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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

ډاکټر عبدالقیوم مومند

َوا ْست َ ِق ْم َك َما أ ُ ِم ْرتَ ۖ َو ََل تَتَّبِ ْع أ َ ْه َوا َء ُه ْم

۲۰1۹/۰۸/1۳

دولتي ،حکومتي او سـیــاســي جـوړښــت
لومړۍ برخه
د جوړښت اړتیا:
د اسالمي دولتي او حکومتي جوړښت د اصولو له مخې د یوې مسلمانې او یا هم د مسلمانانو په اکثریت وَلړې ټولنې
سیاسي جوړښت او سیاسي کړنالره د قرآن ،سنت ،اجماع او قیاس د بنسټونو په رڼا کې د وحدانیت ،رسالت او خالفت
(استازیتوب) پر بنسټ جوړیږي .په دې جوړښت کې لوی څښتنﷻ یواځنی واکمن دی او د امر او نهې ټول احکام او
اوامر له هغه سره دي چې په قرآن کریم کې یې مسلمانانو ته څرگند کړي دي .له دې امله یو انسان د دې حق او
صالحیت نه لري چې د بل انسان د ژوند لپاره محدودیتونه وټاکي او یا د بل انسان د ژوند په اړه د لوی څښتنﷻ له
اوامرو او َلرښوونو څخه بهر کوم بل تصمیم ونیسي او یا کومه پریکړه وکړي .د انسانانو د َلرښوونې او د الهي
احکامو په رڼا کې د تصمیم نیولو او د یوه سیاسي ،ټولنیز ،اقتصادي ،او عدلي نظام د جوړولو لپاره لوی څښتنﷻ د
خپل وروستني پیغمبر محمدﷺ له َلرې َلرښوونکی کتاب ،قرآن کریم رالیږلی دی.
د اسالم پیغمبر محمدﷺ په خپل وخت کې یو سیاسي ،نظامي ،ټولنیز او اقتصادي جوړښت رامینځته کړ چې پیالمه
یې د مدینې په میثاق (دستورالمدینه) باندې وشوه .که د مدینې میثاق په غور سره ولوستل شي څو مهم ټکي چې د
دې لیکنې لپاره د غور وړ دي ،ترې َلس ته راځي .د مدینې په میثاق کې اساسات پر شخص وَلړ دي نه پر کهول،
قام او توکم .شخص مسوول گڼل شوی چې د مدینې د خلکو ،خاورې او گټو څخه ننگه وکړي او د مدینې حکومت
مسوول گڼل شوی چې د مدینې د هر اوسیدونکي (شخص) د ژوند ،مال ،عزت او حیثیت څخه ننگه وکړي .دلته
مسلمان یا مومن نه دی یاد شوی بلکې هر اوسیدونکی یاد شوی چې په هغې کې یهود ،نصارا او نور هم داخل وو.
که دا خبره په نوې سیاسي ژبه وژباړو نو د تبعه او تابعیت ( )Citizen and Citizenshipهغه پدیده چې لویدیځ
هیوادونه یې پر موږ د ډیموکراسۍ په زور منل غواړي ،اسالم څوارلس سوه کاله وړاندې عملي ثابته کړې ده.
د پورتنیو اصولو په رڼا او چاپیریـال کې لوي څښتنﷻ انسان د ځمکې پرمخ د خپل خلیفه (استازي) 1په توگه ټاکلی
او ځینې واکونه او صالحیتونه یې ورکړي دي .لوي څښتنﷻ په قرآن عظیم الشان کې فرمایي:
ن تَشَاء۲.
ع ْال ُم ْلكَ ِم َّم ْ
قُ ِل اللَّ ُه َّم َمالِكَ ْال ُم ْل ِك تُؤْ تِي ْال ُم ْلكَ َم ْن تَشَا ُء َوت َ ْن ِز ُ
ُ
ژباړه :وایه (اې محمده) ربه د پاچاهي واكمنه! دا تۀ چې چا ته وغواړې پاچاهي وركوې او بیرته پاچاهي ترې اخلې،
له چا نه دې چې خوښه شى ستا او چا ته چې وغواړى عزت وركوې او څوک چې وغواړې خواروې یې۳.
