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 اسالمي امارت د افغانستان                     

 ارشاد، حج او اوقافو وزارت د                      

 استد مساجدو د ارشاد او انسجام ري                         
 

 د جمعې ورځی د خطابت موضوع او                                                                    

 اتودمرکز او واليواد چی د هي انليکلی تقرير اوبي  

 ږی( کې ليږل کييبانو ته په دواړو ملی ژبو )پښتو او در خطي ټولو    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش هـ۱۴0۱/ جدي/23ق موافق به  هـ ۱۴۴۴جامدي الثانية // 20

 د ټولنې دکامیابۍ او پرمختګ اسباب

،فیه وأشهد أن الإله إال الله وحده ال رشیک له، وأشهد أن محمداً طیباً مبارکاً الحمد لله علی فضله واحسانه حمداً کثیراً 

 عبده ورسوله صلی الله علیه وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، وسلم تسلیامً کثیراً.

 هغه چې فرد، فامیل او ټولنې ته ډیره رضوري او حيايت ده هغه کاميايب او پرمختګ دی.

 کاميايب او پرمختګ تنها فردي او شخيص اړتیا نه ده ؛ بلکې د ټولنې د رضورتونو له جملې څخه  حسابيږي .

مسلامن تل دا ارزو لري چې دکائناتو خالق ورڅخه رايض وي او دا خپله کاميايب ګڼي او همدا راز  دهر فرد او هرې برشي 

وي او په پوره سوکالۍ، عزت او خوشحالۍکې ژوند وکړي او د ټولنې دا ارمان وي چې په ژوند کې تل موفق او کامياب 

 ژوندانه اړتیاوي يې هم پوره وي او  ټول سهولتونه ورته ميرس او مهیا وي.

په اړه بحث کوو چې دټولنې د کاميابۍ او پرمختګ ځينې اسباب په  ونن ورځ مونږ د ټولنې دکاميابۍ او پرمختګ اسباب

  الندې توګه دي. 

 په سنتو عمل کول. لی الله علیه وسلمجل جالله باندې کلک اميان او دهغه په کتاب او د رسول الله صپه الله  -۱

د ټولنې حقيقي کاميايب په الله تعالی باندې ایامن لرل او دهغه دکتاب او د رسول الله صلی الله عليه وسلم د سنتو په اتباع 

 او پريوۍ کې ده.

او افرادو څخه تشکليږي او کامياب انسان هغه دی چې په الله تعالی کلک اميان ولري او کامیابه ټولنه د کاميابه اشخاصو 

 خپل ژوند په اسالمي رشیعت باندې برابر کړي.

 دا مطلب په قرآن کريم کې په ګڼو آیتونو کې ذکر شوی دی.
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کوم خلک چې په غيبو ایامن لري او ملونځ قامئوي او زکات ورکوي او په  نازل شوو کتابونو اميان الله جل جالله فرمایی :

لُِحون{ البقرة:  ُهمُ  َوأُولَِئكَ  َربِِّهم   ِمن   ُهدىً  َعَل  أُولَِئكَ {کامياب دي. ېدو هملري   (5)ال ُمف 

 دغه خلک د خپل رب له طرفه په راغيل هدایت باندې دي او همدغه خلک پوره کامياب دي. -ترجمه:

ا لِِحنَي{القصص: ِمنَ  يَكُونَ  أَن   َفَعَس  َصالِحاً  َوَعِمَل  َوآَمنَ  تَاَب  َمن   الله تعالی فرماييل دي:}َفأَمَّ  (67)ال ُمف 

نیک عمل وکړي نو امید دی چې دغه به له نجات  ووړي ااهغه کس چې توبه وبايس او ایامن ر  نو پاتې شو -ترجمه:

 موندونکو څخه وي.

 ترجمه: يقینا مؤمنان کامياب شول.(1)املؤمنون:}ال ُمؤ ِمُنونَ  أَف لَحَ  په يو بل آیت کریمه کې راځي:}َقد  

 په يو بل ځای کې راځي چې کامياب خلک هغه دي چې په نيکيو امر کوي او له بديو څخه منع کوي .

