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فاق دين دے او هيڅ کله د انسانانو ترمېنځ سولې، ورورولۍ، اتحاد او ات مينې، اسالم د
او د دې خبرې غټ دليل دا دے چې د  يخوښواو جنګ جګړې نه  ي، ګډوډينااتفاق

عقيده  هاو يو هيڅکله په يو قوم کښې خداے ګران رسول )ص( په خپل مبارک ژوند
جنګ پېل يې نه دے کړے او که جنګونه  د باندې يرغل نه دے کړے او لرونکو ملتونو

له خپل ځان څخه د دفاع  د مخالفو د حملو په مقابل کښې نو ټول جنګونه يې يد يشو هم
دينونو پېروکارو سره هم په  يد نورو اسمان ان تردې چې اسالم. يد يپه لړ کښې کړ

ته په مشترکه کليمه باندې له  ياو هغو يمشترکاتو باندې د اتحاد او اتفاق خبره کو
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ايت مبارک  ٦٤لکه چې د سوره آل عمران په  يلنه ورکوو بلمسلمانانو سره د اتفاق کو
 :يکښې فرمائ

ناُكْم أاالَّ ن اْعُبدا ِإالَّ اّللها واالا ُنْشرِ  ب اي ْ ناا وا ن ا اء ب اي ْ وا ٍة سا لاما ًئا واالا ي اتَِّخذا ُقْل َيا أاْهلا اْلِكتااِب ت اعاالاْوْا ِإَلا كا ي ْ كا بِِه شا
ًَب مِهن ُدو   ِن اّللِه ب اْعُضناا ب اْعضاً أاْرَبا

اے پېغمبره! ووايه چې اے د کتاب خاوندانو راشئ چې زمونږ او ستاسو ترمېنځ په )) 
دې ګډه کليمه اتفاق وکړو چې له خداے پاک نه عالوه د بل چا عبادت ونکړو او په خپلو 

 (( کښې يو بل ته د خدائۍ درجه ورنکړو.
نورو اهل کتابو سره په ګډه کليمه هر کله اسالم له  نو د دې مبارک ايت په رڼا کښې چې     

د اتفاق کولو بلونکے دين دے نو خپله د مسلمانانو ترمنېځ خو هيڅکله د تفرقې او جنګ 
  ياو مومنان خپلو کښې وروڼه او د يو بدن اندامونه ګڼ جګړو قائل نه دے او مسلمانان

و کښې ډول ډول کښې په مسلمانان وکېدې چې د تاريخ په اوږد يله دې نه انکار نه ش     
تعليماتو باندې د  ياو هر مکتب ځانته په اسالم يد يمکتبونه جوړ شو ياو فقه يفکر

 ياو مکتب ياو فقه يچې دغه فروع يخو پکار نه د يعمل کولو لپاره يو تګ الره لر
مسلکونو او مذهبونو  يځکه چې په ټولو اسالم ياختالفات د جنګ جګړو سبب وګرځ

اندې هيڅ اختالف نشته لکه د اسالم ټولې فرقې خداے پاک )ج( اصولو ب يکښې په بنياد
او  يباندې چې اخير عليهم السالم ، په يو لک څلوريشت زره انبياويوحده ال شريک من

. ي)ص( دے ايمان لر يافضل ترين پېغمبر يې د خداے ګران رسول حضرت محمد مصطف
، ټول يوې کعبې ته ين لرهمدا قران مجيد چې د خلکو په السو کښې دے ټول پرې ايما

کېدو،  ي. ټول له مرګ نه پس په ژونديځ او شپه کښې پنځۀ ځل فرض نمونځ کوورپه 
په روژه، حج، زکات او جهاد باندې يقين  يحساب کتاب، ميزان، جنت او دوزخ او حت

او  ييعنې د مسلمانو فرقو ترمېنځ مشترکات ډېر زيات د پرې ياو عامالن د يلر
 . يکم د ې ډېريمسائل  ياختالف

نه په  اختالفاتو يفرقو ترمېنځ له فروع يد اسالم او مسلمانانو دښمنانو تل د اسالم      
 ياو لګيا د يته لمن وهلې او مسلمانان يې په خپلو کښې جنګول استفادې سره هغو

دښمنانو په دغو  د هم د اسالم مليانمسلمان  ييې او له بده مرغه ځينې اورپک يجنګو
 ياو د مسلمانانو ترمېنځ يې اختالفات نور هم زيات کړ ييو کښې راګېر شوفريب کار
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خو له نېکمرغه داسې عالمان هم شته چې تل يې د اسالم دښمنه عناصرو د دسيسو د  يد
لکه سيد جمال  يد يناکامولو لپاره د مسلمانانو د اتحاد او اتفاق لپاره هلې ځلې کړ

او په اوس  يامام خمېنمدعبده، شېخ شلتوت، ، ډاکټر عالمه اقبال، محيالدين افغان
پکښې لکه د نمر  يخامنه ا يانقالب رهبر ايت اهلل العظم يدور کښې د ايران د اسالم

قوتونه چې په سر کښې يې امريکه ده  چې د  ياو نن سبا چې نړيو ال استکبار يځليږ
يې هلې ځلې  مسلمانانو ترمېنځ د اختالفاتو زياتولو او جنګ جګړو پېدا کولو لپاره

 يرهبر ايت اهلل العظم محترمانقالب  ينو په مقابل کښې د ايران د اسالم يد يزياتې کړ
جمهوريت نورو چارواکو هم د اسالم د دښمنانو د دسيسو  ياو د ايران د اسالم يخامنه ا

کړي او ال يې ګړندي  د ناکامولو او د مسلمانانو د اتحاد او اتفاق لپاره خپل کوششونه
ي لکه  د سني وروڼو د تاريخي اسنادو مطابق د خداے د ګران رسول )ص( د کړي د

نېټه ده او د شيعه وروڼو د تاريخ اسنادو  ١٢والدت تاريخ د وړومبۍ خور ) ربيع االول ( 
نېټه ده نو د ايران د اسالمي انقالب له ابتدا نه د  ١٧مطابق دغه نېټه د همدغې مياشتې 

انو ترمېنځ د اتحاد، يووالي او غږملتيا د برقرار ساتلو او دغه انقالب مشرانو د مسلمان
نېټې  ١٧تر  ١٢د ترمېنځه فاصلو د کمولو په خاطر له د وړومبۍ خور د مياشتې له 

پورې د وحدت هفته اعالن کړه او له هم هغو وختونو نه هر کال په ټوله نړۍ کښې 
جشن نمانځې او په ګډه مسلمانان دغه اونۍ د خداے پاک د ګران رسول )ص( د والدت 

له دې نه عالوه د ايران د اسالمي جمهوريت ځينو سترو  سره مختلف پروګرامونه برابروي
سترو عالمانو په نړيواله سطح د )) تقريب مذاهب اسالمي (( يعنې د اسالمي مذهبونو د 

ونو او نزديکت په نوم يو ټولنه جوړه کړې ده چې په هغې کښې د دنيا د تقريباً د ټولو مذهب
فرقو ستر ستر ديني عالمان او پوهان شامل دي او وخت په وخت د مسلمانانو مذهبونو د 

رهبر ايت اهلل  انقالب يد اسالم  همدا رنګ نزديکت په خاطر تحقيقات او هلې ځلې کوي
انسجام کال  ياتحاد او اسالم ينمريز کال  د مل يهجر ١٣٨٦د  العظمي خامنه اي

په دې لړ کښې په ايران او د نړۍ په نورو سيمو کښې دغه کال کښې . که څه هم په  ونوموۀ
او د مسلمانانو  وشول مختلفې غونډې، سيمينارونه، مذاکرې او رنګ رنګ پروګرامونه

په خاصه توګه د شيعه سني مسلمانانو ترمېنځ د اتحاد او اتفاق لپاره بې کچه هلې ځلې 
 فقط له دا کوششونه يو د اتحاد او يووالپه دې نيت چې د مسلمانان ما بنده هم نو وشوې

کلونو  ورځو او په راتلونکو يو کال پورې محدود نۀ دي بلکې  دغو څو ورځو او  دغه
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دا ليکنه وکړه او د خپلو پښتنو ورړوڼو خوېندو په خدمت کښې  يکښې هم دوام پېدا کړ
 ياو په بې پلو ييې وړاندې کوم هيله ده چې له غلطيانو او اشتباهاتو نه به مې تېر ش

