمې يې په خپل جېب کې واچوي سپاري چ

او له ده سره د يو ښکيل او تسخير کړای شوي مريي په څېر معامله وکړي. بلکې دی خپل وطن او خپله 

خاوره خپل داسې ورور ته سپاري چې ده سره ګډ اوسي او خپله اروا ورسره ګډو ي او په پوره اخالص 

ه وايي چې: مونږ او ته په ګټه او تاوان ، مسئوليت او امتياز هرڅه کې سره يو شان او برابر يو )لک ورت

 ما لنا وعليک ما علينا(. د هللا پاک کتاب زمونږ ترمنځ پرېکړه او فيصله کوي . . 

تېر او پدې توګه فاتح او مفتوح، او غالب او مغلوب دواړه د اسالم د سپيڅلي هدف لپاره له هر څه 

شوي، او د خپلو اصولو او مبادئو په الر کې هر څه ښندي او قربانوي يې، او دواړو چې وطن، خاوره، 

کور او اوالدونه پرېيښي د دې لپاره چې د هللا پاک روښنايي ټول انسانيت ته خپره شي، د قرآن نېکمرغه 

او بشپړ سعادت او تلپاتې او مبارک لمر پرې را دبره شي او په همدې کې د انسانيت وروستی پرمختګ 

 نېکمرغي ده )لوکانوا يعلمون( کاش چې دوی پوهېدای!

 د اسالمي خاورې افق

دوهمه مېوه داده چې اسالمي ورورۍ هر مسلمان داسې جوړکړی چې عقيده لري چې هره ځمکه 

 چې هلته يو مسلمان ورور د اسالم په اساس ژوند تېروي او قرآن خپل قانون ګڼي د هغې ځمکې هره

لوېشت د لوی اسالمي وطن يوه برخه ده کومه چې د هغې ساتنه او سمسورتيا اسالم پر خپلو ټولو پلويانو 

فرض ګرځولې ده، چې پدې توګه د اسالمي وطن افق ارت او لمن يې پلنه سوه، د جغرافيې، قوم او مليت 

نو او ارزښتونو وطن له وطن څخه د لوړو اصولو او مبادئو ، پاکې او سپېڅلې عقيدې او هغو حقيقتو

 جوړ سو چې هللا بشريت او ټول عالم ته هدايت او رڼا ګرځولې ده. 

اسالم چې کله خپلو بچيانو ته دغه احساس ورکوي او په نفسونو کې يې دغه معنا ځای په ځای کوي 

ورسره يوه ستره فريضه پر غاړه وراچوي چې خپل لوی اسالمي وطن به د يرغلګرو له تيري څخه 

د غاصبينو له منګولو څخه به يې ازادوي او له هرهغه چابه يې ساتي چې په زړه کې ورته بده  ژغوري،

 اراده او خرابه طمع لري.
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دلته ده چې په اسالمي فکر کې د وطنيت نظريه يوه څرګنده او ارزښتناکه محکمه کال جوړه شوې 

ولس بچيانو ته ندي برابر شوي  ده، او پدې توګه مسلمان ته هغه څه برابر شوي چې د هېڅ غير مسلمان

 چې پرته له کوم ډول تعارض او اختالف څخه هم وطن ته کار وکړي او هم ټول انسانيت او بشريت ته.

هو دغه اسانتياوې په هيڅ ډول اصولو او مبادئو کې ندي، نه تر دې د مخه او نه به تر دې وروسته 

 ه مخکې وړاندې کړې او تطبيق کړې ده.جمع شي، پداسې حال کې چې اسالم دغه نظريه سوونه کال

پداسې وخت کې چې يو شمېر خلک قومي غږونه پورته کوي او وايي: المان تر ټولو لوړ، يا فرنسا  

ترټولو لوړه، يا ايطاليا تر ټولو لوړه )يا نن سبا چې امريکايان او برطانويان  دغه نارې وهي( د غه 

ځان غوښتنه ده چې کينې او دښمنۍ پاروي، د نړۍ ولسونه غږونه او نارې په حقيقت کې هغه انانيت او 

سره وېشي او د هغوی ترمينځ بېلتون او جالوالی راولي، لدې سره غبرګ د مسلمان غږ او ناره په 

روښانه او فصيحه لهجه پورته کيږي چې د قرآني وحی اعجاز ورته قوت ورکوي او د نبوي سنتو 

کوي: په حق باندې وروري د ټولو شعار، د اسالم خاوره د بالغت او فصاحت ورته ښکال او ترنم ور

 اسالم د بچيانو لپاره!

 څومره ښايسته جوړښت او څومره ښکلې معنا او لوړ مقصد دی!

هغه خلک چې ګومان کوي اسالم وطني فکر له مينځه وړي يقينا چې هغوی خطا شوي دي، ځکه 

و ساتنه فرض کړې ده، او هغوی چې فکر کوي اسالم په خپلو پلويانو باندې د خپلو وطنونو حمايت ا

اسالم نړۍ ته ګواښ او خطر دی سخت غلط شوي دي ځکه اسالم خو هغه اخوت او وروري ده چې د 

 انسانانو تر مينځ وحدت او يووالی راولي او دهغوی ليکې او صفونه برابروي. 

پوه شوي دي چې اسالم او هغوی چې اسالم په ريښتيا او حقيقي معنا سره درک کړی دی نو هغوی 

د وطن ساتنه او صيانت او نړۍ والوته رحمت او مهرباني ده. او دا هغه حکيمانه خبره ده چې ما له يو 

ستر سياست وال څخه چې روح يې د اسالم په ښيګڼو خړوب شوی و اورېدلې او تر اوسه مې په 

ن سره يې لري د تل لپاره به غوږونو کې انګازې کوي او دهغې ښکال او خوږ والي له کبله چې له ځا

مې په غوږو کې وي! هغه د ايمان او عقيدې پر بنسټ وويل: که خلکو اسالم په ريښتيني او حقيقي توګه 

 پېژندلی وای نو پوه شوي به وو چې اسالم هم دين دی او هم وطنوالي )نشنلټي( او هيوادنيز تابعيت!

وی اوسې چې ماغوښتل پرې پوه شې، اوس نو ګرانه لوستونکيه! زه فکر کوم چې په هغه څه پوه ش

له تانه غوښتنه کوم څو عقيده ولرې چې هر مسلمان ستا ورور دی، د هغه په خوښۍ  خوښ او په درد 

يې دردمند شې او د دې نړۍ هره لوېشت خاوره چې هلته پکې مسلمان د )الاله االهللا محمدرسول هللا ( 

چې په مسلمان فرض دي څو له هغه نه دفاع وکړي، هغه وساتي کلمه وايي هغه د هللا پاک هغه حريم دی 

 او د هغې د ابادۍ او د اوسېدونکو د هوسايۍ لپاره يې کار وکړي.
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 مونږ خلک څه شي ته رابولو؟

(۹) 

ِ إاِلَّ اْلقَْوُم اْلَكافُِروَن ) ِ إِنَّهُ اَل يَْيأَُس ِمْن َرْوحِ َّللاَّ  (87َواَل تَْيأَسُوا ِمْن َرْوحِ َّللاَّ

 او د هللا له رحمت نه ناهيلي مه اوسئ، د هغه له رحمت نه كافران نا هيلي كيږي.

 اوږده الر

هيله لرم چې د اخوان المسلمين د دعوت د شرح او توضيح په لړۍ کې د غو پرله پسې کلماتو د 

نه لوستونکو پر وړاندې د اخوان المسلمين هدف او مقصد څرګند کړي وي او تر يوه بريده يې روښا

 کړې وي چې اخوان خپل هدف ته له کومو منهجونو او تګالرو څخه ځان رسول غواړي؟

که څه هم تر دې د مخه ما يو شمېر ډېرو ورونو ته چې د اسالم او د هغه د مجد او برم په هکله له 

ننګ او غيرت څخه ډکې ولولې لري تر )مونږ خلک څه ته را بلو؟( عنوان الندې اوږدې خبرې کړې 

ير د يوسي هغوی راته په ښه توګه غوږ نيولی او له پيله تر پايه  سره د تفاهم په فضا کې و تر دې دي. خ

چې له بحث او خبرو څخه دې قناعت ته ورسېدو چې په ريښتيا سره هدف لوړ او سپېڅلی دی او الره او 

 وسيله يې بريالۍ او کاميابه.

دل چې پدې خبره يې تقريبا اجماع لرله خو زه هغه وخت هک پک حيران شوم چې کله مې دوی ولي

او يوه خوله وو چې په هيواد کې د قوي منحرفو بهيرونو او جريانونو د موجوديت او فعاليت په پرتله 

دغه الره که څه هم بريالۍ ده خو ډېره اوږده ده. چې دې خبرې يې په زړونو کې ناهيلي ټوکوله او پر 

تر دې چې هغه لېوالتيا او حماس يې نه ليده کوم چې د دې ترمخه نفسونو يې يأس او نااميدي خپروله، آن 

 ورسره و. 

هيله لرم زما دغه خبرې زړونه له هيلو څخه ډک کړي او د بري او کاميابۍ په باور او يقين يې 

سرشار کړي ان شاءهللا. )وهلل االمر من قبل و من بعد ( ړومبنۍ او وروستنۍ چاره خو هللا پورې اړه 

 لري.

 ادی په درې ټکو کې موضوع راتړم:او د

 فلسفي او اجتماعي آند او نظر -۱

د ټولنپوهنې عالمان وايي چې: نني حقيقتونه پرونۍ هيلې دي، او د نن هيلې به د سبا ورځې حقايق 
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وي! او دا هغه نظريه ده چې واقعيت يې تاييدوي او دليل او برهان يې ننګه او  مالتړ کوي. بلکې همدا 

نيت د پرمختګ او کمال لوړو مدارجو ته د رسېدو محور دی. څو کاله وړاندې چا دا ګومان نکته د انسا

کاوه چې ساينس پوهان به د اختراعاتو او اکتشافاتو دغه اوسني حالت ته رسيږي؟ آن تر دې چې خپله 

ړه او سترو سترو ساينس پوهانو په لومړي سر کې دا خبره زړونو ته نه غورځوله تر څو واقعيت ثابته ک

دليل او برهان تاييد کړه. دا يوه څرګنده او بديهي خبره ده، مثالونه يې زيات دي، خبره نوره نه اوږدوو او 

 په همدومره بسوالی کوو.

 تاريخي آند او نظر -۲

حقيقت دادی چې د ولسونو پرمختګونه له داسې کمزوري او ضعيف حالت څخه  پيل شوي دي چې 

نی او محال ګاڼه، خو د دې سره سره تاريخ ښوولي چې صبر، زغم، ثبات ټاکلي هدف ته رسېدل يې ناشو

او حکمت دغه کمزوري او لږو وسايلو واال نهضتونه د هيلو سره سم د بري او موفقيت لوړو څوکو ته 

 رسولي دي.

چا دا ګوما ن کاوه چې دغه بې کښته او بې اوبو وچه شګلنه عربي جزيره دې نور او عرفان 

د خپلو بچيانو د روحي او سياسي ځواک پر مټ دې د نړۍ پر سترو دولتونو باندې خپل زرغون کړي او 

 واک وغځوي؟

او چا دا فکر کاوه چې د علي او عباس )رضی هللا عنهما( يو موټی او الده دې چې په ډار او  وېره 

د يوې ورځې پټ اوسېدل کولی شي چې يوه ورځ به د امويانو هاغه ځواکمنه، پراخه خپره وره پادشاهي 

د سهار او مازيګر تر مينځ په بل مخ اړوي پداسې حال کې چې هغوی هره ورځ د وژل کېدو، تبعيد او 

 ځپنې تر ګواښ الندې وو؟

چا دا ګومان کاوه چې هغه نرم زړی او نرم خويه ابوبکر صديق )رضی هللا عنه( چې شاوخوا قبايل 

ران وو په يوه ورځ کې دې يوولس لښکرې وباسي پرې ورپارېدلي او صحابه کرام يې چاره کولو کې حي

سرغړوونکي دې وځپي، بې الرې دې پر الر کړي، باغيانو ته دې درس او عبرت ورکړي، له مرتدانو 

 دې غچ واخلي او د زکات له مانعينو څخه دې د هللا پاک حق تر السه کړي؟

لونه د اروپايي ملکونو د پنځه چا دا فکر کاوه چې صالح الدين ايوبي )رحمةهللا عليه( دې کلونه ک

ويشت سترو پادشاهانو پر وړاندې ودرېږي او دهغوی د زيات شمېر ائتالفي لښکرو او پرېمانه جنګي 

 وسايلو سره هغوی خوار او ذليل په شا وتمبوي؟

دا د تېر تاريخ خبرې وې، په معاصر تاريخ کې تر ټولو ښه مثال د آل سعود کورنۍ ده. چا دا ګومان 

ې ملک عبدالعزيز دې چې پادشاهي يې له السه وتې وه او کورنۍ يې تبعيد او تيته پرکه کړی کاوه چ
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شوې وه له څو ويشت کسانو سره دې خپله پادشاهي بيا تر السه کوي او بيا دې د اسالمي نړۍلپاره يوه 

 ستره هيله جوړه شي چې وحدت يې تامين او برم يې اعاده کړي؟

انی کارګر )هتلر( دې هاغومره قوي نفوذ تر السه کړي او خپل هدف ته او چا دا منله چې هاغه الم

په رسېدو کې دې بريالی شي؟ تر دې چې پرون مو واورېدل چې له سترو ازمېښتونو وروسته يې په خپل 

بري باندې په ډاډه زړه او خوښمنه لهجه سره ويل: ما به خلکو ته ويل چې زه  واک او قدرت ته رسېږم، 

بره لېونتوب ګڼله، تر دې چې زه واک او قدرت ته ورسېدم، او دادی زه اوس ورته وايم چې دوی به دا خ

زه به په واک او قدرت کې پاتې کېږم، د خلکو خوښه چې څرنګه يې زړه غواړي هغسې ګومان دې 

 کوي!

