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 سريزه

 الحمدهلل ، والصالة علی رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 

 امابعد :

هللا تعالی خپل رسول محمد بن عبدهللا صلی هللا عليه وسلم له هدايت او 

له تيارو څخه نور ته حق دين سره ليږلی تر څو خلک د هللا تعالی په اذن 

وباس ي او هغوی ته يې په توحيد أمر کولو او له شرک څخه يې منع کول ، او 

هغوی ته يې په هر خير کوم چې د هللا تعالی د نږدېوالي او خوښ ۍ سبب وو 

الرښوونه کوله او د هر هغه شر څخه چې د هللا تعالی د قهر او غضب سبب 

 کيده منع کول .

او هللا تعالی د هغوی مدد وکړ او  هوکړ  پيروييې  پس د خلکو غوره کسانو

پر خپلو دوښمنانو يې کامياب کړل او پر ځمکه يې واکمن وګرځول او د 

اسالمي نظام بنسټ يې کيښود او دوی د خالفت او يا اسالمي نظام حکم 

 ته ژمن وو .

 چې مسلمانانو د دغه نظام تر سيورې الندې د خير او خوښ ۍ ژوند 
ً
او يقينا

و ، تر دې چې د ځمکې ختيځ او لويديځ فتح شول او په هغه کې د توحيد کول

لوړه شوه او د اسالم بيرغونه « ال اله اال هللا محمد رسول هللا»کلمه 

 ورباندې ورپيدل .
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پورې دوام وکړ ، او بيا د امت په بدن کې ضعف  ېاو دې کار تر ډيرې زمان

ه شول د هغه په حرص کې پيدا شو ، خلک د دنيا په سينګار او فتنه اخت

او خوښ شول او د اسالمي نظام حکم له  ېډوب او په هغه باندې راض 

حقيقت څخه يو پر بل پس ې تغير وکړ تر دې چې کافران پر هغوی باندې 

 غالب شول او ډير اسالمي هيوادونه يې تر خپل واک الندې راوستل . 

دوی خپل ټول ځواک ددې لپاره وکارولو تر څو د مسلمانانو اړيکه له خپل 

دين سره څنګه پرې کړي ، د هغوی په منځ يې د عقيدې ، سياست ، ټولنې 

او د ژوند په نورو برخو کې بې الرې او کاږه مذاهب خپاره کړل ، بې سترۍ د 

د خلکو په منځ  نارينه او ښځو تر منځ کډوالي او اختالط ته يې بلنه وکړه او

کې يې فحشاء او بې حيايي خپره کړه او د ډير افسوس ځای دا چې ځنو 

خلکو د وخت په تريدو سره د هغه پيروي وکړه ، تر دې چې په راتلونکي کې 

 به اسالم د هغوی په منځ کې غريب او نا آشنا وي . 

ډول وختونو کې د زياتو مسلمانانو لخوا يو  ومګر الحمدهلل په دغو وروستي

يرو هيوادونو کې ډڅيړنې وکړي او په  ې لوالتيا پيدا شوه چې په دغه اړه ژور 

يې  کېقضاياوو  واو په مهم ل اسالمي بيدارۍ او اسالمي حرکتونه پيل شو 

او فهم پراخه شو او په عين وخت کې د امت ډيرو کسانو په شرعي  درک

علومو کې خپل کمال ته ورسيدل په خاصه ټوګه د سياست او اقتصاد په 

 دقيقې نه وي تخصص ي او برخه کې که څه هم په پيل کې دا څيړنې ډيرې 
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 مګر د امت په ډيرو طبقو کې خپور شول .

خپل کوښښ زيات  فرض دي تر څوددې نيمګړتيا پوره کول پر مونږ ټولو 

کړو :هغه که علماء دي ، طالب علم دي ، د هللا لورې ته بلونکي داعيان او 

استفاده کوونکي دي ، تر څو دغه پراخه او په لويه کچه فکري خطرناکه 

او په ده  شوې ته نقل  فکرونوکفارو لخوا د مسلمانانو د قضيه کوم چې 

 ی و يمخناسبابو کارولو هڅه کوي  عين وخت يې د بقاء لپاره د هر ډول 

  .وش ي

دي فقه په اپه اوس وخت کې د اسالم د سياس ي فقه او د اسالم د اقتص

قضاياوو کې ځانګړي کتابونه شته مونږ بايد د استفاده کوونکو شمير زيات 

کړو ، مسلمانانو ته يې په داس ې طريقه ورسوو چې واضح وي د هغوی د 

هغوی په آسانه توګه استفاده ورڅخه او کلتور موافق وي تر څو  ېسوي

او ګټه ترې واخلي څو مسلمان پخپل څو دوی ته الره واضح ش ي وکړي 

 . او د قدم ايښودلو ځای وپيژني هدف پوه ش ي

عقائدو او نورو برخو کې ګمراه او منحرف  پهکې  په اسالمي هيوادونو

چې يو اشاره ورته وکړه  څنګه مو چې مخکې)کاږه( مذاهب خپاره شوي لکه 

ده کوم چې د دين د حقيقت څخه د ناپوهۍ تر « ديموکراس ي »د هغه څخه 

سيوري الندې يې په اسالمي هيوادونو کې نفوذ کړی تر دې چې د 

له مسلمانانو څخه يې لفظ يې تر السه او په معنوي لحاظ « ديموکراس ۍ»
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لورې ته بلونکي، د هغه لپاره مبارزه کوونکي پيدا هغه د مدد کوونکي ، 

 .کړي 

 ؟ او د هغې په اړه د اسالم موقف څه دی ؟ نو دا ديموکراس ي څه ده

د د هغه کې د هللا تعالی په مرسته به په راتلونکو پاڼو دا هغه څه دي چې 

نه غواړم چې ماته د دغه  د لوړ او قادر هللا،  ورکولو هڅه وکړمځواب 

قضيه د شامل ، واضح ، دقيق او آسانه چې د دغه ګمراه او منحرف 

 مذهب کشف او بيان پکې وي توفیق راکړي .

 کې ترتيب شوې ده : نودا رساله په دريو فصلو 

 لومړی فصل : د ديموکراس ۍ تعريف او د هغه عملي الرې .

 تياوې .دوهم فصل : د ديموکراس ي نظام ارکان او ځانګړ 

 دريم فصل : د ديموکراس ۍ سره څو جلسات .

 په نامه نومول شوې ده .« حقيقة الديمقراطية»او دا رساله د 

او په پای کې د هللا تبارک و تعالی څخه سوال کوم چې دا رنګه کتابونه ماته 

او مسلمانانو ته ګټور وګرځوي او خاص د هللا تعالی د رضا سبب يې 

 ې سخي او زيات بښونکی دی .وګرځوې ، هغه )هللا( چ

 محمد شاکر الشريف
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 لومړی فصل

  د ديموکراس ۍ تعريف او د هغه د عملي طريقو څيړنه

 ديموکراس ي څه ش ی ده ؟

 چې دا يو ښه عادت دی چې دا حرص او 
ً
زمونږ عادت دا دی واقعا

عالقه لرو څو هغه کلمات چې عربي نه وي اصلي معنی يې وپيژنو او د 

هغې کلمې د را وتلو اصلي ځای وپيژنو تر څو مونږ د هغو ژباړونکو په 

دوکه او فريب کې اخته نشو چې د خپل هوا ، شهوت او شبهې له مخې 

رديو( اصطالحاتو د معنی تحريف کړی وي او بيا يې خلکو يې د اجنبي )پ

ته د دوکې او فريب په جامه کې وړاندې کړي وي چې د خاصو کسانو 

پرته له نورو خلکو څخه يې معنی پټه وي او ډير کم ورباندې پوهيږي 

ددې لپاره تر څو دغه اجنبي )پردي(اصطالحات په مسلمانانو کې رواج 

 کړي. 

 ې څه دی او حقيقې معنی يې څه ده ؟نو اصل د دغه کلم

په قاموسونو او کتابونو کې مې چې لټون وکړ نو زياتو مراجعو کې راغلی 

 يوناني کلمه ده چې له دوو برخو جوړه شوې :
ً
 وو چې ديموکراس ۍ اصال

 اول : ديموس په معنې د خلکو او يا ملت 
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  1دوهم : کراتوس ، حکم يا حکومت

څخه جوړه شوې )خلک او حکومت ( يعنې نو ديموکراس ي له دوو کلمو 

د خلکو حکومت ، يعنې ديموکراس ي داس ې يو سلطنت او حکومت دی 

و لکچې په هغه کې د شرع او قانون جوړولو حق خلکو او يا ملت يا د خ

 اکثريت لره دی .

 ديموکراس ي د پرون او نن تر منځ

کله چې د خلکو حکم د خلکو لپاره شو نو دا يې ستر  خصيصوالی او 

بدوالی دی کوم چې ديموکراتان يې يادوي ، پخوانی او اوسنی تاريخ په 

دې باندې داللت کوي چې دغه پورته بيان شوی خصيص عمل 

هيڅکله د ديموکراس ۍ په تاريخ کې نه دی عملي شوی بلکي د 

اتې شوی دی ، چې ټولنه يوازې د ديموکراس ۍ نظام هميشه طبقاتي پ

 يوې طبقې په واک او انحصار )محاصره( کې پاتې شوې ده . 

د قوم مشران ، ملکان او  -د يونانيانو په نزد په پخواني عصر کې : 

اشرافو د حکومت ، سلطنت او قانون جوړولو صالحيت لرلو او ددې 

 .2څخه پرته اکثريت خلکو د هيڅ ش ي واک نه لرلو 

                                                            
الديمقراطية و موقف االسالم »کچېرې غواړئ په دې باره کې نور معلومات تر السه کړی نو  - ۱

همدارنګه څيړونکې د ديموکراسۍ پيژندلو په اړه نور مراجح هم ولولئ او  ۱۷کتاب صفحه « منها 
 ذکر کړي دي .

 . ۱۲4ص « المبادئ االساسي في القانون الدستوري »وګورئ  - 1
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مالداره خلک د واک ، حکم او سطلنت ، قانون او عصر کې : په اوس 

ارادې خاوندان دي هغه کسان چې ګوندونه لري ، مالي ، تبليغاتي او 

نور وسائل لري ، يعنې واک او سلطنت او قانون جوړول د مالدارې او 

کپيټليزم طبقې په واک او اختيار کې دی او نور خلک ددې هيڅ واک 

 . 3نلري 

ه چې ديموکراس ي د خلکو او ملت حکومت نه دی بلکي دا نو واضح شو 

د يوې وړې طبقې چې )مالدار او بدمعاشان دي( حکومت او سلطنت 

دی او څنګه چې د ديموکراس ۍ تعريف دی او د ډيرو خلکو ګمان دی د 

 خلکو او ملت يا اکثريت حکومت نه دی.

 په عمل کې د ديموکراس ۍ د طريقو او ميتدونو څيړنه 

د خلکو حکم دی د خلکو لپاره » ديموکراس ي لکه مخکې مو چې وويل : 

او د ژوند په اکثرو برخو کې يې همدا طريقه ده او دا چې د خلکو « 

 حکم د خپل ځان په هلکه څنګه دی صورتونه يې په الندې ډول دي: 

 مستقيمه ديموکراس ي : -۱

حکم خلکو  دا د ديموکراس ۍ پخوانی شکل دی چې په ټولو چارو کې ټول 

لره وي پرته له کومې واسطې لکه په قانوني ، تنفيذې او قضايي چارو 

                                                            
 . 84ص « الحرية رأي »وګورئ  - ۳
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کې چې دا کار ډير سخت دی او ددې تصور نش ي کيدای چې په ټولو 

چارو او مسائلو کې دې خلکو ته احتياج وي مګر دا چې د هغوی څخه 

څه محدود خلک وي نو ځکه دا ډول سلطنت په معاصر وخت کې 

 شتون نلري .