خا مخا يعنې له يو ملت يا يو مسلک سره  تعصب نه په پاک زړۀ سره يې ولولي توب  او له
 . يمقصد نه لرې نه کړ يتعصب مونږ له اصل اسالم

بنيادونه او چې  اول پکار دياو وحدت د مقصد لپاره  يد نړۍ د مسلمانانو د يووال
 په رڼا کښې ولټوو. تاريخ  ياو اسالم )ص( حديثونو يونب ، د قران مجيد  يې هدفونه

او  يد يباندې ډېر ايتونه راغل يپه قران مجيد کښې د مسلمانانو د وحدت په الزموال
. نو غواړم چې دلته د وحدت ځينو اصولو يد يمسلمانان يې اتحاد او پېوستون ته رابلل

 ته اشاره وکړم:

  :يمائايت مبارک کښې فر ١٠٣قران مجيد د سورۀ آل عمران په   

اء فاأا  ةا اّللِه عالاْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم أاْعدا رَُّقوْا وااذُْكُروْا نِْعما يًعا واالا ت افا لَّفا باْْيا قُ ُلوِبُكْم وااْعتاِصُموْا ِباْبِل اّللِه َجِا
اًًن  ِتِه ِإْخوا  فاأاْصباْحُتم بِِنْعما

پريوزئ  ې مۀه کښ)) او ټول د خداے پاک په رسۍ باندې منګولې ښخې کړئ او په تفرق 
او د خداے )ستر( نعمت راياد کړئ چې تاسو څه رنګ د يو بل دښمنان وئ او هغۀ ستاسو 

 په برکت وروڼه وروڼه شوئ ((په زړونو کښې مينه پېدا کړه او د هغۀ د نعمت 
يعنې په دې مبارک ايت کښې يې مسلمانانو ته غږ کړے دے چې په خداے پاک باندې د 

منګولې ښخې کړئ او په خپلو کښې  تفرقه او بې اتفاقي مه  ايمان رسۍ باندې ټول
 يعنې له بې اتفاقۍ او تقرقې نه يې مسلمانان منعې کړي دي. راولئ

 مبارک ايت کښې خداے پاک فرمائي: ١٠او د سورۀ حجرات په  په  
ْيُكمْ  وا ٌة فاأاْصِلُحوا باْْيا أاخا ومنان په خپلو کښې وروڼه دي نو )) بې له شکه چې م ِإَّنَّاا اْلُمْؤِمُنونا ِإْخوا

 اصالح وکړئ ((د خپلووروڼو ترمېنځ 
يعنې د دې مبارک ايت په يوه برخه کښې يې په ډېره واضحه توګه مومنانو ته وروڼه 
فرمايلي دي. اوس لکه چې څنګه سکه وروڼه په خپلو کښې مينه لري او د يو بل په درد 

ن مومنانو ته هم پکار دي پکار دي چې درديږي او خوشحاليو يې خوشحاليږي نو دغه شا
د يو بل په درد ودرديږي او په خوشحاليو يې خوشحال شي. او د ايت په دويمه برخه 
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کښې يې د مومنانو وروڼو ترمېنځ د اصالح حکم فرمايلے دے يعنې لکه څنګه چې د 
تو وروڼو ترمېنځ اختالفات امکان لري نو د دغه شان د مومنانو ترمېنځ هم د اختالفا

وجود امکان لري خو پکار دي چې د هغوي ترمېنځ اصالح وشي. همدا رنګ د وروڼو 
ترمېنځ دا خبره هم وي چې که په خپلو کښې څه اختالف او الندې باندې لري خو که يو 

په يو ورور باندې تېرے کوي يا ورته نقصان رسول غواړي نو د اختالفاتو پردې کس 
او خفه کيږي پرې نو بس مومنانو ته هم لکه د وروڼو باوجود ورسره نور وروڼه اودريږي 

 په شان په خپلو کښې چلند پکار دے.
خداے پاک په خپلو مېنځ کښې د مبارک ايت کښې  ٤٦او د سورۀ انفال په       

 :مسلمانانو د تنازعو او جنګ جګړو نتاېجو او نقصاناتو ته اشاره کوي او فرمائي
اْصِِبُوْا ِإنَّ اّللها ماعا الصَّاِبرِينا  واأاِطيُعوْا اّللها واراُسولاهُ  با ِرحُيُكْم وا تاْذها ُلوْا وا ْفشا  واالا ت اناازاُعوْا ف ات ا

تنازعه او جګړې مۀ کوئ چې سست او )) او د خداے او رسول )ص( اطاعت وکړئ او 
 او استقامت او صبر وکړئ يسو شوکت او دبدبه له مېنځه الړه ششئ او ستا به يکمزور

 کوونکو سره دے (( استقامت صبر او  هچې خداے ل
  :يايتونو کښې فرمائ ٦٣و ا ٦٢او همدا رنګ د سورۀ انفال په      

يعاً مَّ  ْقتا ماا ِف األاْرِض َجِا َِبْلُمْؤِمِنْيا واأالَّفا باْْيا قُ ُلوِِبِْم لاْو أانفا كا بِناْصرِِه وا ْت باْْيا ُهوا الَِّذيا أايَّدا ا أالَّفا
ِكيٌم قُ ُلوِِبِْم وا  ُهْم ِإنَُّه عازِيٌز حا ن ا  لا ِكنَّ اّللها أالَّفا ب اي ْ

ې او د دے چې تۀ يې په خپلې او د مومنانو په مرستې سره تقويت کړ ذاتهغه  ،غه)) او ه
 که يهر څه چې د زمکې په سر د هپېدا کړ نو هغ په زړونو کښې يې مينه او الفت يهغو

 يالفت واچوې نو نه به دې کړې شو نه اومي په زړونو کښې يدې وې چې د دو خرچ کړي
الفت پېدا کړ او هغه توانمن او حکمت واال  مينه او په منځ کښې يوو خو خداے د هغو

 دے.((
ترمنېځ اتحاد  يڅرګنده خبره ده چې دا د زړونو تاليف، د ايماندارو نزدېکت او د هغو     

ګنې  يپه خاطر امکان لر ارتباط يتوجه او مکتب د او يووالے د ايمان، خداے پاک ته
دښمنان وو او له يو بل نه د  يهمدغه انسانان له بعثت نه مخکښې د يو بل وينې څښتونک

له يو بل سره سختې کينې، دښمنۍ او اوږدۀ اوږدۀ جنګونه لرل او د  يې په وجه يلرې وال
 يو بل وينې به يې تويولې.
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خيال ساتنه ده. په بله معنا يو بل  ارزښتونو ييو بل اصل د انسان يد وحدت او يووال     
په نړيواله سطح د  يتوګه د مومنانو، مسلمانانو، د مذهبونو او حت يعامل چې په عمل

 يارزښتونو باندې عمل او انسان يپه انسان يټولنو وحدت رامنځته کولې ش يانسان
زړۀ ، حرمت او يو ي. که په هر ځاے کښې عدالت، تقوا، مينه، مرسته، قربانيفضائل د

او يا به  يتوګه له منځه ځ ينو اختالفات، دښمنۍ، او جنګ جګړې په کل يئج شتوب را
او د يو بل  ي، بې تقوائي، بې انصافيد يو بل په حريم تير ،او که ظلم يډېرې لږې پاتې ش

. لکه ينو يقيناً چې جنګ جګړې او اختالفات به هم ډېر زيات و يلوټل وغېره واکمن و
 :يفرمائ ايت مبارک کښې ١د انفال سورت په  مجيد کښېخداے پاک په قران 

اُل ّلِلِه واالرَُّسوِل فاات َُّقوْا اّللها واأاْصِلُحوْا ذااتا بِْيِنُكْم واأاِطيعُ  اِل ُقِل األانفا وْا اّللها واراُسولاُه ِإن ياْسأالُوناكا عاِن األانفا
 ُكنُتم مُّْؤِمِنْيا 

نو ورته ووايه انفال له خداے او پېغمبر  يپوښتنه کو څخه د انفال په باره کښې )) له تا   
 وروڼو ترمنځکړئ او د هغو سره مخصوص دے نو بس د خداے له نافرمانۍ څخه ډډه و

