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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 
 

 ۱۲/۰۵/۲۰۱۸            نظرمحمد مطمئن
 

 المیهـد علماوو د سولې اړوند اع
 ډهـونــاوو غـلمـیزه عـد درې اړخ
 پاکستان –اندونیزیا  –افغانستان 

 اتــاو ثب ه ــولــس  غانستانــد اف
 ز. کال ۲۰۱۸مئ  ۱۱هـ ق،  ۱۳۳۹شعبان  ۲۵بوګور ښار، 

 

 ژباړه انګلیسې متن څخه پښتو تهله 
 بسم هللا الرحمن الرحیم

  

ِ َواْلیَْوِم  ُسوِل إِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاَّلله ِ َوالره ِلَك َخْیٌر َوأَْحَسُن تَأِْویاًل )سورٔه فَإِْن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى َّللاه اْْلِخِرج ذََٰ
 (۵۹آیهٔ -نساء

 كهور وګرځوئ، كه ستاسې تر مینځ په كومه چاره كښې شخړه پېښه شي؛ نو هغه د هللا او رسول لوري ته ژباړه: 
 غوره او په انجام کې ډیر ښه دی. كارهمدا  .او د اخرت په ورځ ایمان لرئهلالج لج پر هللا تاسې رښتیا 

 

مه ۲۵جمهوریت علماء د شعبان موږ د افغانستان اسالمي جمهوریت، د اندونیزیا جمهوریت او پاکستان اسالمي 
د اندونیزیا په بګور ښار کې سره را ټول شوي یو، تر څو پر هغو ستونزو ( ۲۰۱۸مه ۱۱هـ ق کال ) مئ  ۱۴۳۹

 بحث وکړو چې زموږ افغان وروڼه او خویندې او د نړۍ نورو برخو کې مسلمانان ور سره مخ دی.
 

ه د اسالمي ورورولۍ د اصولو او تګالرې له مخې موږ د د وحدت او یووالي د اصولو د الرښوونې، او همدارنګ
 افغانستان او اسالمي نړۍ د سولې په ټینګښت کې د مرستې کولو ژمنه کوو.

 

د لیسزو په پام کې نیولو سره ، په افغانستان کې زموږ وروڼه او خویندې د اوږدې او سختې ازموینې او مصیبت 
ی هیڅ کله د سولې لپاره په مبارزه کې نهیلې شوې نه دي. دوی د یو سره مخ شوي. د ټولو ستونزو سره سره، دو

پیاوړي ملت او د پوخ باور لرونکي مسلمانانو په توګه د انساني ژوند استقالل او نیکمرغۍ غوره نمونه وړاندي 
 کوي.

 

موږ مبارزه او هڅې کوو. الرې په رڼا کې د یووالي او اتحاد د د قرآن کریم او سنت ، موږ لپارهسولې ته د رسیدو 
څه ډول کوالی شي علماء همدا ډول مشوره کوو چې و، د یوه سوله ایز او سوکاله افغانستان لپاره خپل مالتړ څرګند

 چې د سولې د ښه چاپیلایر را منځته کېدو لپاره د سولې پروسه کې ښه رول ولوبوي.
 

وشو چې زموږ د هڅو بنسټ؛ د امت یووالی او یو صف ساتل داسي لکه په لمانځه کې چې مسلمانان په یو ټینګار 
کار وکړي چې د ستونزو له  صف کې دریږي، مسلمانان باید یو بل سره اوږه په اوږه ودریږي، علماء باید په ګډه

 مت لپاره پُل جوړ شي.تشو )خالیګاوو ډکولو( لپاره همدوی )علماء( د اسالمي امنځه وړلو او 
 

منګولي ولګوئ او ګوندي  او تاسي ټول د هللا ج په رسۍکوو چې هللا ج موږ ته حکم کړی: "ځانو ته یادونه  خپل
 ایه. ۱۰۳)بېلول، پاشل کېدل( مه کوئ" ال عمران 