 :نيابتي ديموکراس ي  -۲

دا ډول ديموکراس ي د پخوانۍ سره فرق لري چې په دغه ډول 

وايي او « پارملان»دیموکراس ۍ کې خلک خپل نمايندګان ټاکي چې هغه ته 

د ټولو چارو د قانون جوړونې صالحيت لري او خلک پکې « پارملان»دغه 

ګان مداخله نه کوي مګر يوازې يو ځل هغه وخت چې کله خپل نماينده 

 ټاکي .

 :مستقيمې ته ورته ديموکراس ي  -۳

دا ډول د مستقيمې او نيابتي دیموکراس ۍ تطبيقي او عملي شکل دی چې 

په دې کې د نماينده ګانو هيئت موجود وي لکه : نيابتي ديموکراس ي او 

په عين وخت کې خلک او ملت د ځان لپاره د ځنو چارو واک هم لري 

 مستقیمه ديموکراس ۍ کې . پرته له کومې واسطې څخه لکه په

دا وو د دیموکراس ۍ دری عمومي صورتونه چې کله بيا په عمل کې د يو 

 هيواد يا اقليم له بل سره فرق کوي چې داس ې کيدای ش ي او څه عجيبه 
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 .  4نه ده مګر ټول د بشري افکارو او تصوراتو نتيجه ده

 که څه هم د ديموکراس ۍ علمبردارانو په ديموکراس ۍ باندې ډير

انتقادات کړي دي او د هغې يې ډير عيبونه بيان کړي ، زه هغه دلته نه 

بيانوو بلکي د ديموکراس ۍ اصل او بنسټ د شريعت له مخې بيانوو او 

 بيا په هغه باندې حکم کوو .
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 دوهم فصل

 د ديموکراس ۍ د نظام بنسيټيزې ځانګړتياوې 

ځانګړتياوې دي چې د ديموکراس ۍ د نظام لپاره څه اساس ي او بنستيزې 

د هغه پرته نه قائميږي او په هر نظام کې چې دا ځانګړتياوې نه وي نو 

هغه نظام به د ديموکراس ۍ خالف وي چې د هغه بنسټيزې ځانګړتياوې 

 دوه شيان دي :

 حکم به د خلکو وي . -۱

 د افرادو په حقوقو او آزادۍ باندې اقرار کول.  -۲

 :اول : د سيادت او حاکميت نظريه 

 څه دی ؟مطلب څخه په سياس ي نظام کې د اصطالح د سيادت 

 سيادت : د سيادت څخه مطلب هغه لوړ واک او سلطه ده چې ځان ته 

 د تشريع يا قانون جوړولو مطلق حق ورکوي او تر ځان پورته کومه بله 

 مرجع نه پيژني .

يعنې داس ې واک او سلطه ده چې ځان تر ټولو لوړ ګڼې او ځان د ټولو 

اره د أمر او منعې واک دار ګڼېلپ
5 . 
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 په ديموکراس ۍ کې سيادت يا حکم چا لره وي ؟

يادت يا حکم خاوند څوک دی ؟ دلته يو سوال را منځته کيږي : چې د س

لوړ واک خاوند څوک دی چې د قانون جوړولو ، أمر او نهی واک  د هغه

 لري او تر ټولو واکونو لوړ دی ؟

تنظيم کوونکو په ښکاره ټوګه کړی  ددې سوال ځواب  د ديموکراس ۍ

چې : د ملت او خلکو په ټولو چارو کې حکم خلکو لره دی لکه : الندې 

 چارې :

الف : د تشريع صالحيت : داس ې چې د شرع ټول احکام او قوانين په 

 هغه کې تغيرات راوستل او يا له مينځه وړل.

د خلکو د  ب : تنفيذي صالحيت : د قانون تطبيق هغه که عام وي او يا

 ادارې کولو .

ج: قضايي صالحيت : د قضاء او حل فصل لپاره چې څوک دوی ته 

 مراجعه کوي د هغه احکامو او قوانينو ترتيب .

پس خلک او يا ملت د ټولو چارو اصلي مصدر دی هغه که د قانون 

جوړول دي ، قضاء او يا د هغه تطبيق دی ددې ټولو صالحيت خلکو 

 حکم د خلکو لپاره . لره دی ، يعنې د خلکو

 يعنې د ديموکراس ۍ اساس ي فکري مبدأ او ددې نظام د مال تير او بنسيز 
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رکن د خلکو حکم دی کله چې مونږ يو ش ی د هغه په يوه برخه يا يو 

،يعنې په 6رکن سره پيژنو نو دا د هغه په ستروالي او اهميت داللت کوي 

او د شريعت او کامله توګه د آسماني دين او وحی څخه انکار کوي 

 قانون جوړولو مبدأ او بنست خپله انسان ګڼي .

 د ديموکراس ي نظام اصلي او حقيقي نوم څه دی ؟

ددې سوال د ځواب مخکې دا ويل پکار دي چې: مونږ ټول د اسالم د 

دين په مفهوم پوهيږو چې اسالم هغه دين دی چې د هللا تعالی په خالص 

دی بحث ته ضرورت نشته او په  توحيد باندې والړ دی نو ځواب اسانه

دغو )تش په نوم ( دوکه ورکونکو نارو او شعارونو حق نش ي پټېدالی 

 بلکي ددې ډول نظام حکم د روڼ ملر پشان واضح دی .

نو برابره خبره ده که د ديموکراس ۍ نظام د خلکو او اکثريت وي او يا د 

په واضح  يوې طبقې وي ، مستقيم وي او يا نيابتي وي په اسالم کې يې

 7او څرګند ډول نوم يو دی چې هغه د طاغوت حکم دی .

                                                            
او ښکاره خبره ده چې په حج کې د عرفې پرته « الحج عرفة:»حديث شريف کې راغلي مثالً په   - 3

ډير نور اعمال دي نو کله چې مونږ حج د عرفي په يو جز سره پيژنو نو دا د عرفي په عظمت او 
 اهميت داللت کوي .

لف وي د ظاغوت حکم : د جاهليت حکم دی ، هر هغه حکم چې د هللا او د هغه رسول د حکم مخا - ۷

طاغوت بلل کيږي ، او يا د طاغوت څخه مطلب شيطان دی د ګمراهۍ الرې ته دعوت ، ابن کثير 
وايي : له عمر بن الخطاب رضی هللا عنه څخه روايت نقل شوی دی چې : طاغوت عبارت له قوي 
د  شيطان څخه دی او شامليږي هر هغه شر لره کوم چې د جاهليت د خلکو وو لکه : د بتانو عبادت او

 ( . ۱/۳۱4هغو نه مرسته او عيانت غوښتل او د هغوی محاکم )تفسير ابن کثير :
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د قرآن او سنتو ټول ثابت نصوص په دې باندې داللت کوي چې 

 نظامونه دوه ډوله دي :

 شرعي نظام . -۱

 طاغوتي نظام . -۲

 شرعي نظام 

هغه نظام دی چې د هللا تعالی کلمه پکې لوړه وي هغه ذات چې ژوندي 

، او د شرع ، تحليل ، تحريم ، أمر او نهی حکم  کول او مړه کول کوي 

هغه هللا تعالی لره دی چې د ځکمو او آسمانونو مالک او واکدار دی دا 

که فرد وي اويا خلک او ټولنه وي ، په دې کار کې به د هللا تعالی سره 

 هيڅ ډول ش ی نه شريکوي بلکي د هغه پيروي به کوي .

او هر مسلمان په دې باندې او دا د ملر په شان واضح حقيقت دی 

 رسول هللا »عقيده لري چې 
ً
او ددې کلمې يوه « ال اله اال هللا محمدا

معنی دا ده چې حکم به يوازې هللا تعالی لره وي او په دې باره کې ډير 

 :شرعې دالئل راغلی دي 

                                                                                                                                    
او ابن قيم رحمه هللا وايي : طاغوت : ټول هغه څه چې يو بنده د خپل معبود په حد کې تيری کوي  ، 

پس هر هغه قوم او ډله چې د هللا او د رسول )اسالمي شريعت ( پرته پر بل څه باندې فيصلې کوي او 
ا د هللا تعالی پرته د بل چا عبادت کوي او په پټو سترګو د هللا تعالی پرته د بل چا فرمامبرداري کوي ي

 (. ۱/۲1طاغوت بلل کيږي )اعالم الموقعين :
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ُم ِإالَّ ِلِّ هللا تعالی فرمايي : ] كح  [ چې دا د مختصر اسلوبو څخه دیِإِن اْلُح

، يعنې حکم نشته مګر يوازې هللا لره ) د شرع ، قانون ، حالل ، حرام ، 

أمر او منع حکم يوازې هللا تعالی لره دی ، يوازې د هللا تعالی لخوا راليږل 

 شوی اسالمي شريعت دی( . 

هللا تبارک و تعالی د قرآن کريم په ډيرو ځایونو کې دا بيان کړی دی په 

السالم په ژبه کله چې دی د زندان سوره يوسف کې د يوسف عليه 

ملګري ته دعوت ورکوي ، او همدارنګه په سوره يوسف کې د يعقوب 

عليه السالم په ژبه کله چې دی د يوسف له ورکيدو وروسته خپلو 

ځامنو ته وصيت کوي او همدارنګه د انعام په سورت کې يې خپل 

ی چې د رسول محمد صلی هللا عليه وسلم ته په همدې باندې أمر کړ 

 دليل په توګه يې مشرکينو ته ووايي .

مُ  او همدې ورته لڼد اسلوب سره هللا تعالی فرمايي :] كح [ د قرآن َأاَل َلُه اْلُح

په ډيرو ځايونو کې راغلی دی لکه : په سوره قصص دوه ځايه ، په 

سوره االنعام کې يو ځل او همدارنګه فرمايي: ]أن الحکم ال يکون اال 

 هلل ( .
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َأاَل  تعالی د أمر ، نهی او تشريع حق د هغه تعالی بيان کړی دی : ]او هللا
رُ  َلحُق َواأَلمح  . 8[َلُه اْلح

نَ ُهم او هللا تعالی په شرع باندې حکم فرض ګرځولی دی : ] ُكم بَ ي ح َوَأِن احح
 . 9[ِبَآ أَنَزَل اِلُّ 

او د نزاغ او اختالف حل او فصل په اسالمي شريعت باندې فرض دي 

ُمُه ِإََل اِلَِّ :] ٍء َفُحكح ُتمح ِفيِه ِمن َشيح تَ َلفح  . 10[َوَما اخح

او هللا تعالی په حکم )شرع ، تحليل ، تحريم ، أمر او نهی کې ( ددې 

رُِك ِف  څخه منع فرمايلې چې هيڅ څوک به نه ور سره شريکوئ :] َواَل ُيشح
ِمِه َأَحًدا  . 11[ُحكح

و هيڅ څوک د هغه لري کولو او هللا تعالی د هغه حکم خاص کړی دی ا

ِمهِ  ، ترک کولو او شاته کولو واک نلري :] َب ِْلُكح   .12[َواِّلُ ََيحُكُم اَل ُمَعقِّ

دغه دالئل او نور ډير دالئل په دې باندې داللت کوي چې شرع ، حالل 

ګرځول ، حرام ګرځول ، أمر او منع ټول هللا واحد القهار لره دي او دا 

ی کوم چې هللا تعالی ته خوښ دی او د دغه نظام د اسالمي نظام شان د

                                                            
 . ۲۲سوره االعراف :  - 8
 . ۲4سوره المائده :  - 4

 . ۱2سوره الشوری :  - ۱2
 . 1۹سوره الکهف :  - ۱۱
 . ۲۱سوره الرعد :  - ۱1
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د ټينګوونکو او پلي کوونکو سره يې په دارينو کې د نصرت ، عزت ، 

 کرامت او فالح او کاميابۍ د نعمت وعده کړې ده .  

 طاغوتي نظام 

طاغوتي نظام هغه نظام دی چې أمر ، نهی او شرع ټول غير هللا لره وي 

 لره وي او ځنې غير هللا لره وي برابره خبره او يا ځنې اوامر او نواهي هللا

 ده که د فرد په سطحه وي يا د خلکو او يا هم د يو ملت .