جوړه کړئ او دخداے او پېغمبر اطاعت وکړئ  يدوست يچې په خپلو کښې اختالف لر
  که ايمان لرئ.((

      

صفت دے د اصالح، روغې  يچې يو انسانپه دې مبارک ايت کښې د تقوا له حکم نه پس 
 يچې که انسان يحکم شوے دے. نو له دې نه معلوميږ يد اوار وجوړې او د اختالفات

 .يروغه جوړه، يووالے او وحدت څه معنا نه لر يفضائل نه و
مبارک ايت کښې د د ايمان د خاوندانو دعا  ١٠په قران مجيد کښې د سورۀ حشر په 

 داسې بيا ن  شوے ده:

 الا َتاْعاْل ِف قُ ُلوبِناا ِغًّلا لِهلَِّذينا آماُنوا راب َّناا ِإنَّكا راُؤوٌف رَِّحيٌم وا 

پېدا مۀ کړې، اے پروردګاره! تۀ  او حسد له مومنانو سره کينه کښې)) او زمونږ په زړونو 
  مهربان او رحيم يې ((

خپلو مومنانو وروڼو له زړونو نه د  يچې د هغو يمومنان دلته له خداے پاک نه دعا غواړ
ټولنه باندې د محبت ، مينې او  يکينه او حسد لرې کړې چې دا چاره په ټوله اسالماړه 
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وحدت او يو والے کښې په خپلو  يې چې د هغو له امله يخلوص د واکمنۍ ښودنه کو
 . او داسې نور ډېر مبارک ايتونه.يرامنځته ش

نه مراد يو مذهب جوړول او نور مذهبونه چې له وحدت  دلته بايد دا خبره واضحه کړم     
دې  ياو حنف يدې شيعه ش ي، سنيدې معتزله ش ياو داسې نه ده چې اشعر يختمول نه د

ديوبندي دې برېلوي شي او اهل حديث دې اهل  ، حنبلي دې مالکي شييش يشافع
ه نه يواځې دا چې ګرانه ده بلکې يو يا د دې په اپوټه. ځکه چې دا چارهاو  طريقت شي

ده  او دا چاره پکار دي په انفرادي توګه هر کس خپله کړي او په تحقيق او  ناممکنه چاره
دښمنانو  يبلکې هدف د اسالم د سختو او ازل څېړنې سره د ځان لپاره يوه الره غوره کړي

په وړاندې  په مشترکاتو باندې په تکيې سره د مختلفو مذهبونو خاوندان له يو بل سره 
 .يو ټول مسلمانان په يو صف کښې اودرول دا ينزدې کول د

 نور فرقواو يا د  يچې د شيعه او سن يد ځينو په ذهنونو کښې دا خبره راش يکېدې ش     
مسائلو په وړاندې کولو سره د مسلمانانو ترمېنځ د وحدت له بهير  يترمېنځ د اختالف
. نو دلته يې سبب وګرځاو يا د ځينو د خاطر د خفه کېدو او يا د تفرق يسره اختالف ولر

 به د وحدت مفهوم او د هغۀ عواملو ته  يوه لنډه غوندې اشاره وکړم.
 يپه دې کښې شک نشته چې د ولسونو او ملتونو د ودې او ترقۍ يو عامل او د هغو     

پېوستون او يووالے ؤ او دے، هم هغه ډول چې د اوبو د څاڅکو په يو  د کاميابۍ راز
او د وړو وړو ويالو په يو ځاے کېدو  ييو ستر ډنډ او بند جوړيږ ځاے کېدو سره د اوبو

سره  ينو بس د انسانانو په اتحاد او يووال يسره يو لوے نهر او سېند په وجود کښې راځ
 يچې په کتلو ورته دښمن په ويره او وارخطائۍ کښې راځ يهم ستر ستر صفونه جوړيږ

مبارک ايت  ٦٠د سورۀ انفال په  يلط نشه وځاو تس ياو د هغۀ له ذهن نه د تل لپاره د تير
 :يکښې فرمائ

 تُ ْرِهُبونا ِبِه عاْدوَّ اّللِه واعاُدوَُّكمْ  
 رسۍ پهاو د خداے پاک  يولسونه د وحدت او يو وال يقرآن مجېد نه يواځې اسالم 

 :يې اتفاقۍ څخه منعې کوهر ډول تفرقې او باو له  يد منګولو ښخولوپه لور رابل باندې
رَُّقواْ وا ))  يًعا واالا ت افا  (( اْعتاِصُموْا ِباْبِل اّللِه َجِا

له عذابونو څخه يو عذاب  ياختالفات، تيت پرت توب او له يو بل سره دښمنبلکې 
 :يمبارک ايت کښې فرمائ ٦٥.او د سورۀ انعام په يګڼ
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اًَب مِهن  عاثا عالاْيُكْم عاذا اِدُر عالاى أان ي اب ْ يُِذيقا  ف اْوِقُكمْ ُقْل ُهوا اْلقا ُكْم ِشياعًا وا أاْو ِمن َتاِْت أاْرُجِلُكْم أاْو ي اْلِبسا
ُكم سا ب اْعضٍ  ب اْعضا  َبْا

و الندې په تاسو په سرونو او يا ستاسو تر پښچې س ي)) ووايه چې هغه د دې توان لر 
( او  ي) په تفرقه کښې مو واچو ييا تاسو ډلې ډلې کړ يتاسو باندې عذاب نازل کړ

 ((  يب په ځينو نورو وڅکد ځينو عذا سوستا
او ورورولۍ په حقله د قرآن مجيد د ايتونو په تائيد  يد مسلمانانو د وحدت، يووال      

چې د خداے ګران رسول  يچې دا پته ترې لګيږ يکښې ګڼ شمېر حديثونه هم وجود لر
 او وحدت لپاره څومره اندېښمن ؤ ي)ص( د مسلمانانو د يووال

 مائي:د خداے ګران رسول )ص( فر
مثل املؤمنْي ِف توادههم وتعاطفهم وترامحهم مبنزلة اجلسد إذا اشتكى منه شي تداعى له سائر اجلسد  

ى مخ ( )) د نړۍ ټول مسلمانان د يو بل  ٢٧٠ټوک  ٤)مسند احمد بن حنبل  َبلسهر واحلمه
و ن يچې که په هغو کښې يو اندام ودرديږ يټول په مثال د يو بدن د ياو دو ياندامونه د

 (( ينور ټول اندامونه به هم متاثره کيږ
چې يو کس چې شاس بن قېس نومېدو چې د  يد ياو نور کتابونو راوړ يسيوط     

جاهليت په زمانه کښې ستر شوے ؤ له مسلمانانو سره يې په سينه کښې د حسد او کينې 
اوس او  چې د مسلمانانو د دوو لويو لويو قبيلوځوان يې ولمسوۀ  ياور بلېدۀ يو يهود

راغے او دواړو قبيلو ترمېنځ يې د  ي. دغه ځوان يهوديترمېنځ اختالفات پېدا کړخزرج 
ترمېنځ يې د فتنې اور بل کړ ان تر  يجاهليت د وختونو هغه جنګونه راياد کړل او د هغو

دې چې د دواړو قبيلو مسلمانانو د يو بل په خالف تورې راووېستې او د جنګ لپاره يې 
 ل. خو کله چې د خداے ګران رسول )ص( له دې قضيې نه خبر شو نو له ځان صفونه جوړ کړ

سره يې يو شمېر انصار او مهاجر واخېستل او د جنګ ځاے ته يې تشريف يوړۀ او وې 
، أبدعوى اجلاهليهة وأًن بْي أظهركم؟ بعد إذ هداكم اّلله إَل اإلسًّلم  فرمايل: َي معشر املسلمْي اّلله اّلله

قطع به عنكم أمر اجلاهلية، واستنقذكم به من الكفر، وألهف به بينكم، ترجعون إَل ما  وأكرمكم به، و 
)) اے مسلمانانو ايا خداے مو هېر کړے دےاو د جاهليت د وخت  كنتم عليه كفهار

