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

۲۰1۹/۰۸/1۴

ډاکټر عبدالقیوم مومند

دولتي ،حکومتي او سـیــاســي جـوړښــت
دویمه برخه
د ملکيت خپلواکي:
که چیرې یو انسان وس ولري او په قانوني ټوگه یوڅه الس ته راوړي ،دا څه د هغه ملکیت گڼل کیږي .د ملکیت حق
په اسالم کې د خالفت څخه سرچینه نیولې ده ،چې د اسالمې عقیدې ستره برخه ده .په اسالم کې مالک لوی څښتنﷻ
دی او انسانانو سره ملکیت د امانت په توگه پروت وي ،ساتنه یې کوي او د دې روښنایې په رڼا کې د مال او جایداد
د لرلو او له هغې څخه د گټې اخستلو حق لري .امام غزالي رحمة هللا علیه لیکي چې "د شریعت لوی مقصد د خلکو د
ژوند ښیگڼه ،رغونه او پرمختیا ده چې په حقیقت کې د عقیدې ،ژوند ،عقل ،شتمنۍ او ملکیت ساتنه ده .څوک چې د
دې پنځوو رکنونو ساتنه او پالنه وکړي ،د عامه ښیگڼو خدمتگار دی او دا غوره کار دی"()1
ملکيت په اسالم کې په دوو برخو ويشل کيږي:
 .1ځاني (شخصي) ملکیت .هغه ملکیت ته ویل کیږي چې یو کس د هغې ملکیت خاوند وي او له هغې ملکیت څخه
گټه اخستل یواځې په هغه پوري ،او یا داسې بل کس پورې چې نوموړي ورته د گټې اخستلو جواز ورکړی وي،
محدود دی .نه یواځې دا چې اسالم انسانانو ته د ځاني ملکیت د لرلو پوره حق ورکوي بلکې ځاني ملکیت د اسالمي
اقتصاد بنیادي رکن دی .په اسالم کې ځاني ملکیت انسان د غال ،زیاتي او غصب څخه ساتي او هغه کسان چې د بل
چا مال ته تاوان رسوي ،یا یې غالکوي او یا یې هم غصبوي ،اسالم هغوی ته سخته سزا ټاکلې ده .د دې ترڅنگ د
ځاني ملکیت لپاره خاصې الرښوونې او قوانین مسلمانانو ته رالیږل شوي چې د هغو په رڼا کې مسلمانان مکلفیت
لري چې ځاني ملکیت ترتیب کړي .د بیلگې په توگه اسالم سود ،دوکه ،رشوت ،انحصار ،ناوړه گټه  ،احتکار،
نارواگټه او ځینې نورې تجارتې راکړې ورکړې چې د اسالمي شریعت له حکمونو سره په ټکر کې وي ،حرامې
گرځولي دي.
 . ۲عام ملکیت .عام ملکیت د ټولې ټولنې او یا د یوې ټولنې د لویې پرگنې ملکیت او حق دی .هیڅوک په ځانگړې
توگه د دې ملکیت دعوه نشي کوالی .په دې ملکیت کې جوماتونه ،روغتونونه ،سړکونه ،سیندونه ،سمندر ،دولتي
خزانې او داسې نور ټولگټي مدارک داخل دي.
د کارکولو خپلواکي:
په اسالم کې کارکول له قانوني الرې څخه روزي پیداکولو ،د ژوند بسیاکولو او دنیایی ارامتیا ته ویل کیږي چې په
اسالم کې لوړ ځای لري او کارکوونکو ته د احترام او ویاړ په سترگه کتل شوي .اسالم هر انسان ته ،که نر وي او
که ښځه ،د دې حق ورکوي چې په هره برخه کې چې وغواړي کار وکړي ،په دې شرط چې د کار کولو څخه
ټولنیزې او اخالقي ستونزي رامینځته نه شي ،د شریعت خالف نه وي او ټولنې ته تاوان ونه رسوي .همدا د کار
ارزښت دی چې اسالم کار کولو ته د جهاد په سترگه گوري .له کعب بن عجزه(رض) څخه روایت دی.
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 1المستصفی من في أصول الفقه ،1۹۳7 ،لومړی ټوک 1۳۹ ،مخ .
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د پاڼو شمیره :له  1تر7
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 :یو سړی د رسول هللاﷺ ترخوا تیرشو او اصحابو ولید چې هغه څومره سخت کار کوي او په کار کولو کې
څومره زیات بوخت و .اصحابو وویل .اې د خدای پیغمبره! کاش چې دې سړي دومره سخت او زیات کار د خدایﷻ
د رضا لپاره کړای وای .رسول اکرمﷺ ځواب ورکړ .که هغه کارکوي چې خپلو وړو ماشومانو ته روزي پیدا کړي
او د هغوی ساتنه وکړي ،نو دا کارکول یې د خدایﷻ لپاره دي .که هغه کارکوي چې خپلو زړې مور او زوړ پالر
ته روزي پیداکړي او د هغوی ساتنه وکړي ،نو دا کارکول یې د خدایﷻ لپاره دي .که د دې لپاره کار کوي چې پر
خپل نفس کنترول ولري او خپل شیطاني موخې په ولکه کې ونیسي ،نو دا کارکول یې د خدایﷻ لپاره دي .له بله پلوه
که هغه د دې لپاره کارکوي چې ځان نورو ته غښتلی څرگند کړي او د کارکولو له وجې نه شهرت ترالسه کړي ،نو
دا کارکول یې دشیطان لپاره دي.
