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 ل اسالمي دعوت او اسالمي نظام جوړو
 

بلکه د نظام جوړولو، حکومتولۍ   ،کوم  تکوم دیني عالم په صف  د  هدا لیکن  هکوم سیاسي غرض نه لري او ن  هدا لیکن
کتار  داسې کس په توګه کوم چې هیله لرم هللا تعالی مې د اسالمي دعوتګرانو په او انکشافي کارونو د یوه کارپوه او

ملي او دیني ارزښتونو، په هیواد کې د غوره اسالمي نظام جوړولو ته   د  اس کوم اوسکې حساب کړي. د مسؤلیت اح 
کار خپل او د نورو افغانانو مسؤلیت بولم. زه باور لرم چې موږ افغانان د عادالنه نظام جوړولو لپاره نور باید د  

ړیوالو او خپلو تجربو او علمي څیړنو او تر ټولو مهم د رسول هللا له  تاوتریخوالي په ځای یو بل ته غوږ ونیسو او د ن
منهجه کار واخلو. زه هغو کسانو ته دا الندې عرایض وړاندې کوم چې هوډ یې کړی د اسالم په اصولو والړ نظام 

  .جوړ کړي
  

  ېالر د نظام جوړولو او په تیره اسالمي نظام جوړولو
  

باید   اسالمی نظام جوړ کړي،   هپه تیر  وهغه څوک چې د رسول هللا پیرو ځان بولي، غواړي خلک اسالم ته راوبولي ا
پوه شي چې په دې هکله زیات کار ته اړتیا لري. دا ځکه چې لمړی خو غوره نظام جوړول اسانه کار نه دی او  

نظام جوړولو په اوس وخت کې زیاتې تجربې  اسالمي نظام جوړول خو الستونزمن کار دی. داځکه چې د اسالمي  
کمې دي، په دنیایي خواهشاتو مست، عقده مند، بې تقوا، بې علمه، د اسالمي دعوت له اصولو سره نا آشنا کسان 

   اسالم ته په اوږدمهال کې د ګټې په ځای تاوان رسوي.
  

قوا لرونکو عالمو او صبورو کادرونو روزل  مهمه داده چې د اسالمي نظام جوړولو لمړنۍ اړتیاوې چې د ت  نو تر ټولو
چې خلکو ته د غوره مسلمانانو الګو شي، موخه یې قدرت او څوکۍ نه وي او که ورته سپارل کیږي په بریا یې 

دا هغه کار و چې رسول هللا ص د دار ارقم او د صوفې د صحابه وو په تربیه کولو تر    مسؤلیت ترسره کولی شي.
پام وکړي چې دا کار وخت غواړي او یوازې د په انسان جوړونه تمرکز وکړي، غور د  سره کړل. خو دوی باید  

وکړي چې رسول هللا لمړی څه او بیا په منځمهال او اوږد مهال کې څه کړي او هللا تعالی په لمړي سر کې کومه 
ي او ستر شعارونه د نه وحیې رالیګلې وه او وروسته بیا څه وو. که دوی دا کار نه وي کړی نو بې ګودره د نه ګډېږ

   ورکوي.
  

ام المومنین بي بي عایشه صدیقه فرمایي: که د اسالم په لمړي سر کې د شرابو، قمار، حجاب، او نورو هغو څیزونو  
په هکله چې د قریشو په کلتور کې یې ژورې ریښې درلودې وحیې راغلې وی، نو کیدی شوی چې چابه ایمان نه وی  

ستونزو نښې او نښانې   وایز  هلمی لحاظ ځینې منکرات چې په ټولنه کې ګورو یوازې د ریښراوړی. له بلې خوا په ع
  ، فحشا  په دې معنی  دي نه خپله ستونزې. تر څو اصلي او ریښه ایزې ستونزې نه وي حل شوې اصالحات نه راځي.