شعارونه وائئ سره له دې چې زۀ ستاسو ترمېنځ موجود يم. له دې نه پس چې خداے پاک 
يت کړئ او تاسو ته يې ارزښت درکړ او د جاهليت د وختو تاسو د اسالم د نور په لور هدا
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ترمېنځ يې مينه او  سوفتنې يې له جرړو نه ووېستې او له کفر نه يې خالص کړئ او ستا
 جوړه کړه تاسو بيا غواړئ چې د کفر په لور ستانۀ شئ.((  يورورول

دسيسه ده  يشېطانچې دا فتنه يوه  لد رسول اکرم )ص( د وېنا په اثر متوجه شو يهغو      
او وسلې يې په زمکه کېښودې او په داسې حال  نو بس په خپل کار باندې پښېمانه شول

له اوښکو نه ډکې وې يو بل ته ورغاړه وتل او يو بل يې ښکل کړل  يې کښې چې سترګې
 ونو ته ستانۀ شول.راو د رسول اکرم )ص( په ملګرتيا خپلو خپلو کو

 ٣٦٨ټوک  ١مخ، فتح القدير  ٣٢ټوک  ٤امع البيان، مخ، ج ٥٧ټوک  ٢)الدرالمنثور  
 ٣٨٧ټوک  ٢مخ، السيره النويه  ١٤٩ټوک  ١مخ ، اسد الغابه  ١٤ټوک  ٤ يمخ، االلوس

او داسې نور ډېر مبارک حديثونه دي چې د مسلمانانو ترمېنځ د اتحاد، اتفاق،  مخ (
 مينې  او ورورولۍ درس ورکوي.

چې ايا د خداے د ګران  يپه ذهن کښې دا پوښتنه پېدا شدلته به خا مخا د لوستونکو      
توګه هم  يپه عمل او وفادارو صحابه کرامو )رض(  پاکو اهلبېتو )ع( يد هغو ،رسول )ص( 

او اتحاد لپاره کار کړے دے؟ نو عرض به وکړم چې وړومبے به په  يد مسلمانانو د يو وال
ډه کتنه وکړو. دا يو منل شوے دې حقله د خداے د ګران رسول )ص( کردار ته يوه لن

او بيا په ښو خلقو کښې هم د  يحقيقت دے چې په هر دور کښې ښه او بد خلق موجود و
هر چا خپل خپل مقام دے يعنې له يو فېصد نه واخلې تر سل فېصده پورې مختلف 

او همدا رنګ د دې په اپوټه بد خلق هم ځانته خپل  يښه خلق موجود و يلرونک يفېصد
خلق  يلرونک ياو هماغه ډول له يو فېصد نه واخلې تر سل فيصده پورې بد يلر خپل مقام

 يچې د خداے د ګران رسول )ص( دور هم له دې نه مستثن يټولنه کښې موجود و هپه هر
او مونږ ټول  موجود وونه دے او په هغه دور کښې هم په همدغه مقدار سره ښه او بد خلق 

مونږ په تاريخ کښې لولو چې د رسول اکرم )ص( په دور لکه  په يوه تله کښې نه شو اچولې
کښې يا له هغوي نه پس په ډېرو مسلمانانو باندې  د جرمونو په سزا کښې حدونه ختلي 
دي، ځينې متقيان وو، ځينې عالمان وو ځينې جاهالن وو، ځينو به د رسول اکرم )ص( هر 

مونږ په هيڅ يو دور کښې ې حکم منلو ځينو به يې په ځينو کارونو اعتراضونه کول يعن
چې د خداے د ګران رسول )ص( په دور کښې  يبرابر نه شو ګڼلې او حت ټول مسلمانان

منافقان هم ډېر زيات وو او ډېر داسې کسان وو چې په ظاهره به يې د ايمان او مسلمانۍ 
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دعوا کوله خو په مېنځ کښې به منافقان وو لکه په قرآن مجيد کښې خداے پاک  په يو 
 :ياے کښې په دې حقله فرمائځ

ْوِم اآلِخِر واماا ُهم مبُْؤِمِنْيا  َِبْلي ا  ايت( ٨)سورۀ بقره واِمنا النَّاِس مان ي اُقوُل آمانَّا َِبّللِه وا
مونږ ايمان راوړے دے په خداے باندې او  يچې وائ ي)) او له خلقو څخه داسې کسان د

 اوړے (( هډو ايمان نه دے ر يد قيامت په ورځ باندې خو دو
لکه په  يد ياو په قران مجيد کښې خو ځاے په ځاے اکثر کسان بې ايمانه ښودل شو

 :يچې فرمائ يقران مجيد کښې په ډېرو ځايونو کښې د دا ډول جملې مخې ته راځ
) يعنې  ًًّل (())فاًّلا يُ ْؤِمُنونا ِإالَّ قاِلي (( يا ي)) يعنې اکثر بې ايمانه د ))باْل أاْكث اُرُهْم الا يُ ْؤِمُنونا (( 

لا ِكنَّ أاْكث ارا النَّاِس الا يُ ْؤِمُنونا ((ډېرو کمو خلقو ايمان راوړے دے ((  يا  ) يعنې اکثرو خلقو  ))وا
انا أاْكث اُرُهم مُّْؤِمِنْيا )) ايمان نه دے راوړے ( او دغسې  ) يعنې اکثريت مومنان نۀ وو (  ((واماا كا
ور کښې مومنان کسان کم وي او بې ايمانه مطلب دا چې په هر دنور ډېر مبارک ايتونه.

زيات وي دا روش له ازل نه راروان دے او روان به وي ځکه ځې قرآن مجيد هيڅ يو ځاے 
کښې د اکثريت ستائېنه او تعريف نۀ دے کړے بلکې غندنه او مذمت يې کړے او 

 دي. ، جاهل او درغل ښودلياکثريت يې بې ايمانه
دالئلو په رڼا کښې وېلې شو چې د خداے پاک د ګران  نو مونږ اوس د قران مجيد د دې

کول او د  يرسول )ص( په زمانه کښې هغه کسان چې په خوله يې ځانونه مسلمانان معرف
عبادتونو او د ايمان په اظهار کښې له هر چا نه وړاندې وړاندې وو خو پټ  ياسالم ظاهر

دے نو منافقان اکثر  په زړونو کښې يې منافقت ؤ او د پټو زړونو مالک يو خداے
په  يخپل ګران پېغمبر )ص( ته يې هم ټول منافقان نه د يخداے پاک ته معلوم وو او حت

 :يلکه په قران مجيد کښې خداے پاک په يو ځاے کښې فرمائ يګوته کړ
اقِ  ِديناِة ماراُدوا عالي الِنفا ولاُکم ِمنا االاْعراِب ُمناِفُقونا وا ِمْن ااْهِل اْلما هم، )) ِماْن حا ُهْم َناُْن ن اْعلاما  ال تاعلاما

ُم ماراتاْْيِ ُثُا يُرُدْونا إيل عاذاٍب عاِظْيٍم ((  نُ عاِذِبا  سا
او د  يمنافقان د ي)) ) اے رسوله!( له اعرابو څخه څه خلق چې ستا په خواو شا کښې د

، ته يمدينې له اوسيدونکو څخه هم يو شمېر خلق په خپل منافقت سخت پابند د
دوه ځل سزا کړو،  يه هغوب ښه پيژنو، ډير زر ينه پيژنې خو مونږ هغو ي( هغو)پيغمبره 

 بيا به د ستر عذاب په لورې شړل کيږي ((

(c) ketabton.com: The Digital Library



چې د خداے د ګران رسول )ص(  يله دې مبارکو ايتونو څخه مونږ ته دا خبره په ډاګه کيږ
م ټول په زمانه کښې په هغو کسانو کښې چې ظاهراً يې اسالم قبول کړے ؤ او د اسال

او برمال به يې د اسالم اظهار کوۀ خو په  يې له نورو نه زيات په ځاے راوړل احکام به
خپل ګران حبيب )ص( ته هم نه  يزړونو کښې يې نفاق ؤ ډېر زيات وو چې خداے پاک حت

 څخه يوو او بيا د خداے ګران رسول )ص( له هغو ياو ځينې يې ورته ښودل يوو ښودل
د عبداهلل بن ابۍ په شان يو څو تنه کسان عامو خلقو ته  ي ووچې خداے پاک ورته ښودل

د يو شمېر  له هغو منافقانو څخه چې خداے پاک ورته ښودلي وو وښودل او بيا يې
حضرت خذيفه )رض( ته ورکړ او هغه هم هغه کسان  يلېسټ يواځې يو اصحاب ومنافقان

