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 حج!  ښېد مخه 
  

 
مانداره یڅه باندی دوه نیم ملیونه ا ډۍدعرفات په غونن، ټلومترو په واکی ۲۲لوري ته د  یځت هللا الحرام ختینن د ب
نه ړایو ېمبارز ېم د سترین ابراهکمن او بت شړاید هغه و کدا مناس ځېدي. د نن ور ړان والګدپالي بنده یاو توح

طان سره یله ش کېتو ښو دکونځرو غرونو او سویسپ یپد کېد م یی یاندړاله وکلور زره څ ېنژد ېادونه ده چیاو 
 ده.کړیترسره 
و وهلو ته ټغو کېد نمرود په سرو لمبو  ېچ یار دګادیرتمند انسان د شهامت یدا مراسم دهغه ستر او غ ځېد نن ور

غمبر د یي پړدا دهغه مزبوت او سرلو  ي.کړالسونه ندي پورته  ۍلمید تس ییخو دهغه جالدانو ته  کړیح وریترج یی
قوم د  کښو او دهغه د سرټویګو خداړو وړد و کېتراش آذر، په بت خانو  ګتنها د سن کت ېبیلګه ده چ ۍباتور
 عزم او برم په ازغنه الر، د منزل په لور مزل وهي.وي او د کمقاومت  یاندړانو په وړبامب

، یپروت د کې ځو په منټروکد سرو س ېسه ده چکیلي خلیل ړایي او وړاویدا وړوکی محشر دهغه پ ځېد نن ور
: زه ستا ییر متانت سره واډیورته په  ی؟ خو دړېه غواڅ یله ربه د ېي چیي او ورته واځه راډل ورته په منیجبرائ
 وري.ګ، ما پخپله ېرا استول ییته  ېم، هغه ذات چینه  ړته ا ېمرست

په درود، ورد  ییاو مسلمانان(  ینصار هود،یارده انسانان )یلور ملڅ ېنه ده چځژ لمانیدا دهغه اولعزم رسول د پرست
شخصیت د  ېو داسیدا د  وري.ګه ګي شاخص په سترګړانځو ید  ېدیعق ېر ژبه لندوي او هغه ته د خپلکاو ذ

 ۍالډورته  ییال ډم ۍاو د بهادر کړی، دأمت لقب وریاځقرآن ورته د فرد په  ېچ یت او معرفت مقام دیکرکټر، هو
کلن ۱۴د خپل  ییولو لپاره ک یاځم پر کد خپل معبود د ح ېچ ید داستان ۍري پالر د قربانږین ی. دا دهغه سپیدکړی
 .یدیولو ته چمتو شوکاو دهغه نذرانه  یښېه اړه چاړي زوئ په غاټلموځ

او بغاوت  ۍد نافرمان ېده چ کړۍوه ی ړۍد ل ېندنښسر ېاو تلپات ۍمر کۍح د تنین ذبیازبیدا د هغه صابر، مومن او ن
خطا نشي. خوب  یوار د ېوره چګه او کړ یاځپر  یي: پالر جانه! حوصله دیا پالر ته واډکلن بو ۸۳، خپل یاځپه 

و ستا سر، ستا د رب څه تر کړ ینه تویم، زما وی، زه حاضریپروت د کېمونو ه، زما سر ستا په قدکړ ېنیتښر ید
  ه.کړم خو بس، ته خپل خالق راضي ی ښه شي. زه له تا خوکنوره هم هس یه دړنور هم اوچت او غا کېپه دربار 

یو رنګین مظهر دی  ېجذب ېو سلسله ده. حج د هغیارونو دوام او د قربانکهما السالم د شهیح علیذبل او یحج د خل
 ېده. دا دهغکړېندونه ګرڅ ېدهغ کېبرو ډو ځیږو په ډیرو غونید سپ ید صفا او مرو ېرمنیم ېپتمن ېوی ېچ

وبولو ړل( د خیي ماشوم )اسماعږ( د خپل تېمور)هاجر ېاللهند ېوی ېچ یردارونو تسلسل دکد  ېولول ېسرشار
 .یدکړیپخاطر ترسره 

خه څونو ټو بنسځوغوره فرصت او د اسالم د پنیولو کد اداء  ېرانکاو ش ېندنښحج د عبادت، سرامله،  ېنو له همد
دو سره جوخت فرض یت له نازلیآ کمبار یال ددکشتم یحج د هجرت په نهم او د نبوت په دوه و. ین دکو مهم ری