ة   ِمن كُم   َول َتكُن  } ُعونَ  أُمَّ ِ  إَِل  يَد  ُروِف  َويَأ ُمُرونَ  ال َخري  لُِحونَ  ُهمُ  َوأُولَِئكَ  ال ُمن كَرِ  َعنِ  َويَن َهو نَ  ِبال َمع   (۱۰۴) آل عمران:{ال ُمف 

و له بدۍ او الزم ده چې په تاسو کې دې يوه داسې ډله وي چې د خري طرف ته بلنه کوي او دنيکۍ حکم کوي ا -ترجمه:

 نه منع کوي او همدغه خلک پوره کامياب دي.

ِزحَ  َفَمن  {په يو بل مبارک آیت کې راځي:   (۱85)آل عمران: } َفازَ  َفَقد   ال َجنَّةَ  َوأُد ِخَل  النَّارِ  َعنِ  ُزح 

 څوک چې لری ويستلی شو د اور څخه او داخل کړی شو جنت ته بیشکه چې کامياب شو. -ترجمه:

 طاعت او عبادت او د الهي اوامرو په ځای کول او د منهياتو څخه پرهیز: د الله تعالی -2

د ټولنې کاميايب او پرمختګ د الله تعالی په طاعت او د هغه په عبادت کې ده او دالله تعالی د اوامرو په منلو او له منهياتو  

ایامن يې راوړی دی او  نیک عملونه يې څخه ځان ساتلو کې کاميايب نغښتې ده. لکه چې الله تعالی هغو کسانو ته چې 

َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنكُم  الله جل جالله فرماييل دي: } دی. کړي دي د نورو وعدو ترڅنګ يې د کاميابۍ زيری هم ورکړی

لََف الَِّذيَن ِمن َقب   َتخ  َر ِض كاََم اس  لَِفنَُّهم ِِف اْل  َتخ  الَِحاِت لََيس  لَنَُّهم َوَعِملُوا الصَّ لِِهم  َولَُيَمكَِّننَّ لَُهم  ِديَنُهُم الَِّذي ار تَََض لَُهم  َولَُيبَدِّ

لَِئَك ُهُم ال َفا َد َذلَِك َفأُو  ِكُوَن يِب َشي ًئا َوَمن كََفَر بَع  بُُدونَِني اَل يرُش  ًنا يَع  ِفِهم  أَم  ِد َخو   (55ِسُقوَن{ النور:)مِّن بَع 

چې وعده کړی د هغو کسانو رسه چې ایامن يي راوړی دی له تاسو څخه او نیک عملونه يې کړی  تعالیالله  -ترجمه:

خامخا هرو مرو به دوی ته په ځمکه کې خالفت ورکوي لکه چې هغو کسانو ته يې خالفت ورکړی ؤ چې له دوی نه مخکې 

هغه )الله( ددی لپاره غوره کړی دی او خامخا  وو او خامخا رضور به دوی ته ددوی هغه دین ثابت ) او قوي( اوګرځوي چې

رضور به دوی ته ددی له ويری نه پس امن په بدل کې ورکړي چې دوی به زما عبادت کوي او زما رسه به هيڅ شی نه 

 رشيکوي او هرڅوک چې ددغو انعاماتو بعد کافر شو نو همدغه کسان فاسقان دي.
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الله تعالی هغه کسانو رسه چې ایامن يې راوړی دی او نیک اعامل يې  په دې ايت کریمه کې لکه چې ورڅخه معلومیږي

کړي دي دری وعدې کړي دي لومړی د زمکې خالفت، دوهم ددين غلبه ، دریم د امنيت تحقق او د ویرې او ترس له 

 منځه تلل. چې دا دری واړه د کاميابۍ اصيل ټکي دي.

 -په خپل منځ کې يو له بل رسه مرسته او همکاري: -۳

د ټولنې د کاميابۍ او پرمختګ بل سبب دادی چې د ټولنې غړي او افراد يو بل رسه د ژوند په کارونو کې مرسته او 

 همکاري کوي.

