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 د افغـانستـــان اســالمي امـــــــارت         

 د ارشـــــــاد، حـــج او اوقافــو وزارت                     

 دمساجدو دارشـاد او انسجام رياست                      

                                                                                                                    او دعوت                 دارشــاد او دعوت آمریت                                  

          مدیریت يخطبودتنظیم عموم د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هجری شمسی4/6/1401هجری قمری مطابق28/1/1444:رخؤ م دجمعې دخطبې الرښود

 دافغانستان څخه د امریکا او متحدینو د اشغال دخامتې يو کال 
 

والسالم  والصلوة ،رضأذلة الناس يف األ وجعلهم ،وکرس شوکتهم ،عداءه الکاذبینأذل أ و  ،أعز جنوده الصادقین الحمدلله الذي

 وبعد: لی یوم الدین الجهاد إ ومن تبعهم يف ،صحابهوآله وأ  ،علی إمام املجاهدین محمد صلی الله علیه وسلم

 (69َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا َوإِنَّ اللََّه لََمَع الُْمْحِسِننَي {العنکبوت:)قال الله سبحانه وتعالی:} 

الله خامخا له نیکو کارانو ، خامخا وبه ښایو دوی ته خپلې الرې او بیشکه ينږ په الره کې جهاد کو ې زمو او هغه کسان چترجمه:

  .رسه دی) په مرسته کې(

لوی زيری او دالله تعالی وعده پرته ده او دا له دې امله ده چې څوک دالله جل جالله په الره کې جهاد په دې آیت کریمه کې 

او دجهاد څخه يې هدف دالله تعالی رضا حاصلول وي، دا دالله تعالی وعده ده چې دهغه هدایت او نرصت به حتمي  وکړي

 تحقق پیدا کوي.

 زندانونو د دمجاهدینو د تړلو او چاپو،  هوايي مبباریو، زمکني کمينونو اوشلو کولونو اشغالګره امریکا او دهغې متحدين پس له 

دسنبلې په  ټیک تهکې له اچولو څخه وروسته په ډیره بې رشمۍ، په ټيټو سرتګو او تورمخ رسه دمقدس جهاد له برک تورو تياروپه 

 زمونږ له ګران هيواد څخه ووتل او فتح مو په برخه شوه. م تاریخنه

بُرَ  َسُيْهزَُم الَْجْمُع َويَُولُّونَ }دالله جل جالله دا وعده ريښتنې شوه چې فرماييل دي:لله الحمد   (45)القمر:  }الدُّ

 ټول به شا اړوونکي تښتيدونکي وليدل يش.دغه ډلې ته او ماته به ورکړل يش ترجمه: زر دی چې 

او نرصت او ددې  يايبکامانستان داسالمي امارت دمجاهدینو په لومړي قدم کې دامریکا او دهغه دمتحدينو  په مقابل کې دافغ

دعاء السونه لپه وکړو چې  د دټولو هغو شهيدانو ارواحو ته دهر څه له مخهچې  الزم دهوايو او ټولو ته تربیکي  کاميايبولس 

و ددې لوی ملت وکړ او خپل  ځانونه يي ددین، عزت ، آزادۍ ا په مقابل کې يې پاڅوناو ددوی دمتحدینو غالګرې امریکا اشد

 غواړو. وسالفرد نذرانه او فداء کړل  او دالله تعالی څخه ورته جنت لپاره  درسلوړۍ
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 متدین ملته! 