، چې  يلنه کې شتون لرځکه په یوه ټو ، يد ژورو ستونزو نښې د ر ظلم، حرام خوړل، قما ،د خلکو ناموسونو ته کتل
مخکې له دې چې موږ د خلکو سره مرسته    او ال اله اال هللا نه دي حاکم.  دد خلکو په اذهانو توحی  و جهالت دی ا  ههلت

د هغوی عادات بدلول  هیو په یو او په بیړ ،ایمان او یقین یې پاخه شي ښیګڼو پوه شي، د اسالم په روح او چې وکړو
   دی. لپه ټکړ کې عم منهج سره رسول هللا لهبریالی کار نه دی او هم د 

  
دعوتګرانو او د اسالمي نظام غوښتونکو ته اړتیا ده درک کړي چې اسالمي نظام جوړول له نورو سره بیل شرایط 

په زیاته خواشینۍ سره    .ي ، دوی نه شي کولی د نورو په تقلید انقالبي کارونه وکړي او اسالمي نظام جوړ کړيغواړ
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دوی باید پوه شي چې جنګ کول یو    زیاتو تحریکونو ته چې ګورو د هغو ګوندونو پېښې کوي چې دوی یې نه مني.
   څه دی خو اسالمي نظام جوړول بیخي بیل کار دی.

  
ه بېله کوم قانوني چوکاټه چې په خورا دقت، د وخت د ترټولو کارپوه، مجربو او فقیه عالمانو په واسطه  که دوی په بیړ

رامنځته شوی وي، د هر فکري مکتب نظریات په کې ځای او د نړۍ له وتلو فقهاوو سره ورباندې مشوره شوې وي،  
   پایلې به یې خدای مه کړه ښې نه وي. الس په کار شي او ځینې قوانین به بیړه بې له زیات غور څخه راوباسي

  
   :يالندې کارونه وکړ دترټولو د مخه بای

باید په کراره او په تدریج    ،و روزي  نباید دعوتګرا  ، ، لکه په دار ارقم او صوفه کېم د رسول هللا د منهج سره ســ    ۱
  يې او حکمتونه تشریح کړپوره مناسب وخت لپاره خلکو ته د توحید، رسالت، د اسالمي شریعت مقاصد، ګټ  دسره  

  
هللا    . اسالم ته د يوښی  عمل کې خلکو ته اسالم  په قول او   و باید ځانونه الګو او مثال کړي، تر څ  ندعوتګرا  داــ    ۲

  يهدف یې اخرت او نه دنیایي مال او مقام و ،تعالی د شناخت، عبادت او د خلق هللا د خدمت په سترګه وګوري
  

دوی باید پوه شي، صحابه ځکه داسې نمونه کسان تربیه شول، ځکه د هغه کس سره اوسیدل، ورپسې یې  ــ    ۳
لمونځ کاوه چې هللا یې په زړه قرآن نازالوه. د هغه څیره، قول او عمل، د هغه صبر، حکمت عملي او نور که  

ه اسانه پوخوالي ته رسول. خو موږ  او نور هغه څه وو چې د انسان ایمان یې پ   څه هم یو امي او نا لوستی انسان
اوس که څه هم قرآن، د هغه سنت او سیرت لرو، خو ده غوندې الګو نه لرو. نو د خپلو خلکو معذرت باید د شیخ  

   عبدالحکیم مراد په قول ومنو او ورسره زیات کار او ښو مثالي تقوا لرونکو الګو کسانو ته اړتیا لرو.
  

«. هغه څوک چې  من تواضع رفعه للا   »  :دوی باید د مسلمانانو په وړاندې متواضع وي. رسول هللا فرمایيــ    ۴
   تواضع کوي هللا تعالی یې لوړوي. هغه څوک چې تکبر کوي هللا تعالی یې خواروي.