 قرآني آند او نظر -۳

ر بولي او کله يې ضاللت قرآن کريم پر مسلمانانو باندې هر ډول يأس او ناهيلي حراموي. کله يې کف

 او بې الرې توب. هللا پاک فرمايي: 

ِ إاِله اْلقَْوُم اْلَكافُِروَن ) ِ إِنههُ اَل يَْيأَُس ِمْن َرْوحِ َّللاه  سورة يوسف. (87َواَل تَْيأَُسوا ِمْن َرْوحِ َّللاه

 يلي كيږي".ژباړه: او د هللا له رحمت نه ناهيلي مه اوسئ  ، د هغه له رحمت نه كافران نا ه

الُّوَن )    سورة الحجر (56او فرمايي: قَاَل َوَمْن يَْقنَطُ ِمْن َرْحَمِة َرب ِِه إاِله الضه

 وويل " د خپل رب له رحمت نه خو ګمراهان ناهيلي كېږي. ليه السالم(ژباړه: )ابراهيم ع

او سختۍ بيا مؤمنانو ته د نژدې بري زېری ورکوي او ورته څرګندوي چې رڼايي به له شدت 

وروسته وي او نصرت او بری به ترکړاو او زحمت شاته، او همدا د هللا پاک سنت دی، فرمايي: َحتهى إِذَا 

َي َمْن نََشاُء َواَل يَُردُّ بَأُْسنَا عَ  سُُل َوَظنُّوا أَنهُهْم قَْد كُِذبُوا َجاَءُهْم نَْصُرنَا فَنُج ِ  ِن اْلقَْوِم الُْمْجِرِمينَ اْستَْيأََس الرُّ

 يوسف. سورة (110)

ژباړه: ) له پخوانيو پيغمبرانو سره هم همدا شويدي چې هغوى ډير وخت نصحيت وكړ او خلكو 

وانه وريده ( ان تر  دې پورې چې كله پيغمبران له خلكو نه نا هيلې شول او خلكو هم دا وانګيرله چې 

و ته زمونږ مرسته ورسيدله. كله دعذاب په باب هغو ته دروغ ويل شوي وو، نو په ناڅاپي ډول پيغمبران

چې دغسې وخت راځي نو زمونږ قانون دا دى چې چاته چې زمونږ خوښه شي نجات وركوواو 

 پرمجرمانوزمونږ د عذاب د راتګ مخه نه شي نيول كيداى.

ا يَأْتِكُْم َمثَُل الهِذيَن َخلَْوا  اُء او فرمايي: أَْم َحِسْبتُْم أَْن تَدُْخلُوا الَْجنهةَ َولَمه ِمْن قَْبلِكُْم َمسهتُْهُم اْلبَأَْساُء َوالضهره

ِ قَِريٌب ) ِ أاََل إِنه نَْصَر َّللاه ُسوُل َوالهِذيَن آَمنُوا َمعَهُ َمتَى نَْصُر َّللاه  ( سورة البقرة214َوُزْلِزلُوا َحتهى يَقُوَل الره
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حال كښې چې ال تر اوسه پر  ژباړه: ايا تاسې دا انګېرئ چې همداسې به جنت ته ننووځئ، په داسې

تاسې هغه هر څه ندي تېر شوي، چې له تاسې نه پر مخكنېو مؤمنانو راغلي دي ؟ پر هغو ستونزې 

راغلې، كړاوونه ورته ورسېدل، ولړزول شول، ان تر دې چې دوخت رسول او د هغه مؤمنانو ملګرو 

و ته ډاډېنه وركړل شوه چې هو د فريادونه وكړل چې د هللا مرسته به كله راشي  په هغه وخت كښې هغ

 هللا مرسته نژدې ده.

بيا بل ځای کې هللا پاک څرګندوي چې دا يو ډول ناروغتياوې دي چې ولسونو ته پېښېږي، او بيا 

چې د هغو په وسيله يې هللا پاک پاکې او سوتره کړي نو صحت او روغتيا مومي، هللا پاک فرمايي: إِْن 

 ( سورة أل عمران140َمسه اْلقَْوَم قَْرٌح ِمثْلُهُ َوتِْلَك اْْلَيهاُم نُدَاِولَُها بَْيَن النهاِس . . )يَْمَسْسكُْم قَْرٌح فَقَدْ 

ژباړه: اوس كه تاسې ټپي شوي يئ؛ نو له دې نه مخكښې ستاسې دښمنه ډله هم همداسې ټپيان 

 .شويدي دا د زمانې خوږې ترخې دي چې مونږ يې د خلكو تر مينځه اړوو را اړوو

ته ګورې چې قرآن کريم پر مسلمانانو باندې ياس او ناهيلي حراموي او د هغوی پر وړاندې د هيلو اسانه 

او پراخه ډکر پرانزي او ترې غواړي او پرې غږ کوي چې پرې ورننوځي: ادُْخلُوا عَلَْيِهُم اْلبَاَب فَإِذَا 

ِ فَتَوَ   ( سورة المائدة23كهلُوا إِْن كُْنتُْم ُمْؤِمنِيَن )دََخْلتُُموهُ فَإِنهكُْم َغاِلبُوَن َوعَلَى َّللاه

ژباړه: ددې جبارانو د مقابلې له پاره له دروازې نه دننه ورشئ ، كله چې تاسې دننه ورسېږئ نو تاسې به 

 برالسي ياست . پر هللا ډاډه اوسئ كه تاسې مؤمنان يئ.

مل ته هڅوي او زړونه مو د هيلو په راڼه دا و هغه ايجابي او مثبت نظرونه او آندونه چې مونږ کار او ع

 او قوي ځواک سره مضبوطوي.

 آيا بله الر شته؟

د دې تر څنګ دوه سلبي استدالله هم شته دي چې بعينه هماغه پايله او نتيجه ترې راووزي او د يو 

 غيرتمن انسان زړه کار او عمل ته په سمه او قوي توګه هڅوي. 

خو د نهضتونو او تمدنونو د سم صحيح جوړېدو لپاره بله الر نشته  اول: دا الره که څه هم اوږده ده

 او تجربو همدغه نظر  سم او صحيح ثابت کړی دی.

 لومړی فريضه پر ځای کول

دوهم: مسلمان لومړی د دې لپاره کار او عمل کوي څو د خپلې غاړې فريضه ادا کړي، په دوهم قدم 

قدم کې يې په دنيوي ژوندانه کې د کار او فعاليت فائده کې يې اخروي اجر او ثواب مطلب وي، او درېم 

 او ثمره مراد وي.

بنا پر دې که مسلمان کار او عمل وکړي نو خپله  فريضه يې ادا کړه، او که د عمل شرائط پوره و 
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نو پرته له شک او شبهې دهللا پاک له لوري اجر او ثواب هم تر السه کوي، پاتې شوه دنيوي ثمره او فائده 

دا د هللا پاک کار دی او دهغه خوښه، کېدای شي داسې فرصت راشي چې د ده په خوب او خيال کې  نو

هم نه وي او کار او فعاليت يې خوږې مېوې ورکړي. خو که دی له کار او عمل څخه کښېناست او هغه 

او ثواب  يې تر سره نکړ نو د تقصير او غفلت ګناه خو پرې بار شوه ، خو د جهاد کولو او اخروي اجر

 ګټلو فرصت يې ضايع کړ او له ثمرې څخه په يقيني توګه بې برخې شو.

 نو تاسو وواياست کومه ډله )خيرمقاما واحسن نديا( غوره او ښه ده؟

 :قرآن کريم دې موضوع ته په څرګنده توګه اشاره کړې ده

ُ ُمْهِلكُ   ا َّللاه ةٌ ِمْنُهْم ِلَم تَِعُظوَن قَْوم  بُُهْم َعذَاب ا َشِديد ا قَالُوا َمْعِذَرة  إِلَى َرب ِكُْم َولَعَلهُهْم َوإِْذ قَالَْت أُمه ُهْم أَْو ُمعَذ ِ

هقُوَن ) ُروا بِِه أَنَْجْينَا الهِذيَن يَْنَهْوَن َعِن السُّوِء َوأََخذْنَا الهِذيَن َظلَُموا بِعَذَاٍب 164يَت ا نَُسوا َما ذُك ِ بَئِيٍس بَِما ( فَلَمه

 رة االعرافسو( 165سُقُوَن )َكانُوا يَفْ 

ژباړه: او هغوى ته دا هم ورپه زړه كړه چې كله د هغو يوې ډلې بلې ډلې ته ويلي وو چې " تاسې 

داسې خلكو ته ولى نصيحت كوئ چې هللا د هغوى هالكوونكى يا ورته د سختې سزا وركوونكى دى" نو 

ه د خپل معذرت وړاندې كولو له هغوى ځواب وركړى ْو چې " مونږ دا هرڅه ستاسې د رب حضور ت

 پاره كوو. او په دې هيله يې كوو چې ښايي دا خلك د هغه له نافرمانۍ څخه په ډډه شي"

په پاى كښې چې كله هغوى هغه ښوونې بيخي هېرې كړې چې هغو ته ور زده كړاى شوې وې نو 

المان وو د هغو د مونږ هغه خلك وژغورل چې له بدى نه يې منع كوله او نور پاتې ټول خلك چې ظ

 نافرمانيو له امله مو پر سخت عذاب ونيول.

بنا پر دې د يو غيرتمن مسلمان لپاره چې روح يې د اسالم په  مبادئو او الر ښوونو خړوب وي له 

کار، عمل او جهاد څخه چاره نشته ده. په همدې خاطر اخوان المسلمين خپل کوښښ په کار اچوي، له 

انيږي او خپل هر څه د هغه لپاره د جهاد په الر کې لګوي. که يې موفقيت خپل هدف او مقصد څخه قرب

او بری په برخه شو خو ډېر ښه، او که بری السته ورنغی نو دا يې بس ده چې د دې فکر په مخ کې د پله 

حيثيت غوره کړي څو پرې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې تر دوی څخه د هغه په تحقق کې توانمن او 

 او که دا هم ونه شوه نو همدا يې بس ده چې د هللا پاک په وړاندې عذر ولري!ځواکمن دي، 
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(۳) 

 د پر ون او نن تر منځ
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 د پرون او نن تر منځ

 سريزه

د دوهمې نړيوالې جګړې له پيل وروسته په مصر کښې پر له پسې متعدد حکومتونه راغلل چې 

ز ۱۹۴۳و  يوه خوله وو، چې نا ببره نحاس ياچا د ټول يې په اخوان المسلمين باندې  په کړۍ تنګول

کال په اوايلو کښې د اخوان المسلمين د مرکزي دفتر په استثناء د اخوان دټولو څانګو د بندلو امر 

 صادروي او مرکزي دفتر د امنيتي چارواکو د کلکې څارنې الندې راځي.

يسان غواړي له امام حسن البنا په همدغه موده کښې د خلکو تر مينځ دا خبره خپره شوه چې انګل

څخه د هغه په وژلو او يا تبعيد سره ځانونه خالص کړي! اخوان المسلمين د انګليسانو له خوا د 

امام حسن البنا د ترور په دسيسې پوه شول چې غواړي د هغ ترور د يوې ترافيکي پيښې په بڼه 

 ي د وروستي وصيت په څېر وليکله! څرګند شي ؛ نو امام بنا دغه رساله د  خدای پاماني اخيستونک

دغه رساله په مختلفو نومونو خپره شوې: د امين پيغمبر رسالت، د پرون او نن تر مينځ، او د 

 اسالمي فکر پرمختګونه او دهغه اهداف.

اومونږ د دې رسالې په ليکنه کښې هغه وړوکی کتاب اصل ګرځولی چې د اخوان د مرکزي دفتر 

 رته خپور شوی دی.څخه د نيټې له يادولو پ

 

 

 

 

 

 

 پرون او نن ترمينځد 

 ما کثيرا.يخاتم و علی آله و صحبه وسلم تسلالفاتح ال الحمدهلل و صلی هللا علی سيدنا محمد

 او د قرآن تګالره رسالت غمبريد امين پ .1

ارلس سوه يو اويا کاله وړاندې د هللا پاک نالوستي پېغمبر محمد بن عبدهللا صلی هللا عليه يد



www.eslahonline.net                                                                                            يلد امام حسن البناء رسا         

79 
 

}يَا أَيَُّها النهاُس إِن ِي َرسُوُل د صفا غونډۍ له سر څخه دغه آواز پورته کړ:  په غېږ کښې د مکې وسلم

ِ إِلَْيكُْم َجِميع ا الهِذي لَهُ ُمْلُك السهَماَواِت َواْْلَْرِض اَل إِلَهَ إاِله ُهَو يُْحيِي َويُِميُت فَآِمنُوا  ِ اَّللاه ِ َوَرسُوِلِه النهبِي  ِ بِاّلِله ي  ْْلُم ِ

ِ َوَكِلَماتِِه َواتهبِعُوهُ لَعَلهُكْم تَْهتَدُوَن{ ]اْلعراف:  [158الهِذي يُْؤِمُن بِاّلِله

ژباړه: ای انسانانو! زه ستاسو ټولو لوري ته د هغه هللا استازی يم چې د اسمانونو او ځمکې د 

ه مرګ ورکوي، نو پر باچايۍ مالک دی، له هغه پرته بل خدای نشته، هماغه ژوند بښي او هماغ

هللا او د هغه پر هغه امي نبي استازي ايمان راوړئ چې هللا او دهغه ښوونې مني، او د هغه پلتګي 

 غوره کړئ هيله ده چې تاسې سمه الره ومومئ.

سته او نېکمرغه يد غه جا مع دعوت او بلنه د تياره ماضي، روڼ مستقبل او ښا په حقيقت کښې

نظام روښانه او  يکرښه وه او د يوه نو کايناتو په سطحه يوه بېلوونکې د ټولو نځ کښېيحاضر په م

يې بشير او نذير ی يم او خبير هللا، مبلغ او رسوونککڅرګنده اعالن و، چې شا رع او واضع يې ح

کر يې ښو کتاب او قانون يې روڼ او روښانه قرآن، او ل، اپېغمبر محمد صلی هللا عليه وسلم

د دوی يې که سره ېچې په ن سابقون االولون( مهاجر او انصار او هغوی)ال ياو لومړن يمخکين

د  دغه نوی نظام د بشر وضع او د انسان په الس نه دی جوړ، بلکې .کړې ده ديلتګي متابعت او پ

}َما ې څوک ښايسته دی؟ ښهللا پاک څخه په رنګ او دين ک له رنګ او د هللا پاک دين دی او هللا پاک

يَماُن َولَِكْن َجعَْلنَاُه نُوًرا نَْهِدي بِِه َمْن نََشاُء ِمْن ِعبَاِدنَا َوإِنََّك لَتَْهِدي إِلَ كُْنَت تَْدِري مَ  ى ِصَراٍط ا اْلِكتَاُب َواَل اْْلِ

ِ تَِصيُر اْْلُ 52ُمْستَِقيٍم ) ِ الَِّذي لَهُ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْْلَْرِض أاََل إِلَى َّللاَّ ُموُر{ ( ِصَراِط َّللاَّ

 [53، 52]الشورى:

ژباړه : ته هيڅ نه پوهېدلې چې کتاب څه وي او ايمان څه وي خو هغه روح )قرآن( مونږ يوه رڼا 

وګرځوله چې په هغې سره مونږ له خپلو بندګانو نه چې چاته مو خوښه شي الره ښيو، په يقيني 

ته چې د اسمانونو او  ډول ته د سمې الرې لوري ته الرښوونه کوې. د هغه هللا د الرې لوري

 ځمکې د هر شي مالک دی. خبر اوسئ، ټولې چارې د هللا خخواته ور ګرځي.