په دې کې هيڅ شک نشته چې داسالمي امارت مجاهدینو دهغه سامل برداشت څخه چې دخپل دین او  فرهنګ څخه يې درلود 

چوپ پاتې نه شول او دخپل هيواد دآزادۍ دا قرباين يې خپله دنده ګڼله چې دمتجاوزو استعامرګرو قدرتونو په مقابل کې  

فرهنګ کې د آزادۍ او حریت نعمت دالله تعالی هبه او ورکړه ده؛ نه دا چې  وکړ او جهاد يې وکړ؛ ځکه په اسالمي لپاره پاڅون

 .شوی دی   ډالۍتونو له خوا زمونږ ملت ته مقرار داد دی چې دنورو حکو داسې دا کوم 

داستبدادي قدرتونو را پرزول او دهر مسلامن مسلم طبیعي حق دی او دآسامين رسالتونو اسايس هدف آزادي او حریت 

ٍة :}دانسانيت ددښمنانو ټکول ؤ؛ لکه چې الله تعالی همدا هدف په قرآن کريم کې داسې بیان کړی دی َولََقْد بََعْثَنا يِف كُلِّ أُمَّ

ُسوالً أَِن اْعُبُدواْ اللَّه َواْجَتِنُبواْ الطَّاُغوَت {النحل:)  (36رَّ

مونږ هرامت ته يو رسول ددې لپاره لیږلی ؤ ترڅو )خلکوته ووايې( چې دالله تعالی عبادت وکړئ او دطاغوت څخه ځان  :ترجمه

 . ) دنړۍ د لوی طاغوت امریکا او دهغه دملګرو څخه بايدمسلامنان ځان وسايت(وژغورئ.

خه مقصد طاغوت رسه مقابله او دهر ډول رالیږلو څ رسوالنو د ددې آیت څخه په ډاګه معلوميږي چې دصحائفو دنازلیدو او د

 استبداد ازاله وه.

ي او دالله و او پښو څخه دغالمۍ هتکړۍ ماتې کړ همدا راز دانبیاء علیهم السالم درسالت موخه هم دا وه چې دانسانيت له السون

ه دامیراملؤمنین شیخ الحدیث ي چې مونږ دا پیغامونو دالله تعالی بندګۍ ته رهناميې کړ تعالی بندګان دبنده له بندګۍ خالص ا

 مولوی هبة الله آخنذاده )حفظه الله تعالی ورعاه( دافغانستان داسالمي امارت امیر په پیغامونو کې وينو. 

تاسو  لیږلی ؤ داسې ليکيل ؤ: د روم قيرص تهچې لیک کې  هغه په رسول الله صلی الله علیه وسلممحمدداسالم سرت پیغمرب 

 وکړ  دټولو مستضعفانو ګناه به ستاسو په غاړه وي. مو دانسانانو دایامن او آزادۍ په مخ کې خنډ مه ګرځئ  که چريې داسې کار 

نو په مقابل کې په شان دافغانستان مجاهد ولس د تاریخ په اوږدو کې دخپلو مبارزو په برکت تل دخارجي متجاوزی ود نن ورځ

دۍ او آزاد ژوند رسه او دبرياليتوب راز ټینګ ایامن او په خپل ديني ارزښتونو کلکه عقیده، دآز دي، دمجاهدین بريالی شوی

او پشه يي ټول  ، ترک، تاجک، پښتون، هزاره ، بلوڅدی چې هيڅ رنګ او ژبه نه پیژين ميل يووالی ولس په منځ کې مینه او د

  بریايې په برخه شوی ده.نګر ته تليل او باآلخره چې يو دبل رسه د ورونو په شان س

دې ته مجبور تر السه کړه او په همدې تاریخ مو امریکا او دهغوی متحدین مو خپله آزادي او کاميايب  ډیر دشکر ځای دی چې

  څخه ووزي.ګران هيواد له اشغال ته دپای ټکې کیږدي او زمونږ  کړل ؛ چې

کې خپل استقامت او استحکام له السه نه بدو رشائطو او دزمانې په   تل دتاریخ کې په لوړو او ژورو کې ولسونه، آزاد او رسلوړي

ورکوي او دحاالتو په تورو تاریکیو او مشقتونو کې د الله تعالی په رسۍ منګولی لګوي،ثبات، صرب، له ځانه تیریدنه، دالله تعالی 

داسالم دمبارک  ولس دافغانستان متدین پريږدي.اوامرو منل خپلو اوالدونو او صالح خلف ته په میراث او ډالۍ کې ورکوي او  د

 دشهیدانو په وینو يې  چې لویشت لويشت خاوره  دین، ناموس او ګرانې خاوری باندې  غیرت او دفاعپه  پیل دين دظهور څخه
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چې تاریخ  ده؛ ښکاره کړیاو دهر متجاوز په مقابل کې په نره رسه خپل شهامت او دفاع  لېګڼ وظیفه هټولو لوی خپله تر -رسه ده

 ورباندې ګواه دی.