  
حد زیات ټینګار   دوی باید تل ویره ولري چې د رسول هللا له منهجه کاږه نه شي، دوی نه باید په خپله رایه ترــ    ۵

وکړي. دا هغه څه دي چې خلفای راشدینو کول، دوی همداسې فضا رامنځته کړې وه چې تیروتنې ورپه ګوته  
  .کړي، حضرت به تل ویل چې هللا تعالی د په هغو رحم وکړي چې د دوي تیروتنې ورښیي

  
اهل ته ونه سپارل شي، د قیامت   دوی باید کار اهل د کار ته وسپاري. لکه چې رسول هللا فرمایي: کله چې کارــ    ۶

  ئانتظار وکړ
  

د خلق هللا خدمت، د فقر سره مبارزه، د انکشاف راوستل، د تعلیم رواجول او    خلکو ته خدمت وکړي،  دوی دــ    ۷
ښه کول، د خلکو توانمند کول چې له ځان سره مرسته وکړي، کار و بار، کرنه، صنعت، تجارت ته وده ورکړي  

  ياو نور د هم د هللا تعالی د تر ټولو غوره عبادت وبول
  

د خلکو په ایمان، یقین، استحسان، استخالص او نورو    باید  د قرآني علومو، احادیثو، سیرت او نورو په مرستهــ    ۸
دخالت نه کاوه، ځکه په  د خلکو په شخصي ژوند کې ېی  تزیا وچې دا کار کاوه ا لکه رسول هللا ،يکړو باید کار 

   ځان عیاروي. داسې شرایطو کې خلک خپله
  

دا نن یو نړیوال منل شوی حقیقت    په جوړولو کار وکړي، قانوني چوکاټ رامنځته کړي،دوی باید د سیستم  ــ    ۹
سیستم ښه خلک    دی چې  بد  او  سیستم خراب خلک سموي  سیستم مالمت کړئ. ښه  بلکه  مه مالمتوئ  خلک 
   خرابوي.

  
ومره د  قحطیو په کالونو په مدینه کې عمر فاروق  باید خپل سرنوشت له خلکو سره شریک کړي. د  یدوــ    ۱۰

چې خلک وږي وي دی په مړه ګېډه ډوډوۍ   یې  هب  لکمزوری شو چې په مخ کې یې د لوږې اثار ښکاریدل او وی
   .باید ونه خوري

  
په تقوا، په خپل نفس حاکمیت،    لمړی د نارینه او ښځو دواړو  دد ترتیب په پیروۍ، دوی بای  ې د قرآني وحیــ    ۱۱

  یې د تر ،کړي هسترګې او نظر کښته او یا بلې خواته اچولو پوهاوی رامنځت یو د بل سره د مخامخ کیدو په وخت
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، په کلتور کې یې داخل شي، لکه اوس چې د  يسره پوره اشنا ش  عفت، پاک لمني او تقوا  ،واصلي موخ  د  بحجا
    اړو برخه ده.انودیندارۍ او کلتور دونزیاتو افغا

  
لکه رسول هللا چې علوم یوازې په دوو برخو ویشلي، یعنې ګټور او بې ګټې. هغه له هللا تعالی د بې ګټې ــ    ۱۲

علومو پناه غوښتې، دعا یې کړې چې ده ته د ورکړل شوي علم ګټه ورسوي او ګټور علم یې زیات کړي. ګټور 
ادت او د هغه د مخلوق په خدمت کې مرسته وکړي. ګټور د هللا تعالی د شناخت، عب هسر  ږمو  له   هغه علم دی چې 

بل هر علم دی.    هر  ورباندې عمل وکړو، که هغه دیني، ساینسي، طبي، ټولنیز، ادبیات او یا   هغه علم دی چې موږ
  .نو دوی باید ټول علوم د هللا تعالی ورکړه او د اسالم او خلق هللا د خدمت وسیلې وبولي

  
لري، شیطان  و  ګټه نه بلکه ضرر  يکیدی ش  يي علم لرل که ورباندې عمل ونه شموږ پوهیږو یوازې دینــ    ۱۴