د مسلمانانو د ژوند ستره موخه د لوی څښتنﷻ رضایت دی .کارکول او قرباني ورکول دوه هغه غوره الرې دي چې
د لوی څښتنﷻ رضا پرې ترالسه کیږي .په قرآن عظیم الشان کې د کار کولو او د ژوند د بقا لپاره د گټې ستاینه
شوې او د لوی څښتنﷻ له نعمتونو څخه شمیرل کیږي .ځینې علما کار کولو ته د عبادت درجه ورکوي.
د عقيدې او ايمان خپلواکي:
انسانان د دې حق او واک لري چې پرته له زور او زیاتي څخه د ځان لپاره هغه دین غوره کړي چې هغوی پرې
معتقد وي .زور او زیاتی د انسان د خپلواکۍ له اصولو سره په ټکر کې دی .په هغه چا چې یو څه په زور منل کیږي،
په واقیعت کې په هغه څه باور نلري چې مني یې ،مگر د ځان یا اوالد او یا مال د ژغورلو لپاره دا کار کوي .د اراز
منل غلط ،بیکاره او بې ارزښته منل دي ،ځکه چې د هغه په زړه کې منل نه وي .په دا راز منلو کې باور او وفاداري
نه وي او منفي پایلې لري.
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کې زورزیاتی بالکل رد کړی او انسان ته یې خپلواکي ورکړې ده.
اسالم وایې چې عقیده ،ایمان او فکر باید د خپلواک فکر په رڼا کې روزنه او پالنه وکړي .همدا وجه ده چې لوی
څښتنﷻ فرمایلي دي.
اس َحتَّ ٰى یَ ُكونُوا ُمؤْ ِمنِینَ ()۳
َولَ ْوشَا َء َربُّكَ ََل َمنَ َم ْن فِي ْاْل َ ْر ِ
ض ُكلُّ ُه ْم َج ِمیعًا ۚ أَفَأ َ ْنتَ ت ُ ْك ِرهُ النَّ َ
ژباړه :او که اراده فرمایلې وای رب ستا ،خامخا به ایمان راوړی وای ټولو کسانو د ځمکې په اجماع سره ،نو آیا ته
مجبوره کوې (بې له ارادې زما) خلک چې شي دوی (ټول) مؤمنان ،بلکې نه شي کولی(.)4
همدا راز.
5
َ
َ
صی ِْطر( )
فَذَ ِك ْرإِنَّ َما أ َ ْنتَ ُمذَ ِك ٌر◌ لسْتَ َعل ْی ِه ْم بِ ُم َ
ژباړه :نو ته یې وپوهوه (ای محمده) بیشکه همدا ته پند ورکونکی یې .نه یې پر دوی باندې مسلط کړی شوی (چې
په زور یې مسلمانان کړې) (.)6
دا آیتونه څرگندوي چې انسان د دې حق لري چې ځانته خپل دین غوره کړي او دا هم څرگندیږي چې د دیني او
عقیدوي مسائیلو په برخه کې باید خبرې اترې او بحث موجود وي .د فکر د تبادلې امکانات باید موجود وي او انسان
باید د دې شونتیا ولري چې هغه برخې ځانته روښانه کړې چې پوهه او څرگندونې پکې کمزورې وي .عقیده او ایمان
هغه وخت رامینځته کیږي او خبره او عمل هغه وخت منل کیږي چې انسان په یو څه قانع شي او دا قناعت ثبوت
ورپالس کړي.
د عقیدې او ایمان خپلواکي د عمل د خپلواکۍ مانا لري چې په هغې کې یو انسان واک لري چې خپل دیني او عقیدوي
چارې پرته له کوم تهدید او تحقیر څخه ترسره کړي .البته د یادونې وړ ده ،کله چې په بشپړه خپلواکۍ او آزادۍ سره
یو څوک د اسالم دین ومني او له مسلمانیدو وروسته کوم بل دین غوره کړي ،اسالمي شریعت د دې لپاره اجازه نه
ورکوي .هغه څوک چې د مسلمان کیدلو وروسته بل دین غوره کړي هغه ته مرتد ویل کیږي چې حکم یې په اسالمي
شریعت کې معلوم دی.
د فکر او نظر خپلواکي:
اسالم د فکر او نظر د خپلواکۍ حقونه خوندي ساتلي دي او انسان ته دا خپلواکي ورکړل شوې ده چې ان د څیزونو
او اسبابونو د خلقت په هکله هم فکر وکړي ،ټول څنگلوري یې وڅیړي او خپل ډاډ ترالسه کړي .اسالم انسان دې ته
هڅوي چې د خلقت ،آخرت ،نړۍ او خپل چاپیلاير په هکله څپړنې وکړې ،په دنیایي چارو کې څیړنې وکړي ،خپل
عقل په کار واچوي او د ځمکې پرمخ له پیرزوینو څخه د انسانیت لپاره گټه واخلي.
 ۳یونس.۹۹ ،
 4کابلی تفسیر .
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د پاڼو شمیره :له  ۲تر7
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

انسان د دې قوت لري چې له طبیعت څخه د ځان او ټولنې د ښیگڼو لپاره گټه واخلي او د شونتیا تر بریده پورې یې
د دې گټو لپاره راوڅرخوي .دا ټول هغه وخت شوني دي چې انسان د چارو او کړنو په اړه قوي فکر وکړي .دا راز
انسان د ځان او ټولنې د جوړښت او پرمختیا په خاطر د ښو اعمالو ستاینه او مالتړ کوي ،په دې الر کې عملي گامونه
پورته کوي او د بدو او ناوړو کړو (اعمالو) مخه نیسي .لوی څښتنﷻ فرمایي.