 وشي. رحمت او برکت به بیرته په موږهلالج لج راځئ چې همدا رسۍ ټینګه کړو، نو د هللا 
 توافق ورباندي وشو:هغه ټکې چې 

اسالم د سولې، روڼتیا او یووالي دین دی. د اسالم کلیمې اصلي ریښه له عربي )سلیماً( کلیمي څخه اخیستل – ۱
په اړه د ژور چې معنی یې سوله او خالصون )نجات( ده، په اسالم عقیده لرونکې باید د رحمت او رحم  شوی،

 غور او فکر لرونکي وي. 
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ساسي او رښتوني پېغام د سولي، رحمت او رحم پر اصولو والړ دی، له همدې امله موږ پېغام د اسالم ا - ۲
پاکستان، افغان اعالمیه او د سولې اړوند د اسالمي نړۍ د علماوو د هلو ځلو مالتړ کوو؛ هغه هڅې چې د سولې، 

 اسالمي وروولۍ او د تاوتریخوالي او ترهګرې د مخنیوي لپاره دي.
حکم او امر دی، مسلمانان مکلف دي چې د دوی په ژوند، په لیک او د ژوند تګالره او روح هلالج لج  سوله د هللا – ۳

 کې یې عملي کړي. د مسلمانانو تر مینځ ټولې شخړې او النجې باید د قران او سنت په رڼا کې حل شي.
د کابل سولې ، ۲۰۱۸مه ۲۸موږ دیني عالمان، د افغانستان د اسالمي جمهوریت د ولسمشر لخوا د فبروری په 

 پروسي د سولې او بیا پخالینې د وړاندیز ستاینه کوو.
موږ همدارنګه د سیمه ییزو هیوادونو، اسالمي نړۍ او نړیوالې ټولنې ستاینه کوو چې د افغانستان د سولې پروسې 

 بشپړ مالتړ کوي.
ه ټولو اړخونو ږغ کوو چې د سولې موږ په افغانستان کې د سولې لپاره د مناسب چاپیلایر غوښتنه کوو او پ – ۴

مخامخ خبرو پروسې سره یوځاى شي، ځکه چې د سولې اساس په قرآن کریم کې "شورا" د مشورې په نامه یاد 
 اشاره شوې. کېآیت  38په  شوی دی. او لکه څنګه چې د الشوری سورت

 د مؤمنانو هر کار په خپل منځي مشورې سره وي.""
، رښتوني rمحمد و، د قران او حدیث په تفسیر کې د مستند ږغ په توګه، دیني عالمانو )د د پېغمبرانو د وارثان – ۵

او فطرې بڼې ساتنه وکړي. دا چې محمد  وارثانو( په اسالمي ټولنو کې مهم رول ولوباوه؛ ترڅو د اسالم د ریښتینې
r  امانت پورته کولو ته خپلې اوږې ورکړي، ترڅو هغه لوړ رحمة للعالمین دی، له همدې کبله علماوو دغه درانه

 اخالقي اصول وساتل شي، اسالمي او انساني ورولۍ ته وده ورکړي.
علماء ورثت االنبیاء دي، د سولې نړیوالو اسالمي ارزښتونو، روڼتیا، ټولنیز عدالت او اعتدال ته د ودې  – ۶

د یادو الرښوونو، معیارونو د منلو او نظر کې نیولو سره د  ورکولو مسولیت لري، او همدارنګه د اصولو پلې کول
 علماوو دنده ده.

