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 الشریف النبي مولد
 

 (العظیم هللا صدق) تسلیما وسلموا علیه صلوا آمنوا یاایهالذین. النبی علی یصلون ملئکته و هللا نإ

 یادونه میالد مبارک د (ص) البشرمحمد خیر د
 

 الرحیم الرحمن هللا بسم

 وتعلیمات او پیغامونو د (ص) هللا رسول د اوس ډیر پخوا تر موږ. دی ضروري وخت بل هر تر اوس ذکر الشریف النبوي مولد د

 اسالم د ناآرامۍ او جنګونه اکثریت نړۍ د دی؟ حال څه ېک نړۍ إسالمي په اوس ئوګور ېتاس. لرو ترضرو ته یادولو په را

 او ، برمانفلیپی یمن، کشمیر، سومالیا، لیبیا، سوریه، عراق، أفغانستان، په ېوین څومره. سویدي تپل ېپر او دي ېک قلمرو په

 نشهیدا حامالن دین د (ص) هللا رسول د حافظان او قرانکریم د وګونزر په کې اسالم عالم په ورځ هره توئیږي؟ ېک فلسطین

 وای هپات که چې کېږي شهیدان نارینه هغه. کړېوای وړاندې علماء مهم یې ته ټولنې ښایی ېچ کېږي ېشهیدان ېښځ هغه. کېږي

 تویا،ل ابوغریب، کندهار، پلچرخي، بګرام، ګوانتانامو، په. ایسو کوالی خدمت یې هت انسانیت او ایسو آبادېدای رېپ ټولنه

 په. دي تناس اوس همدا انسانان بېګناه وګونزر په أفغانستان د ېیواز کې بندیخانو شخصي او يدولت نورو او رومانیا استونیا،

 طنوو نورو په او ایښي ېپر کورونه او وطنونه خپل سهال له السپوڅو د هغوی د او طاقتونو استعمارګرو د مسالمانانو ملیونونو

 ضمیر انسانی. کېږي ورسره څه ېچ وګوری حال مسلمانانو د( برما) مینمار د تاسې. ګرځي سرګردان دربدره هویته بې کې

 رهس انانومسلم د أفغانستان د. کوالی پورته سي نه ږغ ېک مکه په یې مسلمانان حتی چې دی کرخت او مرعوب بېچاره، دومره

 ددولت تلفات کې خوا هابله په. کېږي زخمیان او مړه عسکر ېپور سوه دوه تر ورځ هره قول په مراجعو دولتی د کېږي؟ څه

 کاڼو د. لري ورور و خور او پالر و مور أوالد، ښځه، دی؛ غړی کورنۍ یوې د مري چې هرځوان دا. دي چنده څو په قول په

   .بدنام هم او دی بور هم. دوی هم ګوډاګیان اودي دوی هم ترهګر ؟ېول عام قتل دا. پیدا دي نه بوټواو 

 او ظالم اسد بشار د چې وهڅول خلک چا کې سوریه په وکړل؟ یې ېول او وکړل چا سول؟ څنګه لیبیا او عراق مرفه او آباد

 او تمنافق نړیوال دغه. رېښوولپ الر نیمه پر ېې څنګه وکړ، ېې مقاومت او سول پورته چې هغوی. يس پورته ته رژیم بېدین

 ېلوږ له خلک بېګنا یې چا او کړ بل پکې اور جنګ د چا والړه؛ وینو په چا یمن وسوه؟ ېول دا. کړه تباه سوریه ښائسته دسیسې

 ېچ دی ضرورت تجلیل د شریف مولود د هروخت بل تر نن. درواخلئ مثالونه ډیر نور داسې کړل؟ عام قتل ناروغیو مهلکو او

 ي. س جګ اواز کې مقابل په بېعدالتی او ظلم وز،تجا د

 دی؟ څومره کردار دا. دی وړ پام د هم کردار او ونډه زموږ کې نومصیبتو دغو په. واچوو نورو پر مالمتي ټوله نباید موږ خو

