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 انیامت او امت
 
 ېلرغون ېومک د کې میموز په امت اسالمي ایآ ېچ ومک بلیر رلک کې رکف خپل په ،ېسیراه ېمود ېرډی ستهیاښ له

 تش وندګ اسيیس ومک د نیالمسلم وحدت ایآ ؟ده ولنهټ ستره نوګپر موحدو او پرمختللو د هغه هک ؛ید نوم تابلو
 د هک ده بهیوج مانيیا ومهک أخوت، اسالمي ایآ او شاخص؟ تیهو د اتباعو د( ص) محمد د هغه هک ید لقب فاتيیتشر
 شعار؟ ېدلیسول ېهس غلطولو غم
 ېباند عتیب په روانیپ امارت  اسالمي د او يګڼ بهتر تیجمهور او ټوو انیپلو اسالم اسيیس د اصطالح، په نوځی د
 او ېالر ېب خونهړا هړدوا دغه ایب يکتونښغو خالفت اسالمي د. يکیږ ریوشک نه سره بل له وی دوئ خو ويک ارګنټی
 سره بل له وی الري، تند انګ عهیش او انویسن د(. هړدوا وربهک د او يیږسیا بد لمهیم لمه،یم د. )يګڼ الدم مباح یحت
 د پلمه، په داعش د کې عراق او یېسور په ېشیمل مذهبي انوګ عهیش د او وژني انګ عهیش داعش. دي هړچا او هښغو
 . دي ېتورن وژلو په انویسن زرو ونوګلس
 اروانونوک د ېویم او ېدان ېغل د وادیه ورور بل د وادیه مسلمان وی ېچ وي دا ایيښ به هګلیب وهی اخوت اسالمي د
 ته هودانوی کې ېنیپالزم ېپخپل وادیه مسلمان وی ېچ وي دا نکمم یې مثال میدو. يړت سرحدونه خپل ېاندړو په

 اقل ال ېچ ديیږپر نه انیسن رګم ي،کړ ېآباد ېانګ سایلک ۷۱ انیحیمس او( معبدونه) کایګسن ۲۸ ېچ ويکور اجازه
 اجازه ته وکالوت يکمل عربانو نورو د عربان ېنځی ېچ وي دا حتما به هګلیب مهیدر اخوت د. ولري جومات جامع وی
( ۵۷) هړا په افغانستان د کې آباد اسالم په اشتیم رهیت. يکړو پرواز کې قلمرو هوایي په دوئ د ېچ ويکور نه

 ته اروپا او ایکامر یې ولکچک ېزیدرو او ېچاند د خو وه، کړې هړجو هډغون شيینما العاده فوق وادونویه اسالمي
 .وو ېولین

تُُكم   ِذهِ َه   َوإِن  : ) فرمایي میرک قرآن ةً  أُم   او می رب ېستاس زه ده، وهی لهډ او نید ولوټ ستاسو - فَات قُونِ  َربُُّكم   َوأَنَا َواِحَدةً  أُم 
 او لګڼ غمبریپ ېوروستن( ص) محمد حضرت منل، رب وی د یمعن امت د ېریچ هک نو اوس(. ئیږارډو خهڅ ما له
 سلفي، غي،یتبل صوفي، بدعتي، ،ېرلیخ رږی ور، رهږی عمله، بد نداره،ید هر خو ایب نو وي، ولک ځلمون ته ېقبل ېوی

 ایزیاندون له هک یول. ید امت وی ولټ خوارج او رافضي عه،یش سني،  ،ېالر تند معتدل، مذهبه، یب مذهبي، اخواني،
 وګبدرن دوئ د او دوکیږ تناب ېباند ېنخچ په وادونویه وړغ امت اسالمي د ېپور الګنیس او شکمرا تر خهڅ
 .ده ېغوند هیکپ هڅ خبره نو ایب و،کړو تنهک رهګیاګ ته تیثیح اسيیس او جهل و،ینګترب ونو،ګجن
 سر په( ېقیعق) ۍجیمر او ودولویښا د نوم د اختالف ېنړلوم نو شي دایپ ماشوم لهک ېچ ېد دا یې حالت وحدت د

 د زوره په اختالف، نیدیال رفع په اختالف، کې میتعل په نجونو د اختالف، شرائطو په طالق او ولور  اح،کن د. وي
 په حیتراو د او اختالف کې لوځلمان په اختر د اختالف، کې دلویل په ېاشتیم د ېروژ د. اختالف سره لویو نیآم
 الدیم د او حالل هک ید حرام سقاط وره،ډ هک وي لحد دیبا هغه ېچ اختالف سر په قبر د. اختالف ېباند عتونوکر

 ،کمشر د،ملح مرتد، د ته مخالف خپل ،ېالر له ویرسن او جټیس منبر، د شان همدا بدعت؟ هک ید سنت لیتجل النبي
 ۍنځور او عادي وهی خو ولک خطاب  ستیفاش او نشنلست الست،یسوس مونست،ک فاجر،  فاسق، ق،یزند مجوسي،

 دوزخي یې ړېم او باغي مار، هګړج لوري مقابل د او بولي دیشه مقتول او غازي ېالګیجن خپل لهډ هره. ده ارنامهک
 .يګڼ
 المل. ید مسلمانان خړا وی یې ای ده ځترمن مسلمانانو د سلنه ۷۵ ېنژد ونوګجن د یړۍپ ېمین ۍوروست ېهمد د ځېوای

ً یتقر کې هغو په خو ،ۍسر خود يځخپلمن هک ده ريګتره هک دي، رغلونهی بهرني یې  شوي وژل مؤمنان ونهیمل لس با
 وال وسله الشباب د کې سومال په. يیږپراخ اتیز ال نټوا دا ځترمن انویامت د سره دویریت په ځېور ېهر د او