لوی څښتنﷻ انسان مکلف کړی چې د دغو واکونو او صالحیتونو په رڼا کې د انساني ژوند د ساتنې ،پایښت او
پرمختیا لپاره َلرې چارې جوړې کړي ،او د ټولنې د نظم او ښیگڼې لپاره ترې کار واخلي .له دې امله د اسالمي
دولتدارۍ او حکومتدارۍ د اصولو په تگالره کې حکومت جوړول او حکومتداري کول انسانانو ته خدمت کول ،د
ټولنې د پرمختگ لپاره کار کول او په ټولنه کې د ټولنیزعدالت ټینگول دي .په داسې ټولنه کې وروري وي او ظلم
نه وې او د ټولنې وگړي یو له بل سره مرستې ته وَلړ وي .له ابوموسی او عبدهللا بن عمر څخه روایت دی چې
رسول هللاﷺ فرمایلي دي.

 1کۀ د عربې ژبې د خالفت ټکی پښتو ته وژباړل شي نو د استازي مانا ورکوي.
 2ال عمران.۲۶ ،
 3روانه او ساده ژباړه ،مولوي فاروق غلجی.

د پاڼو شمیره :له  1تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ
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ظ ِل ُمهُ َوَلَیُ ْس ِل ُمهَُ ،و َم ْن َكانَ فِي َحا َج ِة أ َ ِخی ِه َكانَ َّ
َّللاُ
أ ْل ُمؤْ ِمنُ ِل ْل ُمؤْ ِم ِن ك َْالبُ ْن َی ِ
القیامة5
ْ
ْ
ً
ً
ُ
ُ
ُ
ْ
َّللاُ َعنهُ ك ْربَة ِم ْن ك ُربَا ِ
َّللاُ یَ ْو َم ِ َ َ ِ
ست ََرهُ َّ
فِي َحا َجتِ ِهَ ،و َم ْن فَ َّر َج َع ْن ُم ْس ِل ٍم ك ْربَة فَ َّر َج َّ
ست ََر ُم ْس ِل ًما َ
ت یَ ْو ِم ال ِقیَا َم ِةَ ،و َم ْن َ
ژباړه :مومنان یو بل ته د یوې ودانۍ د بیلو برخو(خښتو) حیثیت لري چې یو بل بشپړوي .یو مسلمان د بل مسلمان
ورور دی چې نه به ظلم ورباندې کوي او نه به یې بل ظالم ته په َلس ورکوي چې ظلم پرې وشي .هر څوک چې
د خپل ورور اړتیا پوره کړي لوی څښتنﷻ به له هغه سره د هغه د اړتیا پر وخت کې مرسته وکړي .که یو مسلمان
له بل مسلمان ورور څخه ناورین او غمیزه لرې کړي نو لوی څښتنﷻ به د هغه څخه د قیامت په ورځ ناورین او
غمیزه لرې کړي .څوک چې په دنیا کې د مسلمان پرده وکړي لوی څښتنﷻ به د قیامت په ورځ هغه له شرم او
سپکوالي څخه خوندي کړي.
په اسالم کې پرېکړې ،واکونه او مسوولیتونه د ټولو انسانانو په نامه راغلي ،نه د یو مشخص کس یا یوې مشخصې
ډلې په نوم .له دې امله استازیتوب یا چارواکي کول هم د یوې ټولنې د ټولو وگړو حق او مسوولیت دی او هر غړی
په دې استازیتوب او چارواکۍ کې واک او مسوولیت لري .د ټولنې هر وگړی لومړی د لوی څښتنﷻ په مقابل کې
مسوولیت لري او هغه ته ځواب ویونکی دی او بیا د خپل ولس او ټولنې په وړاندې مسوولیت لري او ولس او ټولنې
ته ځواب ویونکی دی.