په کومه ټولنه کې چې همکاري او مرسته موجود وي هغه ټولنه تل خوشحاله وي او مخ په وړاندې ځي. همدا راز هغه 

 م رسه مرسته کوي.د خپل نظا يېټولنه کاميابه ده چې افراد 

َوى ال ِبِّ  َعَل  الله تعالی په مرسته کولو امر کړی دی.}َوتََعاَونُوا َواِن{ املائدة:  اْلِث مِ  َعَل  تََعاَونُوا َوال َوالتَّق   (2)َوال ُعد 

 او تاسو يو له بل رسه په نيکۍ او پرهيزګارۍ کې مدد کوئ او دګناه او د ظلم په کارکې د يو بل مدد مه کوئ. -ترجمه:

 په حديث رشیف کې د مسلامن ورور رسه مرسته کول زيات ستایل شوي دي.

 ِه(.صحيح مسلمأَِخي َعو نِ  ِف الَعب دُ  كَانَ  َما الَعب دِ  َعو نِ  ِف پیغمب عليه السالم فرماييل دي: )واللهُ 

 او الله تعالی د بنده په کومک کې وي ترڅو پوری چې بنده د خپل ورور په مرسته کې وي. -ترجمه:

  -عدالت او مساوات:-4

حقوق په کې خوندي  ود ټولنې د کاميابۍ او پرمختګ بل سبب دادی چې په ټولنه کې عادل نظام حاکم وي او دټولو خلک

وي او دټولنې ټول وګړي د قانون په وړاندې مساوي حقوق ولري او قانون په خپل او پردي، دوست او دښمن باندې 

 يوشان تطبیق يش. 

عدالت د ټولنې د پرمختګ راز دی او په کومه ټولنه کې چې عدالت پیاده نه وي هلته ظلم، نابرابري او استبداد حاکم وي 

چې په  کېولنه کې چې د ظلم او استبداد حاکم وي هلته کاميايب او پرمختګ ناشونی دی؛ ځکه کومه ټولنه او په کومه ټ

 ظلم او استبداد والړه وي هلته هرج او مرج وي، اختالفات وي چې دا کارونه د پرمختګ مخه نييس.

ِط  ُشَهَداءَ  لِلَّهِ  َقوَّاِمنيَ  كُونُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا}الله جل جالله فرماييل دي: رَِمنَّكُم   َوال ِبال ِقس  ِدلُوا أاَل َعَل  َقو م   َشَنآنُ  يَج   تَع 

ِدلُوا َوى أَق رَُب  ُهوَ  اع  َملُوَن{املائدة:  ِِبَا َخِبري   اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهَ  َواتَُّقوا لِلتَّق   (8)تَع 

ای هغو کسانو چې ایامن يې راوړی دی تاسو دالله لپاره )په حق باندې ( مضبوط والړ اوسئ چې په انصاف رسه   -ترجمه:

ګواهي کوونکي يی او ديو قوم بغض دې تاسو دیته راپورته نه کړئ چې تاسو عدل ونه کړئ عدل کوئ دا تقوا ته ډیر 

 هغو کارونو چې تاسو يی کوی.بیشکه الله ښه خب دی پر  ،نږدې دی او له الله نه وويريږئ

ِدَل  َوأُِمر ُت  ِكَتاب   ِمن   اللَّهُ  أَن َزَل  ِِبَا آَمن ُت  په يو بل آیت کرميه کې رازي:}َوُقل    (۱5الشوری: )}بَي َنكُمُ  ِْلَع 

ستاسو ترجمه: او ته ووایه ما پر هر هغه کتاب ایامن راوړی دی چې الله نازل کړی دی او ماته حکم راکړی شوی دی چې 

 په مینځ کې انصاف وکړم.
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ِدلُوا   ُقل ُتم   په يو بل آیت کریمه کې راځي:}َوإَِذا بَی َذا كَانَ  َولَو   َفاع   (۱5۲االنعام: ) }ُقر 