وو چې د تبوک په جنګ کښې يې د خداے د ګران رسول )ص( د شهيدولو او په مدينه 
)ع( د شهيدولو سازش جوړ کړے ؤ چې بيا د خداے پاک په فضل او  يکښې د حضرت عل

سره  )ع( او څو تنو وفادارو صحابانو په هوښيارۍ يد رسول اکرم )ص( او حضرت عل
ناکام شو. او رسول اهلل )ص( حضرت خذيفه منعې کړې ؤ چې په ټول عمر کښې به د دغو 

چې خداے پاک خپل  يمنافقانو لېسټ چا ته نه څرګندوې. دا هر څه په داسې حال کښې د
اِهِد اْلُكفَّارا چې :  يپه قران مجيد کښې حکم ورکو ته ګران رسول )ص( ا النَِّبُّ جا َيا أاي ُّها

ِصيُ وااْلمُ  بِْئسا اْلما نَُّم وا ها  ايت (  ٧٣) سورۀ توبه  نااِفِقْيا وااْغُلْظ عالاْيِهْم واماْأوااُهْم جا
 يوکړه او د دو ي)) اے رسوله! له کافرانو او منافقانو سره جهاد وکړه او ورباندې سخت

 ځاے دوزخ دے چې ډېر زيات بد ځاے دے ((
په ټول عمر کښې  يانې ته وګورو نو هغوخو چې کله مونږ د خداے د ګران رسول )ص( زم

يو ځل هم له منافقانو سره جهاد نه دے کړے. نو نعوذباهلل داسې نه ده چې ګينې رسول 
او هغه  ياکرم )ص( د خداے پاک دا حکم نه دے منلې بلکې د اسالم د جنګ څه اصول د

و ستا په سيمه ااو په تا  ياوچته کړ يدا چې هر کله چا ستا په خالف توره او وسله نه و
له  يله يو کافر سره وجنګېږ ينو تر هغې پورې اجازه نشته چې حت کړے ييې تېرے نه و

 . يجنګونه د يکافرانو سره هم د رسول اکرم )ص( ټول جنګونه دفاع
نو د دې ايتونو په رڼا کښې مونږ په دې پوهېږو چې له هر څه نه زيات خداے پاک چې رب 

چې ټول  يے او د مسلمانانو ترمېځ اختالفات نه غواړالعالمين دے څومره مهربان د
ښودل او بيا د خداے ګران رسول )ص( چې رحمت  منافقان يې خپل ګران حبيب ته و نۀ

نو د يو څو تنو نه  يچې امت يې تيت پرت ش ياللعالمين دے څومره رحيم دے او نه غواړ
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ه و نه ښودل او د تبوک وو عام امت ت يعالوه يې هغه منافقان چې خداے پاک ورته ښودل
حضرت خذيفه ته  يمنافقان يې يواځې يو اصحاب يد جنګ په الره کښې سازش کوونک

 يوروښودل او هغه يې په سختۍ سره منعې کړو چې بل چا ته به يې نه څرګندوې چې حت
هغه لېسټ ما ته وښيه خو  د منافقانو حضرت عمر )رض( ورته يوه ورځ ډېر په قهر شو چې

کوټ انکار وکړ چې زۀ د خداے ګران رسول )ص( د نومونو له ښودلو نه منعې هغۀ ورته س
 کړې يم. 

او يو راز وۀ او د  ينو بس دا د خداے پاک او د هغۀ د ګران رسول )ص( حکمت عمل      
چې ټول منافقان يې څرګند نه کړل ځکه  او هدف ؤ د ساتلو موخه يامت د اتحاد او يو وال

افقان څرګند کړې وې يا لږ تر لږه د خداے ګران رسول )ص( چې که خداے پاک ټول من
د کافرانو په ځاے  بيا نو چې خداے پاک ورته ښودلي وو څرګند کړې وې هغه منافقان 

يو وختونو کښې به د اسالم نبه ټول جنګونه د مسلمانانو ترمېنځ وو او په هم هغو وړومب
 فاتحه لوستې شوې وه.

خبره ده چې د  يپه ذهنونو کښې پېدا کېدل يوه طبيع همدغه رنګ دا پوښتنه هم     
خداے د ګران رسول )ص(  له رحلت نه پس څنګه د مسلمانانو ترمېنځ اختالفات پېدا 

جنګونه  کسانو )ع( سره د نورو يشول بيا وروسته ولې جنګونه په تېره بيا له حضرت عل
حضرت علي )ع( چې د او په تېره بيا  اتحاد ونکړو؟ ياو  ولې هغو يد يرامنځته شو

نو عرض به  خداے د ګران رسول )ص( اهلبېت دے ولې له مسلمانانو سره جنګونه وکړل
)ع(  يوکړم چې تر څو پورې د رسول اکرم )ص( له رحلت نه پس له خلفاؤ سره د حضرت عل

هغه اختالفات  نو صحيح ده چې ځينې اختالفات وو خو  د ځينو اختالفاتو خبره ده
)ع( اکثر کوشش کړے دے چې دغه  يحضرت عل ته نۀ دي وتلي لکه جنګونو او جګړو

په  ياو د امت د اتحاد او يووال ياو خبره جنګ جګړو ته و نه ځ ياختالفات زيات نه ش
 لکه خاطر يې ټول اختالفات شا ته وغورزول او له صبر او زغم نه يې کار واخېست

)ع( ته  راغے  يسفيان حضرت علد اول خليفه له جوړېدو نه پس ابو  حضرت ابوبکر )رض(
او ورته يې وويل چې له تا نه د خالفت حق واخېستے شو نو زۀ حاضر يم چې ستا د حق د 

 )ع( ورته په يحاصلولو لپاره مدينه له سورو او پياده ځواکونو نه ډکه کړم خو حضرت عل
ے يې؟ (( ځواب کښې وفرمايل: )) دا تۀ له کله راهسې د اسالم خېرخوا جوړ شو يو منطقي

او دغه شان په خپل حکمت سره يې د مسلمانانو ترمنېځ له وينې بهېدنې څخه مخنيوے 
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چې د درې واړو خليفه ګانو په دور کښې  يتاريخ پاڼې ګواه د يوکړ. همدا رنګ د اسالم
)ع( ته به يې رجوع کوۀ او  يته څه مشکل رامنځته شو نو حضرت عل يچې کله به هم هغو

 يپه خلوص او ايماندارۍ سره صحيح مشورې ورکولې د هغو هغۀ به هم ورته ښه
حضرت عمر  )ع(  دويم خليفه يالرښوونه به يې کوله همدا وجه ده چې کله به هم حضرت عل

مسئله به يې ورته حل کړه نودويم  ياو شرع يته الرښوونه وکړه او يوه ګرانه قضائ )رض(
نه وې نو عمر به هالک  يعل کَ عُمَر (( يعنې کهلِهَلَ يخليفه به بيا بيا ويل چې )) لَو ال عَلِ

 نومخ وغېره (  ٣٣٠ټوک،  ١مخ، اعيان  ١١٠مخ، ارشاد  ٣٦٥ټوک،  ٢)مناقب  شوے ؤ
د پېغمبراکرم )ص( د يو اهلبېت په  )ع( يچې حضرت عل يدا خبره په ډاګه کيږ يوه له دې نه

يې د ذاتي ګټې  توګه يکللپاره کار کړے دے او په  يهر وخت د مسلمانانو د يووال  حېث
صحابه کرامو هم د خداے د ګران  اود اسالم ګټه او فائده په نظر کښې لرلې ده. په ځاے

رسول )ص( د اهلبېتو )ع( په غالمۍ فخر او وياړ کړے دے لکه د حضرت عمر )رض( د 
زوے عبداهلل بن عمر )رض( او د حضرت امام  علي )ع( د زوے حضرت امام حسن )ع( چې 

بله ترې   حضرت عمر )رض( يې په غالمۍ فخر کړے ؤو هغه واقعه مشهوره ده چې واړۀ و
)ع( د خالفت، حکومت او سياست  يچې هر کله خپله حضرت عل دا خبره هم په ډاګه کيږي

