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  د جوړونً فقة د هٌوادونو
 مخلوقاتو ولوټ د چً ید لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ولټ

ْقَوى البِر   َعلَى َوَتَعاَوُنوا » :لًٌفرما ېک کتاب پخپل هغه ید یپالونک  َوالتَّ
 او ۍکېن د چً كارونه كوم »ژباړه:«والُعْدَوانِ  اإلِْثمِ  َعلَى َتَعاَوُنوا َولَ 

 كوم او ئ؛ړوک مرسته سره ولوټ له ًښک هغو په دي، پالنً خداى
 او «.كوئ مه ړمالت هٌچا د ًښک هغو په وي، تٌري او ناهګ د چً كارونه

 کٌشر ٌڅه چً ید هللا وٌ رګم عبادت د قٌال نشته چً ورکوم واهًګ زه
 هٌعل هللا یصل محمد نبً او سردار ږزمون ېچ ورکوم واهًګ زه او ،ینلر

 په وي دي برکت او سالم درود ،ید رسول او بنده جالله جل هللا د وسلم
 تر امتٌق د ېچ باندي چا هغه په او روګمل په او آل په هغه د او هغه
 .کوي تابعداري هغه د سره ۍکٌن په پوري ًځور

 :بعد و                            
 دولت باثباته او قوي وٌ د خلک او ملتونه ولټ ېچ نشته شک ېک ېپد
او څومره طاقت اوتوان چې لري دي  ېک هټل پهاورامنځته کولو  ولوړجو

، و د السته راوړلو لپارهپلو اهدافددی په رامنځته کولو کې لګوي او دا د خ
 او طوٌشرا ېهغ د او پوهه ، تجربه ېچ ٌو ډول پوهه ده  ونهړجو دولت

ډلو د ،د افرادو او د لري اٌتړا چې ورسره مخامخ دي ته ٌدنًپوه ونوګنن
فقه او د ملت جوړونً د فقه ترمنځ توپٌر په ګړندۍ بدلٌدونکې نړۍ کې نه 

او دا د  پٌژنً مګر ٌوازي اتحادي، سٌاسً اقتصادي او کلتوري ژبه پٌژنً
 ارښٌهو ٌڅه ېچنړٌوالو مقرراتو قوانٌنو او تړونونو لخوا اداره کٌږي 

 هغه اٌ ، يړوک معامله ، ويځغور پامه له یکول نشً دولت وٌ اٌ ، ړیس
 .دويٌٌتا ٌې تٌواقع اوسنً ېچ يړک ونه سمون سره هڅ

نودولت حماٌت،امنٌت، ثقه او باورمندي، ثبات، نظام اوسٌستم، اداره او  
ٌو فکري، سٌاسً اقتصادي،تنظٌمً او تشرٌعً ودانً ده چې د دولت 

 پرته هٌڅ شتون نلري مګر ٌواځً ګډوډي به وي.
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 ملً د دولت ددادي:  ٌوم همو عواملو څخه د دولت د رامنځته کٌدلو د مهم
 د او استٌر قانون اساسً د ، تٌحاکم قانون د ، کول يړاوٌپ نهادونو
 نوٌقوان دولت د ېچ يړغوا خهڅ افرادو د دااو  کول ړمالت استٌر عدالت

 په او ، کول اطاعت مقرراتو یکٌترافاو د  يړوک یدرناو ته مقرراتو او
 نور داسی  اٌ ،د نه ځً سرعت اتٌز په او ،نکوي ګت د لوري مخالف

او تجاوز شمٌرل  ونهړسرغ ېباند حقونوخلکو د داو کړس د ېچ انٌش
 اٌ ، ژوند د خلکو نورو د اٌ روح خپلد ممکن ېچ کوم ،کٌږي د نه کوي

ِدٌُكمْ  ُتْلقُوا َواَل  »هللا تعالی فرماًٌ: شً المل رولوٌو اٌ ، دوٌک پًټ ٌْ َ  إِلَى ِبؤ
ْهلَُكةِ  َ  إِنَّ  َوأَْحِسُنوا التَّ  خپل السونو خپلو په او »ژباړه:«اْلُمْحِسِنٌنَ  ٌُِحب   هللاَّ

 مه ًښک هالكت په( ودلوېښپر په جهاد د سره مال او سر په) انونهځ
 «.ويښخو كوونكً هښېګڼ هللا چً ئړک غوره الره ًښېګڼ د. وئځغور

و او همداسی نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلً دي:ال ضرر 
 الضرار.