ُكنت ُ ْم َخی َْر أ ُ َّمة أ ُ ْخ ِر َج ْ
وف َوت َ ْن َه ْونَ َع ِن ْال ُمنك َِر َوتُؤْ ِمنُونَ بِاللِ)7(.
اس ت َأ ْ ُم ُرونَ بِ ْال َم ْع ُر ِ
ت ِللنَّ ِ
ژباړه :یئ تاسې (اې محمدي امته) د خیر امت چې ایستلی شوی دی لپاره د خلکو چې حکم کوئ تاسې (هرچاته) په
معروف (نیکۍ) سره او منع کوئ تاسې (هرڅوک) له بدۍ ځنې او ایمان لرئ په هللا باندې(.)۸
داراز څرگندونې د ټولنیزعدالت د رامینځته کولو او ټولنه د سوکالۍ په لور د وړلو لپاره یو ضروري رکن دی .علما
او روڼ اندې په دې پرخه کې ځانگړې دندې او مسوولیتونه لري .دا هغه څه دي چې د اسالم پیغمبر به پرې عمل
کاوه .کله به چې هم رسول اکرمﷺ د قومونو له زورواکو مشرانو او پاچایانو سره مخ شو د هغوی ناوړه کړو ته به
یې د نیوکې او اعتراض گوته نیوله.
داراز گوته نیول په اسالمي شریعت کې ستر او غوره جهاد بلل شوی دی .له ابوسعیدالخدري(رض) څخه روایت دی
چې رسول هللاﷺ فرمایلي دي.
س ْل َ
طان َجائِرأ َ ْو أ َ ِمیر َجائِر.۹
ض ُل ْال ِج َها ِد َك ِل َمةُ َعدْل ِع ْن َد ُ
أَ ْف َ
ژباړه .بهترین جهاد د ظالم پاچا او ظالم امیر په مخامخ د حق خبره کول دي.
په اسالم کې د فکر او نظر خپلواکې د دې لپاره نه ده چې د بل چا سپکاوی وشي ،انسان پرې تحقیر شي او یا ترې
بل انسان ته تاوان ورسیږي ،بلکې دا خپلواکي د نیکو اعمالو د غښتلي کولو ،د ټولنې د پرمختگ او انساني ژوند د
بسیا کولو لپاره ده.
د زده کړې خپلواکي
اسالم نه یواځې دا چې هر انسان او په ځانگړې توگه هر مسلمان دې ته هڅوي چې زده کړه وکړي او ځان د علم
او زده کړې په جامه سمبال کړي ،بلکې هر انسان یې په دې مکلف کړی چې علم او زده کړه ترالسه کړي .د زده
کړې اوعلم د السته راوړلو په اړه کوم محدودیت نشته مگر شرط دا دی چې دا زده کړه د مسلمانانو د ژوند او دین
لپاره گټوره وي او اسالمې ټولنې ته ترې تاوان ونه رسیږي.
هغه زده کړه او السته راوړنه چې انساني ژوند او اسالمي ټولنې ته تاوان رسوي ،لکه جادو او یا فال لیدل ،اسالم د
هغې زده کړه بنده کړې او ناروا ګڼلې ده .علم او زده کړه په اسالم کې ستر ځای لري .هللاﷻ مسلمانانو ته خپل لومړنی
پیغام د لوستلو په نوم رالیږلی دی.
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ژباړه :ولوله (ای محمده) په برکت د نامه د هغه رب چې پیداکړي یې دی (ټول مخلوقات) ،پیداکړی یې دی انسان له
یوې ټوټې وینې څخه ،ولوله حال دا چې رب ستا لوی کریم دی ،هغه (رب) چې ښوولی یې دی (خط انسان ته) په
قلم سره ،ښوونه یې کړې ده انسان ته د هغو شیانو چې دې پرې نه پوهیده.11
لیک او لوست د زده کړي مهم اساس دی .رسول اکرمﷺ به هغه د جنگ بندیان آزادول د چا به چې لیک او لوست
زده و او مسلمانانو ته به یې لیک او لوست زده کاوه.
په اسالم کې زده کړې او علم ته دروازې خالصي پریښودل شوې او مسلمانان دې ته هڅول شوي چې د زده کړې
او علم د السته راوړلو لپاره ان لیرو سیمو ته هم سفر وکړي .اسالم له بې علمۍ څخه کرکه کوي او تباه کوونکي
تیاره یې گڼي .له دې امله اسالمي حکومت مسوول گڼل شوی چې د ټولو خلکو لپاره د زده کړې او علم امکانات
برابر کړي .د زده کړې او علم حق لکه د نورو حقونو پر څیر د ټولو مسلمانانو لپاره یوشان دی.
سياسي خپلواکي:
په اسالم کې سیاسي خپلواکې د خلکو هغو حقونو ته ویل کیږي ،چې له هغې څخه په استفادې سره دوی د دولت او
حکومت د مشرتابه کارونه تر څارنې او پلټنې الندې ونیسي.
