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 1۳/۰۸/۲۰1۹           عبدالقیوم مومند رټاکډ
 َواْستَِقْم َكَما أُِمْرَت ۖ َوََل تَتَّبِْع أَْهَواَءُهمْ 

 

 دولتي، حکومتي او سـیــاســي جـوړښــت
 برخه ړۍلوم

 :د جوړښت اړتیا
اکثریت وَلړې ټولنې  هپمخې د یوې مسلمانې او یا هم د مسلمانانو  له د اسالمي دولتي او حکومتي جوړښت د اصولو

 رڼا کې د وحدانیت، رسالت او خالفت هسیاسي جوړښت او سیاسي کړنالره د قرآن، سنت، اجماع او قیاس د بنسټونو پ
یواځنی واکمن دی او د امر او نهې ټول احکام او هلالج لج دې جوړښت کې لوی څښتن په ( پر بنسټ جوړیږي.)استازیتوب

امله یو انسان د دې حق او دې  لهکړي دي.  کې یې مسلمانانو ته څرگند قرآن کریم په سره دي چې  هغه لهاوامر 
 هل هلالج لجاړه د لوی څښتن ه وټاکي او یا د بل انسان د ژوند پهلري چې د بل انسان د ژوند لپاره محدودیتون صالحیت نه

وونې او د الهي انو د َلرښاوامرو او َلرښوونو څخه بهر کوم بل تصمیم ونیسي او یا کومه پریکړه وکړي. د انسان
د  هلالج لجرڼا کې د تصمیم نیولو او د یوه سیاسي، ټولنیز، اقتصادي، او عدلي نظام د جوړولو لپاره لوی څښتن احکامو په

 َلرې َلرښوونکی کتاب، قرآن کریم رالیږلی دی. هلملسو هيلع هللا ىلص خپل وروستني پیغمبر محمد
ادي جوړښت رامینځته کړ چې پیالمه خپل وخت کې یو سیاسي، نظامي، ټولنیز او اقتص په ملسو هيلع هللا ىلصد اسالم پیغمبر محمد

 مهم ټکي چې د غور سره ولوستل شي څو د مدینې میثاق په همیثاق )دستورالمدینه( باندې وشوه. ک پهیې د مدینې 
ول، پر که نه میثاق کې اساسات پر شخص وَلړ دي  په دې لیکنې لپاره د غور وړ دي، ترې َلس ته راځي. د مدینې 

گڼل شوی چې د مدینې د خلکو، خاورې او گټو څخه ننگه وکړي او د مدینې حکومت  قام او توکم. شخص مسوول
دلته  )شخص( د ژوند، مال، عزت او حیثیت څخه ننگه وکړي. مسوول گڼل شوی چې د مدینې د هر اوسیدونکي

 خل وو.هغې کې یهود، نصارا او نور هم دا یاد شوی چې په دی یاد شوی بلکې هر اوسیدونکی مسلمان یا مومن نه
هغه پدیده چې لویدیځ ( Citizen and Citizenship)نوې سیاسي ژبه وژباړو نو د تبعه او تابعیت  په دا خبره  هک

 زور منل غواړي، اسالم څوارلس سوه کاله وړاندې عملي ثابته کړې ده. موږ د ډیموکراسۍ پههیوادونه یې پر 
 

توگه ټاکلی  په 1انسان د ځمکې پرمخ د خپل خلیفه )استازي( هلالج لجرڼا او چاپیریـال کې لوي څښتن پورتنیو اصولو پهد  
 قرآن عظیم الشان کې فرمایي: په  هلالج لجصالحیتونه یې ورکړي دي. لوي څښتن او ځینې واکونه او

ْن تََشاءُ    ۲.قُِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمْن تََشاُء َوتَْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ
 ې،اخل ېتر يوركوې او بیرته پاچاه يغواړې پاچاها ته وچې چ تۀواكمنه! دا ي ربه د پاچاهې محمده( )ا وایهژباړه: 

