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 ړکلن ک۳۰ریښتني شخصیت د عوت 
 

قناعت او ،ترضای داو هدایت  تهدای داو معرفت  تځوانې پدې باور وه چې تفکرد معرف ۍله تنک رطارق بزګ
د  هاغه معرفعت. د علم ګټل خوښ کړل  ځای رپد تفکر په قوت د پیسو ګټلو  ههغ ون.ی شخصیت تومنه دهنریښت د

د   که لاو ب.چې د ثروت او قدرت عمر لڼډ او تنګ وي ،ړراضي او قانع ک هاغه تمعنویت واټ ته هدایت کړ،هدای
کوي  فاو له قدرت نه انحر يمستي او هوس زېږه و بیا نو ؟نه وي نفس مهار او خسي صد شخ ېقدرت په وخت ک

ریاکاره خودخواه او جاطلبه  هر څومره چې د ټولنۍ منوره او حاکمه طبقه .زېږیږي ادظلم او استبد ېچې المله ی
یو شمیر  .وشول اوال هم کېږي ېک هپه افغان ټولن څنګه چې همداسۍ،همهغومره فتنه او فساد زېږه وي ا،بیيکېږ
آدبي فرهنګي کولتوري  وبهر په لس هاوو ګوندونه تنظیمونه په سل هاوکالو کې د هېواد د ننه او  ۴۰په دا  وکسان

د  عمل وکړ، هغوي فهر هغه د ژمنو خال خو.يد یړک ېړ،اسالم ،انسان او قوم پالني ترنامه الندي جودټولني د هیوا
له .يګرځول ۍهت ېنراسالمیت انسانیت او قومیت پلو د هپه تمه همدا کولتور ي او سیاسي دفترون ثروت او قدرت موندو

معاف  ېله ټولنې حیا کډه شوی او بېشرمي په ک.عادت شوی آرزښتنو پلورل د اکثرو افغانانو د همدې المله
ډول قدرت ترې آخستل   د ارزښتونو سوداګر په جبر او ظلم ثروت او قدرت ترالسه کوي. بیا په ورته اهمد.یشو
   .وي تجوخ د سلطنت له مرګ سره یی د شخصت مرګ.يکیږ

ابن  مهم د ابرهیرشوې وینا که انسان قدرت ته په ګونډو نشي ثروت ته خامخا تسلیمیږي. بزګ يمنلې او عمل دا
باطله  دد خپل ځان په اړون اوین پورتنې تمضبوط ایمان پر باور او د نفسي سپلڅتیا په قو د خپل ېغوند مآده

ډېر کلونه  .دپر قصد پرېښو مکي معظمې د دقصم پر انسااني خدمت د او ېړکدهم د بلخ سلطنت دعلم د ذده  بنآ کړې
ي، پر آس سپورکس یې تر څنګ تېرېږي،ورته لډړېدلې جامې ګڼشخپلې څېرې او   وروسته د بحر په څڼډه آدهم

ورته وایي  ورکښته کېږي او آدب یی کوي، .یو وخت وزیر ومچې زه خو د دې سلطان  ېی يې پېژنرګو رځی
ورله  هغه .سلطانه ولې دې بې هېڅه خپل سلطنت اوعظمت پرېښود او ځان دې پدې مصیبت او مشقت اخته کړ  اِې
راکړه  ،يوکبیا غږ ،ه ويرستنه بحر ته ګذا مابراهی ښکلي او با قدرته دی،  خسلطنت مې دا ډېر پرا  هغهرت ،یوای

خپله ستن  ېم وې، نه،زه.يکې نیولې و ود سرو زرو ستنې په شونډ وا يوتاوچ هنسرو وله اُب زر کبان یو ،ستن مې
،یو يقدم وه آدهم د مکې په کوڅه کې بل ځل ابن .يباساریو کب ورته له اوبو  هغواړم.شېبه وروسته همهغه ستن

ه تم شي دا هلک هم تمیږي.خو څه وخت چې ابراهیم ي کله چې هاغوتعقیب  یهودې هلک له خپل سپي سره ورپسې
، که زما د سپي لکۍ؟هاغه هږ کوي؛اې بډا دا ستا ږیره ښکلې دغ د ناستو کسانو خواته رسیږي.دا هلک پرې داسې

م،نو ساو او په ورځ د محشر زه په جهنم کې يوورته وایي زویه؛ که مې دا ږیره د خدای لپاره نه د ریا لپاره پرې اېښې
هغه د يوردروم ،بیايیږتړمبې خجال ،هلک هزما ږیره ښکلې د ون الکې د ښکلې ده او که په جنت کې یم بی دسپي

په هستۍ او د ځوانۍ په مستي کې  ېنارو بزګر صیب هم د.کېږي مسلمان ائيواو د شهادت کلمه  وي هلالسونه ښک
باطل   د وپلوې ا د حق په یې تر څنګ .لڼبابېزه وګ په نسبت او ریښتني خدمت د علم د ذکړې قدرت دواړه وثروت ا
په رڼا د حقیقت الر   یقیناٌ چې ډېرو هېواد والو به د دعوت.دعوت آدبې آخالقي او روزهنیز سنګرجوړ کړ دپر ضد 

د مکان زمان او حاالتو تابع شوی ندي، نن  د دعوت رسنۍ د بزګر ریښتینولي او یومخي اثباته وي چي .موندلي وي
ابراهیم د ادهم اوالدې ته د پالر میراثي .کاله پخوا چې وه ۳۰هسې ژمن دي لکه هم خپل هدف ته 

پرېښوول د آدهم اوالد چې د شخصیت مشروعیت د سلطنت له درباره اخیستی وه .نو د ربشپړه و تثرو وا تسلطن
راغلې  همکې ت نوم ورکې یو سر او دوه غوږه خوابراهیم چې ،خت بېشخصیته هم شولوایللو سره جسلطنت له ب

خپل کوچنې او  زړه په لرولو یې او عادل یا د نفس په سپېڅلتیا د مهره بانهتطد عقېدي په مضبو ارڼ وه،او د پوهې په
د هر انسان د کار .هتساو یت ژوندېمړ شخص ېد کورن تر څنګ یې آن ېد د.ړک  ياو تلپاترست لڼډ عمره شخصیت

نن  زښیئ،د بزګر شخصیت دعوت دي او دعوت د پوهۍ او کولتور مرک هبڼ تشخصی يقحقی د  محصول د هغه
  .ياوسبا به هم و يد یدنژو مه

 ۲۰۱۹/۲/۱۴محمدنقیب تره خیل 
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/naqib_t_daawat30.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/naqib_t_daawat30.pdf