 اصالح بنسټيز قواعد: ېد قرآن کريم د بشپړې ټولنيز .2

قرآن کريم د ټولنيزې  بشپړې اصالح ټول اصول راټول کړي دي او له پېښو، ظروفو او 

عليه وسلم نازلېده او هغه به مؤمنانو ته  مناسبتونو سره به وخت په وخت پر پېغمبر صلی هللا

ِ 32}كَذَِلَك ِلنُثَب َِت بِِه فَُؤاَدَك َوَرتَّْلنَاُه تَْرتِياًل )اوراوه او اعالناوه،  ( }َواَل يَأْتُونََك بَِمثٍَل إاِلَّ ِجئْنَاَك بِالَْحق 

 [33 ،32َوأَْحَسَن تَفِْسيًرا{ ]الفرقان:

په ښه شان مونږ ستا په ذهن کښې کښېنوو، او د )همدې ژباړه: هو، داسې ځکه شويدي چې دا 

غرض لپاره( مونږ هغه په يوه ځانګړي ترتيب سره د بېالبېلو برخو په بڼه په کراره درته لوستی 

دی. او )پدې کښې دا مصلحت هم دی( چې کله هغوی تاته کومه بې سابقې خبره ) يا حيرانوونکې 
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خپل وخت تاته درکړ او په ډېر ښه ډول سره مو خبره پوښتنه( راوړي د هغې سم ځواب مونږ په 

 روښانه کړه.

حفظ شو او کرښو  په سينو کښې نوحی بشپړه شوه او قرآ يشت کلونو په شاوخوا کښېه وڅو د دو

 ې ددې امت لپاره د هر اړين شي حکم بيان کړ.ښثبت شو او هللا پاک پک کښې

 د ټولنيزې بشپړې اصالح اصول عبارت دي له:

 ي توب او هرڅه د هللا لپاره کېدل.ي: يعنې خداربانيت .１

 انساني نفس او شخصيت لوړول. .２

 د بدلې او سزا عقېده ټينګول. په آخرت کښې .３

 د خلکو ترمينځ د ورورۍ اعالنول. .４

نځ يې د تکافل او مساوات اعالن او په دقيقه ينارينه او ښځه دواړه پورته کول، ترم .５

امن او امان  حقونو په او زده کړې  ۍ،ژوند، ملکيت، کار، صحت، آزادد توګه 

 تثبيتېدو او د کسب د مواردو په ټاکلو سره ټولنه بيمه کول.

نوع حفاظت او ساتنه او د خولې او  يل، د انساني نفس او انسانود دواړو غريزو کنتر .６

 لمنې د غوښتنو تنظيم.

 .يې شدت او سختښنځه وړلو کيد اصلي جرايمو په لم .７

لي ټينګار او د اختالف او تفرقې هر ډول مظهر او ښکارنده د و لس پر وحدت او يو وا .８

 وړل. هنځيله م

کوم چې د اسالم ټولنيز نظام راوړي ولس  د حق د اصولو او مبادئو په ليار  کښې .９

 باندې جهاد او مبازه الزمي کول.

ې د فکر د ښلنه کټونګړې اپه خپلې ځ، دولت د فکر ممثل، د هغه حامي او مالتړ .１０

 په عامه توګه  ټولو خلکو ته د هغو د تبليغ او رسولو مسئول ګڼل. او اهدافو د تحقق

 د اسالم د ټولنيز نظام عملي شعائر: .3

جال دی، دې نظام د هغو په  يدغه قرآني نظام له نورو وضعي نظامونو څخه بدل او بيخ

 يواځې په ذهنونو کښې چې څېر خپل اصول او الرښوونې په دې بڼه ندي وضع کړي

په داسې توګه  او د ژبو په سر الفاظ او کلمات وي بلکې ،اءآر کتابونو کښې په ،نظريات

ې ثابت او پاخه بنسټونه وي او د هغوی له اشارو او ښيې وضع کړي چې هغه په ژوندانه ک

رو په توګه ګټه واخستل شي او خپل هظاملو څخه په ټولنه کښېد عملي ښکارندو او يپا

غاړه ايښي ددغو اعمالو په هکله د  ېمان لري او هغه ته يې چې په دغه نظام ايته يپلويانو 

ضې ټاکلي دي يحرص او پوره پاملرنې امر کړی دی، او هغه يې پر دوی باندې داسې فر

يې هېڅ ډول غفلت او نېمګړتيا نه منل کېږي، اداء  چې په پرېښودو او شايع کولو کښې

ا ورکوي چې کېدی شي يو کوونکو ته يې ثواب ورکوي او ترک کوونکو ته يې داسې سز

تن په هغې سره د اسالمي ټولنې له پولو څخه بهر او په يو لرې ځای کښېوغورخوي، دغه 

 يلي دي عبارت دي له:ېمهم فرايض چې اسالمي نظام د دغو اصولو د ټينګښت لپاره پ

 لمونځ، ذکر، توبه، استغفار.... .أ
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 او مزو چړچو څخه ډډه. ژوند روژه، پاک لمني، او له مرفه .ب

 لګښت. ر ښېګڼې په الره کښېيزکات، صدقه او د خ .ج

غور او فکر، څېړنې  حج او عمره، سيل او سياحت او د هللا پاک په پادشاهۍ کښې .د

 او کشفيات.

 کسب او کار کول او د سوال حراموالی. .ه

جګړه، د جنګياليو تجهيز او د هغوی ترشا د هغوی د  جهاد او د هللا په الره کښې .و

 و پالنه.اهل او عيال ساتنه ا

 ر غوښتنه.ياو هغه ته نصيحت او خامر  هر چاته پر ښېګڼو  .ز

له بديو او منکراتو څخه منع او د هغه له ځايونو او د هغو له سرته رسوونکو سره  .ح

 پرېکړه.

د نارينه او ښځې دواړو  د ژوند د مختلفو اړخونو په فنونو او تخصصاتو کښې .ط

 م او معرفت ترالسه کول.د عل لپاره په خبل خپل وړ او مناسب مجال کښې

 ول.خپلښايسته تعامل او غوره چلن او د لوړو او عالي اخالقو  .ي

 د بدن د سالمتيا او پنځه ګونو حواسو د ساتنې او حفاظت حرص او لېوالتيا. .ك

په طاعت او  يس له لورولپه خدمت او پاملرنې سره او د  يد حکومت له لور .ل

د ټولنيز تضامن، مرستې او  نځيغاړه ايښودلو سره د چارواکو او ولس ترم

 نځ ته کول.يرام روحيه همکارۍ

بنا پر دې مسلمان ددغه مسئوليتونو په اداء کولو او په بشپړه توګه د هغو په سرته رسوولو مکلف 

 دی او پرې الزم دي چې په دې هکله هېڅ ډول غفلت او کمی ونکړي.

صحابه ، هللا صلی هللا عليه وسلم ذکر شوي او رسول کريم کښې ننوموړي مسئوليتونه ټول په قرآ

کرامو او چا چې د هغوی ښه پلوي او پلتګي کړې ده،  هغه په خپلو عملونو سره په اسانه او 

روښانه بڼه بيان کړي دي، چې هر عمل يې جال او يا څو عملونه يوځای د اسالمي نظام د ذکر 

نګوي او غښتلي کوی، کوم چې د څو اصله او مبادي ټييا  أشويو اصولو او مبادئو يو اصل او مبد

 .ید ینظام د هغو د تحقق او خلکو ته د هغو د ګټو او ميوو د رسېدو لپاره راغل زاسالم ټولني

 لومړنی اسالمی دولت: -۴

شو، ته نځ يد ټولنيز نظام پر دغو لوړو قرآني قواعدو او بنسټونو باندې لومړنی اسالمي  دولت رام

نځ يې ميدرلود هغه يې په دقيقه توګه پلي کول او د نړيوالو تر ې کلک او ژور ايماني وچې پر هغ

ضاع مني وخپرول. تر دې چې د اسالم لومړني خليفه ابوبکر صديق رضي هللا عنه به ويل: )ل

ه في کتاب هللا( که له ما څخه د اوښ د پښې رسۍ هم ورکه شي نو زه به يې د هللا تعقال بعير لوجد

چې هغه د زکات مانعين د همدغه نظام له ارکانو څخه د يوه رکن په  مومم. او تر دې په کتاب کښې

 عقاال منعوني لو وهللاې: يې جګړه پيل کړه او ويل به يماتولو سره مرتدان وګڼل او له هغوی سره 

 عمال.ل( کنزل القاتلتهم ما استمسک السيف بيدی سلم و عليه هللا صلى هللا لرسولؤدونه ي كانوا
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سم که دوی راته هغه د اوښ د پښې تړلو رسۍ هم رانکړي کومه به چې دوی رسول ژباړه: په هللا ق

 .څومې توره په الس کښې وي ه ورسره جنګېږمتر هغه بنو  ولههللا صلی هللا عليه وسلم ته ورک

کارندو او مظاهرو سره ددې نوي امت سره ښوحدت او يو والی په خپله ټوله معنی او له خپلو ټولو 

 ملګری و.

ې د ښاو اجتماعي وحدت موجود و او په پالزمينه ک زرآني نظام او قرآني ژبې سره ټولنيپه ق

رالمؤمنين او اسالمي خالفت د بيرغ تر سيوري الندې سياسي وحدت موجود و که څه هم د فوځ يام

د بيت المال په هکله او د واليانو د واکونو او تصرفاتو په اړه د هغه وخت  ،او لښکر په هکله

ی تصور په ال مرکزيت والړ و خو دغه المرکزيت ددې نوي امت هر اړخيز وحدت په مخ اسالم

 ه کار کاوه.ياو توج ېاو پر يوې متحد المال الرښوون ېځکه خنډ نشو، چې ټولو پر يوې عقېد کښې

 دغو قرآني اصولو او مبادئو خرافاتي وثنيت او بت لمانځنه په عربي جزيرې او فارسي سيمه کښې

قيب کړ او محاصره يې پرې تنګه کړه او عنځه يې وېوړه، مکار يهوديت يې تيسته او له مپسې وا خ

ې د هغه سياسي او ديني واکمني ور ړنګه کړه او له مسيحيت سره الس او ګرېوان يپه بشپړه توګه 

نيه يې په قسطنطيله اسيا او فريقا څخه والوت او اروپا ته   یشول تر دې چې د مسيحيت سيور

ته پنا وېوړه او د اسالمي دولت سياسي او روحي واک په   يوريختيځ روماني دولت سد  کښې

او د درېيمې لويې وچې په نيولو يې  قر شوې په ښه توګه ټينګ او مستښدواړو سترو لويو وچو ک

نيه تر بريدونو الندې راوسته هغه يې کالبنده کړه تر څو يې يقسطنط ېټينګار وکړ، د ختيځ لخوا ي

ښه وځپي او د لويديځ له لوري يې اندلس فتح کړ او د اسالم بريالۍ لښکرې د فرانسې زړه  کالبندي

سته يپه علم او عرفان ښا ې د اروپا په لويديځ کښېيې او هلته ورسېدته  باو د ايټاليا سويل او قط

 نيهيقسطنط يې بيا مضبوط او د قوي بنسټونو او دنګو منارو څښتن دولت تاسيس کړ، چې وروسته

کالبند کړ، د  په بشپړه توګه فتحه کړه او مسيحيت يې د اروپا د زړه په يوې محدوده سيمه کښې

څپې و څيرلې او هر يوه يې سوچه اسالمي  رن او سره سمندياسالمي لښکرو جنګي بېړيو د سپ

د سمندرونو کليانې  سمندر شو، او په همدې سره د اسالمي دولت ځواکونو په ختيځ او لويديځ کښې

 ونيولې او په بشپړه توګه د وچې او لمدې واکمني په الس ورغله. ه السو کښېپ

تمدنونه يې  رشول او ډې ینا مسلمانو ولسونو سره يوځا ونه له نورسود اسالمي دولت مسلمان ول

ه قوت او د نظام په محکمتيا سره پر هغو ټولو بر السي شول، نوموړي پرانقل کړل خو د ايمان 

دين  پلچې هغه د خ لکړل او يا نژدې ول چې عربي يې کړي او ويې کولی شو تمدنونه يې عربي

 خوځښت لري.او ، ښايست الن سره ښکااو خپلې ژبې په رنګ رنګ کړي کوم چې له ځ

ګټور شيان پرته له دې چې د دوی سياسي او اجتماعي و  ېهغوی له نوموړو تمدنونو څخه ځين

 حدت او يو والی زيانمن کړي هم واخستل.

 دولت او اسالمي ملت د شړېدو الملونه يد اسالم -۵
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د ونو لکمزورتيا او شړېدو المدد اسالمي دولت د بې ساري ځواک او پراخې واکمنۍ سره سره  

ي امت وجود ته الره وکړه اوپه کراره کراره قوي کېدل او خپرېدل څو يې د امت دغه ندغه قرآ

ي المې يې د تاتاريانو په ناولو السونو اسښۍ کځواکمن وجود کاواکه کړ او په شپږمه هجري پېړ

چې  دواړه کړ ې يې د دوهم ځل لپاره ړنګ ښمرکزي دولت ړنګ او په څوارلسمه هجري پېړۍ ک

ولسونه او واړه واړه دولتونه پرېښودل کوم چې تل بيا وحدت او يو والي  هلي يې تر شا تيت پرکځ

 ي.او د پورته کېدو او خوځښت هڅې کو ديته لېواله 

 ونه:لمهم الم دود اسالمي دولت د کاواکۍ او نړې -۵

 د اسالمي دولت د کا واکۍ او شړېدو مهم المولونه عبارت دي له:

 :پر سر جګړه تاو د منصب او شهر تسياسي او قومي اختالفا .أ

له دې چې اسالم له دې کار څخه په کلکه خلک وېرولي دي او هغوی يې تشويق کړي  سره

ې متوجه کړي دي چې د يته  خخطرناک اړ دې سره ډېره مينه ونلري او چې رياست او امارت

}َواَل تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا  :و د خرابۍ چينجی او د دولتونو او ملتونو ټوټه کوونکی مرض دیسونول

َ َمَع الصَّابِِريَن{ ]اْلنفال:  [46َوتَذَْهَب ِريُحكُْم َواْصبُِروا إِنَّ َّللاَّ

مينځو کښې شخړه مه کوئ که نه نو په تاسې کښې به کمزوري پيداشي او برم به ژباړه: او په خپلو 

 مو الړ شي، له زغم نه کار واخلئ، په يقيني توګه هللا د صابرانو ملګری دی.