سیاسي خپلواکي په ټولنیز او سیاسي ژوند او سیاسي چاپیلاير کې د بل له تاثیر څخه خالصون دی .د دې لپاره چې
په سیاسي چارو کې د خپلواکۍ اصول پرځای شوي وي ،د ټولنې مشرتابه او غړي متقابالً مسوولیت لري چې د بې
پرې او آزاد قضاوت لپاره اندونه ،وړاندیزونه او فیصلې د کورنیو او بهرنیو عواملو او اغیزو څخه پاکې وساتي.
 7ال عمران.11۰ ،
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د پاڼو شمیره :له  ۳تر7
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

خلک حق لري چې مشرتابه تر پوښتنې الندې راولي او که مشرتابه د لوی څښتنﷻ له الرښوونې او امرونو څخه
لیرې شي او عدالت پرځای نه کړي ،نو له دندې څخه یې هم گوښه کړي .خلک د دې حق لري چې په حکومتي
مسوولیتونو او چارو کې برخه واخلي ځکه چې سیاسي چارواکي د ټولو خلکو گډ حق او مسوولیت دی ،نه یواځې د
یو ځانگړي توکم او یا خاصو خلکو .د مشرتابه غوره کول او ټاکل د شورا او ټاکنو له الرې رامینځته کیږي.
د حقوقي او شرعي چارو په څیر ،سیاسي چارې هم لومړی د قرآن ،سنت ،اجماع او قیاس په رڼا کې ترسره کیږي،
مگر که د یو څه او یا یوې مسئلې په هکله واضح روایت نه وي ،چارواکي خپلې فیصلې د دیني پیاوړو عالمانو له
مشورې سره سم د هیواد د ملي منافعو په چوکاټ کې دننه د خپل عقل پر بنیاد چارې پرمخ بیایي.
همداراز سیاسي چارواکې مسوولیت لري د جگړې د اعالن ،سولې ،د یو قرارداد د السلیکولو ،دیپلوماسۍ ،بودیجې
او عامه ښیگڼو په برخو کې د چارو له متخصیصینو سره سال او مشوره وکړي.
ټولنيز عدالت
ټولنیزعدالت هغو حقونو او مسوولیتونو ته ویل کیږي چې لوی څښتنﷻ انسانانو ته پرته له کوم دیني ،ژبني ،قومي او
توکمیز توپیر څخه برابر ورکړي دي.
ټولنیزعدالت هغه ټولنیز حالت دی چې په هغې کې د یوې ټولنې د وگړو لومړنۍ اړتیاوې پوره شوي وي ،عدلي نظام
جاري وي ،خلک د پرمختیا پر لورې روان وي او سوله او امنیت واکمن وي .ټولنیزعدالت هغه انساني کړنه ده چې
د هغې پر مټ یو قدرتمند او شتمن انسان د کمزوري او بیوزلي انسان د حق څخه ننگه کوي او په ټولنه کې ټولنیزې
ښیگڼې او ټولنیزه سوله رامینځته کوي .په ځاني توگه ټولنیزعدالت د بل چا مال نه خوړلو ،خپل خپلوانو ،په گاونډ او
ولس کې له خلکو سره عامه ښیگڼې کولو ،په چارو ،مشورو ،او جرگو کې بې پرې او عادالنه پرېکړو کولو ته
ویالی شو .که یو انسان په خپل ژوند کې تعصب ونلري ،په حق والړ وي او له هرچا سره سم او برابر والړ شي نو
ټولنیزعدالت یې پرځای کړی دی .په دولتي او حکومتي برخو کې ټولنیزعدالت له ملي شتمنیو څخه د یو هیواد د
وگړو شریکې ،بې قید او شرطه او عادالنه گټه اخستنې ته ویل کیږي.
لوی څښتنﷻ ټولنیز عدالت د مسلمانانو د ژوند برخه او مسوولیت گرځولی دی چې د انساني ژوند هر اړخ پکې گډ
دي.
ټولنیزعدالت او ټولنیز ،اقتصادي ،سیاسي او علمي پرمختگ یو په یل پورې تړلي دي ،یو بل پوره کوي ،او د ټولنې
د روغ او رغنده جوړښت مهم توکی جوړوي .پرته د یوۀ له شتون څخه د بل شتون بې مانا او نیمگړی دی .که چیرې
دا توکي په برابره انډولیزه ټوگه وړاندې والړ شي نو بیوزلي له مینځه ځي ،د خلکو بنسټیزه اړتیاوې پوره کیږي،
ملت د حکومت له زور زیاتي څخه په امن کې وي ،په ورځنیو چارو کې فیصلې په عدل سره سرته رسیږي او انسان
د فکري او جسمي خپلواکۍ په چاپیلاير کې ژوند کوي.
لوی څښتنﷻ د قرآن عظیم الشان په بیالبیلو آیتونو کې په عدل کولو حکم کړی او فرمایي :عدل تقوی ته نږدې دی.
ا ْع ِدلُوا ه َُو أ َ ْق َربُ ِللتَّ ْق َو ٰى(.)1۲
که د تقوی لغوي مانا ته وکتل شي؛ نو له بدو او ناوړه اعمالو څخه د ځان ساتنې په مانا ده او په حقیقت کې ځان لوی
څښتنﷻ ته نږدې کول دي .تقوی یواځې پنځه وخته لمونځ کولو ته نه وایي او متقې هغه څوک نه دی چې یواځې
پنځه وخته لمونځ وکړي ،بلکې متقي هغه څوک دی چې ځان له هرراز بدو او ناوړه اعمالو څخه وساتې او عدالت
پرځای کړي ،ځکه نه پرځای کول یې له تقوی څخه لیرې کیدل دي.