حکم الحاکمین ذات امر دی چې د أ دا کول؛ وحشت په مقابل کې دریدل او پاڅون  او ددښمنۍددین  د ظلم ، کفر ،

 (39أُِذَن لِلَِّذيَن يَُقاتَلُوَن ِبأَنَُّهْم ظُِلُموا َوإِنَّ اللََّه َعََل نرَْصِِهْم لََقِديٌر{الحج: )}:فرمايې

ورکړی شوی دی )دقتال( هغو کسانو ته چې قتال وررسه کاوه يش) دکفارو له خوا( په دې سبب چې بیشکه په حکم  ترجمه:

 دوی ظلم شوی دی.

او دآزادۍ  مانو خالصون ، دالله تعالی ددین قامئول،، دکفارو له ظلم څخه دمظلو  وله منځه وړلپه دجهاد اساس او بنیاد دکفر 

دینو ې  دمجاهدامریکا او دهغه دمتحدینو په مقابل ک په ځای کول دي؛ لکه څرنګه چې امت ترالسه کول او دانساين عزت او کر 

 دمقدس جهاد له برکته مونږ نن ورځ آزاد يو او فتح مو په برخه شوی ده.

صیب و احسان رسه زمونږ په نه لومړی دالله تعالی په فضل ايمه بریا چې زمونږ په برخه شوی دالبته پاتې دې نه وي چې دا عظ

 په رعایت رسه الس ته راغلی ده:الندې اسبابو  شوی ده او  په عامل اسباب کې د

په الله تعالی توکل په ټولو کارونو کې او دالله تعالی څخه استعانت او کومک غوښتل چې دالله جل جالله څخه استغاثه  -1

 غوښتل دعبادت مهمرتین مظهر دی.

 فارسی شعر دی:

 مسلامنیکه داند که امر دین را           نساید  پیش غیر الله جبین را                                                 

 اگر گردون به کام او نگــــــــردد             بکام خود بگرداند زمیــن را                                           

ځ دمرشکینو ضحه توګه درک کړو چې حرضت عمرريض الله عنه دبدر په ور که چريې د بدر واقعې ته وګورو دا خربه به په وا

دل چې هغوی دری سوه او لیدل چې هغوی زر نفره دي او کله چې يې خپلو ملګرو ته وکتل وه يې ليلوری ته وکتل، وه يې 

السونه يې پورته کړل او داسې خپل مبارک ، کړ دي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دالله تعالی دربار ته مخ  ديارلس کسان

اللهم أنجزيل ما :)  قبلې لوری ته اړولی ؤ يېمبارک په داسې حال کې چې خپل مخ  دعايې وکړه او زيات ارصار يي وکړ

وعدتني اللهم آتني ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال تعبد يف األرض ( فام زال يهتف ربه جل وعال مادا 

مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبه صَل الله عليه و سلم فأتاه أبو بكر رضوان الله عليه فأخذ رداءه وألقاه عَل منكبه  يديه

 . ]صحيح ابن حبان[ثم التزمه من ورائه فقال : يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك

الله! که چريې  ای وه او راکړه هغه چې ماته دې وعده کړی وه. ه دې کړیای الله ! ماته هغه وعده پوره کړه چې مارس ترجمه: 

تر هغه وخت پورې خپل رب صلی الله علیه وسلم عبادت ونيش. هغه  اندېپه زمکه ببیا به  ،ډلګې هالکه کړی ته داسالم  دا وړکې

څخه څادر ولویده ابوبکر  ېمبارکږې اودتر دې پوری چې دهغه  ،کولو او خپل السونه يې دقبلې په لور اوږده کړي ؤفریاد ته 