پر اخالص او للهيت زيات ټينګار او تاکيد  او سره له دې چې اسالم په قول او عمل دواړو کښې

 ويرولي د ي.يې نې خوښوهرت او ش غوښتنې کړی دی او له ستاين

 :ديني او مذهبي اختالفات .ب

بې روحه اصطالحاتو چاپېرېدل، د او وچو الفاظو ، پر دين د عقېدې او عمل په توګه پرېښودل

، علمي کتاب او د رسول هللا صلی هللا عليه وسلم له سنتو څخه اهمال او غفلتله هللا جل جالله 

مينه سره او جدال  نظرياتو ته تعصب او له مناقشو، مناظرو جمود او د خپلو خپلو مشرانو آراوو او

چې اسالم له دغو ټولو څخه خلک ويرولي او په سختۍ سره يې ترې  په داسې حال کښې .او لېوالتيا

َما َضلَّ قَْوم  بَْعَد هًُدى َكانُوا َعلَْيِه  »منع کړي دي تر دې چې رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمايلي: 

 . رواه الترمذي.«أُوتُوا اْلَجَدلَ إاِلَّ 
الرښوونې څخه بې الرې شوی ندی، مګر دا چې په جدل او  ېهېڅ ولس له السته ورغلژباړه: 

 مناظرو اخته شوی دی.

تر  .ډوبېدل، په خوندونو او شهواتو پسې کېدل مزو او چړچو کښې په ډول ډول عياشۍ، -ج      
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چې له نورو  يهغه څه نقل شونه په دې اړه له حاکمانو د مسلمانانو  دې چې په ډېرو وختونو کښې

}َوإِذَا أََرْدنَا أَْن نُْهِلَك قَْريَةً أََمْرنَا څخه ندي نقل شوي، سره له دې چې دوی د هللا پاک دغه قول لولي: 

ْرنَاَها تَْدِميًرا{ ]اْلسراء  [16:ُمتَْرفِيَها فَفََسقُوا فِيَها فََحقَّ َعلَْيَها اْلقَْوُل فََدمَّ

ژباړه: او کله چې مونږ د کومې سيمې د هالکولو اراده کوو نو د هغې بډايانو ته حکم کوو او 

هغوی په کښې په نافرمانيو الس پورې کوي، هله نو پر هغې سيمې د عذاب فيصله  تطبيقيږي او 

 مونږ هغه بيخي تباه کوو.

 ته و، مماليکو، ترکانو او نوروناواکمني، قدرت او رياست له عربو څخه فارسيانو، ديلمي -د      

م د معانيو د نه يېدل، هغوی چې ال د صحيح اسالم خوند نه و څکلی او زړونه يې د قرآن کردېږل

}يَا  :راڼه شوي، سره له دې چې دوی د هللا پاک دغه قول لوسته په پلوشو نه و آندرک له کبله د قر

َِّخذُوا بِطَ  ُّْم قَْد بََدِت الْبَغَْضاُء ِمْن أَفَْواِهِهْم َوَما أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَت انَةً ِمْن دُونِكُْم اَل يَأْلُونَكُْم َخبَااًل َودُّوا َما عَنِت

 [118عمران:تُْخفِي ُصدُوُرهُْم أَْكبَُر قَْد بَيَّنَّا لَكُمُ اْْليَاِت إِْن كُنْتُْم تَعْقِلُوَن{ ]آل

ه وګړيو نه پرته نورو سره خپل رازونه مه وايئ. هغوی ژباړه: ای مؤمنانو! د خپلې ټولنې ل

ستاسې د و رکاوي له هېڅ يو فرصت څخه ګټه اخيستل له السه نه ورکوي او تاسې ته چې په 

هرڅه زيان اوړي د هغو خوښيږي، د هغو د زړه دښمني د هغو له خولې نه راووځي، او څه چې 

ه زيات دي، مونږ تاسې ته په ډاګه څرګندې هغوی په خپلو سينو کښې پټ ساتلي دي هغه له دې ن

 الرښوونې کړې دي که تاسې پوهه لرئ. 

د تجربوي علومو او کوني معارفو اهمال او په ژورو فلسفي نظرياتو او خيالي کاواکه  -هـ        

 .وختونه لګول او خپل ځواکونه ضايع کول لعلومو خپ

د خلقت د رازونو پر حقيقت  ،فکرکولو ته غور او سره لدينه چې اسالم هغوی په کايناتو کښې 

سير او سياحت ته هڅولي او ورته امر يې کړی څو د هللا پاک په  که کښېمپوهېدلو ته او په ځ

 [101}قُِل اْنظُُروا َماذَا فِي السََّماَواِت َواْْلَْرِض{ ]يونس:ژور سوچ او فکر وکړي:  پادشاهۍ کښې

 ځمکه کښې څه دي؟ هغه په غړېدلوسترګو وګورئ.ژباړه: دوی ته ووايه: په اسمانونو او 

ل او د نورو ولسونو اجتماعي پرمختګ له تېروتپه خپل قوت  ،په خپلې واکمنۍ مغرورېدل -و      

  .پامه غورځول

ې په ناخبرۍ او ناببرۍ ي یوړاندې شول او دو تر دې چې هغوی ترې په تياري او چمتووالي کښې

ي، چې قرآن کريم ورته امر کړی دی څو ويښ او بيدار اوس ګير کړل، په داسې حال کښې کښې

د يې ې د غفلت له خطرناکو پايلو څخه وېرولي و او غفلت کوونکي او بې پروا خلک يهغوی 
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ْنِس لَُهْم  :څارويو په څېر او تر هغو زيات بې الرې ګڼلي دي }َولَقَْد ذََرأْنَا ِلَجَهنََّم َكثِيًرا ِمَن اْلِجن ِ َواْْلِ

ِم بَْل هُْم أََضلُّ ب  اَل يَْفقَُهوَن بَِها َولَُهْم أَْعيُن  اَل يُبِْصُروَن بَِها َولَُهْم آذَان  اَل يَْسَمعُوَن بَِها أُولَئَِك َكاْْلَْنعَاقُلُو

 [179أُولَئَِك ُهُم اْلغَافِلُوَن{ ]اْلعراف:

ی مو د دوزخ له پاره ژباړه: او په يقيني توګه زيات پيريان او زيات انسانان داسې دي چې هغو

پيداکړي دي. د هغوی زړونه شته خو هغوی ورباندې فکر نه کوي، د هغوی سترګې شته خو څه 

ورباندې نه ويني، د هغوی غوږونه شته خو څه پرې نه اوري، هغوی د څارويو په شان دي، بلکې 

 له هغو هم الپسې تېر، دا هغه خلک دي چې په غفلت کښې لوېدلي دي.

غوړه مالو دښمنانو په دسيسو تېروتل، د هغوی کړه وړه او د هغو د ژوندانه  رو شمېد ي -ز     

 وپېښد هغوی د هغوی تقليد او  مظاهر او ښکارندې خوښول او په ضرري او بې ګټو شيانو کښې

چې دوی په کلکه سره د هغوی له مشابهت څخه منع شوي، په  ل په داسې حال کښېېدپسې ک

 ی څو په دې هکله د هغوی مخالفت وکړي او د اسالمي امت د مقدساتوصراحت سره ورته امر شو

ه بدو پايلو څخه لشعايرو ساتنه او حفاظت وکړي او په دې هکله د نامسلمانو د تقليد او پېښو  او

الَِّذيَن }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تُِطيعُوا فَِريقًا ِمَن  ي، تر دې چې قرآن کريم فرمايلي دي:دوېرول شوي 

  [100عمران:أُوتُوا اْلِكتَاَب يَُردُّوكُْم بَْعَد إِيَمانِكُْم َكافِِريَن{ ]آل

ژباړه: ای مؤمنانو! که تاسې د دې اهل کتابو د يوې ډلې خبره ومنئ نو دوی به تاسې له ايمان نه 

 بېرته د کفر لوري ته واړوي. 

نُوا إِْن تُِطيعُوا الَِّذيَن َكفَُروا يَُردُّوُكْم َعلَى أَْعقَابُِكْم فَتَْنقَِلبُوا }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آمَ :او په بل آيت کښېفرمايي

 [149عمران:َخاِسِريَن{ ]آل

ژباړه: ای مؤمنانو که تاسې د هغو خلکو په خوښه الړشئ چې هغو کفر غوره کړی دی نو هغوی 

 به تاسې بېرته په شا واړوي او تاسې به ناکام شئ.

 ې او جګړېسياسي شخړ -۶

 د اسالمي امت د ختمولو هڅې: .أ

ې خپل کار پيل ښمخکينيو اسبابو او الملونو د اسالمي دولت او اسالمي امت په کيان او وجود ک

چې فرصت ورته برابر شوی دی څو خپل غچ واخلي او هغه کړ ولسونو فکر و رکړ، يو شمې

دانه د ټولو چارو وضعيت او و د ژوناوې کړې فتح  هنځه يوسي چې خاورې يې تر مخيدولت له م

 وې.اړولې يې ې نښې نښان

يې شالوه څو د عباسي خالفت بند په اسالمي دولت راغلل او بند  رد يو تېز سېالب په څې تاتاريان

پالزمينې بغداد ته ورسېدل او د خليفه مستعصم په شمول يې تر پښو الندې کړ، چې ورسره د 
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 ويې وشلېد او اسالمي امت په وړو وړ ید خالفت مز او شړېدلومړي ځل لپاره اسالمي دولت و 

 به اميرالمؤمنين او د هغه منبر و. دولتونو ووېشل شو او په هر قوم او قبيله کښې

کرې يې سره ټولې کړې او په آ سيا او ښپلې لخد مسيحيت دې وضعيت ته پام شو،  په اروپا کښې

ې د ښليبي يرغلونه يې پرې وکړل، چې پکداسې ص( ۹) ې يې اسالمي ختيځ په نښه او نهښافريقا ک

يې په بيت المقدس  اروپا تر ټولو تکړه پادشاهان، پوځونه، او تجهيزات شامل و، چې په پايله کښې

الندې راوستل  ښنه تر ګواسوې يې اسالمي  ولښک ځې صليبي دولت جوړ کړ، په ختيځ او لويديښک

 د وکړ.يرر دولت مصر يې بستاو د مسلمانو دولتونو د وخت په 

 بيا خوښځت: .ب

کړې چې باطل د ې پر حق بريالی شي هماغه و چې مصر وکولی  خو هللا پاک ددې اجازه نه وه

ه ةهللا عليوبي رحمين ايپوځونه سره ټول کړي او د صالح الد تشو د ځينو نيول شويو دولتونو تي

يې  په حطين کښې په قيادت يې د صليبيانو مرۍ ته ودروي، بيت المقدس يې بېرته ترې ونيو او

 ي؟وڅرنګه   ماته ورته وښودل چې

يې د ظاهر بېبرس په مشرۍ سپک او  ت کښېجالوانو په وړاندې ودرېدل او په عين يد تاتار بيا

ل په شا وتمبول او بيا يې له سره د خالفت نظام احياء کړ، او د هللا پاک اراده شوې وه چې اسالم يذل

و پر سياالنو برالسی واکمن دولت ولري چې خپل رعيت يو ارت او سورور ا ،دې بيا يو ځواکمن

کړي او خپل ولسونه تر خپل بيرغ الندې سره  ټول او يوځای کړي، داسې دولت چې لوړ همت يې 

و جنګېږي، قسطنطنيه  نځ کښېياجازه  نه ورکوي مګر دا چې له مسيحيت سره د هغه د کور په م

 ترد اطريش د ترکانو د عثماني دولت په الس  کښېفتح کړي او خپله و اکمني د اروپا په زړه 

 پورې وغزوي. )ويانا(ينيامرکز ف

 ې د خوښځت او پرمختګ پيالمه:ښپه اروپا ک .ج

ډاډه په ارام خوب ويده او له هغه څه نه  ۍلې  واکمنپد عثمانيانو تر بيرغ الندې اسالمي دولت په خ

د اندلس په واسطه او ختيځ  لويديځ کښې خو اروپا چې  په .و چې شاوخوا يې تېرېدل په غفلت کښې

کړ نع يدا شوې وې، فرصت ضاپي د اسالم له رڼا سره اړيکې يې د صليبي يرغلونو له الرې کښې

)فرانسه، يې ګټه اخستل او استفاده کول هېر نکړل هماغه و چې د الغال څخه او دغو درسونو 

تر  (ميانو او ترکانو پرته نور اروپايانله رو)فرنګيانو د په سيمه کښېبلجيم او دالمان څه برخه( 

سالمي فتوحاتو اد  بيرغ ال ندې سره ټول شول او تر هغه وروسته يې وکولی شول په لويديځ کښې

ې خپرې کړي، خپلو مينځو ياو توط ېدسيس مسلمانانو په ليکو کښېد د بهير مخه ونيسي، د اندلس 

سمندر واړول او افريقايي غاړې ته يې  يې تر  يې سره وجنګوي آن تر دې چې په پای کښې کښې

ايان پارو توګه پدې ،يې د هغوی پر ځای ځوان هسپانوي دولت جوړ کړ ورسول او په اندلس کښې

ګرځېدل  ې، پر ځمکوزده کړې يې کول ،پرله پسې ځواکمنېدل، سره نژدې کېدل، فکرونه يې کول

او د هند الره  ،و له اعمالو څخه ود امريکا کشفول د هسپانويانچې وطنونه يې کشفول، تر دې  او
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پرله پسې پورته کېدل او ډېر  د اصالحاتو غږونه په کښې .کشفول د پرتګاليانو له اعمالو څخه

رامينځ ته شول، کوني علومو او ګټور او نتيجه لرونکي معارف ته يې مخه کړه،  مصلحين په کښې

نه جوړ شول او ځواکمن دولتونه ملتو په اروپا کښې چې ددغو اصالحي انقالبونو په پای کښې