څرنگه چې د چارواکۍ حق ځانگړی دی نو مسوولیت یې هم ځانگړی دی چې دا دواړه د انسانانو د مساوي حقوقو
ښکارندوی دي .هیڅوک حق نه لري چې له یو انسان څخه هغه ته د لوی څښتنﷻ لخوا ورکړل شوي حقونه او واکونه
واخلي.
چارواکي کول ،چارې پرمخ بیول او د خلکو د ژوند او چارو په هکله پرېکړې کول د چارواکو سره هغه الهي
امانت دی چې د ټولنې د وگړو لخوا ورته د دې اجازه ورکړل شوې ده چې د الهي واکمنۍ په رڼا کې ورځنۍ چارې
پرمخ بوځي.
زموږ په ننۍ نړۍ کې د استازیتوب او امانت مسئله به په دې َلندې بیلگه کې نوره هم څرگنده شي .یو شتمن کس
یو بانک جوړوي او د بانک د چلولو او بانکي چارو د پرمختگ لپاره یو بل کس د بانک د رئیس په توگه پر دنده
گوماري .سره له دې چې د بانک رئیس د بانک د کارونو څارنه کوي ،ورځنۍ چارې یې پرمخ بیایي مگر بیا هم د
بانک مالک نه دی .د بانک ملکیت د بانک له خاوند سره خوندي پاتې کیږي.
همداراز د بانک رئیس به په بانکې چارو کې ډیر نوي فکرونه او پالنونه ولري ،خو د بانک خاوند د بانک رئیس
ته عمومي َلرښوونه کوي چې بانکي چارې څنگه پرمخ بوځي او د بانک رئیس د دې عمومي َلرښوونې په رڼا کې
د بانک ورځنۍ چارې پرمخ بیایي .سره له دې چې د بانک رئیس د بانک د ټولو چارو مسوول دی ،بیالبیل واکونه
لري او د بانکي چارو په هکله ځینې پرېکړې هم کوي ،مگر د واک او پرېکړو اندازه او څرنگوالی ورته د بانک د
خاوند لخوا ټاکل شوی او د بانک رئیس له دې کچې څخه بهر پرېکړې نشي کولی .د دې ټولو سربیره ،د بانک رئیس
د بانکې چارو د څار او د ورځنیو بانکي چارو او پرېکړو په وخت ،د بانک د خاوند غوښتنې او اوامر ترسره کوي،
نه خپل.
که دې ټولو ته په ځیر سره وکتل شي نو د استازیتوب مسئله هم ښه روښانه کیږي.
د حکومت په جوړولو کې د ټولنې د وگړو اندونه تصمیم نیوونکي دي او چارواکي د وگړو د َلرښوونو او غوښتنو
پر اساس ورځنۍ چارې پرمخ بیایي .هغه څوک چې د ټولني اعتماد َلسته راوړي ،په ځان کې د حکومت کولو او
چارواکۍ وړتیا ثابته کړی شي ،د ټولنې په استازیتوب حکومت او د چارو واگې پر مخ بیوَلی شي او کله چې اعتماد
او وړتیا له َلسه ورکړي نو دی مجبور دی او مسوولیت لري چې د حکومت او چارواکۍ له مسوولیت څخه گوښه
شي او وړ کس ته د چارو واگي وسپاري .هللاﷻ په قرآن عظیم الشان کې فرمایي.
َّللاُ فَأُو َٰ َلئِكَ ُه ُم ْالفَا ِسقُونَ
َو َم ْن لَ ْم یَحْ ُك ْم ِب َما أ َ ْنزَ َل َّ
ژباړه :او هرچا چې د هللا په نازل كړي قانون فیصله ونكړه ،نو همدوى سرغړونكي دي7.
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 4صحیح البخاري ،کتاب المظالم.۲۴۴۶ ،
 5صحیح البخاري ،کتاب المظالم.۲۴۴۲،
 6المائده.۴7 ،
 7روانه او ساده ژباړه ،مولوي فاروق غلجی.