وو او د اسالم د ښيګړې او د مسلمانانو د اتحاد او يو  يټول اختالفات شا ته غورزول
) چې د هغوي په خطبو کښې چې  صيبت زغملے دےد ساتلو لپاره يې هر غم او م يوال

نو اوس په مسلمانانو کښې  ارواښاد حمزه بابا يې ترجمه کړې ده دا خبره څرګنده ده (
)ع( او نورو اهلبېتو )ع( سره د مينې په نامه  يپکار چې له حضرت عل يځينو خلقو ته نه د

 او د ياو بد رد ورته ووائ يخداے مۀ کړه له نورو دريو خليفه ګانو )رض( سره کينه ولر
نو څوک چې داسې کوي هغه د اهلبېتو )ع( په  يله ځانه جدا وګڼ ځينو اصحابانو پېروکار

چې  ينورو ته پکار د دغه شان نۀ او الره نۀ دے هسې په خوله ځان د هغوي پېروکار ګڼي
ه پاکو د ګران رسول )ص( ل مۀ کړه  خداے له دريو خليفه ګانو )رض( سره د مينې په نامه

د فقهې  يد اهلبېتو )ع( مينه والو او د هغو او  يا ياهلبېتو )ع( سره بغض او کينه ولر
 چې څوک داسې کوي هغه د ياو له ځانه يې جدا وګڼ يمنونکو ته غلط نسبتونه ورکړ

نړيوال  اسالم دښمن او شيعه دے او نۀ سني دے بلکې د نۀ))امام خمېني په قول  ارواښاد
چې دا ټولې چارې د مسلمانانو د تباهۍ، بربادۍ او  و نوکر دے ځکهاستکبار اېجنټ ا
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تنزلۍ سبب ګرځې او نن د مسلمانانو د ذوال او پرله پسې ماتو همدا سبب دے چې په 
 .يخپلو کښې سره يا په خپله او يا د غېرو قوتونو په اشاره الس او ګريوان د

و جنګونو کښې مقابل لورو په په دور کښې په درې واړ )ع( يحضرت عل د دغه شان     
هغوي باندې لښکر کشي کړې او په جنګ کښې يې پرې وړومبي شوي دي او د هغۀ ټول 

د جمل، صفېن او نهروان  په جنګونو کښې د هر يو جنګ له  جنګونه دفاعي وو او حتي
 يځ د جنګونو د مخنيوشروع کېدو نه مخکښې د روغې جوړې او د مسلمانانو ترمېن

حضرت علي )ع( لکه د جمل له جنګ نه مخکښې  يد يکوششونه کړ کچه بې يې لپاره
 ياهلل عنهم حضرت ب يځينې اصحابان لکه صعصعه بن صوحان او عبداهلل بن عباس رض

اهلل عنهم ته سره د يو خط ولېږل چې له جنګ څخه  يعائشې، طلحه او زبېر رض يب
 ١٦٧و نه منله  ) الجمل  يوخو هغ ياو په خبرو اترو سره النجه ختمه کړ يمخنيوے وکړ

قران  يمخ ( همدا رنګ د جنګ په ورځ يې هم له جنګ نه مخکښې )) مسلم (( نومې اصحاب
ته وړاندې کړه او ورته ووايه: ))  يته ولېږۀ او ورته يې وفرمايل: قرآن هغو يپه الس هغو

د  ، له خدايه اويريږئ او يدا قرآن به زمونږ او ستاسو ترمېنځ فېصله کوونکے ش
)ع( حکم ومنۀ هم هغه شان  يمسلمانانو د وينې حفاظت وکړئ (( هغه ځوان د حضرت عل

د دغه ځوان هغه الس پرې کړ چې قران مجيد يې پرې نيولے ؤ او هغۀ په  ييې وکړ خو هغو
يې هغه بل الس هم پرې کړ او بيا يې شهيد کړ ) مروج  يونيوۀ او هغو قرآن مجيد بل الس

نه تر  ٥٠٩ټوک له  ٤ يمخ، تاريخ طبر ١٨١، الجمل للمفيد مخ ٣٦١ټوک  ٢الذهب، 
نه مايوسه نه شو او د  ي)ع( بيا هم د مسلمانانو له يووال يمخونه ( خو حضرت عل ٥١١

ته د وعظ لپاره  يهغو يې حضرت عمار ياسر )رض( يپېغمبر اکرم )ص( مشهور صحاب
عائشې )رض( ته  يب يب ولېږۀ هغۀ د جمل لښکر ته وعظ شروع کړ او بيا يې ځان حضرت

ورسوۀ او ورته يې نصيحتونه کول خو له ګېر چاپېره پرې د غشو باران شروع شو نو 
 )ع( په لښکر يمجبوراً يې ځان واپس راورسوۀ او د جمل لښکريانو بيا د حضرت عل

يې څو تنه  ي)ع( له لور يحمله شروع کړه او د حضرت علعامه  په غشو او نېزو سره  باندې
جنګ حکم  ي)ع( هم مجبوراً خپل لښکر ته د دفاع يکړل  او دغه شان حضرت علشهيدان 

 او بيا د جنګ له ختمېدو نه پس يې هم  (مخ ١١١ټوک  ٩الحديد  يورکړ.  )  شرح ابن اب
په  ته يو لړ نصيحتونه وکړل او ام المومنين حضرت عائشه بي بي )رض( حضرت علي )ع(
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ر چې په جنګ کښې د حضرت علي )ع( ملګر ے ؤ د وروډېر احترام او عزت سره د هغې 
 او د يو شمېر ښځو سپايانو په حفاظت کښې مدينې ته ولېږله.

ته  ي)ع( په کرتونو د شام وال يهمدا رنګ د صفېن له جنګ نه مخکښې هم حضرت عل
 يخو هغۀ و نه منله او د حضرت عل يلېږل چې د وخت د خليفه حکم ته غاړه کېږد يپالو

د جنګ له شروع کېدو نه  ييې ستر لښکر د حملې لپاره اماده کړ. او حت)ع( په خالف 
)ع( درې اصحابان بشير بن عمرو، سعيد بن قېس او شبث بن  يمخکښې هم حضرت عل

د  يخو هغۀ د هغو يته ولېږل چې نصيحت ورته وکړ ياهلل عنهم د شام وال يرض يربع
وړانديز و نه منۀ او ورته  يخنيوروغې جوړې او د مسلمانانو د وينې له بهېدو څخه د م

: )) پاڅئ زما له مخې نه لرې شئ چې زما او ستاسو ترمېنځ فېصله به يواځې يې وويل
حضرت  مخ ( همدا رنګ ١٨٧مخ، وقعه صفېن  ٢٨٥ټوک  ٣(( ) کامل ابن اثير  يتوره کو
 بن حاتم، يزيد بن قېس، شبث بن ييوه موده پس يې بيا بل پالوے چې په عد علي )ع(

و نه منۀ او  ياو زياد بن خصفه باندې مشتمل ؤ د روغې جوړې لپاره ولېږۀ خو هغو يربع
لښکر باندې د مخالفينو له  خپل جنګ په حضرت علي دلته هم خپل دفاعي دغه شان

 .حملې نه پس شروع کړ
ته ډېر  ي)ع( هغو يدغه شان له خوارجو سره د نهروان له جنګ نه مخکښې هم حضرت عل

چې د قرآن مجيد کوم ايتونه د خپل  کړل او ورته يې وفرمايل چې تاسونصيحتونه و
غلط کوئ او ډېر يې د  او تعبير يې تفسير حقانيت لپاره وړاندې کوئ هغه حق دي خو

له جنګ کولو نه منعې کړل خو له بده مرغه د  يې يد پوهولو کوشش وکړ او هغو يهغو
ريځ کښې دومره سخت او اورپکي او په خپل د ؤ ذهن داسې اوچ کړس جوړ شوے يهغو

)ع( او د هغۀ پېروکار اصحابان )رض( کافران او واجب القتل  يحضرت عل يچې هغو وو
او چې  مخ (  ١٢٧ټوک  ١ګڼل او د هغۀ په خالف يې جنګ جهاد ګڼلو. )االمامه والسياسه 

ول، د چرته به يې هم د حضرت علې پېروکار په الره کښې نيول نو سرونه به يې ترې پرې ک
هغوي قافلې به يې لوټلې او هغه به يې د غنيمت مال ګڼلو. او باالخره د نهروان په مېدان 
کښې يې د حضرت علي او د هغۀ د ملګرو په خالف لښکر د هغوي په قول د جهاد لپاره 