 لهغ چې ته کال وی. سي ویالی جواب ته سؤالونو دغو (ص) پیغام هللا رسول د او تجلیل شریف مولود د ده؟ څه یې چاره ؟ېول دا
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 یا او وي ورسره هم سړی بلدي کور د. جوړوي آئتالف هغل وراوړي؛ نه کال پر کس یو ېیواز وي؛ ډله یوه هغوی ورلویږي،

 کله. وي نه کې غلو په ناروغ او شوټ شل،. وي مسلح او تندرست صحت په ،وي ځوانان ټول غله. ورکړیوي مشوره دقیقه یې

 سی نه غال غله وهي، ټوخ ناروغي له او پروت بستر پر مرګ د سړی زوړ یو کې خونه یوه په که نو ورواوړي، کال پر چې

 الغ غلهبیا هم  وژاړي، کې زانګو په ماشوم میاشتو څو د که. سي ویده ټول ېچ باسي انتظار. دي ویښ څوک چې وایی کوالی؛

 تر زموږ متجاوز او غل. سي راویښ نور ژړا په ماشوم د نه ېهس چې پټوي ځان ېک کونج تاریک یو ټول او کوالی سي نه

 نه غل وی، نه رویبار او ښوی خلک رڼا، کور که. کوي غال وي ویده خلک چې او کې تاریکه په هغه. دی ډارن ډیر تصور

 يس نه هت کور ېستاس غله ،ئواوس مراقب رویبارانو د کور د سره غلو د او ئوسات بیدار ولس ،ئکړ رڼا ټولنه تاسې که. ورځي

 پردو د او لګول څراغونه بیدارول، ځان د دی؟ لویدلی ېول غله هرځای ته کور مسلمان د نن ېچ سواست پوه ېتاس. درلویدای

 کېدای کولو تازه په پیغام د( ص) آنحضرت د او لیلتج په النبی میالد د دا او. دي کار په کولک ور رویباران داخلي کې خدمت په

د خپلو یارانو په تنویر او دښمن ته په بیدارۍ او تیارۍ څنګه په ډیر لږ  )ص(نحضرت ی چی آد خندق د جنګ تاریخ وګور .سي

سره چی د دښمن سره یی پټ الس وو، څه )د مدینې یهود( تلفاتو فوق العاده نامتوازن جنګ وګاټه او بیا یی د داخلي رویبارانو 

 نو ځکه د میالد النبي تجلیلڅخه زده کړو.  )ص(پیغمبر  موږ باید جنګ، سوله، سیاست او د ژوند ټولی چاري د خپل وکړل؟

 ترهربل وخت اوس ډیر ضرورت دی.

 یې هن خو بولي پابند قانون یو په ځان. يځ نه قانون او الر پر اسالم د خو یم مسلمان وایي چې کېږي هذلیل نه ېول به امت هغه

 (ص) محمد پاک خدای .زموږ لکه وي حال یې به ېهمدغس کېږي، تطبیق نه یا او وي نه قانون ېچ کې ټولنه یوه په. کوي عملي

 یرډ تأکېد لیکلو او حصول د علم د کې اسالم په دین بل هر تر او کړیده خبره اهمیت د لیک او لوست د ېک وحې اوله په ته

 زده دی نه لیک الیانوم ډیرو د زموږ چی دادی تعجب. دی محروم نعمته دغه له اکثریت زموږ خو. ده رڼا علم ځکه دا. سویدي

 تیح علماؤ دینی ډیرو د کې کلیو په زموږ ئوګور ئس والړ ېتاس. ویاړي رېپ بلکې شرمیږي، نه کمزورۍ دغه په خپل خو

 نف کړه زده لیک د کې جوماتونو په کوچینوالی په زما. ګڼي ناروا بیخي خو لیک ښځو د دي؛ محروم نعمته له علم د اوالدونه