دولت رامنځته کٌدو  او احترام کول د ٌو باثباته او پٌاوړینو د نظام ساتنه 
 وړغ خپلو د ېچ ولري مقررات او قواعد دٌبا ولنهټ هرهکې ونډه لري، نو 

،اوبشري حقونه خوندي کړي، اودوي مکلف دي چې يړک مٌتنظ سلوک
د قانون ه خپلی دندی ترسره کړي او نظام ته د احترام او درناوي پرت

 حاکمٌت او د دولتونو ثبات او عدالت نه ترالسه کٌږی.
خه د دولت جوړونی ٌوله مهموعواملو څ قانون ته درناوي او التزام

شمٌرل کٌږی،قانون د ټولو اتباعو لپآره خوندٌتوب دی ځکه چې بی له 
کٌدلً نو ټولو وګړو ته الزمه ده  او ثبات نشً رامنځته قانونه د ټولنً بقاء

د عامه ګټو لپآره خپل مسإلٌت په غاړه واخلً کوم چې د ټولنً ټول چې 
وکړي د هغه څخه ګټه پورته کړي.نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم 

څٌر ٌاست او هرٌو له تاسو څخه د خپل رمً شپون په  ماٌی:تاسو ټول فر
مسبول او ساتونکې ٌاست، امام د خپل رعٌت کونکو په وړاندی مسبول او 

ۍ د خپل د اهل په وړاندی مسبول دی، او ښځه د خپل د شپون دی سړ



  

خاوند د کور مسبوله اوساتونکً ده او خادم ٌاغالم د خپل د بادار د مال 
چې په هغه  ده ولنهټ همکاري وهٌ ولنهټ مسإل ساتونکً او مسبول دی..،

 اٌتړا ږمو کې هرٌو خپل نقش او رول پٌژنً او د ٌو د بل احترام کوي،نو
 پام پهه حقون نورو د او ، ومنو قانون او وړوک یدرناو ته مټسٌس ېچ لرو
او ټوله ټولنه د امنٌت او امن او ، شً نٌتام عدالت وڅتر ، سوٌون ېک

ثبات نعمت څخه خوند واخلً، او مونږ خپل هٌواد د نورو هٌوادونو په 
 منځ کې پخپل مناسب ځاي کې وګورو.

دا د دولت ده، دي جوړښتد عواملو څخه بل هم: اقتصااو دولت جوړونً 
 قوي وٌستنو څخه دی چې ددی پرته دلت نشً جوړٌدلً مهمو  ٌو له
 تونهٌمکلف والړٌن او کورنً خپل ېچ ورکوي اٌتړو دا ته دولتونو اقتصاد
 ېچ کله، او يړک چمتو ژوند دروند لپاره ماشومانو خپلو د او يړک پوره

 ، يٌږک ډوګډ دژون ، يٌږخپر ناروغً او فقر ، شً یکمزور اقتصاد
او دا الملونه دښمنانو لپاره  يٌږک پراخه جرمونه او ، يٌږک فاسد اخالق

چې دننه په هٌوادنو کې اوسٌږي فرصتونه پراخوي او هغه خلک دي چې 
 ېخپل ېچ ملتونه هغهنو  دا لمنځه والړ شً او ګډوډي رامنځته کړي،

 خپله نه دي لًړت ېپور نورو په او دويٌتول نه او اساسً شٌان ۍنړلوم
 .لري خپلواکً ړېکٌپر د یدو نه او لري خبره

د ملتونو ترمنځ په وٌاړ او  قوي اقتصاد دولت ته دا وړتٌا ورکوي چې
ره ډٌر کرامت سره ژوند وکړي، نو له همدي امله اسالم د پٌسو ساتلو لپا

وند رٌښه ده او ٌواځً ددي الري او اهمٌت ورکړی ځکه چې دا د ژ
 ً شً.ذرٌعه ژوند تٌرٌدل

اود هٌوادونو جوړونه د اقتصاد له پلوه ډٌر کار او زٌاراو ډٌر تولٌدولو  
ته اړتٌا لري هٌڅ قوم، اداره ٌا کورنۍ پرته له کار څخه نشً پورته 
کٌدلً،او ٌواځً دلته کار او ډٌر والً مراد ندي بلکً باٌد د تولٌد زٌاتوالً 

اغٌزه لري، او هللا سره دا بشپړ شً چې د د ولت په ټولو غړو اقتصادي 
تعالی مونږ دځمکً پر سر زٌار کار او کوښښ ته هڅولً ٌو لکه چې 