د ټولنیزعدالت او ټولنیزو ښگیڼو په هکله هراړخیزې لیکنې شوې دي چې د ټولو راوړل به دا لیکنه اوږده کړي مگر
دعمومي نظریاتو د وړاندې کولو لپاره دا غوره گڼم چې ځینې بیلگې یې دلته راواخلم.
افالطون په خپل اثر جمهوریت کې لیکي چې عدالت هغه انساني سپیڅلتیا او فضیلت دی چې په انسانانو کې پرلپسې
مقاومت ،ثبات او ښیگڼه رامینځته کوي او په ټولنیزه توگه په ټولنه کې داسې پوهه رامینځته کوي چې له امله یې په
ټولنه کې ټولنیز او خپلمنځی برابروالی ،همغاړیتوب او ښیگڼه رامینځته کیږي.
ارسطو عدالت ته د مساوات په سترگه گوري او په ټولنه کې د شتمنیو او اقتصادي وړتیاوو برابر ویش اړین گڼي .دا
برابرښت عمومي برابرښت نه دی بلکې د انسانونو د جسمي او فکري وړتیا او پوهې ،او په ټولنه کې د هغه په مثبتې
برخه اخستنې پورې تړاو لري.
عدالت د ابن خلدون د ټولنیزفکر (تیورۍ) مرکزي ټکی او اساس دی او د عدالت ټینگول د شریعت د قانون د عملي
کولو سره تړي .که کومه اسالمي ټولنه شرعي احکام نه ترسره کوي او شریعت نه عملي کوي هغه ټولنه د عدالت
څخه وځي او ټولنه د نابودۍ خوا ته ځي.

 1۲المآئدة. ۸ ،

د پاڼو شمیره :له  4تر7
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

سیدجمال الدین افغاني لیکي .یواځې هغه ټولنې عدالت پرځای کوالی شي چې لوړ دیني او فکري معیارونه ولري .د
لوړو دیني او فکري معیارونو په لرلو سره د ټولنې وگړي کوالی شي د حکومت چارواکي تر نظر الندې ونیسي او
پرېنږدي چې هغوی ظلم ،ناروا او بیعدالتي وکړي.
محمدعبده وایي چې عدالت یواځي د روغ عدلي جوړښت په جوړولو سره رامینځته کیدای شي او دا عدلي جوړښت
باید تل د بیاشکل نیولو په حالت کې وي ترڅو د ټولنې اړتیاوې پوره کړای شي.
ابواالعلی مودودي لیکي چې صحیح او رښتینی عدالت هغه وخت رامینځته کیږي چې که چیرې یوکس ته یوه دنده
سپارل کیږي هغه باید داسې فکر ونکړي چې دی هغه یواځنی موجود دی چې ورسپارل شوی دنده سرته رسوالی
شي ،یا هغه څه وکړي چې زړۀ یې غواړي او یا د خپلو گټو لپاره کار وکړي ،بلکې ورسپارل شوې دندې ته د امانت
په سترگه وگوري او د لوی څښتنﷻ د رضا لپاره خپله دنده پرمخ بوځي.
سیدقطب وایي چې ټولنیزعدالت هغه وخت رامینځته کیدی شي چې انسان په فکري ،روحي او جسمي لحاظ د غالمۍ
د قید او شرط څخه ازاد وي ،د چا پیرو نه وي او یواځې لوی څښتنﷻ ته پیرو وي.
ټول انسانان لوي څښتنﷻ سره نیغ په نیغه سیده او په پوره برابرۍ سره د راز او نیاز الر لري او د لوي څښتنﷻ
څخه هرڅه پخپله غواړي .همدا ازادي او له لوی څښتنﷻ څخه ویره او غوښتنه ده چې د ټولنیزعدالت بنسټونه ټینگوي.
د اسالمي علماوو د اندونو په نظر کې نیولو سره او د قرآني الرښوونو په الرښوونه کې موږ دا ویالی شو چې په
اسالمي ټولنه کې ټولنیزعدالت د جایداد او شتمنیو په عادالنه ،با انصافه ،روښانه ،خواخوږي او بېغالو ویش ،د خلکو
د بنسټیزو اړتیاوو د پوره کولو ،او د ځواکمنو او شتمنو په بدل کې له کمزورو او بیوزلو څخه د ساتنې اوننگې د
اصولو پر بنیادونو والړ دی .نه یواځې دا چې یو مسلمان له بل مسلمان سره د عدالت په عملي کولو کې مسوولیت
لري ،بلکې مسلمان مسوول گڼل شوې چې د هر انسان په مقابل کې له عدالت څخه کار واخلي ،سره له دې چې هغه
یې مخالف او یا دښمن هم وي .لوی څښتنﷻ په قرآن عظیم الشان کې فرمایي.
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ژباړه :بیشکه هللا امر کوي په تاسې (ای مؤمنانو) چې وسپارئ تاسې امانتونه اهل د امانتو ته او کله چې حکم کوئ
تاسې په مینځ د خلکو کې نو حکم وکړئ په انصاف سره! بیشکه هللا ښه شی پند درکوي تاسې ته په هغه سره (چې د
امانتونو ادا او په عدل سره حکم کول دي) .بیشکه چې هللا ښۀ اوریدونکی ښۀ لیدونکی دی(.)14
همداراز هللاﷻ بیا فرمایي.