 او کله چې تاسو خبه کوئ نو عدل کوئ اګرچه هغه دخپلولۍ واال وي.  -ترجمه:

 -کار او کسب کول او د کاري فرصتونو رامنځ ته کول:-5

ولنې د اړتیا وړ توکي ټې د کاميابۍ او پرمختګ بل سبب دادی چې د ټولنې افراد کار ته تشویق يش کار وکړي او د د ټولن

 تياج څخه وسايت.حکړي او ټولنه هم د نورو د اترالسه توليد کړي خپله هم ددې مدرک څخه ګټه 

ارَ  اللَّهُ  آتَاكَ  ِفياَم  د قرآن کريم دا آيت رشیف مونږ کار او کسب ته هڅوي.}َواب َتغِ  ِخرَةَ  الدَّ ن َيا{ ِمنَ  نَِصيبَكَ  تَن َس  َوال اْل   الدُّ

 (77)القصص: 

 او ته په هغه )مال( کې چې تاته الله درکړی دی دآخرت کور )جنت( لټوه او له دنيا نه خپله برخه مه هريوه. -ترجمه:

 ]کتاب الکسب[امام محمد رحمه الله فرمايي: کسب د پیغمبانو الره ده او مونږ ته امر شوی دی چې په هغوی پسې اقتداء وکړو. 

دولت ته هم په کاردي چې د ټولنې افرادو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي، کارخانې جوړی کړي، د کار او کسب لپاره ورته 

 ميابۍ او پرمختګ لپاره الر همواره يش.زمینه مساعده کړي ترڅو د ټولنې د کا

اسالمي امارت د افغانستان د کاميابۍ او پرمختګ لپاره الس په کار شوی دی او زياتې کاري فرصتونه يې ایجاد کړي دي 

کسانو ته په کې  په مستقيم او غري مستقيم ډول  د کار زمينه مساعد شوی ده  5۰۰۰لکه د قوش تيپې پروژه چې تقريبا 

طن په پرمختګ کې مهم ګام بلل کیږي. همدا راز په دې وروستيو ورځو کې د يو چيني کمپنۍ رسه د نفتو د او د و 

کسانو ټه دکار زمينه برابر شوی ده او اميد لرو چې په راتلونکو ۳۰۰۰استخراج په موخه قرار داد السليک شو چې تقريبا 

ښارواليو له خوا مختلف ترقيايت او اعامري کارونه تررسه شوي دری کلونو کې به خارج ته د نفتو صادرات ولرو. همدا راز 

 دي چې د هيواد د ترقۍ په لور مثبت قدم دی. همدا راز په زرګونه مرته رسکونه رغول شوي او احداث شوي دي.

واد د په پام کې ده چې مونږ د کاسه يک هزار پروژې او د ټاپي د پروژې د عميل کارونو  دپیل شاهد واوسو چې دا د هي

 پرمختګ لپاره مهم ګامونه دي. د ريل ګاړي دپاټلۍ د غزولو او انکشاف لپاره دولت مختلف پالنونه  په پام کې لري.

 -علم او پوهه: -6

 د ټولنې د ترقۍ او پرمختګ لپاره بل مهم سبب علم او پوهه ده .

 د علم د فضيلت لپاره دا بسنه کوي چې علم د الله تعالی صفت دی.

علم په وسيله رسه انسان خپل ځان او خپل رب پيژين او د علم په وسيله رسه ټولنه د ژوند په هره برخه کې دا چې د 

 كُلِّ  َعَل  َفِريَضة   ال ِعل مِ  ترقي او پرمختګ کوي رسول الله صلی الله عليه وسلم د علم د زده کړی په اړه فرماييل دي:)طَلَُب 

.) لِم   ُمس 

 ترجمه: طلب د علم فرض دی په هر مسلامن باندې.  ماجة ابن سنن
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 کولو څخه غوره ده. آن تردې پوری چې علامء کرام وايې چې د علم زده کړه د نفيل عبادت