نو واضح شوه چې د ديموکراس ي نظام د طاغوتي نظام يو ډول دی ، او 

دا معلومه او مشهوره خبره ده چې ايمان نش ي تجزيه کيدای او اسالم 

دی څو پورې چې سړی د طاغوت تر هغه پورې سالم او کامل اسالم نه 

په کفر باندې ايمان و نه لري ، ځکه چې پر هللا تعالی باندې ايمان لرل 

حکم قبلول او په هغه د او په طاغوت باندې ايمان لرل او د طاغوت 

 خوښ او راض ي کيدل هيڅکله نش ي جمع کيدای .باندې 

ُفرح  هللا سبحانه وتعالی د طاغوت کفر ګنل فرض ګرځولی :] َفَمنح َيكح
َوِة الحُوث حَقىَ  َسَك ِِبلحُعرح َتمح ِمن ِِبِلِّ فَ َقِد اسح َها ِِبلطَّاُغوِت َويُ ؤح

َ
 انِفَصاَم ل

َ
 .  13[ال

 نه انكار وكړ او په هللا يې ایمان راوړ، نو  نو چا چې له طاغوتژباړه: 

 یقیًنا ده ډېره مضبوطه كړۍ ټینګه ونیوله، چې هغې لره هېڅ پرېكېدل 

                                                            
 . 1۲۹سوره البقره : - ۱۳
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 .نشته

او هللا سبحانه وتعالی په هغو کسانو باندې رد کړی چې ادعا د ايمان 

کوي خو خپلې فيصلې پر طاغوت کوي ) ادعا د ايمان خو قانون يې 

 طاغوت وي( .

ْبِلَك ]
َ
نِزَل ِمن ق

ُ
ْيَك َوَما أ

َ
نِزَل ِإل

ُ
 ِبَما أ

ْ
ُهْم آَمُنوا نَّ

َ
ِذيَن َيْزُعُموَن أ

َّ
ى ال

َ
َر ِإل

َ
ْم ت

َ
ل
َ
أ

 ِبِه َوُيِريُد  ُيِريُدوَن 
ْ
ُفُروا

ْ
ن َيك

َ
 أ

ْ
ِمُروا

ُ
ْد أ

َ
وِت َوق

ُ
اغ

َّ
ى الط

َ
 ِإل

ْ
ُموا

َ
ن َيَتَحاك

َ
أ

 َبِعيًدا
ً
ال
َ
ُهْم َضال

َّ
ن ُيِضل

َ
اُن أ

َ
ْيط

َّ
 . 14[الش

ژباړه: آيا هغو کسانو ته دې نه کتلي چې ګمان کوي چې دوی پر هغه څه 

چې پر تا او تر تا پخوا کسانو باندې نازل شوي دي ايمان لري؟ حال چې 

ته وسپاري په داس ې  طاغوتغواړي )خپلې پرېکړو او فيصلو( واک 

حال کې چې حکم ور ته شوی دی چې د شيطان له پيروۍ څخه ډډه 

 .ي چې ډير زيات يي بې الرې کړي وکړئ شيطان غواړ 

)د هغه نو واضح شوه چې په ديموکراس ی نظام باندې کفر واجب دی 

 کفر ګنل واجب دي ( 

 او د هغو کسان درواغ هم معلوم او ښکاره شول چې دوی په هللا تعالی 

او هغه څه چې د هللا تعالی په رسول صلی هللا عليه وسلم باندې نازل 

 شوي دي د ايمان ادعا کوي او په عين وخت کې د ديموکراس ۍ په نظام 

                                                            
 . ۹2سوره النسآء : - ۱1
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 باندې هم ايمان لري هغه قبلوي او په هغه باندې خوښ وي .

چې يو د بل مخالف او يو « ديموکراس ۍ »لفظ او د « مسلم»ځکه چې د 

ي په يو کس کې نش ي جمع کيدای نو دا کسان د د بل ماتوونکي د

اسالم د حقانيت څخه نا خبره دي کوم چې د هللا تعالی په خالص 

توحيد سره بنا شوی دی او هر ډول شرک پکې رد شوی دی او 

همدارنګه دا کسان د ديموکراس ۍ له حقيقت څخه نا خبره دي چې 

 کفر دی او د هللا واحد القهار  سره لوی شرک دی .

 هم : آزادي دو 

د ديموکراس ۍ لومړی رکن مو بيان کړ چې د قانون ، شرع ، تحليل او 

تحريم صالحيت به بشر لره وي او دوهم رکن يې آزادي او په څه 

 حقوقو باندې اقرار دی .

زادي ، د آد ديموکراس ۍ په نظام کې شخص ي ازادي ده لکه : د عقيدې 

صاد ازادي او نور او نظر او بيان آزادي ، د اخالقو آزادي ، د اقت

همدارنګه په څه حقوقو باندې اقرار کوي لکه : د ملکيت حق ، د 

 استوګنې حق او د انتقال او تعليم حق او نور .

که څه هم دا د استبدادي نظام مخالفت دی کوم چې د دغو شيانو 

څخه انکار کوي او له بلې خوا هغه کسان چې د ديموکراس ۍ د آزادۍ 
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نظام او همدارنګه د دغه آزادۍ له اصلي څهرې او  نارې وهي د اسالمي

 ناوړه اثارو څخه نا خبره دي او ددې دوه سببونه دي :

الف : په ډيرو اسالمي هيوادونو باندې ظالم طاغوتي حکومتونه واکمن 

دي چې نه د چا حق پيژني او نه هم امن او د هغو کسانو پر ضد سخت 

ر او رأی مخالف وي او يا هم ظاملانه برخورد کوي کوم چې د دوی د فک

 د خپل مشروع حق چې اسالمي نظام دی غوښتونکي وي .

ب : د ديموکراس ۍ د آزادۍ د ناخوالو ، نتايجو او آثارو څخه نا خبره 

 وي .

 اوس تاس ې ته د دغه آزادۍ ځنې ناوړه اثار او نتايج بيانوو :

 د دين او عقيدې آزادي : -۱

چې خپل دين او فکر پرته له ادنی په ديموکراس ۍ کې هر څوک حق لري 

قيد څخه تغير کړي فرق نه کوي که هغه الهي دين وي او يا کوم د بشر 

 او باطل دين .

دا د هر کس مطلق حق دی چې هيڅ خاصوالی او ادنی قيد هم پکې 

نشته کچېرې څوک وغواړي هره ورځ هم خپله پخوانی عقيده بدلوالی 

 ش ي .

 د د جرم او حد څخه انکار دی .ددې حق په ورکولو سره د ارتدا
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مونږ وينو په هغو عربي هيوادونو کې چې د ديموکراس ۍ شعار پورته 

کوي کله چې کوم نماينده پارملان ته د ارتداد د حد  موضوع وړاندې 

کړي نو په ميډيا او رسنيو کې به د هغه پر ضد باندې شور او غوغا 

 وي . وګورئ او حتی د کپيټليزم علماء به هم ورسره کډ

پس د ديموکراس ۍ د عقيدې آزادي د هغه څه پر وړاندې مخالفت دی 

 کوم چې حکيم او خبير ذات لخوا قانون ټاکل شوی دی چې هغه د 

 ارتداد سزا ده .

په ديموکراس ي نظام کې مسلم ته د عقيدې د آزادۍ څخه د هغوی 

مقصد دا دی تر څو په خالص مټ خپل برحق دين پريږدي ، یهوديت ، 

يت او بل دين ته واوړي او مسلم ته يوازې دومره اعتقادي حق مسيح

ورکول کيږي چې پر هللا تعالی به ايمان لري او شخص ي عبادات به تر 

سره کوي مګر د نورو شرعي احکامو د تطبيق حق نه ورکول کيږي لکه 

 : سياست ، معامالت ، ټولنيز مصالح او نور .

مان باندې الزمه ده چې او د ديموکراس ۍ تر سيوري الندې په مسل

 وضعي نظام )ديموکراس ۍ ( ته خپل سر ټيټ کړي او هغه ومني .

 حال دا چې اسالم شامل دين دی په مسلمان باندې الزمه ده چې د ژوند 
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ِم په ټولو چارو کې دين عملي کړي ]
ْ
ل ِ
 ِفي الس 

ْ
وا

ُ
ل
ُ
 اْدخ

ْ
ِذيَن آَمُنوا

َّ
َها ال یُّ

َ
َيا أ

 
ْ
ِبُعوا

َّ
ت
َ
 ت
َ
 َوال

ً
ة
َّ
آف

َ
ِبين  ك ْم َعُدوٌّ مُّ

ُ
ك
َ
ُه ل اِن ِإنَّ

َ
ْيط

َّ
َواِت الش

ُ
ط

ُ
 . 15[خ

 په! په اسالم كې پوره پوره داخل ش ئ او د شیطان اي مؤمنانوژباړه: 

 .قدمونو پس ې مه ځئ، یقیًنا هغه ستاسو ښكاره دښمن دى

 باطله ده چې په ديموکراس ۍ کې د اعتقاد آزادي ده ، 
ً
 پس دا خبره کامال

 ددې آزادۍ څخه مقصد يوازې کفر او الحاد دی او د اسالم پر ضد 

 يوه دسيسه ده .

کچېرې مسلمان ته د اعتقادي ازادۍ حق ورکړ ش ي نو هر رښتنی 

 مسلمان اسالمي نظام غواړي ولی هغوی ته خپل حق نه ورکوي ؟

او کله چې پر کوم اسالمي هيواد کې اسالمي نظام جوړ ش ي ولی د 

علمبرداران د هغه مخالفت کوي ؟ نو معلومه شوه چې دا ديموکراس ۍ 

 آزادي د اسالم پر ضد د کفر دسيسه ده .

 اخالقي ازادي : -۲

د ديموکراس ۍ په نظام کې هر ډول خباثت ، رزاېلو او بد اخالقۍ ته 

 مطلقه آزادي ورکول شوې ده .

 زنا د هغوی حق دی ، په عامو الرو او کوچو کې بې شرمه افعال د 

                                                            
 . 128سوره البقره : - ۱1
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ی حق دی ، لواطت او د هغوی په اصطالح کې همجنس بازي د هغو 

هغوی حق دی او ځنې کسانو ته به دا مبالغه ښکاري راځئ چې حقيقت 

 ووينو :

استاد محمد قطب وايي : په ديموکراس ۍ کې هر ډول جنس ي فعل هغه 

قانوني جرم نه بلل وي که ځوان او ځوانې سره وي يا د واده شوې سره 

په هغه حالت کې چې د طرفينو په اتفاق نه وي بلکي کيږي مګر يوازې 

 په زور او اکراه سره وي .

کورونه او نورو د ننه ځايونه خو يې ټول په فساد لړل شوي دي خو 

 هغه څه چې په عام محضر کې تر سره کيږي ځنې مثالونه يې دا دی :

څه کلونه پخوا د هالنډ په يوه کليسا کې د قشيش )مذهبي مشر( په 

باندې د يوې ښځې نکاح د بلې ښځې سره وتړل شوه او همداس ې د الس 

 يو نارينه نکاح د بل نارينه سره تړل کيږي .

 او کلونه مخکې د انګليس پارملان د جنس ي تيريو په اړه نظر ورکړ خو د 

 وخت رئيس جمهور )کانتربري( دا خبره رد کړ او ويې ويل : جنس ي عالقې 

 مداخله کول نه ښايي .د هغوی حق دی او په دې کې 

او همداس ې کلونه مخکې د بريطانيا د يو تلويزيون لخوا جنس ي محاوره 

نمايش ته وړاندې شوه چې لسو نجونو په هغه کې برخه لرله او د 
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هغوی څخه د جنس ي تعامل په اړه پوښتنې کيدلې او نجونو به په ښکاره 

  16توګه ځواب ورکولو چې هيڅ قدرې فطري حيا به پکې نه وه 

او د امريکا په تلويزيون کې حتی د جنس ي عالقو عملي تصويرونه او 

ويديوګانې خلکو ته ښودل کيږي او ځوانې ښځې پخپله د هغه بيان کوي 

 چې هيڅ فطري حيا هم پکې نه وي.