 ېپخپل مالیانو ډیرو ځکه نو. وو کار( کول ضایع وخت د) لغو کې وخت په ېکړ زده د علومو دینی د کړه زده فن د او وو

 سفارشاتو لوټو د پیغمبر او قرآن د ته ناپوهۍ ېخپل یې دلته. کړی ضایع دی نه کولو زده لیک په یې وخت ېچ کاوه فخر ۍبیسواد

 د ېپوه او علم د مو کې نتیجه په چې ؛يوساته بیسواد قوم ټول نيبیدی دغه نوم په دین د. وراغوسته جامه جعلي دین د خالف

 په قوم خپل د. یو خوراک لیوانو د دادی چې سول جوړ راڅخه پسونه بالخره. سوه شمار هیڅ پر او محدوده ډیره اندازه حصول

 کې ویره او تیاره په ویني؛ نه به ڼار وهي، توره په رڼا چې قوم هغه. کوو کار ته واهداف پردیو د ېک حقیقت په موږ ساتلو ناپوه

  .کوي ژوند به

 په درب د یې کله ېچ کړو یاد په را باید تعلیمات( ص) رسول هغه د. دی ضرورت تجلیل د النبی میالد د ډیر وخت هربل تر نن

 لوست او لیک ته هلکانو لسو مسلمانانو د چا که چې داوو شرط یو یې لپاره خالصون د هغوی د نو ونیول، بندیان کې جنګ

 ورته ماینونه یې، سوځوو بندوو، ښوونځی خالف، په عمل او ارشاد د (ص) پیغمبر خپل د موږ خو. ، هغه به آزادیږيکړ ورزده

 د ،اچوي ستېوپ نظامی کې نوتعمیرو په ښوونځیو د ګڼي، مسؤل ځان چې حکومت حتی. کوو هم فخر عمل دغه پخپل او ایږدو

 هللا یا چې هکول دعاء به کرامو صحابه. خالصوي دروازه بندیخانې د کې عوض په او تړي مخ رپ أوالد د وطن د دروازه علم

. کوو نه یې تالښ پوهیدو د خو کوو لمونځ موږ. راځي نه خوله پر اوس دعاء دا زموږ خو. راکړه پوهه کې دین په ته موږ

 ېچ دی سبب دغه. پوهیږو نه یې مفهوم په لولو څه چې یو یانطوط هغه موږ. ورکوو نه وخت یې ته پوهیدو خو لولو قرانکریم

 البدک تش او وایسته روح جوماته له موږ. کوالی پیدا سي نه ولوله کومه ېک زړو په زموږ لوستل قرانکریم د او کول لمونځ د

 یوه په میدان پر عرفات د ده؟ جوړه څه جماعت داسې او جومات ېداس په. یو والړ ېپک مجسمې لکه هسې هم خپله. ودراوه مو
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 پوهیږي هغوی داځکه. سوځي ځینې نه سترګه هیواد ظالم او استعمارګر هیڅ د خو وي، والړ مسلمانان ملیونونه په پسې امام

 ي. د راټول سره کالبدونه تش هلته ېچ

 روژه، ات،زک لمونځ، لکه ؛هد هالزم فرد مؤمن هر پر أداء عین فرض د. کفائي فرض بل او عین فرض یو دي؛ ډوله دوه فرض

 عذاب ېی کولو نه په ثواب، یې کولو په چې دادی حکم فرض د. لمونځ جنازې د لکه الزمیږي؛ ټولنه پر أداء کفائی فرض د. حج

 رضف کسانو حاضرو پر یوازې لمونځ ېجناز د خو. دی فرض لمونځ هرچا پر کې کلی یو په مسلمانانو د. دی کفر یې انکار او

 کسانو حاضرو څو د چې لمونځ په جنازې د مثال کفائي فرض په خو ،خالصیږي نه غاړه بلچا د کولو په عین فرض د.  دی