د  ېچ یدیسانو حج فرض شوکلوري پر هغو  د هللا له –وهلل َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْیِت َمْن اْستََطاَع إِلَْیِه َسبِیالا شو چې: )
 او سفر توان ورسره وي(. ېاریل

ار، یري او د غار ګي الس ملښه السالم د خپل یغمبر علیدهمدې آیت له راتګ څخه لږه موده وروسته، حضرت پ
ه، خو د حج خطبه او له یږته ول کېسانو سره د حج د أداء کولو لپاره مکسوه  ېق )رض( د دریر الصدکابوب
 واورول شوه. رم هللا وجهه لخوا کد علي ه، یکړخه د براءت پرڅنو کیمشر

رسول هللا )ص( پخپله د حج مراسم پیل او  د هجرت د لسم کال د ذی الحجې په نهمه نیټه، یعنیال کې کپه را روان 
د خپل  کېوي نقشه یاسي او جغرافیپه س ېمیه، د سګومت په توکو أمت او هم حیل لپاره د ځي ړمسلمانانو د لم

جبل الرحمة هم ورته  ېکې چ لمنپه  ډۍغمبر د عرفات د غونید اسالم پ ېله چکه. کړندونه وګرڅاو وجود  کواځ
ه ځاو پن کولیخي خطبه اوروله، نو یه ده، د حج تارړخه مازی اویا متره لوڅ ېله سطح ځکېي او د مکیږل یو
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وو، له حمد او ثنا څخه  ږغو ږره چپ چاپ ناست او غویرد چاپګر، دده څیپه  بروډویشت زره أصحاب د جامدو 
 ل:یوفرما یوروسته یی داس

 یورم. اګله هم ونه څکا هییب کی یاځ یزه له تاسو سره پد کېال کي په را روان یاښ   و زما خبره واورئ،کخل ی)ا
و پر بل یمالونه  ېاو ستاس ېنیستاسو و ځېور ېوئ، تر هغکله خپل رب سره مالقات  ېتاس ېو چڅتر   و!کخل

ي. کیږتنه ښد عملونو پو ېخه به ستاسڅئ او ستاسو کیږله خپل خالق سره مخ  ځوه وریحرام دي. تاسو به  یباند
سود او هغه دی خپلو خاوندانو ته وسپاري. له نن څخه وروسته له کومو خلکو سره چې امانتونه ایښودل شوي، 

 ربا نشته، خو د خپلو مالونو په بیرته ترالسه کولو کې یو په بل باندی ظلم او تیری هم نشته. 
رمنو حقوق لرئ او هغوئ په تاسو حقونه یو! تاسو پخپلو مکخل یل: ایوفرما ېبیا داس یی کېاو ړپه بل پ ېد خطب

 ییی داس کې یپه پا ېئ. او د خطبکړوزاره وګه یکه چلند او نښوئ او له هغوئ سره کمه  ېاتیلري، په دوئ زور ز
و مسلمان د بل یل: ستاسو رب یو دی، ستاسو پالر یو دی او هغه آدم دی، څوک چې له خاورې پیدا شویدی. یوو

 ږغ ییپورته او په جار سره  ګېاسمان ته ستر ییا یوئ. بکمه  ېریبلوسه او ت ېو په بل باندی، یمسلمان ورور د
 ته شاهد اوسه(. ځما ربه! ی: اېچ کړ

د باروتو او بمونو   لمبې دي،د نړۍ په هر پیڅکي او څنډه کې جګړې دي، اور دی،  ېخو آخ او بیا آخ ؟!  نن چ
نو یوژل دي، حاللول دي او د ځان وژونکو واسکټیانو راج دی. هره خوا چې د و  کاروبار دی. قتالن دی، رټل دي،

ه ده، کرک، ې، ولږه ده، مرض دی، جهل دیچې غربت د یریچ ي او کور ړنګې جګړې دي. هریږالبونه بهیس
کیږي، له  کسلو ډکته یرمنو سره له جاهلی. او هر ځای چې له میاختالف دی، تفرقه ده، ځان ځاني ده او تعصب د