  ۳خواروې یې. ېچې وغواړڅوک  غواړى عزت وركوې اووته چې  او چاستا نه دې چې خوښه شى  چا له
 

و د ساتنې، پایښت ا رڼا کې د انساني ژوند ړی چې د دغو واکونو او صالحیتونو پهانسان مکلف کهلالج لج لوی څښتن 
 يدې امله د اسالم هپرمختیا لپاره َلرې چارې جوړې کړي، او د ټولنې د نظم او ښیگڼې لپاره ترې کار واخلي. ل

تگالره کې حکومت جوړول او حکومتداري کول انسانانو ته خدمت کول، د  دولتدارۍ او حکومتدارۍ د اصولو په
لم داسې ټولنه کې وروري وي او ظ په ه کې د ټولنیزعدالت ټینگول دي. ټولن په ټولنې د پرمختگ لپاره کار کول او 

څخه روایت دی چې  عبدهللا بن عمراو  ابوموسی لهبل سره مرستې ته وَلړ وي.  لهوې او د ټولنې وگړي یو  نه
 فرمایلي دي. ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا

                                                           
 کۀ د عربې ژبې د خالفت ټکی پښتو ته وژباړل شي نو د استازي مانا ورکوي. 1
 .۲۶ال عمران،  2
 مولوي فاروق غلجی. روانه او ساده ژباړه، 3
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ُ ا او 4.ْلُمْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِن َكاْلبُْنیَاِن َیُشدُّ بَْعُضهُ بَْعًضاأ ْلُمْسِلُم أَُخواْلُمْسِلِم، َلَیَْظِلُمهُ َوَلَیُْسِلُمهُ، َوَمْن َكاَن فِي َحاَجِة أَِخیِه َكاَن َّللاَّ
ُ َعْنهُ ُكْربَةً ِمْن ُكُربَاِت یَْوِم اْلِقیَاَمِة، َومَ  َج َّللاَّ َج َعْن ُمْسِلٍم ُكْربَةً فَرَّ ُ یَْوَم اْلقِ ُمْسِلًما سَ  ْن َستَرَ فِي َحاَجتِِه، َوَمْن فَرَّ  5یَاَمةِ تََرهُ َّللاَّ

 

ژباړه: مومنان یو بل ته د یوې ودانۍ د بیلو برخو)خښتو( حیثیت لري چې یو بل بشپړوي. یو مسلمان د بل مسلمان 
َلس ورکوي چې ظلم پرې وشي. هر څوک چې  په به یې بل ظالم ته نه به ظلم ورباندې کوي او نه چې  ورور دی

 یو مسلمان کهد اړتیا پر وخت کې مرسته وکړي.  ههغه سره د هغ هبه لهلالج لج لوی څښتن کړي د خپل ورور اړتیا پوره
او  ناورینورځ  په څخه د قیامت هغهبه د هلالج لج لرې کړي نو لوی څښتن غمیزهاو  ناورینبل مسلمان ورور څخه  له

شرم او  له هغه ورځ په به د قیامت هلالج لج لوی څښتن دنیا کې د مسلمان پرده وکړي په لرې کړي. څوک چې  غمیزه
 سپکوالي څخه خوندي کړي.

 

ې د یو مشخص کس یا یوې مشخص نه نامه راغلي، په ه او مسوولیتونه د ټولو انسانانوپرېکړې، واکون اسالم کې په  
 دې امله استازیتوب یا چارواکي کول هم د یوې ټولنې د ټولو وگړو حق او مسوولیت دی او هر غړی  لهنوم.  په ډلې
 مقابل کې په هلالج لجیتوب او چارواکۍ کې واک او مسوولیت لري. د ټولنې هر وگړی لومړی د لوی څښتندې استاز په

وړاندې مسوولیت لري او ولس او ټولنې  په کی دی او بیا د خپل ولس او ټولنېمسوولیت لري او هغه ته ځواب ویون
 ته ځواب ویونکی دی. 