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عل ٰى أالت ْع ِدلوا ۚ ا ْع ِدلوا ه َُو أق َربُ ِللتق َو ٰى ۖ َواتقوا
ْط ۖ َوالیَجْ ِر َمنك ْم َ
یَاأَیُّ َها الَّذِینَ آ َمنُوا ُكونُوا قَ َّو ِامینَ َّلل ش َه َدا َءبِال ِقس ِ
شن ق ْوم َ
یر بِ َما تَ ْع َملُونَ (.)15
َّللا َخبِ ٌ
َّللا ۚ إِ َّن َّ َ
َّ َ
ژباړه :ای هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی (ای مؤمنانو) اوسئ تاسې محکم والړ (په حق باندې) لپاره د هللا
(اوسئ تاسې) شاهدان په قسط (عدل او انصاف) سره او نه دی باعث کړی تاسې دښمني د یو قوم په دې باندې چې
عدل او انصاف به ونکړئ تاسې .عدل وکړئ تاسې ،همدا (عدل) ډیر نږدې دی تقوی ته او وویریږئ تاسې له هللا
(نوظلم مه کوئ) ،بیشکه چې هللا ښۀ خبرداردی په هغو اعمالو چې کوئ یې تاسې(.)16
له پورتنیو الرښوونو څخه پوره څرگنده ده چې مسلمانانو او ټولو انسانانو ته د هغوی د حقه حقونو ورکول ،پر هغوی
باندې د ټولنیزو گټو ویشل ،د هغوی د لومړنیو او بنسټیزو اړتیاوو پوره کول او د هغوی په اړه د فیصلو پر وخت له
عدل او انصاف څخه کار اخستل د هر مسلمان فریضه ده او نه پرځای کول یې د لوی څښتنﷻ له اوامرو څخه
سرغړونه ده.
بل مهم ټکې چې له پورتنیو الرښوونو څخه الس ته راځي ،هغه په ټولنه کې د وگړو ترمینځ د حقونو برابري او
همغږي ده .اسالم دا مني چې انسانان د بیالبیلو ظرفیتونو او پوهې سره پیدا شوي دي .لکه څنگه چې انسانان په
وجود ،جوړښت ،او رنگ کې یو له بل څخه توپیر لري ،همداراز دوی په ذهن ،عقل ،پوهه او نورو وړتیاوو کې هم
یو له بل څخه توپیرلري .د انسانانو د زیږیدنې ځای ،د هغوی جغرافیایی چاپېلاير ،د هغوی فزیکي او کورنی حالت
او د هغوی بیولوژوکي او ارثي ځانگړتیاوې د انسانانو په ذهن ،پوهه او ژوند ژورې اغیزې لري.
له دې امله ټولنیز او اقتصادي توپیرونه هم د انسانانو یو طبیعي حالت گڼل کیږي .سره له دې چې لوی څښتنﷻ د
قرآن عظیم الشان په بیالبیلو آیتونو کې موږ ته د انسانانو ترمینځ توپیر راپه گوته کوي ،مگر قراني آیتونو او د رسول
اکرمﷺ احادیثو د شتو او شتمنۍ او د شتمن او نیستمن ترمینځ د تفاوت عقلي حدود ټاکلي دي .اسالم د انسانانو ترمینځ
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النسآء.۵۸،
کابلی تفسیر .
المآئده. ۸ ،
کابلی تفسیر .

د پاڼو شمیره :له  5تر7
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 اقتصادي وړتیاوو او شتمنیو په مساوي ویش حکم نه کوي ،مگر اسالم په عادالنه ،باانصافه ،روښانه ،خواخوږي
او بېغالو ویش باندې حکم کوي.
اسالم د دې اجازه نه ورکوي چې یو دې د شتمنیو په لرلو سره د هوسا او غنا ژوند تیروي او بل دې لوږه او تنده
تیروي .لوی څښتنﷻ انسانانو ته د دې اجازه نه ورکوي چې مال ،دولت ،سره او سپین امبار کړي او د لوی څښتنﷻ
په الر او د ټولنې په ښیگڼه کې یې ونه لگوي .همدا وجه ده چې لوی څښتنﷻ په قرآن عظیم الشان سورة التوبه کې
فرمایي.
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ور ُه ْم ۖ َهذَا َما َكن َْزت ُ ْم ِْل ْنفُ ِس ُك ْم فَذوقوا َما ُك ْنت ُ ْم تَ ْكنِ ُزونَ {.) (}۳۵
َو ُجنُوبُ ُه ْم َوظ ُه ُ
ژباړه :اې مؤمنانو! واقعا ً چې (داهل كتابو) زیاتره عالمان او پیروان په ناروا توگه د خلكو مالونه خوري او د هللا له
الرې ایسارول كوي ،او هغو خلكو ته هم د دردناكې سزا زیرى وركړه چې سره او سپین ذخیره كوي او د هللا په
الر كې یې نه لگوي .په هغه ورځ چې دغه خزانې به د دوزخ په اور سرې شي بیا به یې تندي ،اړخونه او شاگانې
پرې داغل كیږي( .ورته وبه ویل شي) دا ده هماغه خزانه چې تاسو خپلو ځانو ته راغونډه كړې وه (اوس) نو وڅكئ
هغه چې تاسو ذخیره كول)1۸(.