ا د مسلمانو یتعلیم څخه محرومیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي او په ښکلو مخونو یی تیزاب پاشل کیږي، هغه ب
 .ید یکورځنی عمل او خیرن برخل

 کېنو یدننه، پخپلو و ۍولډ ېد سر ېي، معلم مو په مکتب کې ترور کیږي، ناوکیږد یشه کېامام مو په محراب  
نارو ک، د شین اسمان د سور شفق تر ړېلوخ ېه شوو ښوونځیو تورګړاو د ل ېي او د سوو قرانونو لمبیږلمب
و د إسالمي نړۍ په سور او ساره کې، د غالم غالمان د خپلو وروڼو او خویندو د وینو له ي. زمونږ په هیواد ایږرس

 توئیدو خوند أخلي او لورا لور، وینځې د وینځو کالي مینځي، خو بیا هم ځان آزاد، جنګیالې او توریالی ګڼي.
بکې د خبر له مخې، هجري قمري کال د حج لمړۍ ورځ ده. د عرب سکای نیوز د ش ۱۴۳۹نن د عرفې ورځ او د 

هیوادونو څخه یو ملیون څلور لکه او نهه شپیته زره حاجیان  ۱۷۸تراوسه د هوا، مځکې او اوبو له الرې تقریبا د 
د سعودي عربستان خاورې ته داخل شویدي. خو په دوئ کې د قطر هغه دولس زره حاجیان شامل ندي چې له 

ه مخې مکې ته ندي تللي. د انګلستان د ګارډین ورځپاڼې د سعودي عربستان سره د سیاسي اختالف او پریکون ل
راپور په حواله، د سعودي عربستان حکومت او د مکې او مدینې منورې تاجران هرکال د حج په موسم کې نژدی 

 اتلس ملیارډه ډالره ګټه تر السه کوي.
او اندونیزیایي عمر خوړلو حاجیانو باید وویل شي چې پدې ګټه کې د هغو بی وسو او نادارو أفغاني، بنګالي، هندي 

پیسې هم شاملې دي چې د خپل عمر په اوږدو کې یی حتې د چرګو له هګیو پیسې سپما کړي او دلته یی ځانونه 
رارسولي دي. دا چې د سعودي عربستان شاهي حکومت هیڅکله سیاسي مظاهرو، د حرمینو د چارو د نړیوالو کولو 

جازه نه ورکوي، نو پکار ده چې حاجیان د کوربه هیواد د قوانیو رعایت په پام کې موضوع او د امنیت اخاللولو ته ا
 ونیسي ترڅو ددغې سپیڅلې فریضې مراسم یی پیکه او تاالترغۍ نه شي.

ُكْم " اْلیَْوَم أَْكَمْلُت َلُكْم ِدینَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَیْ میالدي کال د عرفې په ورځ دا مبارک آیت نازل شو چې ۶۳۲کله چې د 
ْسالَم ِدیناا  نن مې ستاسې لپاره، ستاسې دین بشپړ او خپله لورینه مې درباندې پوره کړه او  –نِْعَمتِي َوَرِضیُت لَُكُم اْْلِ

له خپل امت سره د حجة   نو دا حج چې د حضرت پیغمبر لمړنې او وروستنې حج وو، "اسالم مې درته دین غوره کړ
 ورځې وروسته هغوئ لدی نړۍ څخه رحلت وکړ. ۹۴الوداع )مخه ښې حج( وبلل شو او یواځې 

بله ییواځی  اوو ښارګوټي میخ وکن چیفنونه، د سپکن یسپ ځیواینن د عرفات، مزدلفې او منی په دښته کې هره خوا 
ووړ دی ، ړیه سکرمن ده یه ده. مسرونه لیدل کیږي. دلته د قربانۍ، زغم او برابرۍ یوه بی مثاله نندار څاو لو ښېپ

وه ناره ده یستمند، خو د هر چا په خوله همدا یه نک یه عرب، ترک دی که پارسا، هستمند دک یعجم داو که زوړ، 
 (.کلَبَّیْ  کَ لَ  کَ ، الَشریکَ َواْلُملْ  کَ اِنَّ اْلَحْمَد َوالنِّْعَمةَ لَ  کَ لَبَّیْ  کَ لَ  کَ الَشری کَ ، لَبَّیْ کَ اللُّهمَّ لَبَّیْ  کَ لَبَّیْ ): ېچ
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