 تيار کړ.
 ي)ع( د مسلمانانو ترمېنځ د تفرقې د مخنيو يد جنګ په مېدان کښې هم حضرت عل خو 

ته د  يعامر قبيلې يو ځوان يې قرآن مجيد په الس هغو يششونه وکړل او د بنلپاره کو
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ابن اورول او شيهد يې کړ ) شرح  يپه هغۀ باندې غش يغې جوړې لپاره ولېږۀ خو هغورو
مخ ( همدا رنګ د رسول اهلل )ص( مشهور اصحابان حضرت ابو  ١٢٩ټوک  ٤ ابي الحديد

ته د نصيحت لپاره د امن له  ينهم يې هم هغواهلل ع ياو قېس بن سعد رض يايوب انصار
او ورورولۍ ته راوبلل ) االمامه  يې امن، سولې، مينې يسپين بېرغ سره ولېږل او هغو

 ٨٥ټوک  ٥ يمخ، تاريخ طبر ٣٤٥ټوک  ٣مخ، کامل ابن اثير  ١٢٨ټوک  ١والسياسه 
د غشو له باران او  )ع( په لښکر باندې يمخ ( او باالخره دلته هم د خوارجو لخوا د امام عل

حملې نه پس جنګ وشو او په دې مرحله کښې هم د مسلمانانو د اتحاد لپاره د حضرت 
 کوششونه کامياب نه شول.  يعل

)ع( نه پس حضرت امام حسن عليه السالم هم د مسلمانانو د  يهمدا رنګ له حضرت عل
يا يې هم هغه د مخالف طرف د خوښې په شرائطو سوله وکړه خو ب ياتحاد په خاطر حت

چې له مدينې نه د کوفې په لور سفر شروع کوۀ نو  شهيد کړو. همدا رنګ امام حسېن )ع(
ورته بې شمېره خطونه راولېږل چې  يد کوفې د خلقو په بلنه روان شوے ؤ يعنې هغو

زما د تګ  راشه مونږ ستا په الس بيعت کوو او امام چې هم روانېدو نو اعالن يې وکړ چې
 يزۀ د خپل نيکۀ حضرت محمد مصطف  د چا په خالف خروج نۀ دے بلکې مقصد جنګ او

د کوفې په  عن المنکر لپاره خروج کوم او ي)ص( د امت د اصالح او امر بالمعروف او نه
له ځان سره د لښکر بوتلو په ځاے ښځې ماشومان او يو څو ځوانان  يې لور په سفر کښې

د کربال په مېدان   يبيا يې حت يه نيت ځچې د جنګ پ يواخېستل چې دنيا دا و نه وائ
هم و  يلښکر د پوهولو او حق ته د رابللو ډېر کوششونه وکړل خو هغو يکښې هم  د يزيد

نه منل او هغه زرګونه لښکر په دوه اويا يا کم و زيات کسانو باندې چې اکثر پکښې 
. لکه منځته شوهپاکې مېرمنې او ماشومان وو حمله وکړ  او د کربال هغه ستره غمېزه را

 خان د کربال د جنګ په حقله وائي: يارواښاد غن
 جنګ په تاج ؤ نه په تخت ؤ       جنګ په حق د سړيتوب ؤ

هغۀ د زوے امام زېن العابدين )ع( ژوند د  دغه شان که مونږ د امام حسېن )ع( نه پس
تې واکمنانو لخوا ورباندې سخ يپه داسې حاالتو کښې چې د يزيد يوګورو نو هغو

نظام ته غاړه اېښودې وه نو د وخت امام  يپابندۍ وې او خلقو مجبوراً او له ويرې يزيد
ټول  يبلکې هغو يهڅول يپه خالف نه د يا د حکومت د منونکو  هيڅکله خلق د حکومت

عمر په عبادتونو، دعاګانو او خداے پاک سره په راز او نياز کښې تېر کړ او په داسې 
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ر او تحرير يې پابندۍ وې په خپلو دعاګانو او مناجاتو سره د حاالتو کښې چې په تقري
ته يې نقصان نه دے رسولے  يامت الرښوونه کوله او د مسلمانانو ترمېنځ اتحاد او يووال

نه پس د خداے د ګران رسول )ص( د کورنۍ د نورو امامانو  يهمدارنګ که له هغو
هيڅکله د اقتدار او خالفت  يوچې هغ يژوندليک ولولو نو دا خبره پکښې په ډاګه کيږ

دې خبرې د  په خاطر د مسلمانانو ترمېنځ اختالفاتو او جنګ جګړو ته لمن نه ده وهلې. او
ُوْا : يفلسفه دا ده چې لکه قرآن مجيد کښې خداے پاک فرمائ َّتَّ يُ غايِه ْوٍم حا ِإنَّ اّللها الا يُ غايِهُ ماا بِقا

ترڅو  ييعنې خداے پاک د يو قوم حالت تر هغه نه بدلو (ايت  ١١) سورۀ رعد  ماا َبِانْ ُفِسِهمْ 
وخته ه تر هغ . نو بس اهلبېتو امامانو هميچې يو قوم خپله د ځان حالت بدلول نه غواړ

له ځانه  يچې امت خپله له ظلم او بربريت څخه د خالصون لپاره خواهش نه دے کړے هغو
ړے او د مسلمانانو د اتحاد او د حالت د بدلون لپاره وسله وال کوشش نه دے ک يد هغو

اتفاق د برقرار ساتلو لپاره يې د خداے د ګران رسول )ص( صحيح تعليمات خلقو ته 
نه يې د الرښوونې خواهش  يده چې له هغواو د هغو کسانو الرښوونه يې کړې  يرسول

 يتاريخ مطالعه وکړ يخلوص سره د اسالمانېداره توګه اوکه سړے په غېر ج کړے دے.
پاکو اهلبېتو  يچې د خداے ګران رسول )ص( او د هغو يحقيقت پرې واضحه کيږ نو دا

 يحده کوششونه کړ ي، اتحاد او ورورولۍ لپاره تر اخير ي)ع( تل د مسلمانانو د يووال
په خالف په جنګ کښې  مسلمانانوهيڅکله د  د رسول اهلل )ص( اهلبېتو )ع(  او يد

 وړومبيتوب نه دے کړے.
چې  ي)ع( فرياد نن هم د تاريخ په فضا کښې انګازې کو يعل همدا رنګ د حضرت

كم والفرقة، فإنه الشاذه من الناس  وألزموا السواد األعظم، فإنه يد اّلله : يفرمائ على اجلماعة، وإَيه
 يټولنې سره ملګر يتوګه له اسالم يپه الزم ))... للشيطان، كما أنه الشاذه من الغنم للذئب

او له تفرقې نه ډډه وکړئ ځکه چې  يالس تل له جماعت سره وشئ ځکه چې د خداے پاک 
(( ) نهج  يلکه څنګه چې د ګډو وړه رمه د ليوۀ په نصيب کيږ يوړه ډله د شېطان نوړۍ کيږ

 ١٢٧رقم  ١٤٨الصالح  يلصبحاالبالغه 
وعليكم َبلتواصل و : يفرمائ )ع( يحضرت عل ليک کښې لولو چې ٤٧د نهج البالغه په 

 او پېوستون لپاره کوشش وکړئ يو بل ته  ي)) د يووال كم و التدابر و التقاطعالتباذل وإَيه 
له مخ اړولو او له يو بل سره د تعلق له پرې کولو  نه او بخښنه وکړئ او له يو بل يمعاف

 ((څخه ډډه وکړئ.
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په دې کښې هيڅ شک نشته چې مونږ په يو داسې دور کښې ژوند کوو چې ټول           
 ياو په تېره بيا په ايران کښې د اسالم يد يسالم د نابودۍ لپاره يو ځاے شودښمنان د ا

انقالب له کاميابېدو نه پس او د دغه انقالب د مشرانو لخوا د نړۍ د مسلمانانو د اتحاد 
مکاره او ستره يې  يلپاره د هلو ځلو له زياتېدو سره سم د اسالم دښمنانو چې مشر

