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  ديږيپرول ومني يا يى ټاسالم 
  

ى هرداو, پل عام فكر لريپله فلسفه او خپاره خژوندانه لهر قانون او نظام د  په   دتطبيق له آبله قانون او نظامنيم
لي ويپه هغه قانون  چه   ,ژيپيدا آي ستونزي راټولنه آه  چه د هغه له دي لي مسئلي پاو هر قانون لره خ , پوري ت

ت يپل اثر د واقعت ظام خهر ناو ,   سره سمون لريطبيعت او جوړ ي آي  پلي د حل قانون لره خهر او,  په ن
په ټولنه آي  له آبله  او نافذيدو قانون او نظام د تطبيقىچه د دآومي پاره او مشكالت ل تونزو د هغو سالري وي

  .راوالړي شوي وي
خه لري    تنه وشي وه نظامهچه له ي,  خبره دهد منطق او انصاف  خه غو په هغو ستونزو او مسائلو چه د ,  
چه له هره  ,  وي شوييداپټولنه آي په  لكبله تطبيق دچه د بل مختلف نظام  آومي ,  آي د حل الري وړانديهكله

  . ي لرپيرره تو نظام س ى د لهلحاظه 
وك غواړي دآوم  د ستونزو او مشكالتو د حل لآيژوندانه په چه : معقول او متوازن منطق دا وايى    پاره آه 

خه رايه وا خلي  ي دي هغه نظام او قانون , معين نظام او قانون  ي او بياپه نو لم  گوري و ديژوندانه آي تطبيق آ
چه د هغه ستونزو اساسات او  آتل شي ىاو ود,  شته او آه نابودي شوي آيټولنهپه  او مشكالت زينچه هغه ستو

ل شي ب او قانون نظامىچه د دسته له دي آيدي شي وور, ي او آه نهږگوالي بدلينر , ه هكله قضاوت او رايه ورآ
  .  نظام او سيستم له آبله راوالړي شويچه د دىپه هكله او د هغو ستونزو 

له بل اړخ  يى  او يو اړخ, دل شويټول اړخونه يى يو له بل سره وبچه ,  اسالم يو اجتماعي ټولنيز قانون دي  
 , رويپاره خاص اسباب برابژوندانه لد  او,  لريپاره خاص تفكيرژوندانه ل د اسالم,  سره مرسته او همكاري آوي

ت لگواليرن  خاصپل خچه اسالم داسي نظام دي  په ټولو اړخونو آي له ژوندانه او د ,  پاره لري دي ټولنه د جوړ
آي ټولنوپه ږ چه نن زموه آوم و سرقانون او نوله هغو نظامو او ,ريپير لغربي نظامونو او سيستمونو سره آامال تو

  .پير لرياسالم له دغو نظامونو سره آلي تو, يږتطبيقي
ا   چه دا كه ,  په آي شريك نه دياسالم  شوي پيداپه ټولنه آي چه   يمچه هغه ستونزي آو   ده نهرو
  .  شويپيدا  له امله  ټلود ر  او د اسالم,  يږپه ټولنه آي تطبيقيچه ږولي آوم  هغو نظامونو زيستونزي
او له اسالم  , تنه وشيپو  په رابطهپه هكله د موجودو ستونزو چه د اسالم , ورسته له دي ټولو عجيبه دا ده   

تل شيپه هكله د حل الره وخه د دغو ستونزو  چه ده  شي آوم اخيستلوپه هكله د اسالم رايه او دهغو مسائلو ,  غو
  . ږولو آي شريك ديپه زياو نه يى ,  ږوليندي زي

ي او آه نه(په هغو مسائلو آي مثال چه له اسالمه عجيبه دا ده    ه  , ه آار وآ ته والړه شي او لمان پار 
ه او نر د اختالط, آه نه  وانانو د جنسي مسائلو , د تنه وشي په هغو ملكونو آي , په هكلهاو د  په آي چه اسالم پو

خه د اسالم  په هكله له او د دغو ستونزو , يږنه تطبيقي چه د ه واخيستل شي آوم خلك په هكله رايهغو اشخاصو 
كاريپه آوي چه بلكه هغه تصور يى هم خ,  اسالم حكومت نه مني   !په آي د اسالم حكومت 

وابونه  دير حيرانونكي دي ڇه د دوي سوالونو ته يى ورآويپه    له دغو  او , دي سربيره  دهغو ديني عالمانو 
يپه هكله آسانو سره د دي جزئياتو    . يږير نه تطبيقيپه  د قانون  ڇيرته ڇه اسالم , په بحثونو آي ننو

ه دي     ه آار دي ڇه  ي او ,ي او آه نه پارلمان ته ننونن د اسالم له دي سره  ه دي آار وآ , آه نه او 
ه او نر دي  ه آار دي ڇه او له هغو ستونزو او مشكالتو سره يى  ,آه نه شي او ) اختالط(گد ټولنه آي سره په او 