، أَُماَمةَ  أيَِب  په يو حدیث رشيف کې راځي:)عن    َعاِبد   أََحُدُهاَم  نِ َرُجالَ  َوَسلَّمَ  َعلَي هِ  اللَّهُ  َصلَّ  اللهِ  لَِرُسولِ  ُذِكرَ : َقاَل  الَباِهيِلِّ

، َواْلَخرُ  ُل : َوَسلَّمَ  َعلَي هِ  اللَّهُ  َصلَّ  اللهِ  َرُسوُل  َفَقاَل  َعالِم  يِل  الَعاِبدِ  َعَل  الَعالِمِ  َفض  ( َعَل  كََفض  نَاكُم   الرتمذي سنن .أَد 

. پیغمبعليه السالم  ؤکسانو ذکر وشو چې يو يې عامل ؤ او بل يې عابد دوه د رسول الله صلی الله عليه وسلم ته  -ترجمه:

 وفرمايل فضيلت د عامل پر عابد داسې دی لکه فضيلت زما پر يو ادنی کس د ستاسو څخه.

 د هرې ټولنې ترقي او پرمختګ علم پورې مرشوط ده او پرته له علم څخه دټولنې ترقي او پرمختګ ناممکن دی.

 ، ددې امله ؤ چې هغوی علم له نګاه پر نورو براليس او قوي ؤ. -چې تاريخ ورباندې ګواه دی-روښانه پرمختګ  د اسالم سرته او

د حرضت عمرريض الله عنه د خالفت په موده کې د پیسو سکه رامنځ ته شوه ، په رسمي ډول بنديخانه رامنځ ته شوه،  

 ، په اداري برخه کې ديوانونه وليکل شو.او کانالونه وويستل شو په عراق کې د کوفې او برصې ښارونه آباد کړی شو. نهرونه

که چريې د امويانو او عباسيانو په وختونو کې د مسلامنانو پرمختګ او ترقۍ ته وګورو،دا به مبالغه نه وي چې ووايو د 

مسلامنانو کشف او  ترقۍ او پرمختګ په برخه کې غربیان د مسلامنو علامؤ شاګردان دي او هره ساينيس فارموله لومړی

ایجاد کړی ده چې بیا وروسته ورته غرب يواځې انکشاف ورکړی دی. لکه ادریيس، فارايب، جابربن حیان، رازی ، ابن 

 سینا، ابوبکررازی او داسې نور.

ري د همدې امله مسلامنان دعلم او پوهې په ډګر کې د نورو ادیانو په پريوانو دومره مخکې او پیاوړي وو لکه نن چې کف

 .هد ېنړۍ پر مسلامنانو برالس

انسان د علم په وسیله په نړۍ کې ډول ډول اسانتیاوې رامنځ ته  ،انسان د علم په وسیله رسه هواء او فضاء ته وخوت

 کړی دي.

لکه موټری، ریل ګاړي،  يایجاد کړ   انسان په علم او ټکنالوجۍ رسه وکوالی شول چې د نقل او انتقال مختلف وسائل

 بحري کشتۍ  چې ټول د انسان د هوساينې او خدمت لپاره دي. طياری او 

انسان د علم په وسیله رسه د صحت په برخه کې مختلف پرمختګونه وکړل او د صحت په برخه کې لوی انقالب رامنځ ته 

سلسله  شو، مختلف ډول مرضونه کشف شول او د مختلفو مرضونو لپاره مختلف ډول دواګانې او عالجونه ایجاد شول او دا

 دوام لري. 

دعلم او ټکنالوجۍ په وسیله د انسان لپاره ورځني د کارولو وسائل رامنځ ته شو لکه یخچالونه، پکي، ايرکنډيشنونه 

 اوداسې نور.

د علم په وسيله رسه مختلف ډول کشفيات تررسه شو لکه د ځمکې د جاذبیت قوه، د ځمکې کروي توب نظریه، دهواء 

 زن کول او د فزيک علم په واسطه انسانانو ډیر څه وکړل.حاالت معلومول او هوا و 
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 د طاقت مصادر معلومول د علم په وسیله رسه شوی دی.