 

ځانگړی دی چې دا دواړه د انسانانو د مساوي حقوقو  څرنگه چې د چارواکۍ حق ځانگړی دی نو مسوولیت یې هم 
لخوا ورکړل شوي حقونه او واکونه هلالج لج ته د لوی څښتن هغهیو انسان څخه  لهلري چې  نه هیڅوک حق ښکارندوی دي.

 واخلي.
 

پرېکړې کول د چارواکو سره هغه الهي  هکله پهچارواکي کول، چارې پرمخ بیول او د خلکو د ژوند او چارو  
رڼا کې ورځنۍ چارې  پهدی چې د ټولنې د وگړو لخوا ورته د دې اجازه ورکړل شوې ده چې د الهي واکمنۍ امانت 

 پرمخ بوځي. 
 

یو شتمن کس  دې َلندې بیلگه کې نوره هم څرگنده شي. په او امانت مسئله به ننۍ نړۍ کې د استازیتوب په زموږ 
ده توگه پر دن په لپاره یو بل کس د بانک د رئیس رمختگیو بانک جوړوي او د بانک د چلولو او بانکي چارو د پ

ر بیا هم د دې چې د بانک رئیس د بانک د کارونو څارنه کوي، ورځنۍ چارې یې پرمخ بیایي مگ لهگوماري. سره 
 خاوند سره خوندي پاتې کیږي. لهدی. د بانک ملکیت د بانک  نه بانک مالک

 

ډیر نوي فکرونه او پالنونه ولري، خو د بانک خاوند د بانک رئیس ې بانکې چارو ک په همداراز د بانک رئیس به 
 رڼا کې په ي َلرښوونېته عمومي َلرښوونه کوي چې بانکي چارې څنگه پرمخ بوځي او د بانک رئیس د دې عموم

ه بیل واکوندې چې د بانک رئیس د بانک د ټولو چارو مسوول دی، بیال لهد بانک ورځنۍ چارې پرمخ بیایي. سره 
اندازه او څرنگوالی ورته د بانک د  هکله ځینې پرېکړې هم کوي، مگر د واک او پرېکړو په لري او د بانکي چارو

نشي کولی. د دې ټولو سربیره، د بانک رئیس  دې کچې څخه بهر پرېکړې لهخاوند لخوا ټاکل شوی او د بانک رئیس 
 وخت، د بانک د خاوند غوښتنې او اوامر ترسره کوي،  هپد بانکې چارو د څار او د ورځنیو بانکي چارو او پرېکړو 

  خپل. نه
 

 ځیر سره وکتل شي نو د استازیتوب مسئله هم ښه روښانه کیږي. په که دې ټولو ته 
جوړولو کې د ټولنې د وگړو اندونه تصمیم نیوونکي دي او چارواکي د وگړو د َلرښوونو او غوښتنو  په د حکومت 

ځان کې د حکومت کولو او  په چې د ټولني اعتماد َلسته راوړي، خ بیایي. هغه څوکپر اساس ورځنۍ چارې پرم
استازیتوب حکومت او د چارو واگې پر مخ بیوَلی شي او کله چې اعتماد  په چارواکۍ وړتیا ثابته کړی شي، د ټولنې 

مسوولیت څخه گوښه  لهَلسه ورکړي نو دی مجبور دی او مسوولیت لري چې د حکومت او چارواکۍ  لهاو وړتیا 
 قرآن عظیم الشان کې فرمایي. په هلالج لج شي او وړ کس ته د چارو واگي وسپاري. هللا

 

ئَِك ُهُم اْلفَاِسقُونَ  ُ فَأُولََٰ   6َوَمْن لَْم یَْحُكْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ
 7.نو همدوى سرغړونكي دي، نازل كړي قانون فیصله ونكړه په او هرچا چې د هللا ژباړه: 