  

ٌَتِ  َفإَِذا »فرماًٌ: اَلةُ  قُِض  هللاَِّ  َفْضلِ  ِمنْ  َواْبَتُغوا اْْلَْرِض  ِفً َفاْنَتِشُروا الصَّ
 شً، رهس تر ځلمون چً كله بٌا »ژباړه:«ُتْفلُِحون َلَعلَُّكمْ  َكِثًٌرا هللاََّ  َواْذُكُروا

 رډې رډې هللا د او. وئټول فضل هللا د او شا خواره ًښک مکهځ په نو
 »او بٌا فرماًٌ:« .شً برخه په یبر ته تاسً چً اًٌښ. اوسا ٌادوونكً

هِ  ِرْزِقهِ  ِمنْ  َوُكلُوا َمَناِكِبَها ِفً َفاْمُشوا َذلُواًل  اْْلَْرضَ  َلُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي ُهوَ  ٌْ  َوإِلَ
 تابع او هواره پسته مکهځ ٌې لپاره ستاسً چً ذات هغه »ه:ژباړ«الن ُشورُ 

  هماغه د خورئ، روزي خداى د او اځرګ باندي سٌنه پر ېهغ د ده،ړېک
او نبً «.دى ګورت سره دوېك ژوندي لځ دوهم په ستاسً ته حضور

کرٌم صلی هللا علٌه وسلم ترټولو هغه خواړه غوره ګڼلً چې بنده د خپل د 
سٌله السته راوړي او خوري لکه چې نبً کرٌم صلی زٌار او کوښښ په و

هللا علٌه وسلم فرماٌلً دی:هٌچا هٌڅکله خٌر خواړه ندي خوړلً مګر هغه 
لٌه السالم به د خپل چې پخپل الس ٌی ګټلً وي، او د هللا تعالی نبً داود ع

 د زٌار خواړه به ٌی خوړل.
لٌه وسلم فرماٌلً: داتو په رابللو وخت کې نبً کرٌم صلی هللا عاو د تولٌ

نو که کولً کله چې قٌامت خپور شً او ستاسو د ٌو په الس کې بوټی وی 
شً چې هغه کښت کړي نو کښت ًٌ کړي،او په بل حدٌث کې نبً کرٌم 

:هر هغه ٌو بوټً چې ٌو مسلمان ٌی کښت صلی هللا علٌه وسلم فرماًٌ
کړي او هر ٌو دانه چې وکري چې د هغه نه مارغه، الوتونکی انسان او 
چارپاٌان وخوري د هغه لپآره صدقه ده.، نو په کار او تولٌداتو سره ځمکه 

 آبادٌږي او دولتونه ودانٌږی او د هغه کرامت او عزت ساتل کٌږي.
څخه د کلتوري، مذهبً ، فکري او او د دولت جوړونً د بل عواملو 

علمً پوهاوي رامنځته کول دي د شعور اوپوهاوي نشتون ٌا ضعف نشً 
کولً ٌو باثباته او قوي دولت رامنځته کړي نو له همدي امله باٌد د ټولنً 

باٌد پخپل حقوق او واجباتو  د غړو ترمنځ پوهاوي لوړ شً او هرڅوک
 باندي وپوهٌږي.



  

کول د ټولنً د ټولو وکړو په وجدان او او رفتار او او دا پوهاوي رامنځته 
د هغوي د تربٌوي اخالقً کلتوري ګټو او د جهل په وړاندي د ودرٌدو په 
مقابل  کې راڅرګندٌږي،نو د همدي لپآره ټولو دولتً ادارو ته دا الزمه ده 
چې د کلتوري، دٌنً ، فکري علمً پوهاوي په لوړولو کې ډٌرزٌار 

و ته وړتٌا ورکوي چې د ننګونو شدت وپٌژنً او وباسً ځکه دا خلک
او د ورسره مقابله وکړي او د اوازو،شخړو او وژنً سره مبارزه وکړي 

درغو اوازو او شاٌعاتو پسً والړ نشً هغه چې کوښښ کوي زمونږ 
َها »هٌواد لمنځه ٌوسً لکه چې هللا تعالی فرماًٌ:  ٌ اأَ  َجاَءُكمْ  إِنْ  آَمُنوا الَِّذٌنَ  ٌَ