 -امنيت:ې ټولند  -7

 امنيت د الله تعالی نعمت او د ټولنې د ترقۍ او پرمختګ لپاره اسايس او مهم سبب دی.

پرمختګ نيش کوالی، خو که چريې ټولنه روحي او مادي که چريې په ټولنه کې امنيت نه وي ټولنه هيڅکله ترقي او 

امنيت ولري، کوالی يش ټولنه د ژوند په هره برخه کې په آبادۍ او بیارغونه کې، په علمي او د ټکنالوجۍ برخه کې، په 

 ه کې پرمختګ وکړي.ضنظامي ډګر کې، په سياست کې، ولس ته دخدماتو په عر 

 الر پرانيزي.ته امنيت دی چې هر ډول پرمختګ او ترقۍ 

دا چې امنيت د برشي ټولنو د ترقۍ او پرمختګ مهم سبب دی؛ له دې امله الله تعالی امنيت څخه په قرآن کريم کې په 

 مختلفو بڼو يادونه کړی ده.

الله تعالی فرمايې قريشو ته مې ددښمن د ويرې څخه امنيت ورکړی ؤ باید چې ددې نعمت شکر وبايس او يواځې د يو الله 

. إِيالِفِهم   جالله عبادت وکړي. الله جل جالله فرماييل دي:}ِِلِيالِف  جل لَةَ  ُقَري ش  َتاءِ  ِرح  ي ِف. الشِّ ُبُدوا َوالصَّ  َهَذا َربَّ  َفل َيع 

{قريش: ِمن   َوآَمَنُهم   ُجوع   ِمن   أَط َعَمُهم   الَِّذي ال َبي ِت.  (4) َخو ف 

نس او الفت ددوی په سفر د ژمي )کې مين ته( او له يو بل رسه له جهته د اُ نس او الفت د قريشو او له جهته د اُ  -ترجمه:

) په سفر د( اوړي ) کې شام ته هرکال( نو ښايې چې بندګي وکړي دوی رب ددې کوټي ) کعبې( ته هغه ) رب( طعام 

 خواړه يي ورکړي دي دوی ته په لوږې کې او امن يي ورکړی دی دوی ته له خوف ويری څخه.

امنيت کثیر ددې آیت په تفسیر کې وايې: )څوک چې دالله تعالی دا خبه ومني الله به يې په دنيا او اخرت کې په   امام ابن

 ]تفسیر ابن کثیر[کې وسايت او څوک چې دا الله دا حکم ونه مني الله تعالی به  ورڅخه په دنیااو اخرت کې امنيت سلب کړي(. 

 َقاَل  َوإِذ   }لومړی اهل مکه وو لپاره د امنيت دعاء وغوښتله:تر هرڅه ابراهيم عليه السالم د امنيت د اهميت په وجه  

َعل   َربِّ  إِب َراِهيمُ   (126): البقرة{ آِمناً  بَلَداً  َهَذا اج 

 کړه.وویل: ای زما ربه! دا )ځای( امن ناکه ښار جوړ  معليه السال -او کله چې ابراهيم -ترجمه:

امام رازي رحمه الله ددې آیت په تفسري کې فرمایې: په دې دعاء کې ابراهيم عليه السالم رشوع د امنيت په نعمت کړی 

دی چې دا ددې دليل دی چې امنيت د ټولو نعمتونو او فايدو څخه لوی نعمت دی او ددين او دنيا ټول مصالح په امنيت پوری تړيل 

 ]تفسیر امام رازی[.دي

د يوکس څخه پوښتنه وشوه چې امنيت غوره دی او که صحت؟ هغه په ځواب کې وویل: چې امنيت غوره دی؛  د علاموو

ځکه که چريې د کومې وزی خکر مات يش او هغه وتړل يش د وخت په تريیدو رسه به هغه خکر روغ يش خو که چريې 

له امله مړه يش، ددې څخه ددی ک پريږدي او وزه د ليوه په خوا کې وتړل يش وزه به د ليوه د ويرې خوراک او څښا هکوم

 معلومیږي چې د ویرې څخه حاصل شوی رضر خطرناک دي تر زخم څخه.]تفسیر رازی[
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ځان ، مال،عقل، عزت او ابرو په امنیت کې وي په هغه ټولنه کې هر فرد کوښښ کوي چې خپل  هرکله چې په ټولنه کې 

ې فرصت لري چې د ولس لپاره غوره اينده وسنجوي او په اړه يې مؤثر ځان ته غوره اينده جوړه کړي او نظام هم دد

 ګامونه واخيل. 