او پیغمرب علیه السالم يې له شا خواڅخه په غیږ کې باندې يې واچولو  واخيست او دهغه په اوږه نه څادر راصدیق ريض الله ع

ه ډیر ژر ستا رسه وعده رښتيا ت بس دی او الله تعالی بجاونيولو او ورته يي وويل: ای دالله رسوله! خپل رب ته دې دومره منا

 کړي .
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الَِحاِت لََيْسَتْخلَِفنَُّهم يِف اأْلَْرِض }ایامن او صالح عمل:  الله تعالی په دې باره کې فرمايي: -2  َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنكُْم َوَعِمُلوا الصَّ

لَنَُّهم مِّن بَْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنا يَْعُبُدونَِني اَل يرُْشُِكوَن يِب كَاَم اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم َولَُيَمكَِّننَّ  ًًا لَُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرتَََض لَُهْم َولَُيَبدِّ  َشْي

ًَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن{النور: )  (55َوَمن كََفَر بَْعَد َذلَِك َفأُْولَ

قسم دی  ، اميان يې راوړی دی له تاسې او کړي يې دي ښه عملونهچې وعده کړی ده الله تعالی له هغو کسانو رسه  ترجمه:

به خلیفه ګان کړي دوی په ځمکه کې لکه چې خلیفه ګان کړي يې وو هغه کسان چې پخوا وو له دوی نه او خامخا  )الله (خامخا

مرو بدل به ورکړي هرو  ثابت قوي به وګرځوي هرو مرو دوی ته دین ددوی هغه دین چې غوره کړی دی )الله ( دوی ته او هرو

اطمينان( عبادت به کوي دوی زما، رشیک به نه پیدا کوي له ما رسه  مرو دوی ته وروسته له ويرې ددوی له دښمنانو امن )او

 هيڅ څیز.

 اسبابو څخه دمسلامنانو يووالی دی.ت له رص دن -۳ 

او که چريې اختالف وکړي او وشيندل يش؛  ترڅو پوری چې مسلامنان رسه يو موټۍ وی دالله تعالی نرصت ددوی رسه مل وي

}َوأَِطيُعواْ اللَّه َوَرُسولَُه َوالَ تََناَزُعواْ َفَتْفَشُلواْ َوتَْذَهَب ِريُحكُْم َواْصرِبُواْ إِنَّ اللَّه بیا ددوی رسه دالله تعالی نرصت نه وي.الله تعالی فرمايي:

اِبِريَن{االنفال: )  (46َمَع الصَّ

( ، پس بې زړه به په کار دجهاد کې او مه کوئ جګړه په خپلو منځونو )دالله تعالی او دهغه د رسول  تاسې او حکم ومنئترجمه: 

لی له صابرانو رسه او صرب کوئ ) په قتال او سختیو(، بیشکه الله تعا ( ستاسې قوت او دولتاو الړ به يش باد) دنرصت او  شئ تاسې

 دی ) په جنګ کې په نرصت او حفاظت(.

رَْداِء يَُقوُل َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه  یأَبَ عن  ) حدیث رشیف کې راځي:په يو  َا : يَُقوُل  -صَل الله عليه وسلم-الدَّ َعَفاَء َفإَِّنَّ اْبُغوِِن الضُّ

وَن ِبُضَعَفائِكُْم (.  سنن أىب داود  تُْرزَُقوَن َوتُْنرَصُ

ضعیفانو)مسکینانو( په برکت د رزق او نرصت ستاسو  تهبیشکه تاسو کې ولټوئ، رسه په کومک  )مسکینانو(ضعیفانو د زما رضا ترجمه:

 درکول کیږي.