ځینې مغرض مستشرقین شته چې زیات دیني علم لري خو د اسالم په وړاندې    لکه  هم دیني علم الره، زیات خلک
 هوهنتونله هاروارد پ  ېچې په انګریزي ادبیاتو کې ی  د ادوارد سعید په نامه  فلسطینی عیسوی  یې کاروي. خو یو
له السه بشري وجدان جریحه دار    مستشرقینو د ناروا تبلیغاتو   د  ېپه یو شمیر پوهنتونو کې ی  دوکتورا درلوده،
یو کتاب ولیکه چې د هغوی د پیړیو کار یې له بیخه ونړاوه. اوس د همغه له کبله    یې  هلپه هک   شوی و او د هغو

د پخوا په خالف زیات مسلمان څیړونکي پکې کار کوي  يپه غربي پوهنتونو کې د اسالمي علومو شعبې کار کو
، دلته ګورو چې انګریزي ادبیات څومره ګټور ثابتول شول، که په قرآنی  ياو په سلهاوو مهم اثار یې پنځولي د

او   علوموکې نظر واچوو ګورو چې کمپیوتر ساینس، طبیعي او ساینسي علومو د قرآن کریم زیاتې معجزې تایید
د زیاتو نورو شته مسلمانانو په یقین کې پوخوالی    له دې کبله زیات وتلي عالمان مسلمانان شول،او    ان کشف کړې 

  .نو دا علوم ټول ګټور دي راغی،
  

  یهدایت د للا تعالی کار د په قول او عمل کې الګو شي،  په دین کې اکراه نشته، دوی باید
  

، قرآن ان په مدني دور کې په دین کې اکراه او جبر منع کړی دی، خو د هدایت  ید خلکو هدایت د هللا تعالی کار د
، نو نه  ياومسلمان دعوتګران یوازې الګو کیدی ش يرته اړتیا ل و، الګو او نمونه رښتینو دعوتګرانتوخ خلک هلپار

او په   یاوس  و  نه باید زر څوک مالمت کړي، بلکه صبور  له بیړې کار واخلي،  باید له زوره کار واخلي، نه باید
ٱلنَّاِس َویَُكوَن   »حقیقت کې د صریح نص په بنسټ همدا یې دنده ده   ل ِتَُكونُواْ ُشَهَدآَء َعلَى  َوَسًطا  ةً  أُمَّ ُكْم  ِلَك َجعَْلنََٰ

َوَكذََٰ
ُسوُل َعلَْیُكْم َشِهیدً  دعوتی رول څخه هم    خپل   ام پلي کړي، نو لههمدارنګه، حکومت که غواړي شرعي احک     «.  اٱلرَّ

کارمندان یې څومره د    دوی باید یقیني کړي چې خپل د امر باالمعروف او نهی عن المنکر  باید سترګې پټې نه کړي.
په دین کې پوره فقاهت ولري او که   ي،دخبر    د اسالمي قوانینو او اسالمي شریعت په مقاصدو  ،دعوت په اصولو

  .ګټې په ځای تاوان رسوي دسمه تیاري ونیسي او که نه  دبیا  داسې کسان ونه لري
  

په    ېد اسالمي دعوت اصول دادي چ  ودعوتګران باید د اسالم ښیګڼې په قول او عمل کې خلکو ته بیان کړي، خ
یژندلو خلکو باید قضاوت ونه کړي، که یې کار ښې پایلې نه لرلې، په خپله کړنالره، اعمالو، تقوا او د خلکو په ښه پ

، د خلکو د شته عقایدو، د هغوی د کلتور، ټولنیز جوړښت او دا چې څنګه مثبت بدلون پکې ممکن يد تمرکز وکړ
باید پیل شي او نورو په هکله پوره څیړنه او غور او په بنا یې سمه کړنالره    هځایه او په کومه کړنالر  هدی او له کوم