ُنوا ِبَنَبإ   ق  َفاسِ  ٌَّ « َناِدِمٌنَ  َفَعْلُتمْ  َما َعلَى َفُتْصِبُحوا ِبَجَهالَة   َقْوًما ُتِصٌُبوا أَنْ  َفَتَب
 نو راشً، سره خبر كوم له ته تاسً فاسق كوم كه! مإمنانو ېا »ژباړه:
 په ته لًډ کومً چً نه هسً ئ،ړوک قٌتحق او نهټپل( هړا په خبر د) تاسً
 «.شا مانهښېپ وړک پخپلو بٌا او وئورس ضرر سره ۍناپوه

مونږ باٌد محتاط او هوښٌار ووسو او نورو ته هم دا ورسوو او د ژوند د 
ا »تجربو څخه ګټه پورته کړو لکه چې هللا تعالی فرماًٌ: َها ٌَ  ٌ  آَمُنوا الَِّذٌنَ  أَ

 چمتو لپاره ېمقابل د وخت هر! مإمنانو ېا »ژباړه:« ِحْذَرُكمْ  ُخُذوا
 وٌ د لهځ دوه مومن وٌ نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماًٌ:او «اوسا،
،او مونږ پوهٌږي چې د دولت جوړونه او د .يٌږک چٌچلً نه لخوا سوري

هغه ساتنه زمونږ د ټولو  پر غاړه ٌو امانت دی په هر ډګر او هر مٌدان 
کې او پدي تاکٌد سره چې جوړونه کٌږي مګر د وٌجاوړونکو د الس 

 واًٌ:، شاعر نٌونً نه پرته
 ****ي؟ٌږورس ته ځور دوړٌبشپ ېهغ د کله به تونهړښجو

 ****سًٌو هځنٌم له ٌې نور او ئړک ړجو دا کله چې ته 
او نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلً:برٌالً که ورور دی که ظالم 
وي او که مظلوم، نو ٌو سړي ووٌل: ای د هللا رسوله برٌالی به ٌی کړم 

وي ، که ومی لٌده چې ظالم دی نو څنګه به ٌی برٌالی  که چٌرته مظلوم
کړم؟ وی فرماٌل: منع ٌی کړه او وی ساته د ظلم څخه دا د هغه لپاره برٌا 



  

زمونږ د هرٌو د مسبولٌت په داٌره کې دا راځً چې هر هغه څوک ده.،
چې د ملً ګټو د زٌان رسولو لپآره راوځً باٌد د الس څخه ونٌولو شً او 

بهر کړی شً،پالر د خپل ځوي، ورو د خپل ورور، ملګری  د هٌواد څخه
 خبر خهڅ هڅ هغه د رګم وٌ نه فعال رٌغ ږمو د خپل ملګري الس نٌسً،

 . يٌښٌږپ شاوخوا ږزمو ېچ وٌ نه
کفاٌت نکوي چې انسان پخپل ذات کې ښه ووسً ځکه د فقه مرحله دا 

الح ددی غوښتنه کوي چې باٌد د ښه والً او صالح مرتبی څخه د اص
رَ  اَل  »کولو مرحلً ته واوړی.لکه چې هللا تعالی فرماًٌ: ٌْ  ِمنْ  َكِثٌر   ِفً َخ

نَ  إِْصاَلح   أَوْ  َمْعُروف   أَوْ  ِبَصَدَقة   أََمرَ  َمنْ  إاِلَّ  َنْجَواُهمْ  ٌْ ْفَعلْ  َوَمنْ  النَّاسِ  َب  َذلِكَ  ٌَ
 وټپ په خلكو د »پاړه:ژ«َعِظًٌما أَْجًرا ُنْإِتٌهِ  َفَسْوفَ  هللاَِّ  َمْرَضاتِ  اْبِتَغاءَ 

 د هګتو هټپ په وكڅ كه هو،. وي نه هښېګڼ هڅ زٌاتره ًښک مجلسونو
 په خلكو د ٌا لپاره كار هښ كوم د ٌا يړوک وونهښالر خٌرات او ېصدق
 ده، خبره هښ دا البته نو وواًٌ، هڅ ته چا لپاره كولو اصالح د ًښک چارو

 ږمو به ته هغه ي،ړوک داسً خاطر په خوشحالولو د هللا د چً وكڅ او
 َرب كَ  َكانَ  َوَما »او په بل ځاي کې فرماًٌ:«و؛ړک برخه په ور ثواب لوى
ٌُْهلِكَ   په چً دى نه داسً رب ستا »ژباړه:«ُمْصلُِحونَ  َوأَْهلَُها ِبُظْلم   اْلقَُرى لِ
 سمون اوسٌدونكً هغو د چً ًښک حال داسً په ي،ړک تباه كلً ناحقه

ول د انبٌاء او رسوالنو الره ده،او د هغه په ، اصالح ک«.وي راوستونكً
ذرٌعه دولتونه جوړٌږي، او د هغو د ٌواولً، قوت او اړٌکو ساتنه کٌږي 
ترڅو بشرٌت په سوله اوامنٌت کې ژوند وکړي او جنګ اوتاوترٌخوالی نه 

او کٌنه او وحشت نه وی او د ځمکً په سر وٌجاړی او وژنه او  وي
 ورانً نه وي.