. په مرص او نرصت او کاميايب يي په برخه شوی ده وينو چې هرکله دمسلامنانو صف يو وي ،کړوو همداراز که چريې تاریخ ته نظر 

دافغانانو جهاد داټولې ښکاره َّنونې دي. دانګريزانو رسه مخکې  څخه فتحې دموجودهاو  فتوحاتح الدین ایويب شام کې دصال 

 يو شاعر وايي:

 نه افغانیم نه ترک ونه تاتاریم      چمن زاریم واز یک شاخساریم                                               

 پرورده یک نوبهـــــــاریممتیز رنگ وبو برما حرام است      که ما                                            

، دامتحاناتو په مقابل کې صرب او صرب او ثبات دنرصت بل سبب صرب دی. دجنګ په وخت کې او یا هم دجنګ څخه مخکې  -4

دمسلامن دکاميابۍ راز دی. مسلامن باید دامتحاناتو پر وخت صرب ولري. الله  ثبات، دتکلیفونو او مشکالتو پر وخت صرب اوثبات

 (2{العنکبوت: ):} أََحِسَب النَّاُس أَن يُرْتَكُوا أَن يَُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم اَل يُْفَتُنوَن تعالی فرمايې

اميان راوړی  چې ووايې دوی چې : (قدر)ی يش دوی )په ( همدې لدآیا ګامن کوي دا خلک ددې چې پرې به ښو  ترجمه:  

 دی مونږ ؛ حال داچې دوی به ونه ازمویل يش؟
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: كَأيَنِّ أَنْظُُر إََِل النَِّبيِّ صَل الله عليه وسلم يَْحِِك قال عودسم بن الله عبد بی عبدالرحمنأ  عنپه یو حدیث رشیف کې راځي: )

َم َعْن َوْجِهِه َويَُقوُل: )اللَُّهمَّ اغْ  بَُه َقْوُمُه َفأَْدَمْوُه، َوُهَو مَيَْسُح الدَّ  متفق علیهِفْر لَِقْوِمي َفإِنَُّهْم الَ يَْعَلُموَن(. نَِبيًّا ِمَن األَنِْبَياِء، ََضَ

رسول الله صلی اوس هم څخه روایت دی ، هغه فرمايې لکه چې زه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه  عبدالرحمنابو  درجمه:ت

وری چې آن تردې پخپل قوم ووهلو پیغمرب حکایت کولو چې هغه  )نوح علیه السالم( الله علیه وسلم ته ګورم، هغه ديو پیغمرب

څخه وينې پاکولی او ويل يې: ای الله ! زما قوم ته بښنه وکړه ځکه دوی نه دخپل مخ پیغمرب هغه ې وبهولی، وين مخ په دهغه 

 پوهيږي.

الَِّذيَن }چې دجهاد څخه به هدف دالله تعالی ددین اقامه وي؛ لکه چې الله تعالی فرماييل دي: داسبابو څخه يودادهدنرصت  -۵

اَلَة َوآتَُوا ا كَّنَّاُهْم يِف اأْلَْرِض أََقاُموا الصَّ كَاَة َوأََمُروا ِبالَْمْعُروِف َونََهْوا َعِن اْلُمنكَِر َولِلَِّه َعاِقَبُة اأْلُُموِر{الحج:)إِن مَّ  (41لزَّ

)په دښمن باندې دغلبې په دوی ته په ځمکه کې مونږ )دغه مهاجر مظلومان( هغه کسان دي چې که چريې قدرت ورکړو  ترجمه:

زکات او امر به کوي خلکو ته په نيکۍ رسه او منع کوي به خلک له بد کار څخه دوی ملونځ او ورکوي به به نو قامئوي اعتبار(، 

 او خاص دالله تعالی په اختیار کې ده آخره خامته دټولو کارونو.