 ېاړغ ټولو د ېک کلي په کړ؛ ونه لمونځ جنازې د هیچا کې يکل په که.  خالصیږی غاړه خلکو ټولو نورو د کلي د وسي لخوا

 برخه ضروری علومو دینی د .کفائي فرض بل او عین فرض یو دی؛ ډوله دوه پر علم. ده موضوع علم د همداسې.  دي ېبند

 ان،طبیب خلک ټول چې ده نه حتمی کې ټولنه یوه په. ده کفائي فرض کړه زده علومو دعصري خو ه،د فرض هرچا پر کړه زده

 نه که .وي باید حتمی اندازه په احتیاج د ېټولن دهغې خلک فن هر د ېک ټولنه په خو. وي...  پیلوټان، زراعتپوهان، انجنیران،

. پاتیدای سي نه ژوندی هډ وسو، پوست چا د که. پوست دنیا او دی هډ دین. دي مستحق عذاب د او دي وهلي ترک فرض ټولو

و قنا  ةحسن اآلخرة فی و حسنة الدنیا فی آتنا ربنا اللهم) راکړې ښه آخرت او دنیا د هللا یا چې وایو کې لمانځه هر په موږ ځکه نو

 هک. ده اخرت د مزرعه دنیا داځکه. ده راښوولې دعاء لپاره ښیګڼې د دنیا د دمخه ښېګڼې تر اخرت دږ ته دین مون(. عذاب النار

 او کړی خراب هممو ژوند  خپل بلکې دي وهلي ترک مو فرض یو، ګناهکار ېیواز نه نو کوو، زده نه علوم عصري موږ

 نازلیږي؟ ېراباند ېول غم بل خالص، یو نه غمه یوه له کوي؟ حملې هرڅوک ېول موږ پر. کړیدي احتیاج پردو د مو ځانونه

 د موږ. غواړو نه یې موږ چې ځکه دا او ،یو نه هیواد سمبال وسایلو يعصر په او یکمزور اقتصاد زموږ چې دادی یې علت

. لیږيچ هدایت په لب د مو نظام او ټاکي راته نور مو مشران یو، ېالند پښو تر بل د چې داده نتیجه او کړیده شا ته ارشاداتو دین

 د انأفغانست. راکړي اوبه او ډوډۍ چې دي ېسترګ مو ته بل او یو ناست تږي وږي غاړه پر سیند د چې یو سوي بیغیرته دومره

 واوب په کې هیوادونو نورو په غنم دا. واردوو غنم ټنه ملیونو په کې کال په شرمیږو نه موږ خو دی؛ هیواد يغن لحاظه له اوبو

 لمغالاغ موږ چې دی السکوت حق غنم وارداتی داځکه ؟ېول شرم دا ،واردوو اوبه ناست غاړه پر سیند د موږ ګویا. دي رسیدلي

 نه یې پردي داځکه جوړوو؟ نه بندونه خپل ولې موږ.  واردوو اوبه هم بیا کې موجودیت په اوبو ډیرو د ولې چې کړو ونه

 یو؛ نه خو ښیو دینداره ځان دی؛ اچولی ځان مو غولدنګۍ پر خو یو، هوښیار موږ. راکوي السکوت حق خپل ته موږ او يغواړ

 ترحمنا و تغفرلنا لن ان و انفسنا، ظلمنا ربنا. یو رویباران او ګوډاګیان پردو د نوم په عصریت د. کوو بیدیني نوم په ددین د

(. یو تاوانیان به موږ کړې، ونه ېراباند مرح او بخښې ونه موږ ته که کړیدی، ظلم ځانونو پر موږ هللا یا) الخاسرین من لنکونن

 څه موږ چې راسي سرته مو عقل او ېروڼ مو سترګې چې هد يضرور هډیر وخت هربل تر یادونه( ص) النبي میالد د اوس

 رناويدپه   یو؟ روان ېچېر او کوو

 اعظم فاروق
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