د اسالمي امت علماء، په ځانګړي ډول د اندونیزیا، افغانستان او پاکستان په څیر هیوادونو علماء، د مسلمانو  – ۷
ی کوالی شې چې د هیوادونو اړوند چې له ستونزو او ننګونو سره مخ دي؛ په اړه یې ژور پوهاوی لري، همدو

 سولې او یووالي برخه کې په اسالمي نړۍ او ځانګړي ډول افغانستان کې مهم رول ولوبوي.
د احادیثو په رڼا کې، د علماوو د الرښوونو پر بنیاد په ژوند او چارو کې منځنی حالت  rد قران کریم او محمد  – ۸

 غوره ګڼل شوی دی. )وسط(
شپي په کومه برخه کي عبادت  ړشئ او اعتدال غوره کړئ ، د ورځي ، ماښام او دپه سمه الر وال فرمایې: rمحمد 

 حدیث، بخاري شریف. ۴۷۰اتم جلد  . ته ورسیږی )جنت(  کوئ او خپل اصلي مقصود
لري، نه  چې تاوتریخوالي او ترهګرۍ د هیڅ ډول مذهب، قومیت، تمدن یا قومي ډلو سره تړاویدوو ئتاموږ  – ۹

، ټولو د ملکي وګړو ضد کړنو او او انتحاري بریدونو ته شاملیږي، کوم چې د یت او تروریزمافراطی، تاوتریخوال
 اسالم د سپیڅلو اصولو مخالف دي.

د امت د یوې کورنۍ په توګه، موږ د سولې د ټولیز بهیر مالتړ کوو او د سولې پروسې لپاره په منظم ډول د  – ۱۰
سولې اړوند بېالبېلو هڅو او وړاندیزو په نظر کې نیولو سره یوه  مرستې لپاره چمتو یو، په داسې حال کې چې د

 او مناسبه حل الره د افغان سولې لپاره پیدا کړو.سمه 
 لکه څنګه چې په الندې ډول قران کریم او احادیثو کې ذکر شوی:

 ترڅو وویریږئ څخههلالج لج  هللا د او کوئ سوله کې منځ وروڼو دوو خپلو د نو دي، ڼهیقیناً مؤمنان )سره( ورو 

 ایت ۱۰سورة الحجرات،  کریم، قران  شي. وکړل درباندي رحم

 داسې ستر عبادت در وښیم چې له روژې، لمانځه او زکاته یې درجه لوړه وي؟ :وفرمایلملسو هيلع هللا ىلص سول هللا ر 
جوړه د مسلمانانو ترمنځ روغه ستر عبادت وفرمایل: هغه  rمحمد وویل: ولې نه،  )صحابه وو(  هغوی

 . ځکه د زړونو ترمنځ د فساد لپاره شیطان تخریب کوي. د ترمذي حدیثده

  یو و بل ته په نږدېوالي، یو بل باندې رحم کولو او همدردۍ کې داسې دی لکه د یوه جسد، د مؤمنانو مثال
 حدیث ۵۶۶۵بخاري شریف  .شي، ټول بدن ورسره نارامه وياو درد  یو غړی په عذابد بدن کله چې 

 د ، کې برخه پرمختګ او ودې د سولې د رول علماوو د پاکستان او اندونیزیا افغانستان، موږد اړوند دې په – ۱۱
 کې؛ برخه په پیاوړتیا د  وروولۍ اسالمي او همږغۍ د کې رڼا په الرښوونو اسالمي او سنت قرآن، د ترمنځ علماوو

 کوو. ننګه ورڅخه
 د همکارۍ د ترمنځ علماوو د نړۍ اسالمي او هیوادو دریو د چې کوو مننه څخه حکومت د اندونیزیا د موږ – ۱۲

 دي زموږ نیک عملونه قبول کړي.هلالج لج هللا  وکړه. مرسته یې لپاره کولو پېل د پروسې رښتونې
 

ُ َمْواَلُكْم ۖ َوُهَو َخْیُر النهاِصِرینَ   بَِل َّللاه
 ایت ۱۵۰و غوره مرستندوی دی. سورة العمران بلکې هللا ج مو مل او ملګری دی او هماغه تر ټول
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 ۲۰۱۸مه ۱۱بګور ښار، د مئ میاشتې 
 

 د اندونیزیا د علماوو د ډلې مشر   د پاکستان علماوو ډلې مشر د افغانستان علماوو ډلې مشر
 دکتور قبله ایاز  پروفیسور دکتور قریشي شهاب  مولوي عطاء هللا لودین
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