 دنرصت داسبابو څخه په جهاد کې دالله تعالی په نرصت يقین درلودل دي. -6

چتوايل، ددین او هيواد څخه ددفاع او دامریکا او دهغه دافغانستان په جهاد کې دمجاهدینو رصف دالله تعالی دکلمې داو 

دمتحدینو څخه دهيواد دآزاداۍ لپاره په تش الس پاڅون وکړ؛ چې ددوی او ددښمن ترمنځ دوسائلو له پلوه هيڅ موازنه نه 

الله نو تکيا په کې ودریدل؛ مګر داچې مجاهدیکیدله دنن ورځې په اصطالح رسه دنړيوال طاقت امریکا رسه او دناټو په مقابل 

په  ور فتح او کاميايب ښندنو په نتیجه کې الله تعالی ورتهالی په نرصت يي باور درلود دخپلو هلو ځلو او رساو دالله تعوه  تعالی 

 برخه کړه ، دښمنانو يې دتيښتې الره ونيوله او دمجاهدینو له خاورې ووتل او هیواد داشغالګرو له منګولو څخه آزاد شو.

ه، دافغانستان افغانستان دمظلوم ولس په برخه شو ددنرصت دتحقق مثره ده چې  په جهاد کې دا آزادي په واقعیت کې دجهاد او 

 دکفري سلطې څخه نجات وموند او وينه پر توره غالبه شوه. يې، هيوادعقېده او دین تل پاتې دخلکو 

 متدینو مسلامنانو!

هيدانو، زخمیانو ، معيوبيونو درسښندنو، قربانيو، ولږو او تندو محصول دی؛ باید چې آزادي دالله تعالی دالرې دمجاهدینو، ش

 د الله تعالی دلوی نعمت په سرتګه ورته وګورو او حفاظت يې وکړو.

 آزادي ، حریت او استقالل دالله تعالی سرت نعمت دی چې مسلامنان يې د شکر په اداء کولو مکلف دي.

بَِّك إَِذا َجاَء نرَْصُ اللَِّه َوالَْفْتُح . َوَرأَيَْت النَّاَس يَْدُخلُوَن يِف ِديِن اللَِّه أَْفَواجاً . َفَسبِّْح ِبَحْمِد رَ }وايې :الله تعالی خپل پیغمرب ته 

 ۳-1النرص: }َواْسَتْغِفْرهُ 

او ويني ته خلک  چې ننوځي په دین دالله کې  ډلې ډلې،  هم رايش او فتح )دمکې( يشړه: کله چې دالله تعالی نرصت راژبا 

 پس تسبیح پاکي وایه رسه دحمد او ثنا د رب خپل. 

شکر څخه ددې نعمت دالله تعالی چې په برخه شوه باید  مسلامنو ته فتح او آزادي ورکله چې ذکر دي په دې آیت کې واضح 

 وبايس.

 



 

6 

 

السته راوړنه ده باید هغه تل وساتو او له هغې  انو سپيڅلېیدانو ، زخميدمجاهدینو، شهي چې زمونږ همدا راز استقالل او آزاد

  څخه په کلکه دفاع وکړو.

د هرمتجاوز او تخریب کار په مقابل کې د خپلو بې دفاع ولس او وطن څخه ددفاع په موخه ودریږو او دخپلې آزادۍ څخه په 

 ت رسه  حفاظت وکړو. دخپل يووايل  او ووح

ودریږو او له هغوی رسه مرسته وکړو، یو بل ته الس ورکړو ترڅو خپل ولس او وطن ته  لو امنيتي او دفاعي قوتونو ترڅنګخپد 

 .نجات ورکړو

يو ځل بیا خپل  ی دی،بایدپه برخه کړ ملت ته استقالل ور ږای ته رسیدلی دی او الله تعالی زمونپهیواد کي اشغال  پهداچي 

په ورورګلوۍ باور لرو او په دې خربه تاکید کوو چې مونږ رسه نه  ه ورونه يو،مونږ ټول افغانان رس  چې او ووايو وړ تعهد تازه ک

په څیر يو دبل په  لکه دنيکونو او پلرونو ، اقتصادي پرمختګ او ثبات تل پاتې ارامي، صلح ، مو وطن کې  هوډ لرو چېبیلیږو، 

 څنګ کې د ورورولۍ هوسا ژوند ولرو.

 

 َوَما َذلَِك َعََل اللَِّه ِبَعِزيزٍ                                                                                                                   

 