 ( کال د همجنس بازۍ قانون تصويب کړ ۲۱۱۱د امريکې پارملان په )

ښځې سره واده او جنس ی  داس ې چې:) نارينه له نارينه سره او ښځه له

تعامل کوالی ش ي ( چې دا کار په حيواناتو کې هم وجود نلري خو د 

 طاغوت علمبرداران يې خپل حق او آزادي بولي .

او دا عمل لومړی د لوط عليه السالم په قوم کې رواج شو چې هللا تعالی 

 په سخت عذاب برباد او د ځمکې له مخ څخه يې ورک کړل .

َها  ]عالی فرمايي :هللا سبحانه وت
َ
َنا َعاِلَيَها َساِفل

ْ
ا َجَعل

َ
ْمُرن

َ
ا َجاء أ مَّ

َ
ل
َ
ف

نُضوٍد  يٍل مَّ ِ
ن ِسج  ِ

 م 
ً
ْيَها ِحَجاَرة

َ
ا َعل

َ
ْرن
َ
ْمط

َ
  17[َوأ

ژباړه : نو کله چې زمونږ فرمان راغی ، د هغوی )کورونه ( مو پر بل مخ 

 . نسکور کړل او پر دوی مو د پخو خټو د تيږو باران واوراوه

 دا د يموکراس ۍ د نظام يو نقل شوی تصوير دی ، نړۍ ستاس ې په 

                                                            
 . 1۱۹مذاهب فکري معاصره ص  - ۱3
 . 81 -82سوره هود : - ۱۷



 د ديموکراس ۍ اصلي څېره  حقيقة الديمقراطية      

 

 
 

 26 
 

مخکې ده او ټول عالم وينئ چې د هر ډول قيدونو پرته آزادي پکې ده او 

په هيڅ نظام کې به داس ې آزادي نه وي لکه د ديموکراس ۍ په نظام کې د 

هر ډول اخالقي قيدونو څخه پرته جنس ي آزادي ،په دې پوهيدل پکار 

کراس ي دوه ډوله ده : غربي کوم چې غربي کپيټليزم دي چې ديمو 

هيوادونو کې ده او بله شرقي کوم چې کمونستي هيوادونو کې د تطبيق 

وړ ده دغو دواړو په آزاديو کې زيات فرق دی مګر په جنس ي آزادۍ کې 

 دواړه موافق دي .

او دلته تاس ې ته د يوه عربي هيواد چې د ډيموکراس ۍ شعار پورته کوي 

 ن يوه ماده بيانوم :د قانو 

ال يعاقب القانون علی جريمة هتک العرض ، اذا ما کانت الفتادة "

 "بالغة ، تم الفعل برضاها

يعنې : د بالغې نجلۍ سره چې رضا او خوښه يې وي جنس ي فعل قانوني 

 جرم نه بلل کيږي .

همدارنګه د کابل اوسنی رژيم چې ځان د ديموکراس ۍ علمبردار بولي د 

 خشونت عليه زنان په )دريمه ماده( کې ليکي :قانون منع 

یا  تجاوز جنس ی: ارتکاب فعل زنا یا لواط بازن بالغ توام با اجبار و اکراه

 .عفت وناموس زن است ارتکاب آن با زن نابالغ و یا تجاوز بر 
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 په دې قانون شه .د لعنت 

زنا د شرک څخه وروسته ستره ګناه ده چې د دنيا او آخرت خطرناکې 

 پايلي يې په الندې ډول دي :

َر َوال ]: فرماييسبحانه وتعالی هللا 
َ
ًها َءاخ

َ
ِ ِإل

َّ
ِذيَن ال َيْدُعوَن َمَع اَّلل

َّ
َوال

َق 
ْ
ِلَك َيل

َ
وَن َوَمْن َيْفَعْل ذ

ُ
ِ َوال َيْزن

َحق 
ْ
ُ ِإال ِبال

َّ
َم اَّلل ِتي َحرَّ

َّ
ْفَس ال وَن النَّ

ُ
َيْقُتل

ُه 
َ
 ل
ْ
اًما ، ُيَضاَعف

َ
ث
َ
ْد ِفيِه ُمَهاًناأ

ُ
ل
ْ
ِقَياَمِة َوَيخ

ْ
اُب َيْوَم ال

َ
َعذ

ْ
 .18[ال

ژباړه : او هغه خلك چې نه بولي له هللا پرته بل معبود او څوک نه وژني 

هغه چې حرام کړی هللا مګر په حق سره ، او نه کوي زنا او څوک چې دا 

کار وکړي نو هغه ښکيل شو په ګناه کې دوه چنده به وي هغه لره 

 ورځ د قيامت او پروت به وي په هغه عذاب کې سپک شوی . عذاب په

 :په زاني کې د زنا په وخت ايمان نه وي 

اِني ِحيَن َيْزِني َوُهَو »: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمايلي  َيْزِني الزَّ
َ

ال

ِمن  
ْ
  19«ُمؤ

 زنا کار د زنا د عمل د ارتکاب په وخت کې مؤمن نه دی . ژباړه:

ا إِ »: او فرمايي
َ
ِإذ

َ
ِة ، ف

َّ
ل
ُّ
الظ

َ
ْيِه ك

َ
اَن َعل

َ
يَماُن ك ِ

ْ
َرَج ِمْنُه اْل

َ
ُجُل خ ى الرَّ

َ
ا َزن

َ
ذ

يَماُن  ِ
ْ

ْيِه اْل
َ
َع َرَجَع ِإل

َ
ط

َ
ق
ْ
  20«ان

                                                            
 . ۹4-۹8سوره الفرقان : - ۱8
  ( .۲۷( ومسلم )1۲۷۲رواه البخاري ) - ۱4
 .(1۹1۲( والترمذي )۲۹42رواه أبو داود ) - 12
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: کله چې يو کس زنا کوي د هغه څخه ايمان وځي او د وريځې په ژباړه

شان ) د هغه د پاسه دريږي ( کله چې )ددې پليت ( عمل څخه خالص 

 دوباره ورګرځي . ش ي ايمان

وأخبر صلى هللا عليه وسلم عن عذاب الزناة في القبر ، وأنهم يعذبون »

 . 21«بالنار

د عذاب په اړه خبر  کارو رسول هللا صلی هللا عليه وسلم په قبر د زنااو 

 ورکوي چې هغوی ته به په اور سره عذاب ورکول کيږي .

 د زناکار عمر لڼد او په ژوند کې محتاج وي :

تفسير انوار القرآن د رسول هللا صلی هللا عليه وسلم حديث نقل کړی 

خصال:   ست  فيه  ، فإن اتقوا الزني  يا معشر الناس!»دی چې فرمايي : 

  البهاء ويورث الدنيا، فيذهب  في   اآلخرة، أما التي  في  الدنيا وثالث  في  ثالث

،  وتعالي  هللا سبحانهاآلخرة: فسخط  في   العمر، وأما التي  الفقر وينقص

 النار:  وعذاب  وسوء الحساب

ای ډلې د خلکو ! د زنا څخه ځان وساتئ ځکه په هغه کې شپږ ژباړه: 

خصلتونه دي دری په دنيا کې او دری په آخرت کې ، هغه چې په دنيا کې 

دي دا دي : زنا د انسان اعتبار او جمال له مينځه وړي ، فقر را منځته 

، او کوم چې په آخرت کې دي هغه دا دي: د هللا قهر کوي او عمر کموي 

 او عضب ، بد حساب او د دوزخ عذاب دي.

 

                                                            
 ( .۱۳12رواه البخاري ) - 1۱
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 زناکار به د اور په تنور کې پراته وي 

خپل نبی صلی هللا عليه وسلم ته د وحی په وسيله د زناکارو  هللا تعالی

ْعالهُ »: ېحال ښيي چ
َ
وِر، أ نُّ ِل التَّ

ْ
ْقٍب ِمث

َ
ى ث

َ
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َ
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َ
ط

ْ
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ُه  ف

ُ
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َ
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َ
ق  َوأ ِ

َضي 

ا 
َ
ِإذ

َ
ُرُجوا، ف

ْ
ْن َيخ

َ
اَد أ

َ
ی ك ُعوا، َحتَّ

َ
ف
َ
َرَب اْرت

َ
ت
ْ
ا اق

َ
ِإذ

َ
اًرا، ف

َ
ْحَتُه ن

َ
ُد ت

َّ
، َيَتَوق َواِسع 

 
 
َمَدْت َرَجُعوا ِفيَها، َوِفيَها ِرَجال  َوِنَساء  ُعَراة

َ
ْقِب … خ

َّ
ْيَتُه ِفي الث

َ
ِذي َرأ

َّ
َوال

 
ُ
اة

َ
ن ُهُم الزُّ

َ
  22«ف

د يوه خندق له څنک څخه تير شوو چې د تنور په شان وو ، ژباړه : 

خوله يې تنګه او داخل يې ډير پراخه وو ، د هغه د الندې حصه کې اور 

بل وو ، په دغه خندق کې ځنې لپ لغړ نارينه او ښځې وو ، کله به چې 

اور ملبه ووهله هغوی به پورته شول داس ې چې نږدې وو له خندق نه 

اور مړ شو دوی به د الندې تلل و مې پوښتل دا  ووځي او کله به چې

را ته وويل : کوم کسان دې چې لوڅ په خندق کې  ( څوک دي ؟ ) پريشتو

 . وليدل زناکاران وو 

زنا د پورته دنيوي او اخروي عذابونو سربيره د روغتيايي عذابونو او 

( وژونکی مرض ، د Aidsخطرناکو امراض سبب هم ګرځي لکه : د آيډز )

(Syphilis، Gonorrhea په نوم خطرناک انتاني نارغيو انتقال او د هر )

 ( انتقال .Venerealډول جنس ي امراضو )
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 اقتصادي آزادي : -۳

د ديموکراس ۍ اقتصادي نظام پر فردي مذهب باندې والړ دی چې هر 

چې شخص ته حق ورکړ شوی چې د کوم قيد او اخالقو پرته څنګه 

 زيات کړي .غواړي خپل مال او ثروت 

سود ، احتکار او نور حرام کسبونه د دوی په نزد د مال د پيدا کولو 

شريف او رواه کسبونه دي او همدارنګه هر څوک کوالی ش ي پخپله 

خوښه خپل مال په فساد او رذايلو کې مصرف کړي ، د ټولنې او 

 ماحول لپاره هيڅ ډول مصالح په نظر کې نلري .

او محتاج لپاره ادنی حق هم نشته او نه هم د مالدار په مال کې د فقير 

دولت کوالی ش ي د خلکو په فردي اقتصاد کې مداخله وکړي بلکي د يو 

 چوکيدار حيثيت لري .

پس د ديموکراس ۍ تر سيورې الندې فردي مذهب کې د اخالقو او ښو 

اهدافو پرته د مال ډيرولو پوره آزادي ده او همدارنګه د انسان لپاره 

ړی دی چې د بې حساب مال په پيدا کولو کې کوښښ يې دا حق ورک

وکړي پرته له دې چې ټولنې او ماحول ته نظر وکړي ) که د ټولنې او 

 ماحول ضرر هم پکې وي باک نلري کوالی ش ي خپل مال ډير کړي (.

 صاد له بنسټونو څخه دا دي چې: تمګر په اسالمي شريعت کې د اق
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غرر ټول پکې حرام دي ځکه سود ، احتکار ، ظلم ، چل او فريب او 

 دغه شيان ټولنې او خلکو ته لوی ضرر پيښوي .

او همدارنګه ټول هغه شيان چې اسالمي شريعت حرام کړي وي لکه 

: شراب ، د خوک غوښه ، پوډر او نور مضر شيان نو د هغه بيع او 

 تجارت حرام دی .