                                                           
 .۲۴۴۶صحیح البخاري، کتاب المظالم،  4
 .۲۴۴۲صحیح البخاري، کتاب المظالم، 5
 .۴7المائده،  6
 .یمولوي فاروق غلجژباړه،  سادهروانه او  7
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خاطر اړینه  هپ ې او تضمینسولې او د افغانستان د ټولو وگړو د حقونو د ننگ ستان د سیاسي ثبات، تلپاتېد افغان 
سټ وړښت او نظام بنرڼا کې د یو داسې سیاسي ج په سي نظامونو ته کتنه وشي او د هغېده چې د افغانستان زړو سیا

نظام،  افغانستان د خپلواکۍ، غښتلي ولسي سیاسيافغانستان کې تلپاتې سوله رامینځته کړي او  په کښیښودل شي چې
 بشپـړ اساسي قانون او ټولنیزعدالت لرونکی هیواد شي.

 

افغانستان کې سوله وه، خو د افغانستان سیاسي، اقتصادي  په دوران کې په دې کې شک نشته چې د شاهي نظام په  
 ی و. او ټولنیز پرمختگ د پادشاه تر پوهې، غوښتنې او مزاج پورې تړل

 

اقتصادي او ټولنیز لحاظ د غور وړ بدلونونه رامینځته  په خان تر مشرۍ َلندی لومړي جمهوریتد شهید محمد داود  
تصمیم  هکله په ن ټولنې کومه وده ونکړه او د ملتسیاسي لحاظ د افغانستا په ځینې پرمختگونه هم وشول، خو ل اوکړ

 ړلی پاتې شول. شهید محمد داود خان پورې ت په نیول یواځې
 

 ۍمینځه ویوړل. ملت د یوې داسې کوچن لهد غوایي کودتا د افغانستان ټول سیاسي، کلتوري او اقتصادي ارزښتونه  
وم ن په دي فکر او پردیو ارزښتونو د منلودرلوده، د پر نه هکله یې کومه پوهه په ډلې لخوا چې د خپل هیواد او ملت
 او تباهۍ بنیاد کیښودل شو.  ووژل شو او د دې هیواد د بدبختۍ

 

افغانستان کې جوړ او ټینگ  په ي نظام، بلکې هیڅ راز نظام یې همیواځې دا چې اسالم نه مجاهدینو او اسالمپالو 
غه امن کې پاتې شوی و، ه په کمونستانو د وحشت او بربریت څخه نکړای شو. هغه ابادی او نسبي ټولنیز نظام چې د

 .مینځه ویوړل شو لههم 
 

بده مرغه د  لهد دوی لمن طالبانو ورټوله کړه او دا هیله کیده چې هیواد به د سولې او ثبات خوا ته وَلړ شي.  
دې احاطې څخه بهر یې د فکر وړتیا ثابته  لهاحاطه کې محدود پاتې شو او  په طالبانو سیاسي فکر د څو مستحباتو

 شول. نه ي اصول پرځاینوم سره تړلي د امارت اسالم لهنکړای شوه. د امارت 
 

ړه، مینځه وَل لهخبره ډیموکراسۍ ته ورسیده او داسې یو جوړښت رامینځته شو، چې هیواد اشغال شو او خپلواکي  
 ایي کې رالنډه شوه. تدریشي او نیک په وڼ اندۍ او پرمختگ پوهیدنه یواځېبلواکي واکمنه شوه او د ر

 

 هن یوې خوا نومول شوو چارواکو د کار وړتیا  لهکې تیرشو، ځکه  سرپرستۍ په د حکومتي چارواکو نیمایي عمر 
و دارانو، د پوره کمیشن ا بلې خوا د افغانستان د ولسي جرگې او مشرانو جرگې کمیشنکارانو او ټیکه لهدرلوده او 
 هپ ې بازار کېد په ۍ، کمیشنکارۍ او ټیکه دارۍمله گرورکوله. د معا نه امله، رایه لهَلسته راوړلو  نه ټیکې د

 ملیاردونو ډالر ورک او ډوب شول. 
 