د پاڼو شمیره :له  ۲تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د افغانستان د سیاسي ثبات ،تلپاتې سولې او د افغانستان د ټولو وگړو د حقونو د ننگې او تضمین په خاطر اړینه
ده چې د افغانستان زړو سیاسي نظامونو ته کتنه وشي او د هغې په رڼا کې د یو داسې سیاسي جوړښت او نظام بنسټ
کښیښودل شي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله رامینځته کړي او افغانستان د خپلواکۍ ،غښتلي ولسي سیاسي نظام،
بشپـړ اساسي قانون او ټولنیزعدالت لرونکی هیواد شي.
په دې کې شک نشته چې د شاهي نظام په دوران کې په افغانستان کې سوله وه ،خو د افغانستان سیاسي ،اقتصادي
او ټولنیز پرمختگ د پادشاه تر پوهې ،غوښتنې او مزاج پورې تړلی و.
د شهید محمد داود خان تر مشرۍ َلندی لومړي جمهوریت په اقتصادي او ټولنیز لحاظ د غور وړ بدلونونه رامینځته
کړل او ځینې پرمختگونه هم وشول ،خو په سیاسي لحاظ د افغانستان ټولنې کومه وده ونکړه او د ملت په هکله تصمیم
نیول یواځې په شهید محمد داود خان پورې تړلی پاتې شول.
د غوایي کودتا د افغانستان ټول سیاسي ،کلتوري او اقتصادي ارزښتونه له مینځه ویوړل .ملت د یوې داسې کوچنۍ
ډلې لخوا چې د خپل هیواد او ملت په هکله یې کومه پوهه نه درلوده ،د پردي فکر او پردیو ارزښتونو د منلو په نوم
ووژل شو او د دې هیواد د بدبختۍ او تباهۍ بنیاد کیښودل شو.
مجاهدینو او اسالمپالو نه یواځې دا چې اسالمي نظام ،بلکې هیڅ راز نظام یې هم په افغانستان کې جوړ او ټینگ
نکړای شو .هغه ابادی او نسبي ټولنیز نظام چې د کمونستانو د وحشت او بربریت څخه په امن کې پاتې شوی و ،هغه
هم له مینځه ویوړل شو.
د دوی لمن طالبانو ورټوله کړه او دا هیله کیده چې هیواد به د سولې او ثبات خوا ته وَلړ شي .له بده مرغه د
طالبانو سیاسي فکر د څو مستحباتو په احاطه کې محدود پاتې شو او له دې احاطې څخه بهر یې د فکر وړتیا ثابته
نکړای شوه .د امارت له نوم سره تړلي د امارت اسالمي اصول پرځای نه شول.
خبره ډیموکراسۍ ته ورسیده او داسې یو جوړښت رامینځته شو ،چې هیواد اشغال شو او خپلواکي له مینځه وَلړه،
بلواکي واکمنه شوه او د روڼ اندۍ او پرمختگ پوهیدنه یواځې په دریشي او نیکتایي کې رالنډه شوه.
د حکومتي چارواکو نیمایي عمر په سرپرستۍ کې تیرشو ،ځکه له یوې خوا نومول شوو چارواکو د کار وړتیا نه
درلوده او له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرگې او مشرانو جرگې کمیشنکارانو او ټیکه دارانو ،د پوره کمیشن او
ټیکې د نه َلسته راوړلو له امله ،رایه نه ورکوله .د معامله گرۍ ،کمیشنکارۍ او ټیکه دارۍ په دې بازار کې په
ملیاردونو ډالر ورک او ډوب شول.
د دې ټولو تجربو وروسته اوس کومه َلر پاتې ده؟ ټولو شته فکرونو او ”ایزمونو“ ناکامې تجربې پریښي دی او
دا ناامیدي رامینځته شوې چې بله کومه َلر نشته .خو زه وایم چې َلر شته چې په دې کتابگوټي کې به یې وگورئ.