 د مثال په توګه سود عظيم جرم دی او هللا تعالی د سود خورو پر

 وړاندې د جنک اعالن کړی دی :

ْنُتْم  ]
ُ
َبا ِإْن ك ِ

ُروا َما َبِقَي ِمَن الر 
َ
ُقوا هللَا َوذ َمُنوا اتَّ

َ
ِذيَن آ

َّ
َها ال یُّ

َ
َيا أ

ِمِنيَن 
ْ
وا ِبَحْرٍب ِمَن هللِا َوَرُسوِلِه   *  ُمؤ

ُ
ن
َ
ذ
ْ
أ
َ
وا ف

ُ
ْفَعل

َ
ْم ت

َ
ِإْن ل

َ
 . 23[ف

ووېرېږئ ، که په رښتيا مؤمنان نه تعالی ژباړه : ای مؤمنانو ! له هللا 

ياست کوم سود مو چې پر خلکو پاتې دی هغه پرېږدئ ، نو که )دا کار ( 

او د هغه د  مو و نه کړ )سود خوړل مو پرې نه ښودل ( د هللا تعالی

 . له خوا جګړې ته چمتو ش ئ  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم

ت ورکړی دی همدارنګه اسالمي شريعت اسالمي حکومت ته دا صالحي

چې کچېرې يو کس خپل مال په فساد او لهو لعبو او بې کټې شيانو کې 

 جر کيږي .مصرفوي د هغه مخه به نيس ي او مال به يې َح 

مګر د ديموکراس ۍ په نظام کې سود ، قمار ، احتکار او هر څه حالل 

 او جايز دي .

                                                            
 سوره البقره . - 1۳
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 او په ديموکراس ي نظام کې مونږ وينو چې سودي بانکونه او مؤسسات

په پوره ډاډ سره خپل فعاليت کوي ، د دولت لخوا جواز ورکول کيږي ، 

د ضعف پر مهال د دولت لخوا تقويه کيږي او د دولت لخوا ماليات 

ورڅخه اخيستل کيږي او همداس ې لکه مخکې مو چې وويل : هر څوک 

 د مال په مصرف کې پوره آزاد دي .

 د بيان آزادي : -۴

د ديموکراس ۍ په نظام کې د بيان مطلقه آزادي ده ، داس ې آزادي چې 

بدې خبرې ، د که انسان څه غواړي هغه ويالی ش ي ، ښ ې خبرې وي او 

چا په ګټه وي او که په زيان او يا د دين ، اشخاصو او قومونو سپکاوی 

پکې وي څه باک نلري ، ښه او بد ، ګټه او ضرر ، پاک او خبيث هيڅ 

 لري .وزن پکې ن

مګر په اسالمي شريعت کې د بيان آزادي ده خو مطلقه آزادي نه بلکي 

و او طزادي چې هغه په شرعې اصولو ، ضوابآمقيده آزادي ، داس ې 

آدابو سره مقيده شوې ده تر څو د هغه په وجه د انسانان ژوند سالم 

 خرابۍ ضرر ، اختالفاتو او دوښمنۍ څخه په امن وي .د او 

من کان يؤمن باهلل و اليوم »  عليه وسلم فرمايلي : رسول هللا صلی هللا

 أو ليصمت 
ً
  24« اآلخر ، فليقل خيرا

ژباړه : څوک چې پر هللا او ورځ د آخرت ايمان لري نو هغه به د خير 

 خبرې کوي او يا به سکوت اوس ي .

                                                            
 رواه البخاري و مسلم . - 11
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ليس املؤمن بالطغان ، وال باللعان ، وال الفاحش، وال :»او فرمايي 

 25«البذيء

ژباړه : مؤمن پيغور ورکوونکی ، لعنت ويوونکی ، بدو خبرو او بدکاره نه 

 وي . 

همدارنګه اسالمي شريعت په مجلس کې د دوو کسانو پټې خبرې او يا 

هم په اشارو او کنايه سره خبرې کول منع کړي دي تر څو د مجلس 

 نورو کډونوالو ته زيان ونه رسيږي .

وی يې حرام کړی دی ځکه په دې او غيبت ، بهتان او د بل کس سپکا

  کې د نورو لپاره لوی ضرر او د دوښمنۍ سبب ګرځي .

 د ټاکنې او انتخاب آزادي : -۵

د ديموکراس ۍ په نظام کې د رئيس يا نمايده د ټاکنې لپاره د رأيو غلبه او 

 کثرت شرط دی چې د دغه نظام په انتخاباتو کې الندې مفاسد موجود 

 دي:

 : غلبه او کثرت 

 د ديموکراس ۍ په انتخاباتو کې کثرت او زيادت شرط دی که څه هم په 

دوکه او فريب سره وي اهليت پکې شرط نه دی ، د کافر ، مسلمان ، 

 فاسق او فاجر، اهليت او غير اهليت واله هيڅ فرق پکې نشته .

                                                            
 رواه أحمد ، الحاکم ، الترمذي . - 11
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حال دا چې په اسالمي نظام کې د امير د ټاکلو لپاره د اهليت د 

د يوې شوری لخوا ټاکل متخصصينو او مشرانو (  خاوندانو )علماوو ،

 کيږي چې د امير لپاره هم شرعې ضوابط ټاکل شوي دي .

 : د شريعت اتهام 

د انتخاباتو َعلمبرداران وايي چې د ديموکراس ۍ انتخابات د اصالح 

چې په دې سره په اسالمي شريعت باندې د نقص اتهام وسيله ده 

 لګوي. 

 لو نړول :و د الوالء او البراء د پ 

لي پکې نړول و پ26« البراء»او  «الوالء»د کې د ديموکراس ۍ په انتخاباتو 

شوي دي د هر فاسق او فاجر څخه کار اخيستل او خپل ځان واک ته 

 رسول دي .

 : د کفر او الحاد قانون ته سر ټيټی 

وضيعي طاغوتي نظام دی او انتخابات د دغه نظام وسيله  يديموکراس 

 د ده 
ً
طاغوت قانون ته تسليم او په هغه باندې راض ي کيدل چې اصال

 دي .

 : ديموکراس ۍ ته شرعي بڼه ورکول 

په اسالمي هيوادونو کې د انتخاباتو رواجول په اصل کې ديموکراس ۍ ته 

 شرعې بڼه ورکول دي .

 . انتخابات د حرامو وسيله ده 
                                                            

 الوالء : د متقيانو مرسته او مدد کول ، البراء : د اسالم دوښمنو ، فاسقانو څخه بيزاري . - 13
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 انتخابات د طاغوتي نظام وسيله ده نو ځکه د حرامو وسيله ده .

 تعصب : 

 ی په انتخاباتو کې هر څوک د خپل ګوند ، خپل قوم او خپل سمت بر 

غواړي او د بل ګوند ، بل قوم او بل سمت الندې کول يې مطلب وي چې 

 په دې سره دا د نفاق او تعصب خبيثه خطرناکه وسيله ده .

 : د وخت او مال ضايع کول 

ميلمستياوي او نور هر نوماند د خپلې بريا لپاره اعالنات ، تبليغات ، 

 مصارف کوي خپل مال او خپل وخت ضايع کوي .

 : غير شرعي مساوات 

په انتخاباتو کې متقي او فاسق ، کافر او مسلمان ، نارينه او ښځينه 

فاسق او کافر کې يو شان حيثيت لري ، حال دا چې په اسالمي شريعت 

ل هيڅکله په مسلمانانو مشري نش ي کوالی او همدارنګه ښځه د خپ

فطري جوړښت په نظر کې نيولو سره اسالمي شريعت د امت د مشرۍ 

 ده . ې مسئوليت څخه معاف کړ  دروندد 

  د درواغو وعدې. 

 : د ظلم او ګناه په کار کې مرسته 

 د ديموکراس ۍ په ټولو مفاسدو 
ً
 اوپه انتخاباتو کې برخه اخيستل اصال

 مرسته او مدد کول دي .کې رذائلو 

 ديموکراس ۍ د نظام حال : د دولت په سطحه د -۶
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د ديموکراس ي نظام معامالت له خپل رعيت سره ډير زيات ضعيف دي 

چې نه پکې اخالق شته ، نه امانت او نه هم عدل او نه د حق ورکول 

حال دا چې حق او آزادي د ديموکراس ۍ اساس ي شعار دی خو دا شيان 

 پکې نشته .

 : هغه عربي هيوادونه چې د غربي 
ً
هيوادونو تر استعمار الندې دي مثال

او د هغوی خيرات خوري خو په مقابل کې يې ثروت لوټوي اوالدونه يې 

ور وژني دا هغه دولتونه دي چې د ديموکراس ۍ شعار پورته کوي نو کله 

په ديموکراس ۍ کې امانت ، عدل ، حق او آزادي او نور چې دوی دعوی 

 کوي شته ؟ بلکي نشته .

د یهودي دولت تر شا والړ دي چې په فلسطين وګورئ همدا اوس څوک 

او نورو هيوادونو کې مسلمانان وژني ، څوک هغوی ته سالح ورکوي تر 

څو مسلمانان ورباندې ووژني او ځمکې يې غصب کړي او څوک يې 

اقتصادي مالتړ کوي آيا د ديموکراس ۍ علمبرداران يې تر شاه نه دي 

 ه کوي.والړ هغه کسان چې د ديموکراس ۍ شعار پورت

 يې آساس او بنسټ د سیادت د نظر 

سيادت يعنې حکم به خلکو لره وي چې د ديموکراس ۍ بنسټيز رکن بلل 

چې بالخره د هللا تعالی په شرک نيولو پای ته رسيدلی اساس او  کيږي

 بنسټ يې کفري الحاد دی چې الندې مراحل يې طی کړي :
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راغله کوم چې د د سيادت نظريه لومړۍ د غرب په نصاراوو کې مينځه 

منحرفې عقيدې او تحريف شوي شريعت پيروان وو ، د هغوی 

پاچاهانو او ملوکو ظلم او استبداد اختيار کړی وو او حاکميت يې 

مطلق د ځان حق بللو چې کواکي دوی ته د هللا تعالی د جانبه سپارل 

شوی دی هغوی به ويل : پاچاهان پخپل سلطنت او حاکميت کې د 

 نماينده ګان دي هغه که مستقيم وي او که غير دوی لپاره د هللا

 مستقيم، يعنې خپل ظلم او طغيان ته به يې ديني رنګ ورکولو .

او کليساوو د نصارا په نزد د دين تمثيل نشو کوالی ځکه په فساد ، 

انحراف او تحريف ککړې وې او په دې باندې نه توانيدې چې خلکو ته 

غيان وو د کومې صحي مرجع د حاکم وضيعت چې سراسر ظلم او ط

 الرښوونه وکړي او دوی ته د حاکمانو د ظلم څخه نجات ورکړي .

په مستقيم او غير مستقيم ډول اورپايي کليساوې وې چې هغوی يعنې 

په خپل منسوخ شوي دين او تحريف عقائدو کې زيات خرافات ځای پر 

کولو  ځای کړي وو ، د علم او نويو حقائقو سره يې کرکه او مخالفت 

 تحريف او د خپلو رأيو او خواهشاتو موافق ،
ً
آسماني دين يې کامال

جوړ کړی وو ، چې د خلکو مشکالت نه ور باندې حل کېدل ځکه نو 
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خلک ددې تحريف او ساختګي دين څخه د الدينی خواته منحرف 

 شول.

نو وروسته په دوی کې ځنې مفکرين پيدا شول چې د دين او هغه څوک 

 يتوب کوي د لريوالي په فکر کې شول چې په څه طريقه چې د دين استاز 

 پاچاهان او واکداران لرې کړي .

او نه وه د دوی دا الره مګر د يو کفر بدلول وو پر بل کفر سره چې دوی 

 وويل : سيادت يا حاکميت به پاچاهانو لره نه بلکي ټولو خلکو لره وي .

اهانو د ځان حق يعنې دواړه د سيادت او حاکميت په نظر وو خو پاچ

 بللو او مفکرينو د ټولو خلکو .