  . او د اسالم حكم نه مني,  الم لكه قانون نه تطبيقويولنه آي زيږيدلي آومه ټولنه ڇه اسټپه هغه 
    

و داسالم  خه غواړي تر  ه آار دي ڇه له اسالمه   په دايره آي  شتون ددي ستونزو او جزئياتو له اسالم سره 
خه رټل شوي وي او يا لري شوي ويڇ , ولري خه ايستل  , يرته ڇه اسالم له حكم   ڇيرته ڇه اسالم له ټولنيز نظام 
ژوندانه له  ڇيرته ڇه اسالم د خلكو,له نظامه لري شوي ويه ڇه اسالم د دولت  او حكومت داري  ڇيرت ,  وييشو

  . ويخه رټل شوي 
    

 ړوو  په وړوژوندانه ڇه اسالم د دا , يږودل آيپريټول او يا به  , يږټول منل آي يا به  , ي نهږم ټوتي آياسال
ت آي هپه اساسي جوټولنه ژوندانه او او د  , تل شيپستونزو آي و   گه آتل پكه ستر س پهدا اسالم ته ,  ير شىړ

ل اسالم ته هي ڇه دا راز آتپه آار ده او خصوصا ديني عالمانو ته ,  ڇه بايد مسلمانانو ته دي منلو وړ نه وي, دي 
  .آله هم ونه مني 
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واب ڇه اسالم خپه هكله و د ستونزو گدهغو ټولنو او و   تراف نه عپه شريعت يى اي او پل دين نه آد اسالم 
يژوندانه او پل په خڇه اول اسالم ,  دا دي آوي په ورسته له هغه د اسالم رايه د هغو  ستونزو , ټولنه آي تطبيق آ

خه په هكله له اسالمه ڇه  د هغو ستونزو نه دا ,  پيدا شوي ويڇه داسالم د تطبيق له آبله آومي ,  ړيهكله وغوا
  .......ڇه له اسالم سره آامال متفاوت وي , پيدا شوي ويتنه وشي آومي ڇه د بل قانون دتطبيق له آبله پو

ه دخ ,په اساس ورباندي حكومت آوي او د خاص شريعت  , ډول روزيپه خاص اسالم خلك    ه ورآ لكو راآ
ي اسالم ټول تطبيق  ,ساسات زيږويايا شعور ,اقتصادي,ټولنه آي خاص اجتماعي په او  ,ډول تنظيمويپه خاص  لم

ي ودو دقانون ا,  په سيستم آيد حكومت داري , آ ڇه دا گوري بيا و,  په اړخ آياو د روزنه ,  په تهداب آيي
تنه آوي  په هكليى ستونزي ڇه تاسو انه سره ورآيږپاتي آيپو يي او له منږي او آه له    . ه 

ه آار دي      ؟ ژنيپيهغه ستونزي ڇه اسالمي ټولنه يى نه , اما له دي وړاندي د اسالم له دي ستونزو سره 
ي  ي اسالمي ټولنه جوړه آ ي او نر ا  ,رو يي اسالمي شريعت حاآم ويتو او ليد لواپه اساسهغه ټولنه ڇه , لم و 

يټولنهپه  ته  ي ڇه اسالم يي پيدا آټولنه آي په  او هغه ضمانتونه  , او آورني آي اسالمي تربيه او روزنه ورآ
ي, ټولنه ته ورآوي    . ڇه اسالم ټولو ته  راوړي دي ,او د اسالم عدالت قايم آ

ه و    آي نه اپه رړتيا د هغو ضمانتونو گ ا دتاو آه هغه , ړه شيپارلمان ته والغواړي : تي ڇه پو بيا 
ي پواو  ؟  ته ورآويويني آوم ڇه اسالم يى دي خه وآ   :تنه ور 

يپه دولتي اريا غواړي آڇه  ي ؟ او آه هغهگانونو آي آار وآ ژوندانه كه ڇه  د ديه د ,  نه غواړي ڇه آار وآ
ي ته اي د ضرورتونه ي ڇه پواو , ړه نه لري ڇه آار وآ خه وآ اختالط و سره يا غواړي ڇه له نرانآ: تنه ور 

ي؟  , ي گار وآ او سين ,يوآ ان لوڅ آ تنو  روزني  تربيت او اسالميو آه  ا او   له حيواني او شهواني غو
ي او خ) ج( ته رابولي ڇه له اهللا او احساسات يي دى, ي ده پاآه آخه    .پل ستر وساتيخه حيا وآ

گونو خلكو السونه د غال له امله عت سره سم د زرد اسالمي شري: تنه آوي پوله همدي آبله بعضي آسان   
ي واب وايي دويپه اساس هغه آسان ڇه دوي ته د اسالمي فقه  .وو خو بيا هم خلك غال آوي غو   . تيرو