د جوړښت ځانگړنې:
د افغانستان راتلونکی سیاسي او ټولنیز نظام باید د خپلواکۍ ،وگړییز او ټولنیزعدالت او استازولۍ پر بنسټ وَلړې
ولسي چارواکۍ د اصولو پر اساس چې په لنډه توگه به َلندې څرگند شي ،جوړ کړای شي.
خپلواکي:
خپلواکي د یو انسان او یا یوې ټولنې هغې ارادې ،قدرت او عمل ته وایي چې د نورو له تاثیر څخه خالي وي او د
پردیو له اغیزې پرته خپل شتون ،ژوند او پایښت روان وساتي .خپلواکي د انسانانو هغه وړتیا ده چې له پردي زور،
تاو ،بندیز او ټاکنې پرته د یو شي د کولو او یا نه کولو په اړه پرېکړه وکړي .دا وړتیا د انسانانو په انفرادي او ټولنیز
ژوند کې عملي ده .په نړیواله سیاسي کچه خپلواکي له بهرني نفوذ او ادارې څخه خالصون ته ویل کیږي.
یوې ټولنې او یا یو هیواد ته هغه وخت خپلواک ویل کیدای شي چي په بهرنیو حکومتونو او قدرتونو پورې تړلی نه
وي او چارې یې پر خپلو پښو وَلړې وي .کله که یو کس ،یو ولس او یا یو هیواد د بل کس ،بل ولس او یا بل هیواد
تر اغیزې َلندې وي ،پردي نظریات ومني او د پردیو د گټو ،کړنالرو او تگالرو له اصولو سره برابر د خپلو ملي
گټو ،کړنالرو او تگالرو پر خالف کړنې ترسره کړي نو داسې کس ،ولس او یا هیواد ته خپلواک نشي ویل کیدی.
خپلواکي ولسونو ته خپله اراده ،هویت او ملي احساس وربخښي.
اسالم خپلواکي د انسانانو طبیعي حق گڼي او هغه ژوند ،ژوند نه بولي چې خپلواکي ونلري.
که یو انسان خپلواکي له َلسه ورکړي ،نو د هغه وجدان ،خپله اراده او د نفس عزت مري او یواځې یو خوړونکی،
څښونکی ،کارکونکی او خوځیدونکی څاروی ترې جوړیږي .اسالم خپلواکي دې حد ته رسولې ده چې لوی څښتنﷻ
انسانانو ته د اسالم د سپیڅلي دین په منلو کې هم خپلواکي ورکړې ده .لوی څښتنﷻ په قرآن عظیم الشان کې فرمایي.
د پاڼو شمیره :له  ۳تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

الر ْش ُد ِمنَ ْالغَي ِ ۚ فَ َم ْن َی ْكفُ ْر ِبال َّ
طا ُ
ت َویُؤْ ِم ْن ِب َّ ِ
ام لَ َها
غو ِ
ِین ۖ قَ ْد ت َ َبیَّنَ ُّ
اَّلل فَقَ ِد ا ْست َْم َ
سكَ ِب ْالعُ ْر َوةِ ْال ُوثْقَ َٰى ََل ا ْن ِف َ
ََل ِإ ْك َراهَ فِي الد ِ
ص َ
وَّللا سمیع علیم۸
َ َّ ُ َ ِ ٌ َ ِ ٌ
ژباړه :نشته هیڅ زور په دین کې ،په تحقیق سره ښکاره شوې ده سمه َلر له گمراهي ځینې .پس هرڅوک چې
کافر(منکر) شو له بتانو او ایمان یې راوړ پر هللا باندې نو په تحقیق سره یې ټینگه نیولې ده کړۍ چې له سره نشته
پریکیدل هغې لره ،او هللا ښه اوریدونکی ښۀ عالم دی.۹
له دې څخه څرگندیږي ،چې کله هللاﷻ د خپل دین په منلو کې پر انسانانو باندې زور نه کوي نو د ورځني ژوند په
نورو برخو کې خو قطعا ً زور نشته ،ځکه دین او ایمان د انسانانو تر ټولو لوړه پانگه او ساتونکی محور دی .له دې
امله انسان د خپل فکر او خپلې شتمنۍ پوره واک لري چې د هیڅ دنیایي زور پیرو نه دي .دا انسان ته د لوی څښتنﷻ
لخوا یوه ورکړل شوې پیرزوینه ده.