هدف وګرځاوه کوم  رکرامينځ ته شول چې ټولو په ګډه سره د اسالمي دولت  ټوټه کول خپل مشت

ې دغو دولتونو چتر دې  .نته خوړهاچې اروپا يې له دوی سره نيمه کړې وه، او آسيا او افريقا يې ځ

 ه!بڼه ورکړل شو ډېر ځله به د تقدسچې تړونونه وکړل سره د همدې هدف پر سر 

 نوی يرغل: .د

اکتشافاتو او سياحت په نامه خپل ناولي السونه د  ،ېړنوڅو پرتو سيمو ته د يلر اروپايانو د ځمکې

شا واليتونو په څېر لرې پرتو اسالمي خاورو ته وغځول او د پراخه قوي وهند او د هغه خوا

سترې پروسې جوړې کړې، چې اسالمي دولت په ټوټه کولو يې پيل  وکړ او ددې لپاره يې سترې 

و کله به يې ورته )د ناروغ سړي د اپه نامه يادولې ]د ختيځ مسئله[  کله به يې د )المسئلة الشرقيه(

هر اروپايي دولت به خپلې وارې ته کتل او چې فرصت به و رته مناسب  .وېش( نوم ا خست ترکې

 ،دولت به يې يرغل وکړ ام او ناخبرهارې بهانه کړل او پر يو يه الملونه به اسښکاره شو نو بې اس

دغو  .يا به يې څه برخه ترې نيمه کړه او يا به يې څه حصه ترې خپل ګواښ ال ندې راوسته

خه جال او څمې د عثماني دولت له  واکمنۍ يډېرې س يرغلونو ډېره موده دوام وموند چې په کښې

او ډېرې غير اسالمي  .اروپا شمالياو)مراکش(  بلکه لېرې المغر .ننوتې ۍايي واکمنپپه ارو

ان او د بالکان  يوناو مستقلې شوې، لکه  خاورې چې دعثمانيانو تر واک الندې وې خپلواکې

( کلونو د لومړي ۱۹۱۸-۱۹۱۴پای ورکوونکی رول د ) او ددې جنګونو په لړې کښې .دولتونه

ه همدې سره د اروپا تر چې د ترکيې او د هغې د حليفانو په ماته پای ته ورسېد او پو نړيوال جنګ 

نو)فرانسې، انګلستان او تر څنګ يې  ايټاليا( ته بشپړ فرصت په الس ورغی او سوټولو ځواکمنو ول

اشراف او ،  بيا ودانولود اسالمي ملتونو او ولسونو په دغه ستر ميراث يې السونه کېښودل او د 

واکمني پرې ټينګه کړه، په  هتر نومونو ال ندې يې خپل مشورې، او رضاکارانه مرستې او خدمت

 دې ترتيب سره چې:

ر، تونس( د فرانسې مستعمره شوې، چې په مينځ يشمالي افريقا)مراکش، الجزا .1

هسپانوي  مه او په ريف کښېيد دولتي نفوذ س يې په طنجه کښې مينځ کښې

 مستعمرات پرتې وې.

پر  په کښېا مستعمره شوې، چې د اسالم هېڅ يو اثر يې يلس او برقه د ايټالبطرا .2

په اوسېدونکو يې ايټالوي تابعيت  ،ونومولې ياځای پرېنښود، هغه يې جنوبي اټيال

 کورنۍ او بشري لېوان يې پرې مسلط کړل. ېالزمي کړ او په زرګونو وږ

داخل شول چې يوه يې هم هيڅ ډول  کښې حمايتمصر او سوډان د انګلستان په  .3

 واک اختيار نه  درلود.
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ني ينته اجازه ورکړه څو فلسطاځانګليسانو او  ،تعمره شوهفلسطين د انګلستان مس .4

خپل صهيوني قومي وطن جوړ  پر يهودانو وپلوري او هغوی په کښې ځمکې

 کړي.

 سوريه فرانسوي مستعمره شوه. .5

 عراق انګليسي متسعمره شوه. .6

ار ويسته او په ظيې انتته چې خيراتونو و حجاز يو ضعيف او کمزوری حکومت  .7

 او باطلو معاهدو پورې يې ځان تاړه.بې بنسټه تړونو 

له  وخت کښېهر او په  و يمن يو ګوښی او منزوي حکومت او بې وزله فقير ولس .8

 هرې خوا څخه د يرغل تر ګواښ الندې و.

د جزيرة العرب پاتې برخې واړه واړه امارتونه و، چې اميران يې د انګليسي  .9

په پاتې شونو يې په اوسېدل، د هغوی د دسترخوان کښې قونصلونو په سيورې 

يې يو بل ته د کينې او   سره جګړې کولې او پر سينو کښې خپلو مينځونو کښې

 پادشا ېددې ترڅنګ ښکېالکګرو متحالفينو د عربي جزير و. اور په لمبو ۍدښمن

به د عربو په سره غه له هملک حسين سره پخې وعدې او کلک تړونونه لرل چې  

 بي خالفت واک به مضبوطوي.مرسته کوي او د عر استقالل کښې

، ېايران او افغاسنتان دوه نا ارامه حکومتونه و چې له هر لوري ورته تمې کېد .10

 . و کله د يو چا تر سيورې الندې و او کله به د بل چا ترڅنګ والړ

 عمره وه.ستهند د انګلستان م .11

 .سخت کړول کمونستانوه وه او مرمستع ېترکستان او شاخوا يې د روسي .12

نه  .خپاره و چې په ډېرو هېوادونو کښېو او اقليتونه ي ک خوا تيت پرکه مسلمانان لږههاتر دې 

د مالتړ په هيله پناه وروړي او نه کوم مسلح او وسله وال حکومت و  هداسې کوم دولت و چې د هغ

چې د هغه د تابعيت په اخستلو سره د هغه حمايت تر السه کړي، لکه په حبشه، چين، بالکان او د 

 مسلمان لږه کي.کښې  افريقا هاو لويديځ هختيځ ،ځنۍ افريقا، سهيليمين

ټوټه کول  ۍبرالسې شوه او د اسالمي امپراتور په دغه وضعيت سره اروپا په سياسي جګړه کښې

او اسالمي دولت له مينځه وړل او په سياسي توګه يې د سترو ژونديو دولتونو له لست څخه حذفول 

 وکړل.  څرنګه چې غوښتل هماغسې يې

 د بيا ځواکمنۍ په لور:-هـ

او د ټولو تړونونو او لوظنامو تر پښو الندې کولو د مسلمانانو سينې  يد اروپايانو  دغه بربنډ تېر

غوښتنه يې کوله او د ۍ نه راپورته شول، د خپلې خپلواکسوپارول او ولوتنګې او نفسونه يې را

 او جهاد کاوه او د همدې هدف لپاره پکښې هڅهيې سلب شوې آزادۍ او برم د اعادې لپاره  ېلپخ

مصر پاڅون وکړ، عراق او سوريې پاڅون وکړ، په  ،ترکيې پاڅون وکړ .پاڅونونو زور  واخست

ټولو خلکو  ويښتابه په هر ځای کښې ،بيا بيا پاڅونونه وشول فلسطين او د المغرب په څنډو کښې
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د خپلو  هترکي ل.حقونه ترالسه کړ ېيننو په  دې کار سره خپل ځسوخپره شوه او اسالمي ول کښې

او حجاز  دمصر او عراق دوه متسقل دولتونه وګڼل شول په نج، اوسنيو حدودو په بڼه خپلواکه شوه

ران، افغانستان او يمن په خپل حا لت باندې خپلواک پاته شول، يا .د سعوديانو دولت جوړ شو کښې

نته ور الې مبارزې سره د نړۍ پاملرنه ځفلسطين په خپ سوريه د خپلواکۍ پر درشل والړه وه،

پل برم او خواړوله او مسلمانانو پرته له شک نه د خپلو سپېڅلو موخو )د خپلواکۍ بېرته اخستل، 

ورو مجد راګرځول او خپل دولت جوړول( په لور خورا ښه ګامونه پورته کړل، که څه هم لږ او 

 .ول

هر چا به د يوه جال او مستقل ولس په توګه  ل،درلود ونهي رنګمګامونو ځانګړي قو وکه څه هم دغ

 د په کچه او که څه هم ددغو پاڅونونو کارکوونکو قصدا غوښتل څو د امت ،خپل حق غوښته

ت او يو والي فکر هېر کړي خو په طبيعي توګه به ددغو ګامونو پايله پرته له شکه د امت دوح

دولت په توګه د اسالمي نړۍ تيت پرک ، چې د يو متحد ويوحدت او د اسالمي امپراتورۍ اعاده 

پر اوږو کړي، ځکه په  کارت دعواسالمي  د ل کړي، د اسالم بيرغ پورته اوټولسونه له ځان سره 

يوه ژبه، ګډې مادي او  ،يوه عقېدهچې د مسلمانانو په څېر بل داسې ولس نشته دی کښې نړۍ 

 ره يو کړي.معنوي ګټې او مصالح او يو شانته دردونه او ارمانونه يې س

 نوې جګړه: -و

د نړيوالې جګړې څخه ووتل، چې د کينې او دښمنۍ رېښې  اروپايي دولتونه په داسې حال کښې

نس او د هغه تړونونه د يوې بې  اځنيو يې د سولې کانفرپرژورې پاتې وې او  نو کښېييې ال په س

امراده کړې، ددې ترڅنګ يې هيلې په دردناکه توګه نته  ې په توګه پرېوته، چې ډېروپېړدرېغه څ

نوي نوي فکرونه را څرګندل شول او يو لړ له سخت تعصب څخه ډک اصول کېښودل شول، چې 

کورنۍ جګړې ته درولي  ېناچاره بايد دغه حالت اروپايان يو نوي اختالف او يوې نوې شديد

ی او ی، يو والی يې ورپاشلی وای، عقل يې سرته وروستی وااو یيې ورمات کړ یوای، چې ټول

وای  ېه په الس ورکړکنو ته يې يوه بله موسواسالمي ول اوالسونه يې له ظلم څخه لنډ کړي  وای، 

له سره ترتيب او برابر کړي يې څو يې خپل ځانونه سره ټول کړي او يو کړي  وای، خپل صفونه 

يرالمؤمنين بشپړه کړې اود اميې خپله آزادي او خپلواکي  ،وای، خپله ډله او خبره يې يوه کړې وای

تر بيرغ الندې يې خپل دولت او وحدت بېرته ترالسه کړی وای، }َونُِريدُ أَْن نَُمنه َعلَى الهِذيَن 

ة  َونَْجعَلَُهُم اْلَواِرثِيَن]القصص:   [5اْستُْضِعفُوا فِي اْْلَْرِض َونَْجعَلَُهْم أَئِمه

ړو چې په ځمکه کښې ذليل ژباړه: او مونږ دا اراده درلودله چې پر هغو خلکو مهرباني وک

 ګرځول شوي وو او هغوی رهبران وګرځوو او هماغوی وارثان وګرځوو.

 

 

 ټولنيزه جګړه: -۷
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 الف. نوی تمدن:

د صليبي جګړو له الرې او  اروپايي ولسونو چې له اسالم او مسلمانو ولسونو سره په ختيځ کښې

و هغوی له  دغو  يله الرې اشنا شو اندلس له عربو سره د ګاونډيتوب او اختالطدپه لويديځ کښې 

 هه ونکړاستفاد کښې حداحساس او يا د سياسي يو والي او ټولېدو په  ه قوياړيکو څخه يواځې د ېو

ر علوم او معارف يې ډې بلکې دغو اړيکو او اشنايۍ ورته ذهني او عقلي ستره ويښتيا وبښله چې

اپورته شول، کليسا له  دغې نوې ر کښې ترالسه کړل او پراخه علمي او ادبي خوځښتونه په

ځوښت پوهانو او اديبانو خوښکارندې او ظاهري سره په ټول ځواک مقابلې ته ودرېده او ددې 

پلټنې او تفتيش محکمې يې دښمنۍ ته ور د فعاالنو ته يې سختې او ترخې سزاوې ور وڅکلې، 

هيڅ ګټه ونه رسوله دې ټولو  په خالف يې دولتونه او ولسونه وپارول، خو کليسا تهد هغو وبللې او 

ی او علمي اتعليماتو او اوامرو د علم د حقايقو او اکتشافاتو په وړاندې ثبات ونشو کړ هغېاو د

 خوځښت ترې په ټوله معنا بريالی ووت.

دولت هم دې کار ته متوجه شو او هغه هم له کليسا سره غېږه  ورکړه تر دې چې هغه يې څملوله 

ولس د کليسا له واکمنۍ څخه په بشپړه توګه نجات وموند، د هغې  پاييواو په دې توګه ار

اوسېدل پر ځان  کښې اديرو ته وشړل او پاپ په واتيکان وا کارکوونکي او متوليان يې معابدو

د پاپانو د اوسېدو ځانګړی ځای و، چې اوس  کښېروم ټاليا مرکز يد اواتيکان ) الزمي کړل،

پاپ وي(  د مسيحي دين د  او جمهور رئيس يېتراف کړی، مستقل دولت دی او ايتاليا پرې اع

ايسار شو، چې له هغې څخه  په يوې تنګې او محدودې  دايره کښې همذهبي اشخاصو کار د ژوندان

له ژوند کډه و  نه وتالی شو او نه يې بل څه کولی شول، او په دې توګه مسيحيت په اروپا کښې

د ساده او بې تجربې خلکو د  وهغه به د  ټولناو  ،کړهکړه او د يو تاريخي ميراث بڼه يې غوره 

 تهذيب او فرهنګ المل، د استعمار او سياسي اهدافو د ترالسه کولو آله او وسيله ګڼل کېده.