   .هپه کار د
  

  ه ن  ن او ا  هللا تعالی کار دی، نه دعوتګران، نه کوم حکومت او نه کوم عالم    خلک نه مالمتوي، هدایت د  دعواتګران د
، ابراهیم علیه  ياو هللا تعالی یې هدایت نه کړ  يو  هدایت وړ نه  هغه د  څوک هدایت کولی شي، تر څو  کوم پیغمبر

ایت نه کړی شوی او مسلمان یوازې ښه او غوره هد  ابو طالب   السالم خپل پالر آذر او رسول هللا خپل مهربانه کاکا
  .شاهد او الګو کیدی شي

  
په تور لیست کې ونه نیسي او هدایت ته یې باید هیله من وي.   د نه هدایت کیدونکو دوی هیڅ څوک په تیره مسلمانان

ته د عمر بن حشام  که رسول هللا د اسالمي امت د فرعون ابوجهل د هدایت تمه لرله، دعا یې کوله چې هللا اسالم  
)ابوجهل( یا عمر بن الخطاب د اسالم راوړو په واسطه قوت ورکړي. هللا تعالی یې د عمر بن الخطاب په هکله دعا  

، نو دوی څنګه ځان ته يقبوله کړه، نو دوی هم باید پوه شي چې هدایت د هللا تعالی سره دی او هرڅوک یې وړ د
   زړونه د هللا تعالی په اختیار کې دي. ه بولي.حق ورکړي چې یو شمیر خلک د هدایت وړ ون

  
 تشورا او د خلکو مشارک له غلطیو ویره،
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 خکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  
دا دعوتګران او د اسالمي نظام پلویان هیڅکله په سلو کې سل باید ډاډه نه شي، چې په هر کار او هره دیني مسئله  

خپل نظرونه په زور په خلکو    اړ شي  د شیخ قرضاوي په قول به دوی  که دا کار وکړي نو  کې دوی په حقه دي، ځکه
  . د اسالمي حکومت سره ګډ سرحد نه لري دچې استبدا دیني استبداد ته مخه کړي،  ومني او په دې ډول به

  
  اعکه ابوبکر صدیق رض خلکو ته ویل چې که مې غلطي کوله اصالح مې کړئ، عمر فاروق رض خپله مشهوره د

موږ ته حق د حق په بڼه راوښیه او د پیروۍ توان   یعنې اې هللا  «.  هوارزقنا اتباعاللهم أرنا الحق حقاً    »  :تل تکراروله
ا وښیه او ورنه  ریعنې اې هللا موږ ته باطل د باطل په توګه    «الباطل باطال و ارزقنا اجتنابه  اناو » الهم ار  یې راکړه.

به    ههغ  ،ښیيرو  تیروتنې  ید دو  وکړي چې عمر فاروق به تل ویل په هغو د هللا تعالی رحم    .د ځان ساتلو توان راکړه
دمنافقینو په هکله د رسول هللا له راز دار نه پوښتنه کوله چې د ده نوم خو به د منافقینو په لیست کې نه وي، که څه 

د عمر فاروق ځینې دریځونه د وحیې په واسطه تایید   ،هم موږ خبریو چې دوی ته د جنت بشارت ورکړل شوی و
جتهادونه وشول ا، زیات بنسټیز  لوخت په اسالم کې ستر تحوالت په هره ساحه کې راغل  هخالفت پ د    ههغ  د  ،يشوي د
  .دباور درلو ې. خو بیا هم دوی مطلق العناني نه کوله او په شورا باندې یلقوانین وضع شو عدالت محوره او نوي

  
لکه د قوانینو په  ېویره وي چې په مهمو مسئلو ک يله هغو چارواکو سره چې غواړي اسالمي نظام جوړ کړ دنو بای

تیروتنې ونه کړي، باید شورا په واقعي مفهوم عملي کړي، د عالم اسالم او خپل هیواد له   ېجوړولو او پلي کولو ک
مشوره وکړي، تر څو د هغوی له مشورو ګټې  متفکرینو او کارپوهانو سره تل مشوره وکړي، د خپلو خلکو سره هم 

واخلي او هم خلک له ځان سره وساتي. ټولو ته هغه حدیثونه معلوم دي: چې » الدین نصیحه...« ، او همدارنګه، »  
د دې معنی داده چې د تیروتنو زیات امکان شته او     « د جابر سلطان په وړاندې د حق خبره کول غوره جهاد دی.