له بلې خوا په اسالم کې خپلواکي د دې مانا نه لري چې انسان له هرراز ټاکلو اندازو او َلرښوونو څخه خالص دی،
ځکه بې کچې خپلواکي انارشي رامینځته کوي .انسانان د هوس پر لوري کش کیږي او شیطاني غرایز د انسانانو
ژوند قابو کوي او واکمني پرې کوي .خپلواکي د قرآن کریم په َلرښوونو او د رسول اکرمﷺ په کړو او ویناوو کې
ځای په ځای شوې ده .د بیلگې په توگه یو انسان د دې حق نه لري چې بل انسان په دې مجبور کړي چې د هغه
په َلر روان شي او یا د هغه غیرشرعي غوښتنې او حکمونه ومني ،ځکه د یو انسان خپلواکي د دې مانا نه لري چې
د بل انسان خپلواکي دې له مینځه وَلړه شي .په عمومي ډول ویالی شو چې د وگړو او ټولنې خپلواکي باید د دې
َلمل نشي چې د ټولنې ټولنیزجوړښت او بنسټونو ته تاوان ورسوي ،د ټولني د وگړو او ټولنې پراخه حقونو ته تاوان
ورسوي ،او د نورو وگړو ،ټولنو او هیوادونو د خپلواکۍ د له مینځه تگ َلمل شي .په اسالمي ټولنه کې د انسانانو
خپلواکي په َلندنیو برخو کې تأمین شوې ده.
ځاني (شخصي) خپلواکي
په ځاني خپلواکۍ کې یو انسان تر هغه برید پورې خپلواک دی چې د بل انسان د خپلواکۍ برید ته ورسیږي .ترڅو
چې د یو انسان چارې او کړه وړه د بل انسان خپلواکۍ او حقونو ته زیان ونه رسوي ،نوموړی انسان باید خپلواک او
آزاد پریښودل شي چې د ځان ،مال ،ملکیت او حیثیت له ویرې او گواښ پرته خپلې چاري پرمخ بوځي.
ځاني خپلواکي او آزادي د سپیڅلتوب (پاکوالي) او ساتنې (امنیت) د اصولو پراساس وَلړه ده .لوی څښتنﷻ انساني
حیثیت او عزت ته ډیر لوړ ځای ورکړی او په انسانانو یې امر کړی چې یو د بل حیثیت او شرافت وساتي ،یو په بل
تیری ونکړي ،یو بل ته په سپک نظر و نه گوري او یو بل سپک نکړي .لوی څښتنﷻ په قرآن عظیم الشان کې
فرمایي.
ولَقَ ْد كَرمنَا بني آدم1۰...
َ
َّ ْ َ ِ َ َ
ژباړه :او خامخا په تحقیق ډیرعزت ورکړی دی مونږ اوَلده د آدم ته11...
د انسان فکر ،نوم ،عزت ،ویاړ او خپلواکي د انسانانو د سپیڅلتوب ستر ،منلي او گڼلي بنسټونه او ستر توکونه دي.
همدا وجه ده چې په اسالم کې په یو انسان باندې تیری او د هغه ارزښت ته سپکاوی ټولې ټولني ته تیری او سپکاوی
بلل کیږلي .له بله پلوه د یو انسان سره ښه کول او د هغه درنښت کول له ټولې ټولنې سره ښه کول او د ټولې ټولني
درنښت بلل کیږي .د انسانانو ساتنه په اسالم کې ځانگړی ځای لري.
