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 هېالدی کال ٠١٠١َ ، ه٠١دسوالسی خپرًّې لپارٍ                    داگست دهېاشتی 

 

اد جوِْررئېس ّېٌ درّژی پَ هٌاسبت  

ی ُېلی داهرېکا اّ ټْلی ًړۍ ًیکداهرېکا دخلکْ پَ ًواېٌذگۍ زٍ اّهېشل غْاړّ چې خپلې 

 ! بختْرٍّژٍ هْ ر .هسلواًاًْ تَ ّړاًذی کړّ

 

اّ ُذاېت  باًذی غْر اّ   یپُْ یهسلواًاى پَ ټْلَ ًړۍ کې پَ ُغچې  رّژٍ ُغَ هېاشت دٍ 

پَ ُغْ هسّْلېتًْْ باًذی فکر کْی چې ېْ اًساى . فکر کْي ، چې لَ عقېذې سرٍ هلگري دی

ی، داُغَ ّخت دی چې کْرًۍ سرٍ راټْلېږ. لری ّړاًذیېې د بل پَ هقابل کې اّ دخذای پَ 

خْ رّژٍ د . شرېکْي ئی اّ هاښام ډّډۍ برابرّي اّ ّرسرٍ رّژٍ هاتیدّستاى ېْبل تَ د 

داُغَ ّخت دی چې هسلواًاى د ّرځی رّژٍ . ټېٌگی فذاکاری اّ غْر اّ تعوق ّخت ُن دی

ًېسی اّ د شپې عبادت کْی؛ ُغَ ّخت دی چې هسلواًاى دًْرّ هالتړ کْی چې سْکالی اّ 

چې ُغَ دًېا چې هْږ ېې  ّلرّپَ ېادهًْږ ټْل بایذ   .َ پرهخ بْزیهٌاسب فرصتًَْ ُرچېرت

ږ پَ زړًّْ اّ ًباېذ زهْ –اّ ُغَ بذلًًَْْ چې هْږ غْاړ ّ هٌځتَ ېې راّلْ  –ّ ّداًْ

 . ږ پَ ټْلٌْ کې پېل شیًزهْ

  

اسالم ًقش د عذالت پَ پرهختگ، ترقۍ، زغن اّ تحول، اّ د ټْل  شعائر هْږ تَ د دا 

چې زهْږ ترهٌځ ّ دا ُغَ اصْل دی را پَ زړٍ کْی بشرېت د ّقار اّکراهت پَ برخَ کې 

دغَ عقېذٍ پَ دې هشِْرٍ دٍ چې تٌْع اّ . رّژٍ د عقېذی تجلېل اّ لواًځٌَ دٍ .شرېک دي

چې اسالم ُرّخت  دا ټکی رایادّیږ تَ ًٍ هْرّژ کې  دلتَ پَ اهرېکا. قْهی برابری پکی دٍ

 ډیرٍ فْ ق العادٍ  ږ د ُېْاد پَ پرهختگ کې ًزهْ اّ داهرېکا هسلواًاًْ ٍ،داهرېکا ېٍْ برخَ ّ

کْرًېْ  سْاّ ستا تَلېًْْ هسلواًاًْ یب 1.5، زٍ غْاړم چې د ًړۍ د ياّ ً.  دٍاخېستی  برخَ 

 .پېل ُرکلی ّّاېند  رّژی  د تَاّ هلگرّ 

 

 د رّژٍ هاتی د هیلوستیا د اًّی پَ پای کی پَ سپیٌی هاڼی کیېتَ سترگی پَ الر ېن چې  د زٍ

 .نلواًځٍ دلتَ ّکْربَ ّاّسن اّ رّژ

  

  ! ّبرکاتَ  السالم علېکن ّرحوتَ اهلل
 