 ناکامې تجربې پریښي دی او“ ایزمونو”د دې ټولو تجربو وروسته اوس کومه َلر پاتې ده؟ ټولو شته فکرونو او  
 دې کتابگوټي کې به یې وگورئ. په نشته. خو زه وایم چې َلر شته چې دا ناامیدي رامینځته شوې چې بله کومه َلر

 

 :ښت ځانگړنېد جوړ
د افغانستان راتلونکی سیاسي او ټولنیز نظام باید د خپلواکۍ، وگړییز او ټولنیزعدالت او استازولۍ پر بنسټ وَلړې 

 لنډه توگه به َلندې څرگند شي، جوړ کړای شي. په ولسي چارواکۍ د اصولو پر اساس چې
 :خپلواکي

د ه خالي وي او څختاثیر  لهنورو عمل ته وایي چې د  ارادې، قدرت اوهغې انسان او یا یوې ټولنې  خپلواکي د یو
ي زور، پرد لهخپلواکي د انسانانو هغه وړتیا ده چې . پایښت روان وساتي، ژوند او شتونپرته خپل اغیزې  لهپردیو 

رادي او ټولنیز انف په رېکړه وکړي. دا وړتیا د انسانانواړه پ په کولو نه تاو، بندیز او ټاکنې پرته د یو شي د کولو او یا 
 ي.ل کیږادارې څخه خالصون ته وی اونفوذ بهرني  لهخپلواکي کچه سیاسي  هنړیوال په ژوند کې عملي ده.

 نه یحکومتونو او قدرتونو پورې تړل بهرنیو په ی شي چياته هغه وخت خپلواک ویل کید هیواد یا یو یوې ټولنې او
یواد هبل ولس او یا بل یو کس، یو ولس او یا یو هیواد د بل کس،  کهوي او چارې یې پر خپلو پښو وَلړې وي. کله 

لي د خپلو ماصولو سره برابر  لهَلندې وي، پردي نظریات ومني او د پردیو د گټو، کړنالرو او تگالرو تر اغیزې 
ی. دکړي نو داسې کس، ولس او یا هیواد ته خپلواک نشي ویل کیپر خالف کړنې ترسره کړنالرو او تگالرو گټو، 

 احساس وربخښي. ي، هویت او ملخپله ارادهخپلواکي ولسونو ته 
 بولي چې خپلواکي ونلري. نه طبیعي حق گڼي او هغه ژوند، ژوند اسالم خپلواکي د انسانانو

وجدان، خپله اراده او د نفس عزت مري او یواځې یو خوړونکی،  هَلسه ورکړي، نو د هغ لهیو انسان خپلواکي  که
 هلالج لجنکی او خوځیدونکی څاروی ترې جوړیږي. اسالم خپلواکي دې حد ته رسولې ده چې لوی څښتنڅښونکی، کارکو

 مایي.قرآن عظیم الشان کې فر په هلالج لج منلو کې هم خپلواکي ورکړې ده. لوی څښتن په نسانانو ته د اسالم د سپیڅلي دینا
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 5تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-nmaqalat@afgha  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ِ فَقَ  ِ ۚ فََمْن یَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َویُْؤِمْن بِاَّللَّ ْشُد ِمَن اْلغَي  یِن ۖ قَْد تَبَیََّن الرُّ َصاَم لََها   ِد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوةِ اْلُوثْقَىَٰ ََل اْنفِ ََل إِْكَراهَ فِي الد ِ
ُ َسِمیٌع َعِلیمٌ    ۸َوَّللاَّ

گمراهي ځینې. پس هرڅوک چې  لهیق سره ښکاره شوې ده سمه َلر تحق په دین کې، په ژباړه: نشته هیڅ زور
سره نشته  لهتحقیق سره یې ټینگه نیولې ده کړۍ چې  په ایمان یې راوړ پر هللا باندې نو بتانو او لهکافر)منکر( شو 

 .۹پریکیدل هغې لره، او هللا ښه اوریدونکی ښۀ عالم دی
 هپ کوي نو د ورځني ژوند نه منلو کې پر انسانانو باندې زور په ند خپل دیهلالج لج دې څخه څرگندیږي، چې کله هللا له