له دې امله په اسالم کې د هر انسان د ژوند ،عزت او شتمنۍ ضمانت شوی او په انسانانو زیاتی کول او د انسانانو
وژل منع شوي دي .دا بنسټونه او اوامر د ټولو انسانانو لپاره په یو څیر دي ،که نر وي او که ښځه ،که چارواکی وي
او یا عام وگړی.
د سفرکولو خپلواکي:
انسانان د دې حق او واک لري چې پرته د کومو بندیزونو ،بریدونو او ستونزو په خپل هیواد کې دننه او د خپل هیواد
څخه بهر سفر وکړي او بیرته خپل هیواد ته راستانه شي .د سفرکولو دا حق په قران کریم ،د پیغمبرﷺ په سنتو او
دعلماوو په اجماع کې څرگند دې .لوی څښتنﷻ په قرآن عظیم الشان کې فرمایي.
شور1۲
ض ذَلُ ً
وَل فَا ْم ُ
شوا فِي َمنَا ِك ِب َها َو ُكلُوا ِم ْن ِر ْزقِ ِه ۖ َوإِلَ ْی ِه النُّ ُ ُ
ه َُوالَّذِي َجعَ َل لَ ُك ُم ْاْل َ ْر َ

 8البقره.۲۵۶ ،
 9کابلی تفسیر .
 10اإلسراء (بني اسرائیل).7۰ ،
 11کابلی تفسیر .
 12الملک.1۵ ،

د پاڼو شمیره :له  4تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ژباړه :دى هغه ذات دى چې تاسې ته یې ځمكه ایل كړې ،تاسې یې په څنډو (یا َلرو) كې گرځئ او د هغه روزي
خورئ او هماغه ته مو بیا ژوندي راپورته كېدل دي .1۳
همدا وجه ده چې مسافرو ته ستونزې پیداکول او هغوی ته تاوان رسول ستره گناه گڼل شوې ده او په اسالم کې دې
گناهگارو او په ځانگړې توگه د لویو َلرو غلو لپاره سخته سزا ټاکل شوې ده .همداراز نه یواځې دا چې انسانان د
سفرکولو حق او خوندیتوب لري بلکې د سفر َلرې هم باید پاکي وي ،ستونزې پکښې نه وي او د خلکو لخوا کوم خنډ
یا بندښت رامینځته نشي .د أبو سعیدالخدري څخه روایت دی چې رسول اکرمﷺ فرمایلي دي.
وس َعلَى ال ُّ
س فَأ َ ْع ُ
سنَا نَت َ َحد ُ
طوا
ط ُرقَا ِ
ِي َم َجا ِل ُ
َّث فِی َها .قَا َل " فَإِذَا أَبَ ْیت ُ ْم إَِلَّ ْال َم َجا ِل َ
إِیَّا ُك ْم َو ْال ُجلُ َ
ت ".فَقَالُوا َما لَنَا بُدٌّ ،إِنَّ َما ه َ
ط ِریقَ َحقَّ َها" قَالُوا َو َما َح ُّق ال َّ
ال َّ
ى َع ِن
َف اْلَذَىَ ،و َر ُّد ال َّ
سالَ ِمَ ،وأ َ ْم ٌر بِ ْال َم ْع ُر ِ
ق قَا َل "غ ُّ
ص ِرَ ،وك ُّ
َض ْال َب َ
ط ِری ِ
وفَ ،ونَ ْه ٌ
الم ْنكَر14".
ُْ ِ
ژباړه :پیغمبرﷺ وویل :خبراوسئ .د َلرې په سر (مینځ کې) مه کښینئ .خلکو وویل .له دې پرته بل هیڅ چاره نشته
ځکه د َلرې سر زموږ د ناستې یواځنی ځای دی چې موږ سره خبرې کوو .پیغمبرﷺ وویل .چې هرومرو باید هلته
کښینئ ،نو د َلرې حقوق باید پرځای کړئ .خلکو وپوښتل .د َلرې حقوق کوم دی؟ پیغمبرﷺ وویل .خپل نظر(کتل)
َلندې واچوئ ،خلکو ته تاوان مه رسوئ ،سالم اچولو ته ځواب ورکړئ ،ښه کوئ او د بدو مخه نیسئ.