 خپل د حرام وکبو کې ایجرینا په. ده ېستیراخ وسله ېپس نوګهستو له یېجغراف او ېدیعق ،ېژب ېخپل د ګنځغور
 ،ېانډسو کې فور دار په انډسو د. ويک لهیا کې مقابل په وګبون د یې ایب او تويښت ټېغلویپ مدرسو اسالمي د وادیه
 په سره عربانو خپلو له انیحوث کې منی په. ويک ېخبر ژبه په ېماش او کوپټ د ،ېاځ په ېژب د سره انيډسو له
 .بولي سرباز یلړایو هیفق تیوال د رانیا د انځ خپل هللا نصر حسن دیس مشر، هللا حزب د کې لبنان په او دي هګړج
 ویرسن د ناوخته وخت خو خبرونه وګړج د کې قزاقستان او وردستانک جان،یاذربا ر،یشمک برما، ن،یچیچ  فلسطین، په
 االسالم فیس او حفتر فهیخل جنرال د ځېوای نه خه،ړا تر ومتکح يکاواک د طرابلس د کې ایلب په. وي عنوانه مهم
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 هم روپونهګ وال وسله نور اتیز خهڅ ۴۵ له هلته کېبل دي، ګجن په سره ومتکح له تونهیشخص منکواځ القذافي
 خپل د ،ۍارکهم په ېروسی او رانیا د نظام مجرم االسد بشار د کې هیسور په. دي وانیرګ او الس سره بل له وی

 او يکسا اګنا د ورونهځان ارونوښ د حلب او  حماة د او ويځراغور لرونهیب ډک خهڅ باروتو له ورونوک په ولس
 ېوال وسله ېاتیز خهڅ ایات له اوس همدا کې هیسور په. دي نه هڅ بل پرته رونویتصو هګرن له ارونوښ د مایروشیه
 کې وادونویه نورو او کیېتر اردن، په یې کخل اتیز خهڅ ونویمل لسو له او دي ېپرت کې مورچلو په ته بل وی ېلډ
 .ويک ژوند ۍوسیب او فقر د
 يګجن د ړۍن یځېدیلو د وادونهیه عرب هګهمدارن ده، پوډی وسلو د او ۍلیحو ېېروس د ایآس زيکمر ېچ هګرنڅ هکل

 ولټ د ړۍن د رسي، ته ونویمل ۴۳۰ یې نفوس ولډ مجموعي په ېچ وادونهیه عربي ۲۲. ید کیټمار ستر وکالوت
 دغه عربان ېچ ده نه مهمه دا. اخلي همدوئ ېوسل سلنه ۵۰ کیټمار والړین د وسلو د خو  وي،ړجو سلنه هځپن نفوس
 ضد په بل د وی کې ونوګجن يځمن پخپل یې دوئ خو بابته، له خوشامندو د غرب د هک او پیري ارهډ له رانیا د ېوسل
 .ارويک
 یشوید ګړېج ړۍخون ځترمن انویحیمس سکوډوټآر او ټانټسټپرو  ،یکاتولک د لپاره لونوک ونوګلس د هم کې اروپا په
 د نن. کړې ده نه دعوه امت جنتي او امت غوره د هم لهک یڅه هغوئ خو. لري عمر لونهک ونهګلس یې ېنځی ېچ

 ګرات ګت آزادانه کې وادونویه دغو په پرته؛ ېزیو له شي ېوالک يګړو وادونویه وړغ ۲۶ د یېاتحاد د اروپا
 نویسپ د ډۍغون په عرفات د ځېوای دوئ. ده زباني او اليیخ لويګورور مسلمانانو د غه،یدر غهیدر خو. يکړو

 .لري يږهمغ او برابري کې صفونو په هځلمان د او اغوستلو په احرامونو
 ته خوا یکېن د ونه،ټبنس ليڅسپی اسالم د پخپله له،یوس مزبوته وولټ تر ایمنتکواځ او والي وی والي، غوره د امت ېد د

 پخپلو نو شي امت ېمنل وی ولډ نيیتښر په ېچ يړغوا مسلمانان هک. ید ېویمخن ۍبد د سره متکح په او بلنه
 او مذهبي د او قلم یاځ په کوپټ د اعتدال؛ ېد یاځ په طیتفر او افراط د. يکړ ېپل عدالت زیولنټ ېد کې وادونویه

 د او يګڼو حق حق، رمنویم د ېد کې ولنوټ پخپلو شان همدا. يکړ آزاد انونهځ ېد خهڅ رونوځینځ له تعصب ژبني
 د یې به تښارز او ڼکېب د یې به وزن زار، خوارو به ېهمداس نو نهک سي؛ین نه ېد مخه لیتحص او علم د دوئ
 .وي ۍعباس

 منښد د ما) وایي کې یېانیب ېوی ېخپل په کنګ لوتر مارتن شر،م ګنځغور د حقوقو انساني د پوستو تور د ایکامر د
 باور مجددي بیص حضرت ادښاروا او( ورويځ خاموشي دوستانو خپلو د ما ېچ ومرهڅ وي،کړ نه دومره کړیکې
 (.ېولړا ېد نه نانوید یب پوهو ایب هغومره ،ېرسول نداروید جاهلو ته نید ږزمو ېچ تاوان ومرهڅ) درلود

 د او کسبویف هغه د نو وري،ګو ېانګویډیو او ېنڅیړ ،ېمقال ېنور والیکل د ېچ لري عالقه او وخت دوستان هک

 Wali Malakzay: ورشي پته ېد په ېد ته نلیچ وبټیوی
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