څرنگه چې اسالمي اقتصادي جوړښت ټولو انسانانو او په ځانگړې توگه مسلمانانو ته د هغوی د بنسټیزو اړتیاوو د
پوره کولو ضمانت ورکوي له دې امله اسالمي حکومتونه او یا په اسالمي هیوادونو کې حکومتونه مسوولیت لري
چې دا اړتیاوې پوره کړي .د اسالمي ټولنو حکومتونه مسوولیت لري چې خلکو ته ټولنیزمسئونیت برابر کړي.
همداراز د اسالمي حکومتونو مسوولیت دي چې بزگر ،کارگر او د ټولنې نور غړي د شمتنو او ځواکمنو زورواکو
د استثمار ،ظلم او زیاتې څخه وساتي .همدا وجه ده چې اسالم سود ،استثمار ،ظلم او زیاتی ناروا گرځولي دي ،ځکه
سود ،استثمار ،ظلم او زیاتی د بیعدالتۍ وروستۍ اندازه گڼل شوې ده .استثمار ،ظلم او زیاتی نه یواځې له سود څخه
رامینځته کیږي بلکې رشوت ،جواري (قمار) ،گونگه او ناڅرگنده تجارتي معامله ،انحصار ،اختالس ،ټگي او غالې
کول ،زنا او فحشا ،او داسې نورو ناوړه اعمالو څخه هم رامینځته کیږي چې اسالم دا ټول ناروا او حرام گرځولي
دي .ابن حزم اْلندلسي په خپل کتاب المحلى باَلثار کې لیکي چې له رسول اکرمﷺ څخه روایت دی.
د آدم زوی (انسان) پرته له دې نه بل کوم حق نه لري چې یو کور ولري چې په هغې کې ژوند وکړي ،یوه جوړه
جامې ولري چې په هغې یې د وجود لوڅوالی پټ شي ،یوه ټوټه ډوډۍ ولري او څه اوبه ولري .همدراز له حضرت
عمر(رض) څخه روایت دی .که په هغه څه چې زه اوس پوهیږم ،پخوا پوهیدی ،ما به هیڅکله هم ځنډ نه واي کړی او
په یقین سره به مې د شتمنو شتمني په غریبو مهاجرو ویشلې وای .او له عليکرم هللا وجهه څخه روایت دی .لوی څښتنﷻ
په شتمنو باندې فرض گرځولې چې د بیوزلو بنسټیزې اړتیاوې پوره کړي .که هغوی وږي وي او یا لوڅ او یا په
نورو مالي ستونزو کې اخته وي ،علت یې دا دی چې شتمن خپله دنده او مسوولیت نه ترسره کوي .له دې امله لوی
څښتنﷻ به له هغوی څخه د حساب او فیصلې په ورځ پوښتنه وکړي او هغوی ته به اړونده سزا ورکړي(.)1۹
ټولنیزعدالت یواځي په اقتصادي برخه کې نه را لنډیږي بلکې گناهگار ته د قانون پر اساس سزا ورکول او د قانون
پرځای کولو ته هم ټولنیزعدالت ویل کیږي .کله چې حکومتي او دولتي څانگې له خپل قدرت څخه روا استفاده کوي،
د قانون د اصولو مراعات ،څارنه او پاملرنه کوي نو ټولنیزعدالت پرځای کیږي.
حکومت د ټولنیزعدالت د اصولو او غوښتنې پر اساس مسوولیت لري چې د خلکو حق پرځای کړي ،د ولس له حق
څخه په کورني چاپیلاير کې او په نړیواله کچه ننگه وکړي .له عبدهللا ابن عمر(رض) څخه روایت دی چې رسول
اکرمﷺ فرمایلي دي.
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ژباړه :وپوهیږئ ،تاسې هر یو ساتونکي یاست او تاسې هر یو د خپلو وگړو (دحالت) په هکله ځواب ورکوونکي
یاست .واکمن (امیر) د خپل ملت ساتونکی دی او د ملت په هکله به ترې پوښتنه کیږي...
د حکومت مسوولیت نه یواځي د ولس په ټولنیزو ،اقتصادي او عدلي چارو کې اړین او اغیزمن دي ،بلکې حکومت
مسوولیت لري چې حتی د واده کولو په مسایلو کې هم د خپلو وگړو ساتونکی وي .رسول اکرمﷺ فرمایلي دي.
"والس ُّْل َ
ي لَه ُ".۲1
ث َعائِ َ
َع ِن اب ِْن َعبَّاس "الَ نِكَا َح إِالَّ بِ َو ِلي"َ .وفِي َحدِی ِ
ي َم ْن الَ َو ِل َّ
طانُ َو ِل ُّ
شة َ َ
ژباړه :پرته د واک لرونکي مشر (ولي) څخه نکاح نه کیږي...او سلطان (حکومت) د هغه چا واک لرونکی مشر
(ولي) دی چې واک لرونکی (مشر) نه لري.
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سورة التوبه .۳۵ -۳۴
روانه او ساده ژباړه ،مولوي فاروق غلجی .
المکتبة الشاملة ،دریم بحث .