هېوادونو باندې د خپل تسلط د پېدا کولو او د ايران د  يپه اسالم يه کوشېطانه  امريک
جمهوريت د بدنامولو او د ايران د ملت او نورو مسلمانو ملتونو ترمېنځ د  ياسالم

او له نړيوال ډګر نه د اسالم په  ياختالفاتو فاصلې او کرکې پېدا کولو په لټه کښې د
سي ، رسانه اي او جاسو ي، فوځياو اقتصاد يختمولو کښې يې له خپلو ټولو سياس

چې )) د تمدنونو جنګ (( تر عنوان الندې کتاب کښې  يې ياو اخل وسائلو نه کار اخېستے
نې ماڼۍ ستر نظريه پرداز او سټراټيجسټ نوې طرحه د دې ياو سپ يد مشهور يهود

اے د يو مرستيال ډاکټر  يآئ يمطلب تائيدونکې ده. او همدا نظريه د امريکې د س
)) يعنې  A Plan to divis and desnoylte theologyنظريه چې په  مائېکل برانټ

: يتر عنوان الندې کتاب کښې راغلې ده وائ (( مکتبونو د جدائۍ لپاره يوه نقشه يد اله
په خالف منظم  ؤ د شيعه يهغو يپکار د ي)) هغه کسان چې له شيعه ؤ سره اختالفات لر

دې له  ياو هغو يدې پراختيا ورکړې شاو د شيعه کافر کېدو ته  ياو مضبوط کړې ش
 (( يپه خالف دې له نفرت نه ډک مواد وليکل ش ياو د هغو يټولنې څخه جدا کړې ش

داسې يو وخت کښې له نورو ټولو وختونو نه زيات مسلمانان وحدت  په نو په دې بنياد     
  يته اړتيا لر

د لېبرالنو مشر ؤ او څلور پورې  ١٨٩٨نه تر  ١٨٠٩انګرېز سياستوال ګلېډسټون له      
: )) تر هغه وخته چې قران د مسلمانانو په يځل د برطانيې وزيراعظمۍ ته رسېدلے ؤ وائ

او نه د امنيت احساس  يکولې په شرق باندې تسلط پېدا کړ ينه ش يورپ يالسو کښې و
بن ګوريون هغه کس دے همدا رنګ   مخ( ٣٩مفترق الطريق   ي(( )االسالم عل يکولې ش

په صهيونېسټ رژيم باندې يې د )) اسرائيل (( نوم کېښود او نهۀ ځل د صهيونېسټ  چې
رژيم وزيراعظمۍ ته ورسېد. هغۀ خپل ژوند صهيونېسټ رژيم ته وقف کړے ؤ. په 

: )) هغه يوائ هغه کوله يکال کښې يې د فلسطين د نيولو لپاره د جنګ قوماندان ١٩٤٨
يو چې دا ويره لرو چې په عربو نړۍ کښې  يولڅه چې مونږ يې په وحشت او ويره کښې اچ
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کال د نيسان مياشت  ١٩٥٥  ي.) روزنامه الکفاح االسالميبه بل محمد )ص( ظهور وکړ
 دويمه اونۍ (

له دې هر څه نه باال تر سره له دې چې د عيسائيانو يو مسلم اصل د يهوديانو په الس د      
تر مېنځ  يپه شلو پېړيو کښې د هغوهم دې وجه  په او ي)ع( وژل کېدل د يحضرت عيس

واکمنه وه خو د مسلمانانو په مقابل کښې د عيسائيانو او يهوديانو د  يکينه او دښمن
کښې له  اعالنيه يکن ښار حکومت په يوه رسمياو وحدت پېدا کولو لپاره د وېټ ييووال

د حېرانۍ  دې اصل څخه د تېرېدو اعالن وکړ او يهوديان يې له دې جرم څخه مبرا کړل او
کال کښې له مسلمانانو سره د اسرائيلو د جنګ په  ١٩٧٣په خبره دا ده چې دا اعالنيه 

يهود او نصارا ځواکونه د مسلمانانو په   شوه. د دې لپاره چې ټول يوختونو کښې جار
 مخ ( ١٦٢ټوک  ١) مع رجال الفکر  يخالف راغونډ کړ

)ص( دا وېنا له نورو وختونو نه ال زياته ذکر شويو ټکو ته په پام سره د رسول اکرم      
په دې حال  )) څوک چې من أصبح ومل يهتمه َبمور املسلمْي فليس مبسلم: يچې فرمائ يمحسوسيږ

هغه مسلمان نه  يوروڼو د مشکالتو په فکر کښې نه و يد خپلو دين چې يکښې سبا کړ
مسلمانانو د هر ډول مشکوک حرکت چې د  وخت کښې يدے (( جوته ده چې په اوسن

د اسالم په ګټه نه دے او د هر ډول بدې ردې او کنځل له دې  يترمېنځ د تفرقې سبب ګرځ
مانانو تر مېنځ وحدت او د مذهبونو ترمېنځ نزدېکت ته ګوزار مخکښې چې د مسل

او تعليافته طبقه د  يد اسالم د نورانې مکتب څېره په نړيواله سطح داغداره کو يورکړ
 .يپه حقله بدبينه کوې څېر ياسالم د نوران

له کله نه زوړ استعمار انګرېز  دلته بايد په ډېر افسوس سره دا خبره په ډاګه کړو چې      
په اسالم کښې د وهابيت فتنه جوړه کړې ده له هغه وخت نه تر ننه پورې د مسلمانو فرقو 

زيات ترمنېځ فقهي او تاريخي اختالفاتو او د هغوي ترمېنځ جنګ جګړو ته لمن وهل 
تفرقې  د مسلمانانو ترمېنځ د يعناصر چې ځان ته مسلمانان وائشوي دي او دغه مذهبي 

سلمان ملت  چې د اسالم له ژوند بخښونکو عامالن  دي او م ياو بې اتفاقۍ اصل
په برکت د  يالرښوونو څخه په الهام اخېستلو سره يې وکړې شول د وحدت او يووال

خو  ياو ورسره مقابله وکړ يو په وړاندې ټينګ اودريږصليبيانو او مغلو د درنو يرغلون
په څرګنديدو سره دغه وحدت او اتحاد مات  غوندې نظريو په اومه پېړۍ کښې د وهابيت

مسلمانانو  د سره او فتوو د بدعت او شرک په ناروا تورونو د دغې تکفيري ډلې شو او

(c) ketabton.com: The Digital Library



د اثارو په ويجاړولو او  کوټلو صفونو ته سخت ګوزارونه ورکړل او د دين د بزرګانو د
د انبياء کرامو او اولياء عظامو د مقام په کمولو سره د مسلمانانو په ذهنونو کښې يې 

  دښمنانو خدمت وکړ. يلويديځ د سپېرۀ استعار او د اسالم د ازل
زمونږ پښتونخوا ته د فتنې او ورور وژلو اور راوړے دے او له  یاو اوس دښمن حت

سره د پښتنو د بې کچې مينې د ختمولو او  بزرګانو او اولياء کرامو او د اسالم له  اسالم
د اسالم د بدنامولو لپاره يې داسې عناصر روزلي او فعال کړي دي چې اسالم په ډېره 
بدرنګ شکل کښې وړاندې کوي په خاصه توګه پښتنو مسلمانانو ته پکار دي چې د 

صر اوپېژني او له ټولو اسالمي مسلمانانو په جامه کښې دغه اسالم بدناموونکي عنا
ده چې په عېن حال کښې چې په کالم، فقه  يذمه وارفرقو سره د تعلق لرونکو پښتنو 

زياترو مشترکاتو په بنياد چې يې په  يد هغو يوغېره کښې په خپلو کښې اختالف لر
د اسالم د سختو دښمنانو په مقابل کښې يو بل ته د  يپکار د يمېنځ کښې موجود د

سره د  ياو په خپل اتحاد او يووال ياو يو واحد محاذ جوړ کړ يلۍ السونه ورکړورورو
دسيسې دغو ګوډاګيو  د يد هغو د مسلمانانو په صفونو کښې نړيوال استکبار او

ودې او معرفت او په خاصه توګه  يپه ټوله نړۍ کښې د امن، سکون، انسان .يناکامې کړ
 د يووالي، ورورولۍ او بېدارۍ په اميد. لمانانوبيا د پښتنو مس هاو په تېر د مسلمانانو
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