اتو او اکتشافاتو ډګرونه ارت او عد اروپايانو په وړاندې د علم چوترې اوږدې شوې او د اخترا

ورې وخوځول شو، دا لبره زيات شو او ژوند په صنعتي د توليد او انتاج تخنيک څو برا ،پراخه

د هغه د  ته د قومي او ځواکمن دولت له پيلېدو او ډېرو سيمو او هېوادونو هرڅه په اروپا کښې

 ،په  دغو اورپايي ولسونو ورمات شول وال واکمنۍ له غزېدو سره څنګ په څنګ روان و، نو نړۍ

 ل.وخوځېدور  لوري مالونهله هر د هغو ميوې او محصوالت هلته ورټولېدل او

ه پردې بنسټ والړ وي چې دين به د اجتماعي بتر دې وروسته طبيعي وه چې اروپايي ژوند 

م يژوندانه له ټولو ښکارندو او مظاهرو څخه لېرې وي، په ځانګړې توګه له  دولت، قضا او تعل

معيار او تله همدا ماديات به  څخه او دا چې هر څه به په مادي نظر کتل کېږي او په هر شي کښې

ي نوي تمدن ټولې ښکارندې او مظاهر خالص مادي مظاهر او يددې پايله دا شوه چې د اروپا .وي

ښکارندې شوې چې ټول هغه څه يې ړنګول چې اسماني دينونو راوړي و، او له هغه  اصولو او 

لپاره هغه تمدن د او  اسالم حنيف دين وضع کړيد چې  درلود ضقامبادئو سره يې په ټوله معنا تن
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 اوهغه مهمې ښکارندې  .دواړه سره يوځای کوي معنويتاو  ماديتي چې ښبنسټ په توګه اي ديې 

 تمدن سره ملګري  دي عبارت  دي له: يمظاهر چې له اروپا ي

 

د  الحاد، د هللا پاک په اړه شک، له روح څخه انکار، اخروي سزا هېرول او په هر څه کښې -۱

 [7}يَعْلَُموَن َظاِهًرا ِمَن الَْحيَاةِ الدُّنْيَا َوهُْم عَِن اْْلِخَرةِ هُْم غَافِلُوَن{ ]الروم: :دي او محسوسو پولو سره درېدلکايناتو له ما

ژباړه: يوازې د دنيا د ژوند په ظاهري اړخ باندې پوهيږي او له آخرت نه په خپله هماغوی غافل 

 دي.

 یدنيوي غرايزو غړوندد زو او چړچو پسې ګرځېدل، ډوبېدل، م اباحيت او په خوندونو کښې -۲

په  ول اوشلول، د خېټې او لمن د شهوتونو مړښت، ښځه د فتنو او لمسونو په ټولو ډولونو سره سنبال

نظام ړنګوي او په  یداسې ننوتل چې بدنونه او عقلونه ټوټه ټوټه کوي، کورن هالکونکو چارو کښې

ځه وړي: }َوالهِذيَن َكفَُروا يَتََمتهعُوَن َويَأُْكلُوَن َكَما تَأُْكُل سعادت او نېکمرغي له مين کورونو کښې

ى لَُهْم{ ]محمد:  [12اْْلَْنعَاُم َوالنهاُر َمثْو 

ژباړه: او کافران فقط د دنيا د څو ورځني ژوندانه خوندونه اخلي، د څارويو په شان خوراک 

 څښاک کوي او د هغو وروستی استوګنځی دوزخ دی.

نو په کچه ځان غوښتته او ځان خوښونه: هر فرد يواځې هغه څه سوفرادو، طبقاتو او ولد ا -۳

وي، هره طبقه له نورو ځان لوړ ګڼي او هره ګټه او غنيمت  غواړي او کوي يې چې دده ګټه پکښې

و اتعصب کوي، نور عيبجن  تهس جناو هر ولس خپل  ،له نورو پرته يواځې ځان ته خوښوي

 کوي له ځان نه واړه او کمزوري ولسونه له ستوني تېر کړي. نيمګړي ګڼي او هڅه

د معامالتو اصل او قاعده ګڼل، د هغه نوي نوي  ، هغهاعتراف يتد هغه پر قانوناو  ربا او سود -۴

 نو او دولتونو په کچه عامول.سود وګړو، ولهغه ډولونه او صورتونه اېجادول او 

د وګړو نفسونه فاسد  ه ورکړه چې په اروپا کښېدغو مازې مادي مظاهرو او ښکارندو دا پايل

شول، اخالق کمزوري شول او د جرائمو پر وړاندې جګړه سسته شوه، نو بنا پردې ستونزې 

اتې شوې ورانوونکي اصول او مبادئ  څرګند شول، د تخريبېدونکو او تبا کوونکو انقالبونو زي

او سياسي نظامونه نا ارامه او ګډوډ  ور بل شو او استقرار له مينځه الړ، اجتماعي، اقتصاديا

شول، دولتونه په ډلو او ګوندونو ووېشل شول او ولسونه د کينو او بدو تمو په اساس په دښمنۍ 

واوښتل او يو د بل مريو ته کېناستل او په دې توګه دغه نوی مدنيت د انساني  ټولنې په تامين او 

خپله بشپړه  کو ته په نېکمرغۍ راوستلو کښېکولو او خل یامن او ډاډ ځای پر ځا ،هلته د سولې

د دې سره سره چې د علم او معرفت حقيقتونه ورته  .کمزورتيا، بې وسي او خپله ناکامي ثابته کړه

 ورته ټول برابر شوي و او په ځمکه کښې يلمنۍ او بډای توب اسباب او وساشت پرانستل شوي و،د

چې ال د عمر يوه پېړۍ يې نه وه پوره کښې  حال يې ځواکمني او واکمني ټينګه شوې وه ، په داسې

 .شوې
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 :طغيان ه پالنېهېوادونو باندې د ماد يپه اسالم 

اروپايانو په کلکه هڅه وکړه څو د دوی ددغه مادي ژوندانه څپې له خپلو ټولو فاسدو ښکارندو او  

السونه ټول اسالمي هېوادونه الندې کړي، کوم چې د دوی  مظاهرو او وژونکو جرائمو سره

قسمت د  دوی تر واک الندې ر اوستي و، چې ورسره يې شديد حرص درلود  بدورغځېدلي و او 

د صالح، قوت او ګټې  څخهمعارفو، صنعتونو او نظامونو  ،علوموله څو مسلمانانوته د دوی 

دغې اجتماعي  ديې ، په ډېر دقت سره  تيعناصر ونه رسېږي او هغه په خپل انحصار کښې وسا

او عسکري ځواک پرمټ او مرسته  تجوړ کړ او د خپل سياسي مهار او محکم پالن يجګړې قو

 يې هغه څه بشپړ کړل چې دوی غوښتل.

د مسلمانانو مشران يې له دوی څخه پور اخستو او معاملو کولو ته وهڅول او ددې کار الرې 

ته د اقتصادي و کولی شول خپل ځان يې ې ورته اسانه او ساده کړې او په دې کار سره يچارې 

ډوب کړي او د  ښتونو او شرکتونو کښېلګالسوهنې حق پيدا کړي او هېوادونه په خپلو پانګو، 

څرنګه يې چې زړه وي وڅرخوي، له ډېرې ګټې او سترې پانګې څخه  و څرخاقتصادي چاردهغو 

 ،چې د حکومت يوروسته وکولی ش دېهغوی محروم کړي او هغه يواځې د دوی وي او تر 

سياسي، عدلي، قضايي او  م بنسټونه بدل کړي او په ځواکمنو اسالمي هېوادونو کښېيتعل قضاء او

 فرهنګي نظامونه خالص په خپل رنګ باندې ورنګوي.

لوڅې بربنډې ښځې راوستې خپل شراب، ډرامې،  اسالمي هېوادونو ته يې خپلې په جامو کښې

بې باکۍ هر څه راوړل، هغه جرمونه  او ۍلوبې، جرائد،  داستانونه، قصې، خيالونه، مست ،نڅاوې

نه عبث دنيا پخنه خيې نه و روا کړي، او همدغه چ يې دلته روا کړل، چې په خپلو هېوادونو کښې

د ساده او بې تجربې مسلمانو شتمنو، د رای او ده  ېاو پر بديو ټنډه او پړسېدل هونو ډکهچې په  ګنا

 ښايسته کړه.او ښکلې  و کښېنظر څښتنانو او د واک او مقام خاوندانو په سترګ

يې مکتبونه او کښې په دې يې هم بسوالی ونکړ تر دې، چې د اسالمي هېوادونو د کور په دننه 

چې د هېواد د بچيانو په زړونو  ونه او پوهنتونونه تاسيس کړليتيانست ،علمي او فرهنګی معاهد

ي، خپل دين سپک کړنونه اښيي چې څرنګه خپل ځوکري، هغوی ته وروشک او الحاد يې  کښې

او وطن تحقير کړي، له خپلو  دودونو او عقايدو څخه ووځي، هرڅه چې غربي وي هغه سپيڅلي 

څخه ر اځي او او غرب او محترم وګڼي او دا ايمان او باور خپل کړي چې څه شی له اروپا 

 !لوړ مثال دی او بس صادرېږي يواځې هماغه په دې  دنيا کښې

ې د لوړې طبقې خلکو بچيان خپل هدف ګرځولي او د هغوی زبيا يوا دغو مکتبونو او پوهنتونو

نګړي دي، ځکه د همدې طبقې اوالدونه به لويان او حاکمان وي او هغه څوک به وي چې الپاره ځ

نيسي، او که  د چارو واک او کليانې په السوکښې لږ وروسته به په دې ولسونو او امتونو کښې

پسې ه ه پرلپپوهنتونونو کښې پاخه نه شول نو غرب ته څوک په دغو سيميزو مکتبونو او 

 !د دوی د پوره پخېدو ضمانت پروت دی بورسونو او سفرونو کښې
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واقعيت دا دی چې د اروپايانو دغې منظمې او شديدې اجتماعي او ټولنيزې جګړې ستر بری 

، د ده جګړهترالسه کړ او دا ځکه چې اساسا دغه جګړه زړونو ته خوږه او زړونو سره لګېدلې 

اوږدې مودې او قوي اغېزې جګړه ده او  ځکه خو تر سياسي او عسکري جګړې څخه په څو څو 

 !ځله خطرناکه  ده

له اسالمي رنګ څخه په  وو کښېالنو مسلمانو ولسونو خو د اروپايي تمدن په خوښولو او ښه ګڼيځ

ن و کړ چې تر کيه يو غير اعال کانووکړ او له حده تېر شول تر دې چې تر افراط ډېر ستړتيا کښې

اسالمي د ولت دی او په ډېره سختۍ او شدت يې د اروپايانو د ټولو کړو وړو متابعت او پيروي و 

وکړه خو دهغه دغې هڅې د هغه تخت رانسکور  ههمدغه هڅ کړه، د افغانانو پاد شاه امان هللا خان

ی او أشول تر دې چې يو د رات زيد تقليد او پيروۍ ښکارندې او مظاهر ډېر  کړ، په مصر کښې

ه الره نشته پرته له دې چې لپه جهر سره وويل چې د پرمختګ ب نظر څښتن )طه حسين( پکښې

ايل تچې س ګټور او ضرري يې او هغه څه ،خواږه او ترخه يې ،ښه او بد يې و:اروپايي تمدن واخل

 !کېږي او هغه چې عيب ګڼل کېږي

ږ په قوت او چټکۍ سره له مصر څخه ګاونډيو هېوادو ي تمدن د نقلېدو غيپه دې توګه د اروپا

له پاکو او سپېڅلو  په ځمکه کښې زته منتقل شو تر دې چې د المغرب پای ته ورسېد او د حجا

 !ونو را وڅرخېديځا

مونږ کولی شو اسالمي هېوادونه له اروپايي مادي تمدن څخه د اغېزمنېدو او 

 :مادي طغيان له مخې په درې ډولونو ووېشو

لوړ حد ته ورسېد او د زړونو او احساساتو  هغه هېوادونه، چې دغه اغېزه او تاثر په کښې -۱

له ټولو ټولنيزو وضعيتونو  په  دې دوه هېوادونو کښې .تر بريده وړاندې الړ لکه ترکيه او مصر

، مسکين خانو واويتکا ،، اسالمي فکر وشړل شو څو مساجدووتڅخه د اسالمي فکر سيوری وال

 ښه ځايونو ته پناه يوسي او ځانونه په کښېپټ کړي.او ګو

پايي تمدن څخه وله ار هغه هېوادونه، چې يواځې په رسمي ښکارندو او حاالتو کښې -۲

شوی، لکه ايران،  هاغېزمن شويدي خو د ولس او خلکو د زړونو پر احساساتو يې ندی برالس

 المغرب او شمالي افريقا.

پايي تمدن څځه اغېزمن نه شول مګر د فرهنګيانو او حاکمانو او هغه هېوادونه چې له ارود -۳

ه، عراق، حجاز، د عربي جزيرې زياتې برخې او ييوه خاصه طبقه نه عام خلک او ولس لکه سور

 .پاتې نور اسالمي هېوادونه

 تهددې سره دغه څپه د برېښنا غوندې ګړندۍ غځېږي څو هغو نفسونو، طبقاتو او اوضاعو 

 .ېرسېدل هاوسه پورې ورته نه د ن ورسوي چې تراځ

وکولی شول د اسالم انځور يواځې د څو ډوله عقايدو،  وواقعيت دا دی چې د اسالم دښمنان

د اسالم په  وعه کښېمعباداتو او اخالقو تر څنګ د خرافاتو او ډډو ښکارندو او مظاهرو په مج
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اسي او دهغوی د ننګياليو او د مسلمانانو پوه او عاقل شخصيتونه تېر ب سره  نيمګړي انځور کښلو

 ه پرده ودروي.پرېړغيرتمنو سترګو ته يوه 

دين په حقيقت باندې د مسلمانانو ناخبرۍ مرسته و   پلويستنې سره د خردوی له دې تېد او 

کړه تر دې چې ډېرو مسلمانانو د اسالم ددغه تصوير او انځور په اړه د ارام او راحت احساس 

وښ شول، او زښت ډېره موده پر همدغه حالت باندې پاتې شول تر دې کاوه او پر هغه ډاډه او خ

چې خورا ګرانه شوه چې د دوی يو تن په دې وپوهوو چې اسالم يو بشپړ ټولنيز نظام دی چې د 

 نغاړي. ژوندانه ټولې چارې په ځان کښې

او اديو بو چې غربي تمدن له خپلو ما دي ميوواپه خواشنينۍ سره له دې وروسته کولی شو 

پر اسالمي تمدن له خپلو محکمو مبادئو او بنسټونو سره  بنسټونو سره په دغه ټولنيزه جګړه کښې

بر السی شو، په ډېره  چې ماده او روح دواړه سره جمعه کوي په خپله د اسالم په خاوره کښې

شديده جګړه کې، چې ډګر يې د مسلمانانو ذهنونه او نفسونه و او د هغوی ارواوې، عقايد او 

او دا څه د حيرانتيا خبره  .برالسي شو نظامي ډګر کښېاو عقلونه و، لکه څرنګه چې په سياسي 

 نده، ځکه د ژوند چارې او ښکارندې له يو بله سره نه جال کېږي، قوت او ځواکمني په ټولو کښې

اُم ضعف او کمزورتيا ده: }َوتِْلَك اْْلَيه  لو کښېوقوت او ځواکمني ده اوضعف او کمزورتيا په ټ

ژباړه: دا د زمانې خوږې ترخې دي چې مونږ يې د خلکو تر [140نُدَاِولَُها بَْيَن النهاِس{ ]آل عمران:

 مينځه اړوو را اړوو.