  .ه تیار وي، ویې مني او اصالح یې کړيباید مسلمانان ورت
  

یې داخلي   د اسالمي نهضتونو د زیاتو ناکامیو الملونه که بهرني دي خو اصلي او مهم بنسټیز  موږ که ښه غور وکړو
.  ي، یو د بل خبره نه منيدوی په فرعی اختالفاتو کې له یو بل سره کیوت  ، تر ټولو مهمه ستونزه یې داده چې يهم د

په نسبي توګه نوی کار دی،    ړۍ او په ځانګړي ډول په اسالمي نړۍ کې د اسالم په اصولو برابر سیاستپه دریمه ن
د اسالم له اصولو سره سم    او مدیریت سم نه شي کولی،  خلکو د عامه ذهنیت رهبري  زموږ اسالمي خوځښتونه د

، دوی اکثره د ظرفیت جوړولو  یستراتیژیک پالنونه نه شي جوړولی او خلکو ته خدمات نه شي عرضه کول  مناسب
   تر څو یې خلک مالتړ وکړي او هم خلک وروزي. ي او عامه ذهنیت د مدیریت توان نه لر

  
له درایت،   د هغوی  امورو کې مشوره وشي. تر څو  په  باید  له عامو مسلمانانو سره  دادی چې  د شورا یو مفهوم 

چې هغوی په مسئلو خبر شي، هغوی د مالکیت تخصص، ذهانت او مسلکي پوهې څخه کار واخیسل شي، بله دا  
احساس وکړي. که داسې نه وی نو ولې رسول هللا ته امر وشو چې له صحابه وو سره مشوره وکړي، همدارنګه، هللا 

   کې سره مشوره کوي.  تعالی مسلمانان او خپل رسول په دې وستایل په دې باندې چې په خپلو امورو
  

   عد مسلمان په وړاندې تواض
، رسول هللا هغه کسان په جنت يباید تل د مسلمان په وړاندې متواضع و  هغه څوک چې اسالمی نظام راوستل غواړي

د مسلمان په وړاندې    که یې   ، يچې د مسلمان په وړاندې متواضع وي او زیاتې سجدې کو  ي ښودل  نیاډکې خپل ګاون
یې کفارو ته ذلیلوي او د دوی څخه د اسالم سیادت د هللا سنت دادی چې بیا  د تواضع په ځای له کبره کار واخیست

   اخلي.
  

هیڅکله د خپلو قربانیو، قدرت، مال او  چې غواړي اسالمي نظام او عدالت قایم کړي  رسول هللا رښتیني پیروان دنو 
ته   نظام ،غوښتونکي وي نه د هغو په بنسټ د لوړو مقامونو ،شهرت په خاطر تر نورو مسلمانانو ځان لوړ ونه بولي
تر څو دخلکو زړونه ترالسه    ي کار باید اهل د کار ته وسپار  هم که غواړي چې د رسول هللا په نقش قدم پل کیږدي

  .او بریالی شي
  

دوی باید کار اهل د کار ته وسپاري، عامه دولتي پستونه او مسؤلیتونه د هللا تعالی امانات دي، یوازې هغه چاته باید 
شي چې وړتیا یې ولري او دا د قربانیو په اساس ورنه کړل شي، ځکه بیا له بیت المال سره خیانت کیږي،   لسپارو

د خالد بن ولید او عمر ابن العاص په    ېی  هر کړی. ښه مثالونهللا همدا کا  لود شریعت مقاصد السته نه راځي. رس
مهمو پستو مقررول وو، په داسې حال کې چې په سابقون االولون ډله کې زیات صحابه وو، خو هغوی ته یې ورنه  

  .کړل
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