,  دي بلكه دوي يوه بله ټولنه زيږولي ,او نه هم اسالمي نظام,  زيږولي  نه دي اسالمي ټولنه گونو غلهپه زردا   
 دوي هغه ټولنه زيږولي, ژنيپيڇه اسالم يي نه  ,ي دي پل آاو آوم بل اجتماعي نظام يي خ , دي ڇه اسالم يي رټلي
هغه ټولنه ڇه , ړاندي آويدحل الري نه و پارهاو د دوي د ستونزو ل, پيدا آوي ي گي او محتاج ودي آومه ڇه وږ

په شريعت او د اهللا ) ج(په اهللا ټول وند ژاو , او دي انسان نفس نه روزي , ونو انسانانو ته خواړه نه برابرويميلون
ي   . پوري نه ت

انته ټولنه ده    لري او آه  آه آار وپه آي مضمون دي ي رزق گهغه ټولنه ڇه د فرد او و: خو اسالمي ټولنه 
ړه په غاټولنه مسوليت په اسالم آي حكومت دي . جوړ وي او آه مريض, وانه او عاجزتوانا او قادر وي او آه نا ت ,نه

خه دي ټولنه د افاتو د عالج ل, لري  و بيت المال د ټولنه تر , يږپه سلو آى اخيستل آيپاره  دوه نيم له راسالمال 
ي   .پاره آوي او اسالم دا آار د ټولنه د حمايت او ساتنه ل, ستونزي ورباندي حل آ

ي و آسه محتاجگوريو بيا وا , دا قانون تطبيق آ  الس په غالوآسه  او  ,يږپيدا آي آي  هټولنپه    او بيوزله  ڇه 
ي   !انه وي په ايمان رو يي ړو دآي او زړونهپه خو يي پوري آوي ڇه خي

تنه آوي ايا دوي اسالمي تعاليم منلي دي ؟ په هكله وانانو د جنسي  ستونزو گه دوي د  همدا رن   پو
ي ه اسالپ   ي او بربن پاره فسق او فساد خوري وري د شيطان لڇه هري خوا ته ,  نه وي يغليپمي ټولنه آي لو

ل فلمونه  نه خپه اسالمي , پرويخ ټولنه په اسالمي , يږپريبه اسالمي ټولنه آي بدلي نه خ, يږپريټولنه آي لوڅ او ڇ
ورونه آي مطبوعات لوڅ ي ټوآي او لطيفي نه خ  ان    ....ويپر او لو

خه خ ڇا نه وي ڇه له نوشيبه اسالمي ټولنه آي شراب پله اراده او تفكير واخلي او فسق او فساد ورته مزين  
وانانو ته  ...يآ ټولنه آي مكلف په اسالمي كه ڇه بيت المال , په مناسب وخت آي واده برابروي اسالمي ټولنه 

يو دتر, دي  وك ڇه غواړي واده وآ ي  وانانو سره مرسته وآ  .  
وانانو د جنسي  ستونآه داس ي اسالمي نظام ټول تطبيق آ, ړيپه هكله غوا وزالم رايه د  ورسته له تطبيقه  , ينو لم

وانان ستونزي لري ڇه آگوري  وبيا   .يا 
خه ندي  ڇه لهپه هكله  د هغو ستونزو  نهږگوي او  تنهپو زه هرهغه  پيدا شوي  له اسالم  اسالمي نظام له تطبيق 

مپكاوي خه د اسالم س تنو ته    راز  دا گههمدا رن,  وي ي ل شوخه رټژوندانه  ټول ڇيرته ڇه اسالم له, گ پو
  .مگ تمسخر   اسالم د ورآول  واب 

خهه ه له آارپه نامه او يا د اسالم ,   ټاآنو منع آويه له په نامه اسالم  هغه آسان ڇه نن ڇغي وهي او د  منع  
ي ڇه دوي ته  ,   سوالونه مطرح ويز را  دا په هكله ي د په نامه او يا د اسالم  , آوي    ماته دي اجازه راآ

  .يپجزئياتو آي راسپه ټولي ستونزي او دوي , پكاوي آوي پوري سپه اسالم ڇه دوي : ووايم 
او د اسالمي شريعت تطبيق د  ,ول شي گر را و  تطبيق لوري ته  نظام  ټول د اسالمي  بايد دوي قوت او طاقت د

و اسالم د ټولني او دولت,   ومني دوي   بايدو آيپه ټولو اړخونژوند    او اسالمي  , سيستم آي حاآم او نافذ شيپه تر 
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  آار   آي ژوندانه  ټولپه و تر, اواسالم بايد ټول ومنل شي  ,ټولنه آي تطبيق شي او  په آورني   بايد روزنه 
   يږدعاتو سره برابرياو د اسالم له ,  سره سمون خوري ه دا د اسالم له آرامت,  يوآ

تيني وي په خدا آه ڇيري دوي  ڇيري غرض د غوغا او شورش او آه . يپه دعوت آي مخلص واو , پل آار آي ري
خه   له ڇه زه غواړم على االقل, نو بيا دا بيله خبره ده , وي گرانته راوپام ڇه د خلكو , پارول وي را   دي 

   .                                  پاك شيي ډلي او هيئتونه بعضي ټولنيز
                  وسالم

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