دې  هلنورو برخو کې خو قطعاً زور نشته، ځکه دین او ایمان د انسانانو تر ټولو لوړه پانگه او ساتونکی محور دی. 
هلالج لج نان ته د لوی څښتدي. دا انس نه اک لري چې د هیڅ دنیایي زور پیروامله انسان د خپل فکر او خپلې شتمنۍ پوره و

 لخوا یوه ورکړل شوې پیرزوینه ده.
هرراز ټاکلو اندازو او َلرښوونو څخه خالص دی،  لهلري چې انسان  نه اسالم کې خپلواکي د دې مانا  په ابلې خو له

خپلواکي انارشي رامینځته کوي. انسانان د هوس پر لوري کش کیږي او شیطاني غرایز د انسانانو  ځکه بې کچې
ې کړو او ویناوو ک په ملسو هيلع هللا ىلص َلرښوونو او د رسول اکرم په د قابو کوي او واکمني پرې کوي. خپلواکي د قرآن کریم ژون
  هغهدې مجبور کړي چې د  په لري چې بل انسان  نه توگه یو انسان د دې حق  په ځای شوې ده. د بیلگې  په ځای 
لري چې  نه ي، ځکه د یو انسان خپلواکي د دې مانا حکمونه ومن غیرشرعي غوښتنې او هغه َلر روان شي او یا د په

عمومي ډول ویالی شو چې د وگړو او ټولنې خپلواکي باید د دې  په مینځه وَلړه شي.  لهد بل انسان خپلواکي دې 
َلمل نشي چې د ټولنې ټولنیزجوړښت او بنسټونو ته تاوان ورسوي، د ټولني د وگړو او ټولنې پراخه حقونو ته تاوان 

مي ټولنه کې د انسانانو اسال په مینځه تگ َلمل شي. لهي، او د نورو وگړو، ټولنو او هیوادونو د خپلواکۍ د ورسو
 َلندنیو برخو کې تأمین شوې ده. په خپلواکي

 
 ځاني )شخصي( خپلواکي

ي. ترڅو ږځاني خپلواکۍ کې یو انسان تر هغه برید پورې خپلواک دی چې د بل انسان د خپلواکۍ برید ته ورسی په
چې د یو انسان چارې او کړه وړه د بل انسان خپلواکۍ او حقونو ته زیان ونه رسوي، نوموړی انسان باید خپلواک او 

 ویرې او گواښ پرته خپلې چاري پرمخ بوځي. لهآزاد پریښودل شي چې د ځان، مال، ملکیت او حیثیت 
نساني اهلالج لج څښتن نیت( د اصولو پراساس وَلړه ده. لویځاني خپلواکي او آزادي د سپیڅلتوب )پاکوالي( او ساتنې )ام

بل  هپ و د بل حیثیت او شرافت وساتي، یوانسانانو یې امر کړی چې ی په او عزت ته ډیر لوړ ځای ورکړی او حیثیت
 قرآن عظیم الشان کې په هلالج لج گوري او یو بل سپک نکړي. لوی څښتن نه سپک نظر و په بل ته تیری ونکړي، یو

 فرمایي.
ْمنَا بَنِي آَدمَ وَ    1۰...لَقَْد َكرَّ

  11تحقیق ډیرعزت ورکړی دی مونږ اوَلده د آدم ته... په ژباړه: او خامخا
توکونه دي.  د انسان فکر، نوم، عزت، ویاړ او خپلواکي د انسانانو د سپیڅلتوب ستر، منلي او گڼلي بنسټونه او ستر

یری او د هغه ارزښت ته سپکاوی ټولې ټولني ته تیری او سپکاوی یو انسان باندې ت په اسالم کې  په همدا وجه ده چې 
ولني کول او د ټولې ټ هټولې ټولنې سره ښ لهدرنښت کول  هغهکول او د  هبله پلوه د یو انسان سره ښ لهبلل کیږلي. 