صحیح البخاري ،کتاب االماره. 1۸۲۹ ،
سنن ابن ماجه ،کتاب النکاح. 1۸۸۰ ،

د پاڼو شمیره :له  6تر7
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

ټولنیزعدالت په ټولنه کې ولسي ،کلتوري او ټولنیز پوخوالی رامینځته کوي ،ځکه د ټولنې وگړي خپل ځان ،خپله ټولنه
او د خپلې ټولنې وگړي په ښه توگه پیژندی شي .د ټولنې د وگړو ترمینځ د سپینو ،آزادو او صادقانه خبرواترو الر
خالصیږي ،او د ټولنې د وگړو په مینځ کې د اعتماد فضا او یو بل ته د نیک نظر اړیکې ټینگیږي.
د ټولنیزعدالت رامینځته کول یواځې د حکومت د چارواکو او یا د ځینو گوتو په شمېر کسانو مسوولیت نه دی ،بلکې
د ټولنې ټول غړي او ټولنیزبنسټونه بیالبیل مسوولیتونه لري.
حکومت ،ولس ته مسوولیت لري او ولس ،حکومت ته مسوولیت لري.
همداراز د ولس وگړي یو بل ته مسوولیت لري او یو د بل د چارو او اعمالو څارنه کوي .د بیلگې په توگه یو مسلمان
چې زکات پرې فرض کیږي ،مسوولیت لري چې زکات اړو کسانو ته ورکړي .که د شتمن کس د زکات په ورکولو
سره د اړ کس لومړنۍ اړتیاوې له مینځه والړې نه شي او ژوند یې په لوږه او سخته کې تیریږي ،شتمن کس د دیانت
له مخې مسوولیت لري چې د زکات تر څنگ له نوموړي کس سره نوره مرسته هم وکړي ترڅو د هغه ابتدایي
اړتیاوې پوره شي.
په اسالم کې د ټولنیزعدالت غوره بیلگه رسول اکرمﷺ او د هغه یاران دي .له أبي سعیدالخدري(رض) څخه روایت دی
چې رسول اکرمﷺ فرمایلي دي.
ظ ْهر فَ ْلیَعُ ْد ِب ِه َعلَى َم ْن الَ َ
ض ُل َ
ض ُل زَ اد فَ ْلیَعُ ْد ِب ِه َعلَى َم ْن الَ زَ ا َد لَهُ"َ .حتَّى
ظ ْه َر لَه ُ َو َم ْن َكانَ ِع ْن َدهُ فَ ْ
" َم ْن َكانَ ِع ْن َدهُ فَ ْ
۲۲
ْ
َ
َّ
َ
ضل( ).
ظنَنَّا أَنَّهُ الَ َح َّق ْل َ َحد ِمنا فِي الف ْ
ژباړه :څوک چې اضافه د سورلۍ څاروی لري باید هغه چا ته یې ورکړي چې څوک د سورلۍ څاروی نلري.
هرڅوک چې د خپل ضرورت څخه ډیر سامان (شته) لري ،خپل اضافه سامان (شته) باید د دیانت له مخې هغه چاته
ورکړي چې څوک سامان (شته) نلري .صحابه وایي :موږ فکر وکړ چې موږ د هیڅ راز شخصي اضافي شتو د
ساتلو حق نلرو.
(رض)
له خپلو څلویښت زرو ( )۴۰۰۰۰درهمو څخه پنځه دیرش زره ()۳۵۰۰۰
د اسالم لومړي خلیفه ابوبکرصدیق
درهم په هغو مسلمانانو وویشل چې د اسالم په دین د مشرف کیدو له امله د قریشو لخوا وهل شوي او رټل شوي وو
او جایدادونه یې قریشو غصب کړي وو .یو وخت علي بن ابي طالب کرم هللا وجهه د خوراک لپاره یواځې درې ډوډۍ
درلودې .یوه ډوډۍ یې د ایثار( )۲۳په توگه حاجتمند ته ورکړه ،دوهمه ډوډۍ یې یو یتیم ته ورکړه او دریمه ډوډۍ یې
د جنگ یوه بندي ته ورکړه.
له دې ټولو څخه څرگندیږي چې په اسالمي ټولنه کې د ټولنیز عدالت پلي کول نه یواځې د حکومت او ولس مسوولیت
دی بلکې خدایي حکم هم دی چې هر مسلمان یې باید پرځای کړي .مسلمان باید د کمزورو او بیوزلو د حق ننگه
کوونکی واوسي او هڅه وکړي چې کمزوري او بیوزلي د لوی څښتنﷻ له نعمتونو څخه بې برخې نشي .په هغه
ټولنه کې چې ټولنیزعدالت حاکم وي ،د هغې ټولنې وگړي له مساوي حقونو څخه برخمن وي او د هیچا په حق تیری
نشي کیدی .چیرته چې ټولنیزعدالت ټینگ وي ،هلته لوږه ،غربت ،کمزورتیا ،بیوزلي او تیری نه وي .ټولنیزعدالت
په انسانانو کې او په ځانگړې ټوگه په مسلمانانو کې د داسې یو فطرت پیدا کولو ته وایي چې په قدرت او قوت باندې
تکیه نه وي ،بلکې انساني کرامت ،عدالت ،او ټولنیز روغوالی او یووالی یې د ټولنې او ولس د ژوند الرښود وي او
د دې ټولنې او ولس د ټینگښت او ودې بنیادونه جوړوي.
ولسي چارواکي
د دویمې برخې پای

 ۲۲سنن أبي داؤد ،کتاب الزکاة.1۶۶۳ ،
 ۲۳ایثار پۀ خپله اړتیا سترګې پټول اود بل چا اړتیا ته لومړیټوب ورکولوته وایي .

د پاڼو شمیره :له  7تر7
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