او دا چې مفکرينو حاکميت د ټولو خلکو حق بللو بنسټ يې پر دغه 

 خبره والړ وو چې :

 د ټولنيز تړون نظريه :

د ټولنيز تړون نظريه لومړی دغو دری کسانو ورکړې ) توماس هويز ، 

فطري ژوند حون لوک او جان جاک روسو( چې انسانانو په ابتداء کې 

کولو نه يې قانون لرلو او نه يې شريعت لرلو نه يې سلطنت او نظم 

لرلو بيا دوی د خپل ژوند د تنظيم لپاره ټولنيز تړون وکړ چې حکم به 

 خلکو لره وي او خلک به د شرع او قانون جوړولو واک لري .
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دا نظريه الحادي او د قرآن سره په ښکاره ټکر کې ده ، قرآنکريم مونږ 

خبر راکوي چې لومړی انسان آدم عليه السالم پيدا شوی او بيا بې بې  ته

حوا او کله چې آدم او بې بې حوا ځمکې ته را ښکته شوي دي ، دوی ته 

د هللا تعالی د جانبه شريعت را استول شوی او دوی ته د ژوند د ټولو 

ِ ضروري چارو او معامالتو هدايت شوی دی :]
ل 
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ه څه ضرورت نلرو ، يوازې مونږ ددې کفري الحادي نظريې بيان ت

جان »دومره کافي ده چې پوه شو چې د دغه نظریې )ټولنيز تړون( نسبت 

                                                            
 . ۳۹سوره النحل : - 1۷
 1۲سوره فاطر : - 18
 . 8،4سوره الملک : - 14
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ته کيږي کوم چې د وخت يو بې دينه وو ، او دغه نظریه يې « جاک روسو

 د فرانس ي د الحادي انقالب په انجيل کې ثبت شوه.

تعالی او کله چې د دغه نظریې اصل کفري الحاد دی چې نتيجه يې د هللا 

سره شريک نيول دي يعنې مخلوق ته يې د تشريع ، تحليل او تحريم 

 حق ورکړی دی .

 لنديز :

لنډه دا چې د وضعي نظام )دیموکراس ۍ ( په سيوري کې د حکم حق 

يوې طائفې يا خلکو يا ملت لره وي يعنې په هر صورت کې د حکم حق 

ل او تحريم بشر لره دی مګر په اسالمي نظام کې د حکم )قانون ، تحلي

( حق هللا تعالی لره دی يعنې د اسالمي نظام قانون به د هللا تعالی له 

اسالمي شريعت وي او په کوم اسالمي نظام کې چې  ی جانبه را ليږل شو 

شريعت حاکم نه وي هغه به هس ې په نوم اسالمي وي او په اصل کې 

 طاغوت بلل کيږي .

 د آزادۍ او حقونو د نظريې بنسټ  

س ۍ په نظام کې د آزادۍ او حقوقو آساس او بنسټ هم د ديموکرا

 الحاد دی لکه څنګه چې د سيادت او حاکميت آساس الحاد دی .
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د ديموکراس ي په نظام کې د آزادۍ او حقوقو آساس الندې دوه شيان 

 دي :

 ټولنيز تړون : کوم چې مخکې مو بيان کړ . -۱

 د طبيعي قانون نظريه : -۲

انسان ته د دولت او نظام مخکې طبيعت حقوق طبيعي قانون دا چې 

ورکړی دي چې دولت او حکومت به د هغه حمايت کوي او هغو ته په 

احترام قايل وي يعنې د طبيعي قانون آساس او بنسټ طبيعت ګڼې چې 

دا نظريه هم په کفري الحاد باندې والړه ده ځکه چې طبيعت د هللا 

غه يې د قانون مصدر تعالی د مخلوقاتو څخه يو مخلوق دی چې ه

 ګرځولی دی .

او کله چې مونږ د ديموکراس ۍ په نظام کې آزادي او حقوق بيانوو نو د 

 هغه نتايج او آثار هم درته بيانوو:

د مثال په توګه : تعليم د ديموکراس ۍ له حقوقو څخه يو حق دی ، 

ښکاره خبره ده چې تعليم يو ښه حق دی انسان د تعليم په ذريعه له 

ناپوهۍ څخه نجات مومي او کوالی ش ي په ګټورو شيانو کې جهل او 

خپله پوهه زياته کړي او همدارنګه ددې نظام تر سيوري الندې يو 

کس کوالی ش ي د کفر ، الحاد او ګمراه مذاهبو تعليم حاصل کړي او 
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نور خلک هغه ته دعوت کړي ، داس ې نه ده چې د خير تعليم جايز او د 

مونږ يې د حسن او ښه څخه انکار نه کوو  شر او فساد پکې حرام دی ،

مګر بايد په دې باندې پوه شو چې په دغو آزادۍ او حقوقو کې دوې 

 خبرې دي :

 اول : د ديموکراس ۍ د نظام په آزادۍ او حقونو کې دواړه ښه او بد ، 

ګټور او مضر دواړه دي او په هيڅ صورت کې يو له بله نش ي جال 

 کيدای .

ه چې دې ته دعوت کوو چې د ديموکراس ۍ د نظام دوهم : مونږ لکه څنګ

آساس الحاد دی د هغه څخه خپله بيزاري اعالنوو او په هغه باندې 

خوښ نه يو نو ددې اراده هم نلرو چې کومو هيوادونو کې چې ظالم او 

استبدادي نظامونه حاکم دي د هغوی تاييد وکړو کوم چې ظلم او 

ي مونږ د اسالمي نظام طرف ته طغيان يې هللا تعالی ته معلوم دی بلک

دعوت ورکوو ، د حق ، عدل او خير نظام چې په ټولو حقوقو او آزادۍ 

کې يې خير نښتی دی د هللا تعالی اذن او خوښ ي پکې ده ، بنسټ يې 

معصومه وحی )کتاب هللا او سنت ( دی چې د هر ډول عيب او نقص 

د او هم د څخه پاک دی ، داس ې ازادي او حقوق پکې دي چې هم د فر 

 ټولنې کامل خير پکې دی .
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 د سلطو )قوو ( تر منځ فرق 

مخکې مو د ديموکراس ي نظام آزادي او حقونه بيان کړل او د اسالمي 

فهم په رڼا کې مو د دوکې پرته د هغوی مقبول اړخ هم بيان کړ پرته له 

دې چې هيڅ کوم شوق او رغبت ورسره نلرو ځکه چې زمونږ )په دين کې 

ادي او حقوق دي چې خالص خير دی او د هر ډول شر څخه ( داس ې آز 

پاک دي نه نورو ته ضرورت لرو او نه هم د نورو سره شوق او رغبت 

 لرو .

دلته خبره دا ده چې ديموکراس ي چې د کومې آزادۍ او حقوقو تضمين 

 کوي هغه د سلطنت د ويشلو له الرې کوي کوم چې دری برخې لري :

 ) قانون جوړول يا پارملان( . قوه مقننه يا قوه تشريعې

 قوه قضایه 

 قوه اجرایه 

دغو واکونو او قوو تر د او مونږ دلته د هغو څخه بحث نه کوو چې آيا 

 منځ ويش د برابری يو مهمه مبدأ ده ؟

او يا د حکومت په حرکت باندې اثر لري ، د تصرفاتو سستوالی او بې 

 نظمۍ ؟

 او آيا د دغو دريو قوو څخه يوې قوې خپل صالحيت د نورو دوو قوو د 
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 کنترول او لرې کولو لپاره نه کاروي ؟

 او يا دا د آزادۍ او حقوقو د تضمين يوازنی الره ده ؟

مونږ ددې په اړه بحث نه کوو ، هغه څه چې مونږ په هغه باندې تأکيد 

هيږي چې په اسالم خوښوو او همدارنګه هر مسلمان په هغه باندې پو 

کې د شرعې حق خالص هللا تعالی لره دی او مونږ ته يې د هغه هيڅ 

اجازه نه ده کړې مګر په اجتهادي امورو کې هغه هم د کتاب هللا او 

سنتو په رڼا کې او معلومه ده چې د اجتهاد حق هم هغه چا لره دی چې 

 اهل اجتهاد وي د اجتهاد شرطونه پکې وي .

اکونو او قوو ويش نه پيژني بلکي د تشريع حق هللا اسالمي نظام د و 

تعالی لره دی ، قانون به اسالمي شريعت وي او د ټولو په سر کې به 

 خليفه ، امير يا سطان وي .

 د ديموکراس ۍ د نظام حکم د اسالمي نظام د حکم ماتوونکی دی 

لکه څنګه يې چې ديموکراتان  يمخکې مو ولوستل چې ديموکراس 

 الندې صورتونه لري :  تعريفوي دوه

الف : په اسالمي نظام کې حکم هللا تعالی لره دی يعنې د اسالمي نظام  

قانون اسالمي شريعت دی چې عبارت له قرآنکريم ، سنتو او همدارنګه 

د قرآن او سنتو په رڼا کې د فقهاوو او مجتهدينو لخوا د شرعي احکامو 
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اجازت کړی دی مګر په  استنباط دی کوم چې هللا تعالی د هغه اذن او

ديموکراس ۍ کې د قانون جوړولو حق بشر لره دی ،ديموکراس ۍ د هللا 

تعالی حکم په کلي ټوګه ردوي او له هغه څخه انکار کوي نو ځکه د 

ديموکراس ۍ نظام د اسالمي نظام ماتوونکی دی ځکه چې په اسالمي 

 ت(.نظام کې حکم يوازې هللا لره دی ) د هللا تعالی راليږلی شريع

ب : د ديموکراس ۍ نظام د شرعي احکامو د تطبيق پر وجوب باندې 

اقرار نلري نو ځکه د اسالمي نظام ماتوونکی دی لکه چې مخکې مو 

بيان کړل ، په ټولو فرائضو باندې ايمان او بیا په هغه باندې عمل 

فرض دی کوم چې د شرعې په ثابت او قاطع دليل او يا ظني دليل چې 

 فق وي او اهل اجتهاد شرعې دليل بللی وي اوورباندې مت فقهاء

بيا د هغه په رڼا کې د نظم او ادارې لپاره ترتيب جوړيږي کوم چې د 

سره هيڅ ټکر ونلري  واحکام يخلکو په خير وي په شرط ددې چې شرع

 که څه کوم مباح حکم وي .

په نظام کې پورته تعريف او بيان ته په کتلو سره په  ۍنو د ديموکراس 

کلي ټوګه دين له سياست او د ژوند له نورو چارو څخه عزل او لرې 

کړ شوی دی او په دې سره د علمانيت )الحاد( يو شکل دی او سراسر 

 د اسالمي نظام د حکم ماتوونکی دی .
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 دريم فصل

 د ديموکراس ي نظام سره څو جلسات 

 لومړی جلسه : د ديموکراس ۍ او الحاد تر منځ عالقه 

رابطه او تعلق داس ې دی لکه د يا الحاد د ډيموکراس ۍ او سيکولرزم 

 او رابطه د يوې خبيثې ميوې له ونې سره . فرع له اصل سره ، 

اصل دی چې يو معاصر کفري مذهب دی چې د او يا الحاد سيکولرزم 

، ټولنه ، اقتصاد ، اخالق او  دنيا د ټولو چارو څخه لکه : سياست

 قانون څخه يې دين په کلي ډول لرې کړی دی.
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او ډيموکراس ي د سيکوالر فرع يا سياس ي برخه ده چې د سياست له 

او د قانون او تشريع واک يې خلکو ټولو څانګو څخه یې دين لری کړی 

 کپيټليزم لکه څنګه چې د اشتراکيت او او ټولنې ته ورکړی دی

 ير په علمانيت )الحاد ( کيږي .اقتصادي تعب

نو په دې ټوګه ويالی شو : چې ديموکراس ي د فکري مذاهبو څخه يو 

 مذهب دی چې د سياست د ټولو برخو څخه يې دين ايستلی دی .

کله چې مونږ د تولنيز تړون په نظریه پوه شو نو په دې باندې په آسانۍ 

تړون فلسفي سره پوهيدالی شو چې د ديموکراس ۍ بنسټ د ټولنيز 

نظريه ده داس ې چې )د قانون ، امر ، منعې ، حالل او حرام حق به بشر 

لره وي ( کوم چې په فرانسه کې د يو انقالب له الرې د لومړي ځل لپاره 

 دغه الحادي دولت منځته راغلی دی .