 اسالم کې ځانگړی ځای لري. په رنښت بلل کیږي. د انسانانو ساتنهد
انسانانو زیاتی کول او د انسانانو  په ژوند، عزت او شتمنۍ ضمانت شوی اوسان د اسالم کې د هر ان په دې امله له

ي چارواکی و کهښځه،  کهنر وي او  کهیو څیر دي،  په او اوامر د ټولو انسانانو لپاره وژل منع شوي دي. دا بنسټونه
 او یا عام وگړی.

 

 :د سفرکولو خپلواکي
خپل هیواد کې دننه او د خپل هیواد  پهمو بندیزونو، بریدونو او ستونزو انسانان د دې حق او واک لري چې پرته د کو
نتو او س په ملسو هيلع هللا ىلصقران کریم، د پیغمبر په ته راستانه شي. د سفرکولو دا حق څخه بهر سفر وکړي او بیرته خپل هیواد

 قرآن عظیم الشان کې فرمایي. په هلالج لجاجماع کې څرگند دې. لوی څښتن په دعلماوو
َجعََل لَُكُم اْْلَْرَض ذَلُوًَل فَاْمُشوا فِي َمنَاِكِبَها َوُكلُوا ِمْن ِرْزقِِه ۖ َوإِلَْیِه النُُّشورُ ُهَوالَِّذي 

1۲  

                                                           
 .۲۵۶البقره،  8
 کابلی تفسیر . 9

 .7۰سراء )بني اسرائیل(، إلا 10
 کابلی تفسیر . 11
 .1۵الملک،  12
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روزي  هغه څنډو )یا َلرو( كې گرځئ او د په اسې ته یې ځمكه ایل كړې، تاسې یېدى هغه ذات دى چې ت ژباړه:
 .1۳ خورئ او هماغه ته مو بیا ژوندي راپورته كېدل دي

اسالم کې دې  په ل ستره گناه گڼل شوې ده اوان رسوهمدا وجه ده چې مسافرو ته ستونزې پیداکول او هغوی ته تاو
یواځې دا چې انسانان د  نه ه سخته سزا ټاکل شوې ده. همدارازځانگړې توگه د لویو َلرو غلو لپار په گناهگارو او

وم خنډ وي او د خلکو لخوا ک نه ید پاکي وي، ستونزې پکښېسفرکولو حق او خوندیتوب لري بلکې د سفر َلرې هم با
 فرمایلي دي. ملسو هيلع هللا ىلص څخه روایت دی چې رسول اکرم یا بندښت رامینځته نشي. د أبو سعیدالخدري

فَإِذَا أَبَْیتُْم إَِلَّ اْلَمَجاِلَس فَأَْعُطوا  "قَاَل  .فَقَالُوا َما لَنَا بُدٌّ، إِنََّما ِهَي َمَجاِلُسنَا نَتََحدَُّث فِیَها " .إِیَّاُكْم َواْلُجلُوَس َعلَى الطُُّرقَاتِ 
"َغضُّ اْلبََصِر، َوَكفُّ اْلَذَى، َوَردُّ السَّالَِم، َوأَْمٌر بِاْلَمْعُروِف، َونَْهٌى َعِن قَالُوا َوَما َحقُّ الطَِّریِق قَاَل  "الطَِّریَق َحقََّها

 14".اْلُمْنَكرِ 
دې پرته بل هیڅ چاره نشته  لهکښینئ. خلکو وویل.  ه)مینځ کې( م سر په براوسئ. د َلرې وویل: خ ملسو هيلع هللا ىلصژباړه: پیغمبر

وویل. چې هرومرو باید هلته ملسو هيلع هللا ىلص ځکه د َلرې سر زموږ د ناستې یواځنی ځای دی چې موږ سره خبرې کوو. پیغمبر
تل( وویل. خپل نظر)کملسو هيلع هللا ىلص کښینئ، نو د َلرې حقوق باید پرځای کړئ. خلکو وپوښتل. د َلرې حقوق کوم دی؟ پیغمبر

 َلندې واچوئ، خلکو ته تاوان مه رسوئ، سالم اچولو ته ځواب ورکړئ، ښه کوئ او د بدو مخه نیسئ.
 