 
 ولکم یل استغفرهللا و ذا ه یقول اقول

********* 



  

 مخلوقاتو ولوټ د چً ید لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ولټ
 په او آل په هغه د او هغه په وي دي برکت او سالم درود ،ید یپالونک

 د سره ۍکٌن په پوري ًځور تر امتٌق د ېچ باندي چا هغه په او روګمل
 .کوي تابعداري هغه
 :ورونو مانانومسل درنو روډٌ

څخه بل هم اجتماعً  د دولت د جوړونً له عواملواو د هغه ساتنً
 د ېچ ید والهٌل ته اٌتړاوٌپ کوړٌا زوٌولنټ او کوړٌا د اسالمجوړښت دی 

 ځمن تر وړغ د ېولنټ ورته د او ، لري شتون ځمن تر وړغ د ېولنټ
ې ، لکه چرسويو نه  انٌز ته نورواو ،رامنځته شً  شفقت او يږهمغ

ندي بشپړ مومن رسول هللا صلی هللا علٌه وسلم فرماًٌ:ستاسو څخه ٌو هم 
ه خوښوي هغه خپل ورور ته هم خوښ ځانت ېترهغه چې هر څه چ

 ېچ وهللا په کړي.،او په بل ځاي کې فرماًٌ:په وهللا چې اٌمان نلري،
، ووٌل شو: څوک ای د هللا نلري مانٌا ېچ وهللا په ،نلري مانٌا

 مان کې نه وي.ونډي ٌی په ال:هغه چې د هغه نه ګارسوله؟وفرماٌ
د ټولنٌز جوړښت لپاره ٌوبل المل هم د کورنً جوړونه ده چې کورنٌباٌد 
په سمه توګه سره وروزل شً ځکه کورنً د ټولنً د جوړونً لپآره 
لومړنً خښته ګڼل کٌږي اوکه چٌرته ٌوه کورنً په سمه توګه وروزل 

ې اغٌزمن رول لري نو د همدي لپآره د شً نو هغه د ټولنٌپه جوړښت ک
اسالم مبارک دٌن د کورنً جوړښت او همدارنګه د هغه په رامنځته کولو 
 کې بٌالبٌل الرښوونً کړي دي چې باٌد هغه ټول په نظر کې ونٌول شً.

همدارنګه د دولت او د ټولنً د جوړونً د الملونو څخه بل هم د اخالقً 
تمدنونه بغٌر د اخالقو څخه نشً پورته  ارزښتونو لوړوالً دی ملتونه او

کٌدلً نو د همدی لپآره ټولوته پکار داده چې د اخالقو او همدارنګه د 
ارزښتونو د ساتنً لپآره په ګډه کار وکړي اوپدي هکله بٌالبٌل احادٌث هم 
راغلً دي چې نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم تل په همدي باندي ټٌنګار 

القو او د ارزښتونو د ساتنً لپآره په ګډه سره کړی دی چې باٌد د ښه اخ



  

کار وکړی شً نو له همدي لپآره مونږ او تاسو ټولو لپآره الزمه او اړٌنه 
ده چې د ښه اخالقو او د ارزښتونو د ساتنً لپآره په ګډه کار وکړو او 
پدي کې هغه څه ته نظر وکړو چې د اسالم مبارک دٌن مونږ ته د همدی 

چې باٌد پدغه ډګر کې د ښه اخالقو د ساتنً لپآره  شٌانو الرښونه کوي
 کوټلً ګامونه پورته کړو.

 القول وطٌب األخالق ألحسن ٌهدٌنا أن وجل عز هللا نسأل
نا ٌدٌم وأن ٌْ  والْسِتْقَرارِ  واألََمانِ  األَْمنِ  نِْعَمةَ  َعلَ

  ومكروه سوء كل من العالمٌن بالد وسائر َوأَْهلََها ِمْصرَ  ٌْحَفظْ  وأن
 