 دوهمه جلسه : په اسالم کې ديموکراس ي ځای نلري 

ره ولوسته نو دا راته واضح شوه هکله چې مونږ د ديموکراس ۍ اصلي څ

چې د ديموکراس ۍ اصل او بنسټ الحاد دی او مونږ ته دا څرګنده شوه 

چې دا سخت کفر او د لوړ او لوی هللا تعالی سره شرک دی نو کله چې 

دا حقيقت په پوره توګه مونږ ته واضح شو  نو د چا څخه چې دا خبرې 

او « ي له اسالم څخه ده ديموکراس »اوريدل کيږي ډيره بده ده چې وايي:
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او يا « اسالمي ديموکراس ي»او يا « اسالم د ديموکراس ۍ نظام دی » يا 

او طاغوت دې ته ورته نومونه چې د حق له کلمې )اسالم( سره د باطل 

 کلمه )ديموکراس ۍ ( جمع کول دي .

او حتی دا خبرې د داس ې چا څخه اوريدل کيږي چې ځان مسلمان بولي 

کراس ي ( د کلمې مترادفه کلمه د اسالم په تله کې درته خو مونږ  )د ديمو 

نو پورته « د طاغوت نظام او يا جاهلي نظام » ليکو چې هغه دا ده : 

د طاغوت نظام او يا جاهلي نظام له اسالم څخه » عبارات داس ې راځي : 

اسالمي طاغوت » او يا « د اسالم نظام دطاغوت نظام دی » او يا « دی 

 وذ باهلل منها .نغ« او جاهليت 

آیا دا ممکنه ده چې د مسلمانانو څخه دې کوم مسلمان دا کلمات 

قبول کړي او دا هم ممکنه ده چې کوم د فهم او عقل څښتن دې دا 

 کلمات رد کړي ؟.

 باطل دی 
ً
 دريمه جلسه : د ديموکراس ي نظام شرعا

 
ً
د ديموکراس ۍ د نظام اصل او بنسټ کفري الحاد دی نو ځکه شرعا

حاکم څخه خالي بلل کيږي  يدی او داس ې هيواد او سيمه د شرعباطل 

او پر خلکو يې اطاعت او مدد واجب نه دی او پر خلکو باندې الندې 

 امور واجب دي: 
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 د ديموکراس ۍ واليت نشته . -۱
ً
 په مسلمانانو باندې شرعا

  30د مسلمان عالقه له داس ې نظام سره د البراء عالقه ده نه د الوالء -۲

پر مسلمانانو باندې واجبه ده چې خپل ولس او ټولنې څخه د  او -۳

 ديموکراس ۍ نظام لرې او پر ځای يې شرعي نظام حاکم کړي .

« غياث األمم»پخپل کتاب « الجويني »او په دې باره کې د حرمينو امام 

کې يو لوی فصل ليکلی دی چې د مسلمانانو هغه هيواد چې د شرعي 

ی باندې څه کول واجب دي تفصيل دې احکامو څخه خالي وي پر هغو 

 .  31هلته وکتل ش ي ځکه چې مهم دی 

څلورمه جلسه : په ديموکراس ۍ کې داس ې خير نشته چې مونږ 

 هغه احتياج ولرو 

ډيرې خبرې چې کيږي هغه دا چې ځنې خلک وايي : مونږ په دې کې شک 

نه کوو چې ديموکراس ي په اسالم کې نشته کوم چې پورته بيان شوه هغه 

ديموکراس ي کوم چې په نصراني هيوادونو او کفري ملتونو کې شتون 

لري ، او بيا دا وايي چې مونږ په ديموکراس ۍ کې ځنې ښه شيان موندلي 

لکه : د حکامو په ټاکلو کې د ملت او خلکو حق چې د استبداد مانع 

ګرځي او د رأی حق لري او د هيواد په اداره کې د برخې اخيستلو حق 

                                                            
 الوالء : دوستي او مدد کول ، البراء : بيزاري او د زړه کرکه ، مدد او دوستي نه کول . - ۳2
 .  ۱۳2 -۱2۷ص « مختصر الطريق اليالخالفه»همدارنګه  - ۳۱
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چې داس ې وي نو زمونږ لپاره څه مانع ده چې د ديموکراس ۍ  لري نو کله

 څخه خير واخلو او شر يې پريږدو .

 او ددې خبرو ځواب دا دی :

اسالم کامل او جامع دين دی چې د ژوند د ټولو چارو لپاره الرښوونې  -۱

لري ،او د هر مسلمان عقيده ده چې زمونږ دين هيڅ داس ې باب نه دی 

خير وي او مونږ ته يې بيان کړی نه وي او هيڅ پرېښ ی چې په هغه کې 

داس ې باب يې نه دی پرې ښ ی چې په هغه کې شر وي او د هغه څخه يې 

مونږ منع کړي نه وو ، لکه جناب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم چې 

 عليه أن يدل أمته علی خير :» فرمايلي 
ً
انه لم يکن نبي قبلي اال کان حقا

 . 32«ا يعلمه لهم ما يعلمه و ينذرهم شر م

د اسالم دين مسلمانانو ته د ژوند د ټولو چارو الرښوونه کړې ده حتی 

داب يې هم بيان کړي دي نو آیا دا ممکنه ده چې آد قضای حاجت 

 سياس ي نظام به پوره نه وي او مونږ به نورو ته احتياج وو ؟

د اسالمي شريعت له سترو مقاصدو څخه يو مقصد د اسالمي نظام 

 مي حکومت قيام دی .او اسال 

                                                            
 رواه مسلم . - ۳1
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اُس ] يَزاَن ِلَيُقوَم النَّ ِ
ْ
ِكَتاَب َوامل

ْ
َنا َمَعُهُم ال

ْ
نَزل

َ
َناِت َوأ ِ

َبي 
ْ
َنا ِبال

َ
َنا ُرُسل

ْ
ْرَسل

َ
ْد أ

َ
ق
َ
ل

ِقْسِط 
ْ
 . 33[ِبال

 چې مونږ خپل پيغمبران له خپلو روښانه او څرګندو 
ً
ژباړه : يقينا

تر  وو هداياتو سره وليږل او له هغوی سره مو کتاب او تله نارل کړی 

 خلکو کې عدل قايم ش ي . څو پر

 د عدل د قيام څخه مقصد شرعې نظام دی .

 او بل دا چې :

د حکومت د اسالم تاريخ په دو برخو ويشل شوی دی د تکوين دوره او 

او شريعت د تأسيس دوره .د تکوين دوره چې په مکه کې د وحی د نزول 

دستور له مخې د شرک  يد اله نه شروع وه پيغمبر صلی هللا عليه وسلم

پر وړاندې مبارزه کوله او خلکو ته يې د اسالم دعوت  او بت پرستی

 ورکولو .

تير  د حکومت او شريعت په تأسيس کې هدور  ټوله ېمنور  ېد مدين

 شوي ده .

او اسالمي شريعت د امير د ټاکلو لپاره د مصلحت څخه ډکې الرې 

 ټاکلی دي .

 نو مونږ په اسالمي سياست کې يو ګمراه ملت ته د څه لپاره اړتيا لرو ؟

                                                            
 . 1۲سوره الحديد : - ۳۳
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او همدارنګه مخکې مو بیان کړل چې د ديموکراس ۍ اصل او بنسټ  -۲

نه دی ځکه چې کفري الحاد دی نو بيا د ښه او بد جالوالی پکې ممکن 

 اساس يې يو دی .

او دا چې وايي په ديموکراس ۍ کې څه داس ې څه شته چې خير دی نو  -۳

 خير به ورڅخه اخلو او شر به يې پريږدو .

ٍة هغه امت چې هللا تعالی ورته افضل او خير امت ويلي ] مَّ
ُ
ْيَر أ

َ
نُتْم خ

ُ
ك

اِس  ِرَجْت ِللنَّ
ْ
خ
ُ
 . 34[أ

ر د امتونو بللی نو بیا ولی خپل خير کله چې زمونږ امت هللا تعالی خي

 ،عزت او شرافت د بل په شر او ذلت خرچوو؟

او هر چې اختراعات ، نوي انکشافات او علمي تجارب او نور مباح امور 

دي هغه هللا تعالی مونږ ته پريښ ې تر څو د امت د هر عصر زمان د 

 مصالحو په نظر کې نيولو سره اجتهاد او کوښښ پکې وکړو .

ه چې د هللا تعالی او د هغه د رسول صلی هللا عليه وسلم امر ، او هغ

نهی ، هدايت او الرښوونه ده نو ټول خير په هغه کې دی او په دې برخه 

 کې هيڅ چا ته ضرورت نلرو . 

                                                            
 . ۱۱2سوره آل عمران : - ۳1
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پنځمه جلسه : ديموکراس ي د اسالمي نظام پر وړاندې قاطع  

 طريق ده

مي هيوادونو باندې ډير کسان د کفري هيوادونو لخوا په عربي او اسال 

د فکري هجوم په اړه نه پوهيږي کوم چې دوی دعوی کوي چې مونږ 

ستاس ې ټولنيز نظم او آزادي غواړو ، بې امني له منځه وړو او ستاس ې د 

 آزادۍ او امن ساتنه کوو . 

واروه ای اوريدونکيه او ولوله ای لوستوکيه ! آیا کفري هيوادونه پر 

ت او شفت لري چې مسلمانان د جابرو مسلمانانو باندې دومره رحم

 حاکمانو څخه خالص کړي ؟ عجيب ش ی .

که مونږ پوه شو نو دا رحمت او شفقت نه دی بلکي دا د اسالمي نظام 

 د الرې شکول دي تر څو په اسالمي هيوادونو کې اسالمي نظام رانش ي .

 او توضح يې داس ې ده 

حاکم ظالم رژيمونه په تدريجې توګه قدرت ته رسوي او په خلکو کې د 

هغوی رسوخ ته وده ورکوي او پر مسلمانانو باندې به له ښ ي او ګين 

لوري را تاو ش ي چې د اسالم پرته بل د رجوع ځای نلري او کله چې د 

اسالم د بيا ژوندې کولو او اسالمي ويښتابه ځواک را پيدا ش ي او څه 

و نږدې وي چې حاکم رژيم نسکور کړي نو دلته د دوی قوي ش ي ا
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درواغجن رحم او شفقت را ښکاره ش ي او بيا د ديموکراس ۍ پيرو 

هيوادونه د ديموکراس ۍ د راوستلو غوښتنه کوي مګر اصل حقيقت دا 

 دی چې دوی د اسالمي نظام مخه ونيوله .

کمان او پر خلکو باندې په يو بل نامه سره هماغه جابره او ظالم حا

قدرت ته رسوي او يا د هغوی مالتړ کوي تر څو اسالمي ځواک د 

 اسالمي نظام قيام ته پرې نږدي .

لکن اسالمي ويښتابه ته پکار ده چې خپلې صحي الرې ته ادامه ورکړي د 

 خپل مقصد ته رسيږي .
ً
 هللا تعالی په اذن به حتما

او د  ځنو بيا د بصيرت پرته د هغوی په دام کې را ګير شول  مګر 

ديموکراس ۍ شعار يې ورسره بدرګه کړ  او څه ناڅيز ش ی يې ورکړل خو 

 وروسته يې ډير زيات تاوان وکړ  او هر څه يې له السه ورکړل .

او زه هنوز هم هغه ورځ په ياد لرم چې د يو عربي هيواد رئيس جمهور 

دې ته تيار شو چې يو اسالمي حرکت چې پوره قوت يې تر السه کړی وو 

ځای يې مرسته کوونکي لرل او خبره تر فوځ او پوليسو پورې او هر 

ورسیده يعنې په هغوی ور داخل شول او وروسته يې په رسمي بيان کې 

په ديموکراس ۍ اعتراف وکړ حال چې په دغه ګوند څلور پيړۍ تيرې 

شوې وې او ډيرو کسان چې په اصلي حقيقت نه پوهيدل هغوی دا 
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په اصلي حقيقت دوی نه پوهيدل چې  نيک کار او صحي الره بلله مګر

 ددې څخه يې مطلب د اسالمي نظام مخنيوی وو .