 :یو ځای کې د اوسیدو )ژوندکولو( خپلواکي په
هره سیمه او هر هیواد کې د خپلې وسې برابر قانوني استوگنه وکړي. د دې ترڅنگ  په یو انسان د دې خپلواکي لري چې

ړي چې برابره ک دولتونه او حکومتونه مسوولیت لري چې د هغو کسانو لپاره د استوگنې شرطونه، اسانتیاوې او شونتیا
 لري، ترڅو د دې خلکو د ژوند کولو او اوسیدلو بنسټیزه اړتیاوې پوره شي. نه خپله یې وس 

 لهچا حریم ته پرته د کور د خاوند  لري چې د نه )کور( د هغه حریم دی او هیڅوک حقد یو انسان د اوسیدو ځای 
 قرآن عظیم الشان کې فرمایي. په هلالج لج هغه چارواکی او یا ولسمشر هم وي. لوی څښتن کهاجازې څخه ننوځي، 

ِلُكْم َخْیٌر لَُكْم لَعَلَُّكْم تَذَكَُّرونَ ا ۚ یَاأَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا ََل تَْدُخلُوا بُیُوتًا َغْیَر بُیُوِتُكْم َحتَّىَٰ تَْستَأِْنُسوا َوتَُسل ُِموا َعلَىَٰ أَْهِلهَ 
  15ذََٰ

ستاسئ،  لهژباړه: ای هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی مۀ ننوځئ تاسې )هغو( کورونو ته چې غیر وي د کورونو 
تر هغې پورې چې )اجازه وغواړئ( او ورسره وغږیږئ او سالم واچوئ پر اهل د دوی. دا ستاسې خیر دی، بهتره 

 .16غوره ده تاسې ته، ښایي چې پند واخلئ تاسې او ډیره 
 لهژوند، مرگ او جرم سره تړاو ولري، د یو چا حریم ته پرته د کور د خاوند  هځانگړو حاَلتو کې چې ل په واځېی

ور ک په اسالمي شریعت کې د یو کور څخه غال کول، د یو چا کور او یا  په دې امله لهاجازې څخه د ننوتلو جواز شته. 
 مینځه وړل لویه سزا لري چې د َلس او پښې پریکول پکښې داخل دي. لهدننه د سامان ضبطول او کې 

پټې واوري، ځکه چې یو کس، دولت او حکومت د دې اجازه نلري چې د چا د کور جاسوسي وکړي، د هغوی خبرې 
او د کور د اوسیدونکو ځانگړې  پټه او غال سره د نورو خبرې اوریدل د انسانانو د کور سپیڅلتوب په جاسوسي کول او

  فرمایلي دي.ملسو هيلع هللا ىلص څخه روایت دې چې رسول اکرم ابوهریره لهخپلواکۍ ته تاوان رسوي. 
لََع فِي بَْیِت قَْوٍم بِغَْیِر إِْذنِِهْم فَفَقَئُوا َعْینَهُ فاَلَ ِدیَةَ لَهُ َوَلَ قَِصاصَ    17.َمِن اطَّ

اجازې څخه پرته دننه وگوري او هغوی د دۀ سترگې راوباسي،  لهکور د اوسیدونکو  څوک د چا کور ته د کهژباړه: 
 لري. نه نوموړی د قصاص)بدل( او خونبها حق

 

 :د ملکیت خپلواکي
 

 یپا ېبرخ ړۍد لوم

                                                           
 ی .مولوي فاروق غلجژباړه، روانه او اسانه  13
 .۲۴۶۵صحیح البخاري، کتاب المظالم، 14 

 .۲7النور، 15
 کابلی تفسیر. 16
 .۴۸۶۰، كتاب القسامةسنن النسائي،  17
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