قوي پاتې دي، له ژوند او ښېرازۍ  که څه هم د اسالم مبادئ او الرښوونې په خپل ذات کښې

دي او تل تر تله به  ښکونکېڅخه ډکې دي، په خپلې ښکال او ښايست سره جذابې او  زړه را

همداسې وي، ځکه د ا حق دی او انساني ژوند به هيڅلکه پرته له دې څخه کمال ونه مومي او دا 

قرار لري: }إِنها نَْحُن  ځکه چې د هللا پاک له صنعې او جوړ څخه دی او د هغه په حفاظت کښې

ْكَر َوإِنها لَهُ لََحافُِظوَن{ ]الحجر: ْلنَا الذ ِ ژباړه: يقينا مونږه دغه ذکر )قرآن( نازل کړی او مونږ  [9نَزه

ُ إِاله أَْن يُتِمه نُوَرهُ َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِروَن{ ]التوبة: په خپله دهغه ساتندويان يو.  ژباړه: هللا [32}َويَأْبَى َّللاه

 ېښي هم.پاک د خپلې رڼا له بشپړولو پرته منونکی ندی که کافرانو ته دا هر څومره ناکاره بر

 ب: ويښتابه:

 د قومي احساس په بيدراولو کښې لکه څرنګه چې د اروپا سياسي يرغل په مسلمانانو کښې

اغېزه  اغېزه لرله همداسې د هغوی اجتماعی يرغل د اسالمي فکر په بيدارۍ او راپورته کېدو کښې

هغه پر احکامو  لرله، له هر ځای او هر لوري څخه غږونه پورته شول او اسالم ته د ورګرځېدو د

او الرښوونو د ځان پوهولو او د هغه د نظام د تطبيق غوښتنه يې کوله، او ډېره نږدې هغه ورځ 

خپلو اوسېدونکو په سر ورپرېوزي  دمادي تمدن ماڼۍ يې  هدغ د ده چې پکښې ارومرو راتلونکې

د دوی اور احساس کړي چې  او تندې ا د روحي او معنوي لوږېيبه ب او په د غه وخت کښې
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له  (قرآن)به کړي او هېڅ ډول غذاء، عالج او شفا به د اسالم دستر کتاب لمزړونه او ارواوې 

دُوِر  تعاليمو څخه پرته ونه مومي: }يَا أَيَُّها النهاُس قَْد َجاَءتُْكْم َمْوِعَظةٌ ِمْن َرب ُِكْم َوِشفَاٌء ِلَما فِي الصُّ

ا يَْجَمعُوَن{ ( قُ 57َوُهد ى َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْؤِمنِيَن ) ِ َوبَِرْحَمتِِه فَبِذَِلَك فَْليَْفَرُحوا ُهَو َخْيٌر ِممه ْل بِفَْضِل َّللاه

 [58، 57]يونس:

ژباړه: ای خلکو تاسې ته ستاسې د رب له لوري نصيحت راغلی دی، دا هغه شی دی چې د 

 ی.زړونو د ناروغيو شفا ده، او څوک چې هغه ومني د هغه له پاره هدايت او رحمت د

ای پيغمبره ووايه چې د هللا فضل اود هغه مهرباني ده چې دا )قرآن( يې واستوه، پردې خو 

 بايد خلک خوشالي وکړي، دا له ټولو هغو شيانو څخه ډېر غوره دی چې خلک يې راغونډوي.

 زمونږ دعوت د پاڅون او خالصون دعوت دی -۸

 ه ترکه:نالف. در

ک اراده کړې وه څو دغه په مسئوليتونو باندې درنده درنو وروڼو! په  دې ترتيب سره هللا پا

ستاسو د دعوت رڼا څرک ووهي او هللا  دې تيارو په مينځ کښې ويسو او د ثترکه مونږ په ميرا

ا اقامې لپاره تيار کړي: يل شريعت د برالسي او خپل دولت د بپپاک مو د خپلې کلمې د اعالء د خ

ُ َمْن يَْنصُ  َ لَقَِويٌّ َعِزيٌز{ ]الحج:}َولَيَْنُصَرنه َّللاه  [40ُرهُ إِنه َّللاه

ژباړه: هللا به ارو مرو له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د هغه مرسته وکړي، هللا ډېر زورور 

 او برالسی دی.

 ب: زمونږ عام هدفونه او موخې:

او سيوری دی؟ آيا مونږ د قدر ی څه غواړو؟ آيا مونږ مال غواړو، چې الوتونک نږوروڼو مو

کبر او لويي ت ؟ او که په ځمکه کښېهد  متاع لويي او پراخي غواړو کوم چې بدلېدونکې تمنزل

ِ يُوِرثَُها َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه{ ]اْلعراف: ژباړه: ځمکه د هللا ده ، له  [128غواړو؟ او }إِنه اْْلَْرَض ّلِِله

 وي.خپلو بندګانو څخه يې چې چاته خوښه شي د هغې وارث يې ګرځ

ا فِي اْْلَْرِض َواَل   او مونږ د هللا پاک دغه قول لولو: }تِْلَك الدهاُر اْْلِخَرةُ نَْجعَلَُها ِللهِذيَن اَل يُِريدُوَن ُعلُوا

 [83فََساد ا َواْلعَاقِبَةُ ِلْلُمتهِقيَن{ ]القصص:

پله لويي ژباړه: د آخرت هغه کور خو به د هغو خلکو له پاره مخصوص کړو چې په ځمکه کښې خ

 نه غواړي او نه د فساد کولو اراده لري، او نېک عاقبت يوازې د پرهېز ګارانو دی.

عمل ددې لپاره کړی او نه مو  دې  ونه مو خپل کار ا، هللا شاهد دی چې مونږ دا يو هم نه غواړو 

 تل ياد ساتئ چې تاسې دوه بنسټيزې موخې لرئ: ته دعوت کړی دی، بلکې

له هر پردي واک څخه آزاد شي او دا د هر انسان طبيعي حق  چې اسالمي وطن مو -۱

دی، چې پرته له بې الرې ظالم او زورواک مستبد شخص څخه بل څوک ترې انکار نه 

 کوي.
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آزاد اسالمي دولت جوړ شي، چې د اسالم په احکامو عمل  چې په دغه ازاد وطن کښې -۲

اعالنوي او حکيمانه دعوت  کوي، اجتماعي نظام يې تطبيقوي، روغ اصول يې خلکو ته

او څو پورې چې دغه دولت نه وي جوړ شوی مسلمانان ټول ګناهګار  .يې خلکو ته رسوي

په هکله د خپل تقصير او د هغه له اېجاد او  ېدي او د هللا پاک په وړاندې د هغه د اقام

سره  هقوق او له هغع تمسئول دي، او دا به د ټول انساني ناستېرامينځ ته کېدو د خپلې 

ونه جوړېږي چې د تدې داسې  دول ظروفو کښې ونکوجفا وي چې په دغسې حيرانو

ظالمانه اصولو او مبادئو غږ کوي او د ظالمانه دعوتونو اواز پورته کوي خو په خلکو 

و د حق، عدالت او سولې او څ ينه وي چې ددې لپاره کار وکړ دې داسې څوک کښې

 سالمتيا دولت جوړ شي.

هم او په هر هغه  هم، د عربيت په خاوره کښې ونو تحقق غواړو د نيل په دره کښېددغو دووو هدف

چې هللا پاک په اسالمي عقېده سره نېکمرغه ګرځولې ده، چې هم دين دی او هم ملت کښې ځمکه 

 او جنسيت دی او هم عقېده ده چې ټول مسلمانان يې سره يو کړي دي.

 هدفونه او موخې: خاصزمونږ  -ج

دوه عمومي هدفونو ها خوا نور ځانګړي اهداف هم لرو، چې د هغو له تحقق پرته يوه موږ تر دې 

سلنې زيات مصريان د  ۶۰لرئ، چې له  وروڼو په ياد .یانشي جوړېد يټولنه په بشپړه توګه اسالم

حيواناتو له ژوند څخه الندې ژوند کوي او په ډېر کړاو سره رزق او روزي السته راوړي، مصر 

قرار  ستونزو په مخ کښې يد وژونکي لوږې تر ګواښ الندې دی او د ډېرو اقتصاد په ټوله کښې

زيات بهرني  ۳۲۰ ترې له هللا پاک پرته بل څوک نه پوهېږي، په مصر کښېيپه پايله چې لري 

په ټول هېواد کښېپه خپل ګورت کښېنيولي دي، د يې شرکتونه دي چې ټولې عامه ګټې او مهم منابع 

دی، ځمکنۍ  و ټولو اقتصادی مؤسسو څرخ د بهرنيو سودخورو په الس کښېسوداګرۍ، صنعت ا

د ه،  او عقاري پانګه په چټکۍ سره د مصريانو له السونو څخه بهرنيانو ته د لېږد په حال کښې

زيات خپاره دي، له  مصر د نړۍ په کچه هغه هېواد دی چې مرضونه، وباګانې او افتونه په کښې

او ډول ډول عيبونو او  وبدني کمزورتيا، د حواسو له السه ورکولزيات مصري ولس د  سلنې ۹

پاتې ځکه چې د متعلمينو او زده  هناروغيو تر ګواښ الندې دي، او مصر ال تر اوسه پورې بې علم

له سل زرو څخه زيات هغه  ، چې په دې لړ کښېېکړياالنو شمېره يې پنځمې برخې ته نه ده رسېدل

، د جرمونو ېلومړنيو مکاتبو له الزامي پروګرام څخه نه دي اوښتافراد دي چې زده کړې يې د 

ډېرېدو او لوړېدو ده تر دې چې زندانونه تر مکاتبو زيات فارغان په بڼه مخ  کچه په ويروونکې

 مصر تر اوسه پورې ونه شو کولی چې د فوځ يوه فرقه په اړينو وسايله مجهزه کړي. او ورکوي،

 .تر سترګو کيږي اد کښېيومعنا په هر اسالمي ه همدغه ستونزې په همدې بڼه او

م د اصالح لپاره کار وکړئ، له فقر، مرض، ناپوهۍ بې ينو ستاسو له اهدافو څخه دي چې د تعل

ۍ او جرمونو سره مبارزه وکړئ او داسې بېلګه ټولنه جوړه کړئ چې د دې وړ وي څو ادسو

 ې نسبت وشي.ياسالمي شريعت ته 
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 ی شو؟دالېغو موخو ته څرنګه رسل: ديزمونږ عام وسا -د

او د ناروغۍ تشخيص  ،واقعيت دا دی چې خطبې، ويناوې، ليکنې، درسونه بيانيې او محاضرات

ي، غايه او مقصد واو د عالج او دواء معرفي کول دا هرڅه په يوازيتوب سره هېڅ ګټه نه رس

ځان ته وسايل لري  دعوتونه السته نه شي راوړی او دعوتګر هېڅ يو هدف ته نشی رسولی بلکې

نو عام وسايل نه تغير مومي او نه وچې ناچاره بايد هغو ته کار وشي او هغه وکارول شي، ددعوت

 :بدلون او له دغو درېوو چارو څخه نه اوړي

 پسې کار او فعاليت.ه پرل -۳ـ دقيق جوړښت ۲ـ ژور ايمان ۱

ه ورټول شئ، هغه ته کار و پر هغ ،وروڼو! په خپل فکر ايمان ولرئ دي و هغه عام وسايلمدا 

 کړئ او پر هغه ټينګ او ثابت پاتې شئ.

 اضافي وسايل: -هـ

د د هغو الر ونيسو او يچې با ينور اضافي وسايل و رکله کله ددغو عامو وسايلو ترڅنګ يو شمې

يې د خلکو له  ېمثبت او ايجابي دي او ځيني يې سلبي او ترکي، ځين ې يېې ځينچهغه وکاروو، 

د هغه پر خالف او له هغه سره په ټکر  ،د سره سر خوري او ځينې يې د دود پر ضدعرف او دو

يې شدت او سختي، او مونږ ناچاره يو ددې ټولو په ې يې نرمښت لري او ځينې ، ځينيد کښې

 پرې ، څووه ځانونه چمتو او برابر کړتاو عادي کړو او دې ټولو  لدزغملو او تحمل باندې ځانونه ب

له مونږ نه به کله ددې غوښتنه وي چې د عاداتو او اشنا شيانو په  .ي تضمين کړوبری او کامياب

خالف کار وکړو او له هغو مقرراتو او وضعيتو څخه پښه واړوو چې د خلکو ترمينځ عادي دي او 

بل څه نه  ،پرته له دې يو له بله سره پرې خبر او سره پرې پېژني، او دعوت خو په حقيقت کښې

دل شويو او عادت شويو شيانو پښه واړوو او د دودونو او وضعيتونو  مخ بدل کړو وي چې له پېژن

 نو آيا تاسو دې ته چمتو ياستئ وروڼو؟

 :او ناهيلې کول له کاره کښېنول  -و

دو او د ټولنې ې: ددغو وسايلو څه مقصد؟ او دغه وسايل د امت په جوړيخلک وواي رکېدی شي ډې

ت عيچېرته چې ستونزې ځنډنۍ شوي دي او حالت او وض ؟څه ګټه رسولی شي په ترميم کښې

اوس پر ګڼو مفاسدو باندې ثبات او استقرار موندلی دی؟ تاسو څرنګه پرته له سود او ربا څخه د 

قوت څخه او څه کوئ؟ او پرته له ځواک  اقتصادي وضعې عالج کوئ؟ د ښځې په قضيه کښې

 سه کوئ؟څرنګه خپل حق ترال

خپلې وسوسې اچوي، خو هللا  طان د هر مصلح په هيلو او اميدو کښېيش نو وروڼو ښه پوه شئ چې

پاک د هغه وسوسې له مينځه وړي او خپلې الرښوونې مضبوطوي ، هللا پاک پوه او حکمت واال 

 .دی
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اد کړئ چې تاريخ مونږ ته د تېرو او اوسنيو امتونو د حاالتو هماغه کيسې کړي يدې ټولو ته ور

و ناو کوم امت چې د ژوند کولو پرېکړه وکړي بيا  ،نه او عبرتونه ديدرسو چې په هغو کښې يد

 امکان نه لري چې هغه دې ومري.