 اسالم هر هغه بې نظمي، ګډوډي او مخالفتونه په کلکو ټکو غندي چې امنیت اخاللوي.

 الظَِّعيَنةَ  لرََتَيَنَّ  َحَياة   ِبكَ  طَالَت   يوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم عدي بن حاتم ريض الله عنه ته وفرمایل:)َفإِن  

بَةِ  تَطُوفَ  َحتَّى ال ِحريَةِ  ِمنَ  تَر تَِحُل   تَطُوفَ  َحتَّى ِمَن  ال ِحريَةِ  تَر تَِحُل  الظَِّعيَنةَ  َفَرأَي ُت  َعِدي   َقاَل   اللَه... إِالَّ  أََحًدا تََخافُ  اَل  ِبال كَع 

َبةِ   اللَه(.صحيح البخاري إِالَّ  تََخافُ  اَل  ِبال كَع 

که چیرې طوالين شو پر تا ژوند خامخا ته به ووينې ښځه د حريې له مقام څخه به راځي تردې پورې چې طواف  -ه:ترجم

به کوي له کعبې رشيفې څخه، نه به ويريږي پرته له الله تعالی بل له هیچا څخه...عدي بن حاتم ريض الله عنه فرمايې 

طواف به کوي د کعبې رشيفې څخه، پرته له الله تعالی به ماوليد چې ښځه راځي د حريې له مقام څخه تر دې پورې چې 

 بل له هيچاڅخه نه ويريږي)د صحابه کرامو په زمانه کې(.

د حق د الرې مجاهدينو دبرحقه مبارزي له امله نن ورځ په ټول افغانستان کې امنيت تأمین دي او دخلکو ځان ، مال او  

چې خلک په ډاډمنه فضاء کې کار وکړي ، رسمایه ګزاري وکړي ترڅو عزت ټول په امن کې دي او ددې زمینه برابره ده 

   مرتقي او پرمختللی افغانستان ولرو.

 د نظام شتون او د نظام څخه اطاعت او پیروي. -8

 د هرې ټولنې لپاره د نظام شتون يوه حيايت موضوع ده که چريې نظام نه وي ټولنه پرمختګ نيش کوالی.

د دستورونو او حکمونو اطاعت ونيش او هغه په ټولنه کې پیاده نيش بیا هم ټولنه کاميابۍ ته همدا راز که چريې د نظام 

نيش رسيدلی. د ټولنې په ټولو افرادو فرض دي چې د مرشوع نظام څخه هر اړخيز مالتړ وکړي او د هغه دستورونه  ومني 

 او عميل يې کړي.

ون اړین دی او ورڅخه اطاعت فرض دی رشیعت د اسالمي امیر دا چې د ټولنې د پرمختګ او کاميابۍ لپاره د نظام شت

 اللهَ  لَِقيَ  طَاَعة   ِمن   يَداً  َخلَعَ  ن  )مَ  بیعت واجب بويل او مخالفت يې حرام ګڼي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماييل دي:

مَ  ةَ  َوالَ ال ِقَياَمةِ  يَو   . مسلم رواه( َجاِهلِيَّةً  ِميَتةً  َماَت  ، بَي َعة   ُعُنِقهِ  ِف َولَي َس  َماَت  َوَمن   ، لَهُ  ُحجَّ

څوک چې وبايس الس د امام د طاعت څخه مخامخ به يش د الله تعالی رسه په ورځ د قیامت او دليل به ور رسه  -ترجمه:

 نه وي او څوک چې مړ يش او نه وي غاړه دده کې بیعت دامام مړ به يش د جاهليت د مرګ په شان.

 

 