په یو ځای کې د اوسیدو (ژوندکولو) خپلواکي:
یو انسان د دې خپلواکي لري چې په هره سیمه او هر هیواد کې د خپلې وسې برابر قانوني استوگنه وکړي .د دې ترڅنگ
دولتونه او حکومتونه مسوولیت لري چې د هغو کسانو لپاره د استوگنې شرطونه ،اسانتیاوې او شونتیا برابره کړي چې
خپله یې وس نه لري ،ترڅو د دې خلکو د ژوند کولو او اوسیدلو بنسټیزه اړتیاوې پوره شي.
د یو انسان د اوسیدو ځای (کور) د هغه حریم دی او هیڅوک حق نه لري چې د چا حریم ته پرته د کور د خاوند له
اجازې څخه ننوځي ،که هغه چارواکی او یا ولسمشر هم وي .لوی څښتنﷻ په قرآن عظیم الشان کې فرمایي.
كر 15
س ِل ُموا َعلَ َٰى أَ ْه ِل َها ۚ َٰذَ ِل ُك ْم َخی ٌْر لَ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَذَ َّ ُ ونَ
یَاأَیُّ َها الَّذِینَ آ َمنُوا ََل ت َ ْد ُخلُوا بُیُوتًا َغی َْر بُیُو ِت ُك ْم َحت َّ َٰى ت َ ْست َأ ْ ِن ُ
سوا َوت ُ َ
ژباړه :ای هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی مۀ ننوځئ تاسې (هغو) کورونو ته چې غیر وي د کورونو له ستاسئ،
تر هغې پورې چې (اجازه وغواړئ) او ورسره وغږیږئ او سالم واچوئ پر اهل د دوی .دا ستاسې خیر دی ،بهتره
او ډیره غوره ده تاسې ته ،ښایي چې پند واخلئ تاسې .16
یواځې په ځانگړو حاَلتو کې چې له ژوند ،مرگ او جرم سره تړاو ولري ،د یو چا حریم ته پرته د کور د خاوند له
اجازې څخه د ننوتلو جواز شته .له دې امله په اسالمي شریعت کې د یو کور څخه غال کول ،د یو چا کور او یا په کور
کې دننه د سامان ضبطول او له مینځه وړل لویه سزا لري چې د َلس او پښې پریکول پکښې داخل دي.
یو کس ،دولت او حکومت د دې اجازه نلري چې د چا د کور جاسوسي وکړي ،د هغوی خبرې پټې واوري ،ځکه چې
جاسوسي کول او په پټه او غال سره د نورو خبرې اوریدل د انسانانو د کور سپیڅلتوب او د کور د اوسیدونکو ځانگړې
خپلواکۍ ته تاوان رسوي .له ابوهریره څخه روایت دې چې رسول اکرمﷺ فرمایلي دي.
طلَع في بیت قَوم بغَیْر إ ْذنهم فَفَقَئُوا عینَهُ فَالَ دیةَ لَهُ وَلَ قصاص17.
َْ
َِ
َ ِ َ َ
َم ِن ا َّ َ ِ َ ْ ِ ْ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ْ
ژباړه :که څوک د چا کور ته د کور د اوسیدونکو له اجازې څخه پرته دننه وگوري او هغوی د دۀ سترگې راوباسي،
نوموړی د قصاص(بدل) او خونبها حق نه لري.
د ملکیت خپلواکي:

د لومړۍ برخې پای

 13روانه او اسانه ژباړه ،مولوي فاروق غلجی .
14صحیح البخاري ،کتاب المظالم.۲۴۶۵ ،
 15النور.۲7،
 16کابلی تفسیر.
 17سنن النسائي ،كتاب القسامة.۴۸۶۰ ،
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