 مو خنډونه دی! په الره کښې -ز

ډېرو خلکو په وړاندې نا پېژندل  د خوښ ګڼم، چې په صراحت درته ووايم، چې ستاسې دعوت ال

او دهغه اهداف او مقاصد درک شوی پاتې دی او په کومه ورځ چې  دوی ستاسې  دعوت پېژني 

تاسو په به ، بيا ئدښمنۍ او شديدې جګړې سره مخ کېږ ېي، په همغه ورځ به د هغوی له سختوک

خپل وړاندې ډېرې سختۍ وګورئ او ستاسې مخې ته به ډېر خنډونه را وړاندې شي او خاص په 

اتې شو اوس، نو ال پ !همدغه وخت کښېبه تاسو د دعوتونو د څښتنانو پر الر تګ پيل کړی اوسي

تر اوسه خو نا پېژندل شوي پاتې يئ او ال تر اوسه تاسو دعوت ته الره هواروئ او هغه جهاد او 

 مبارزې ته چمتو کېږئ چې د عوت يې غواړي او ورته اړتيا لري.

ډېر  .ږييخنډ ودر د اسالم پر حقيقت باندې د خلکو ناپوهي او ناخبري به ستاسو په الره کښې

و فهم نا آشنا ګڼي، او د هغه په ساو رسمي عالمان به ومومئ چې له اسالم څخه ستامتدين خلک 

رهبران، رئيسان او د واک او مقام څښتنان به درسره کينه او رخه  !و جهاد بد ګڼيسستا الر کښې

کوي، او ټول حکومتونه به علی السويه ستاسو مخې ته ودرېږي او هر حکومت به غواړي ستاسو 

 !به درته ستونزې او کړاوونه  اېجاد کړي ړي او په الره کښېفعاليت منع ک

د دعوت رڼا مړې کولو  سوغاصبان به له هرې الرې او په هره وسيله سره ستاسو مقابلې ته او ستا

به د کمزورو حکومتونو، ضعيفو اخالقو او هغو السونو څخه  ته راووځي او په دې کار کښې

او تاسو ته د ضرر او تيري لپاره اوږده دي، او ټول به  مرسته اخلي چې دوی ته د سوال لپاره

و غبار راپورته کوي او د تورونو او تهمتونو ظلم به پاروي او هڅه تو د دعوت په اړه د شبهاسستا

به کوي څو هر ډول عيب او نقص ورپورې و تړي او خلکو ته يې په بده بڼه او خراب صورت 

ځواک او خپلو مالونو او نفوذ باندې حساب او تکيه کوي به خپل واک او کښې وښيي او په دې کار 

ُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِروَن{ ]الصف: ِ بِأَْفَواِهِهْم َوَّللاه  [8}يُِريدُوَن ِليُْطِفئُوا نُوَر َّللاه

خپله ژباړه: دوی د خولو په پوکيو سره د هللا د رڼا مړه کول غواړي. او دهللا فيصله داده چې هغه 

 رڼا بشپړه خوره کړي که دکافرانو دا هر څومره بده ايسي.

په  دې سره به تاسو بې له شکه د تجربې او ازمېښت پړاو ته ورننوزئ، نيول کېږئ به او په 

به لوېږئ، وژل کېږئ به او تبعيد کېږئ به، مالونه او ګټې به مو مصادره کېږي،  زندانونو کښې

ل کېږي، کورونه به مو پلټل کېږي، او کېدی شي د ازمېښت دغه تونه به مو معطيکارونه او فعال

 [2}أََحِسَب النهاُس أَْن يُتَْرُكوا أَْن يَقُولُوا آَمنها َوُهْم اَل يُْفتَنُوَن{ ]العنكبوت: .موده درباندې اوږده هم شي

ايمان  ژباړه: ايا خلکو دا ګڼلې ده چې هغوی به يوازې په همدومره ويلو پرېښودل شي )چې مونږ

 راووړ( او هغوی به ونه ازمويل شي؟
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نېکي کوونکو  ونو د مرستې او نصرت ايخو هللا پاک له دې ټولو وروسته درسره د مجاهد

نو د بدلې او ثواب وعده کړې ده}يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا َهْل أَدُلُُّكْم َعلَى تَِجاَرةٍ تُْنِجيُكْم ِمْن َعذَاٍب يعامل

َ  ...أَِليمٍ  ِهْم فَأَْصبَُحوا َظاِهِريَن{ ]الصف:فَأ ِ  [14-10يهْدنَا الهِذيَن آَمنُوا َعلَى َعدُو 

ژباړه: ای مؤمنانو ايا زه وښيم تاسو ته هغه تجارت چې تاسې له دردناک عذاب نه وژغوري؟ 

 . . . بيا مونږ د مؤمنانو مالتړ وکړ د هغوی د دښمنانو پر ضد او همغوی برالسي شول.

 !؟په  دې با ندې اصرار او ټينګار کوئ چې د هللا پاک انصار او مالتړي اوسئ نو آيا تاسو

 د بري الملونه: -ح

هکله يې ياده کړو دا ده چې زمونږ دعوت او  هخبره چې ددغو ټولو ستونزو پ هوروڼو! حق

فکر  بلنه د هللا پاک دعوت او بلنه ده، کوم چې تر ټولو لوړ دعوت او لوړه بلنه ده، مونږ د اسالمي

تر ټولو قوي فکر دی، مونږ خلکو ته د قرآن کريم قانون او شريعت وړاندې کوو  ېږ کوو کوم چغ

ِ ِصْبغَة  َونَْحُن لَهُ َعابِدُوَن{  .کوم چې تر ټولو قوانينو عادل قانون دی ِ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن َّللاه }ِصْبغَةَ َّللاه

د هغه له رنګ نه به ښه د چا رنګ وي؟ او ژباړه: ووايه د هللا رنګ غوره کړئ، [138]البقرة:

 مونږ د هماغه بندګي کوونکي يو.

دي ټول دې  او دا چې ټول عالم دغه دعوت او بلنې ته اړتيا لري او څه چې په دې عالم کښې 

له  ،له شخصي تمو څخه پاک يو  -لـله الحمد  – دعوت ته کار کوي او الر ورته هواروي، او مونږ

يو، د هللا پاک له رضا او د خلکو له خير ښېګڼې بل مقصد نه لرو، د هللا شخصي ګټو څخه لېرې 

پاک له خوښۍ ترالسه کولو پرته د بل څه لپاره کار او فعاليت نه کوو، اود هللا پاک د مرستې او 

ا څوک ي، د هغه ماتولو واال بينصرت انتظار کوو او چاسره چې هللا پاک مرسته او نصرت وکړ

َ َمْولَى الهِذيَن آَمنُوا َوأَنه اْلَكافِِريَن اَل َمْولَى لَُهْم{ ]محمد:}ذَِلَك بِ  .نشته  [11أَنه َّللاه

ژباړه: دا د دې له پاره چې د مؤمنانو مالتړ او مرستندوی هللا دی او دکافرانو هيڅ مالتړ او 

 مرستندوی نشته.

 

مقصد اصالت او پاکي او د  بناء پردي زمونږ د دعوت قوت، هغه ته د ټول عالم اړتيا، زمونږ د 

د بري الملونه دي چې هېڅ ډول خنډ او ما نع يې د الرې  تتائيد او نصر زمونږه هللا پاک له لوري

ُ َغاِلٌب َعلَى أَْمِرِه َولَِكنه أَْكثََر النهاِس اَل يَْعلَُموَن{ ]يوسف:انشي درېد په مخ کښې ژباړه: [21ی: }َوَّللاه

 کار کوي خو زياتره خلک پوهيږي نه. او هللا په برالسۍ سره خپل

 تيوص -۹

 مسلمانو وروڼو واورئ!
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ي سختې لحظې مونږ ته ښايو فکر ستاسو تر وړاندې کېږدم، سپه دغه کلماتو سره مې غوښتل ستا

ی تاسو انتظار باسي، زما او ستاسو ترمينځ به د څه مودې لپاره پرده جوړه شي، زه به نشم کوال

ښه  کنه وکړم، نو زه تاسو ته وصيت کوم چې په دغو کلماتو کښېيته لسره خبرې وکړم او يا  در

راټول شئ او پوه شئ چې تر  وپر هغ ،غور او فکر وکړئ که مو وسه وي له يادو يې زده کړئ

 هر لفظ الندې ډېرې معناوې پرتې دي.

 وروڼو!

 یره جوړ شوتاسو کومه خيريه ټولنه نه يئ، نه کوم سياسي حزب او نه د ټاکلو مقاصدو له پا

د امت په زړه کښېچلېږئ څو  سيميز هيئت او مؤسسه ياست، بلکښېتاسې يو نوی روح ياست چې

رڼا ياست چې روښانه کېږئ او د هللا پاک په معرفت سره  ېيې په قرآن سره ژوندی کړئ، تاسو نو

ه وسلم لوړ غږ ياست چې د رسول هللا صلی هللا علي یاو تاسو کړنګېدونک .تيارې ورڅېرئ ېد ماد

اتي څخه حقه خبره دا ده چې تاسو احساس ياو ز افراط او پرته له کوم ئدعوت او بلنه زمزمه کو

 دي. ېکړ کړئ چې تاسو هغه بار او پيټی په اوږو کوئ چې خلکو ترې اوږې سپکې

ئ چې مونږ هغه اسالم ته يکه تاسو ته وويل شي چې تاسو  څه شي ته دعوت کوئ؟ نو ورته ووا

محمد صلی هللا عليه وسلم ر اوړی و، حکومت د هغه برخه ده، او حريت او آ  دعوت کوو چې

او که درته وويل شي چې دا خو سياست دی، نو  .ضه  دهيزادي د هغه له فرايضو څخه يوه فر

 ئ چې همدااسالم دی او مونږ دغه وېش او تقسيم نه پېژنو.يورته ووا

ن او بلونکي ياست! نو ورته وواياست چې مونږ اياو که درته وويل شي، چې تاسو خو د کودتا داع

که تاسو پر مونږ راپاورېدئ  ،پر هغه عقېده لرو او پرې وياړو ،سالمتيا بلونکي يواو سولې ، د حق

ودرېدئ نو هللا پاک مونږ ته ددې اجازه کړې ده چې له ځان څخه  او زمونږ د دعوت په مخکښې

 مان ياستئ.ان او ظاليبيا کودتاچبه دفاع وکړو او تاسو 

استعانت  یاو هيئتونو مرسته غواړئ او په هغو اصواو که  درته وويل شي چې تاسو له اشخ

ِ َوْحدَهُ َوَكفَْرنَا بَِما ُكنها بِِه ُمْشِرِكيَن{ ]غافر:يکوئ نو ورته ووا ژباړه: مونږ هللا  [84ئ: }آَمنها بِاّلِله

خه انکار کوو چې مونږ هغوی شريکان وحده الشريک ومانه او مونږ له ټولو هغو معبودانو څ

 ګڼل.

ئ: }َساَلٌم َعلَْيُكْم اَل نَْبتَِغي ينور هم وړاندې الړل نو ورته ووا نو که دوی په خپل تيري کښې

 [55اْلَجاِهِليَن{ ]القصص:

 ژباړه: تاسې ته سالم دی، مونږ د جاهالنو غوندې کړنالره غوره کول نه غواړو.

 مسئوليتونه:واجبات او  -۱۰
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هغه ته پر تکيه باندې او پر هغه اعتماد  ،وورڼو! پر هللا پاک ايمان لرئ او دهغه په معرفت

ض يد هغه فرا ،ه مه وېرېږئ او له هغه پرته د بل چا پروا مه لرئڅخووياړئ، له هغه پرته بل چا 

 پر ځای کړئ او د هغه له نواهيو څخه ډډه وکړئ.

ولې خښې کړئ، په خپلو اخالقو باندې قوي اوسئ ل خپل اخالق جوړ کړئ، پر کماالتو منګيفضا

صالحانو کوم کرامت درکړی پر  او انويمتقد او هللا پاک چې د مؤمنانو کوم عزت او درنښت او 

 هغه درانه او عزتمن اوسئ.

م ته مخه و کړئ او تالوت کوئ يې، نبوي سيرت ته مخه وکړئ او لولئ يې، عملي خلک يقرآن کر

ي، هللا پاک چې کوم قوم ته هدايت وکړي هغوی ته عمل ور په برخه کړي اوسئ نه نظري او فلسف

 کېږي مګر دا چې جدل او مناقشې ور په برخه شي. ېاو هېڅ يو قوم له هدايت وروسته نه بې الر

، همدا ص اوسئيپه ټوله معنی حر مينه او محبت کوئ، په خپلو اړيکو او رابطو خپلو مينځو کښې

څو پورې سو د بري ستنه ده، او تر هغه پورې ټينګ او ثابت قدمه اوسئ ستاسو د قوت راز او ستا

او هللا پاک تر ټولو غوره فيصله  ،ترمينځ حقه فيصله  وکړي مهللا پاک ستاسو او ستاسو د قو

 کوونکی دی.

او خوښۍ او خفګان کښېد خپل قيادت او مشر تابه خبره واورئ، او ويې منئ  ،په سختۍ او اسانۍ

 !کړۍ ده وصلېدواو همدا ستاسو ترمينځ د اړيکو او  !د فکر رمز او راز دیهمدا ستاسو 

فرصت ارو مرو راتلونکی  هللا پاک د نصرت او تائيد انتظار کوئ، پرته له شکهد تر  دې وروسته 

ِ يَْنُصُر َمْن يََشاُء َوُهَو اْلعَِزيُز ال ِحيُم{ ]الروم:دی: }َويَْوَمئٍِذ يَْفَرُح اْلُمْؤِمنُوَن بِنَْصِر َّللاه ژباړه:  [5، 4ره

او په هغه ورځ به مسلمانان خوشحالي وکړي، د هللا په بښل شوي بري باندې، هللا مرسته په برخه 

 کوي چاته  يې چې خوښه شي، او هغه برالسی او مهربان ذات دی.

 اسېمونږ او ت ،هللا پاک دې ما او تاسو ته د هغه څه توفيق راکړی چې ده ته خوښ او غوره وي

نېکمرغو او درنو خلکو ژوند دې را په  د او ،دغوره او هدايت شويو خلکو پر الره روان کړي دې

 و مرګ دې را په نصيب کړي. ناو د مجاهدينو او شهيدا ،برخه کړي

 )انه نعم المولی و نعم النصير(
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