شپږمه جلسه : په اسالمي هيوادونو کې د دیموکراس ۍ  

 غوښتونکي 

 چې ډير کسان د ديموکراس ۍ خبرې کوي او په مختلفو غلوونکو 
ً
يقينا

 شعارونو او افکارو سره د هغه لوري ته دعوت کوي .

 د دوی څخه ځنې :  

 او هغه کسان چې خپل ځان علم او پوهې ته منسوبوي  ءځنې علما

عجيب کار دا دی چې مونږ د هغوی په کتابونو کې دارنګه کلمات مومو 

چې : اسالمي ديموکراس ي ، د امت رهبري ، خلک د سلطنت مصدر دی ، 

سټ اسالمي شراکت او نور چې هغو اصطالحاتو ته ورته والی لري چې بن

او د هغو کفارو لخوا زمونږ هيوادونه ته را د ننه شوي چې يې الحاد دی 

 زمونږ په اسالمي هيوادونو غالب دي .

کچېرې مونږ ددغو اصطالحاتو په اړه فکر وکړو او هغه درک کړو نو 

مونږ ته به څرګنده ش ي چې دا ډول اصطالحات نه شرعي وزن لري او نه 

پټو سترګو( د هغوی مدافعين  هم علمي بلکي خپل ځانونه يې )په

ګرځولي او په هغه کې چې د کفر او ګمراهۍ څه دي هغه يې نه دي درک 
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کړي او په دغه الره کې يې د نصوصو او تاريخي حوادثو غلط تأويل کړی 

 دی .

مونږ پر دوی باندې تهمت نه لګوو او نه هم بد نيت لرو بلکي زمونږ 

طالحاتو کوم چې اسالمي هدف تنبه او خبرول دي تر څو په دغو اص

 رنګ یې ورکړی څوک تيرنوځي . 

او علم او پوهې ته منسوب کسانو په دعوت او  او له دغو علماوو 

اصطالحاتو کې ګمراهي وي خو په عين حال کې ډير لوستي مسلمانان 

دغه غير شرعې ثقافت نقلوي او د کفارو له سلطې وروسته په يوه 

 اسالمي ټولنه کې ځای نيس ي .

وايي تر منځ د يې ا علماء د ديني اعتقاداتو او هغه څه چې دوی او د

توافق کولو اراده لري او وايي : حکم خلکو لره دی او د حکم مصدر 

خلک دي مګر بيا ددې سره قيد لګوي او داس ې نه وايي چې مطلق حکم 

خلکو لره نه دی لکه څنګه چې مشهور دی او دوی وايي حکم شرع لره 

ره هم سمه نه ده ځکه چې ددې خبرې آخرې برخه مقيد دی نو دا خب

)حکم او سلطه ( لکه څنګه « السيادة »لومړی برخه ردوي ، ځکه چې 

مو چې مخکې تعريف کړه چې عبارت له هغه لوړ حکم او سلطې څخه 

دی چې د هغه څخه پورته بل څه نشته ، نو څنګه سلطه مقيده او که 



 د ديموکراس ۍ اصلي څېره    حقيقة الديمقراطية   

 

 
 

 57 
 

طله شوه چې په اسالم کې مقيدوالی ممکن وي نو لومړی خبره بيا با

 حکم او سلطه خلکو او ملت لره وي .

او خلک او ملت به د حکم او قانون جوړولو مصدر وي ځکه چې 

داخبره يو بل ردوي او په اسالمي نظام کې حکم او تشريع اسالمي 

شريعت دی او خلک او ملت د هللا تعالی پر وړاندې چې واحد قهار دی د 

 حکم او تشريع هيڅ صالحيت نلري .بنده ګې حيثيت لري او د 

هغه ډله ده چې پخپل ګمان يې نيک نيت  او ځنې د ديموکراس ۍ داعيان

 په کامله غلطۍ کې دي 
ً
او سطحي فکر سره غوټه کړی خو دوی اصال

،وايي چې : په ديموکراس ۍ کې څه خير او عدل شته مونږ هغه خلکو ته 

ن او د خلفاء بیانوو او اسالم هغه څوارلس سوه کاله مخکې بيا

 راشدينو په وخت منځته راغلی .

په دوکه کوونکو شعارونو تيروتلي دي چې د حکامو په  او ځنې د دوی 

ټاکلو کې اختيار ، او رأی حق او نور نو که د ديموکراس ۍ مخالفت وش ي 

 نو دا حقوق به ضايع او د انسان کرامت به ټيټ ش ي .
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دا ګمان کوي چې ديموکراس ۍ هغوی ته آزادي ورکړې  او ځنې دعوتګر

نو څومره مو چې وس کيږي د دعوت فرضيه به تر سره کوو نو په 

 35همدې خاطر د ديموکراس ۍ نارې وهي 

په عمل کې د اسالمي نظام ارجاع غواړي او  او همدارنګه ځنې دعوتګر

قيام  هغوی اراده لري چې مونږ به د ديموکراس ي له الرې د اسالمي نظام

کوو ، مګر افسوس ) د دوی په حال( او په حقيقت کې دا تصور غلط 

 دی او دا د دوی سطحې فکر دی او ډير کسان د جهاد څخه منع کوي . 

خو دا د دوی لوی غفلت او سطحې فکر دی او آيا دوی دا حقيقت هير 

کړی دی چې اسالمي نظام په کامله توګه د ديموکراس ي نظام ماتوونکی 

 دی ؟

دوی دا حقيقت نه وي درک کړی نو د ديموکراس ي َعلمبردارانو دا که 

حقيقت درک کړی دی او غواړي چې په ټولو ممکنه وسائلو د اسالمي 

 نظام د قیام مخنيوی وکړي .

او کله چې د اسالمي نظام او د ديموکراس ۍ د نظام تر منځ کامل 

ر تناقض او مخالفت وي نو دا به غفلت او ساده ګې نه وي چې فک

کوونکی داس ې فکر وکړي چې ديموکراس ۍ واله کوښښ کوي تر څو 

                                                            
باطل طرف کوم چې د  او زمونږ دعوت يوازې د حق طرف ته دعوت دی نه د ګمراهۍ او - ۳1

 ديموکراسۍ د نظام له آزادۍ سره لوی فرق لري .
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مسلمانان پرېږدي چې د ديموکراس ۍ له وسائلو څخه کار واخلي او په 

هغه باندې خپله قضاء وکړي او بيا د هغه پر ځای د اسالمي نظام 

 قيام وکړي ؟ 

پخپل اسالمي فعاليت کې ديموکراس ي  ځنې جماعتونه او ګوندونه

او دوی د خپلې سياس ي الرې د ثبات کوښښ کوي مګر اختيار کړې 

 تاس ې بايد په دې پوه ش ئ چې هغوی ته څه ور پيش شول .

کله چې د دوی اسالمي حرکت د سياست په الره کې ښکاره شوی دی نو 

 پر هغوی يې حمله کړې او هغوی يې نيولي او بندي کړي دي او هغوی 

 يې سکنجه کړي او يا وژلي دي .

په نوم وشول ؟ د ديموکراس ۍ په نوم کوم چې دوی يې نارې  دا ټول د څه

 وهلې .

 او آيا د ديموکراس ۍ علمبرداران مو څه غږ اروي ؟

 او ددې مثالونه په عمل کې زيات واقع شوی دي .

بلکي زيات خلک هغه کسان دي چې دوی د  او د دوی څخه يو ستره ډله

ديموکراس ي څخه خبرې کوي خو حقايق يې نه دي درک کړي بلکي د 

 هغه څخه يې تقليد کړی دی څه چې عامه رسنۍ خپروي .
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او دا ډلې ټولې په غلطه الره تللي دي دوی د توجیه لپاره بل هيڅ ش ی 

وي او په نلري بلکي يوازې د کفر طرف ته دعوت کوي د کفر صفت بيان

 پټو سترګو يې قبلوي.

سخت خطرناک دي کوم چې ديموکراس ۍ ته په دې  او د دوی څخه ځنې

نامه باندې دعوت کوي چې دا د اسالم سياس ي نظام دی او په دغو ډله 

کې زيات ليکواالن او يا هغه کسان دي چې ځانونو ته مفکرين وايي او 

په خاصه ټوګه هغه همدارنګه په دوی کې ځنې د پوهنتونو استاذان او 

کسان دي چې دوی وضعي قوانين او غربي نظام لوستلي وي او د هغه 

تر تأثير الندې راغلي وي او دا کسان په اصل کې د علمانيت نماينده ګي 

 کوي .

يوه بله ډله د نورو ملتونو خلک دي لکه یهود او نصارا  او د دوی څخه

د هغوی لپاره په  کوم چې په ځنو اسالمي هيوادونو کې موجود دي نو

ديموکراس ۍ کې نجات دی تر څو دوی اسالمي نظام ته له سرتيټی 

 خالص ش ي .

او په عين وخت د ديموکراس ي تر سيورې الندې نظام کې چې د دوی د 

هدف يې د اسالمي نظام محاصره او هغه چې قيادت کوم مراکز دي 

  .اشغال دی
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ديموکراس ي جنګي اوومه جلسه : د اسالمي نظام پر وړاندې د 

 وسائل 

ديموکراتان ، ملحدين او د اسالم نور دوښمنان د اسالمي نظام پر 

وړاندې د مختلفو وسائلو څخه کار اخلي چې د يو هيواد له بل هيواد 

سره فرق لري او د يو وخت نظر بل وخت او همدارنګه د مسلمانانو 

ره فرق سياس ي نظام او د اسالمي بيدارۍ قوت او ضعف ته په کتلو س

 کوي .

کچېرې د يوه هيواد قيادت او اسالمي ويښتيا ضعيفه وي نو د هغوی 

پر وړاندې به جنګ هم سست او آسان وي او ښکاره او ډاګيز به نه 

وي، مګر کچېرې د مسلمانانو قيادت او اسالمي بیداري قوي او شامله 

 وي نو د هغوی پر وړاندې به د دوی جنګ هم قوي او هر اړخيز وي .

يې نږ دلته د هغوی ځنې وسائل بيانوو نه ټول ، هغه وسائل چې دوی مو 

 د اسالمي نظام پر وړاندې کاروي دا دي :

 

 د اسالم د سياس ي نظام څخه انکار : -۱
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د اسالم د سياس ې نظام څخه انکار کول او دا ويل چې په دين کې داس ې 

څه نشته چې مسلمانان د نورو ټولنيزو او سياس ي علومو څخه منع 

 .36کړي کوم چې د هغه په وسيله خپل نظم او سياست قايم کړي 

د سياس ي نظام څخه د انکار تور او تهمت لومړی د ازهر شيخ علي 

کې ولګولو او بل يو « االسالم و أصول الحکم»عبدالرازق په خپل کتاب 

په نوم کتاب « من هنا نبدأ»ليکوال په نوم د خالد محمد خالد وو چې د 

 دا تهمت ولګولو .يې کې 

مګر د هللا تعالی په فضل د هغوی پر وړاندې علماء ودريدل او د هغوی 

دغه درواغجن تهمت يې د قرآن ، سنتو او اجماع امت په قاطع دالئلو 

رد کړ او په هغه وخت د عبدالرزاق د محاکمې لپاره د سترو علماوو 

اجماع جوړه شوه او هغه يې د علماوو له ډلې څخه وشړلو او په 

 حقيقت يې هغه د مسلمانانو له ډلې څخه لرې کړ .

د هلل چې دا آواز له منځه الړ او بيا چا وانرويد او نه هم وروسته الحم

ته دا حقیقت څرګند شو چې دا د اسالم چا د هغه جرأت وکړ او خلکو 

 دوښمنو څخه نقل شوې خبرې دي .

                                                            
مؤلف حفظه هللا په دې باره کې تفصيل ورکړی دی، ما دغه تفصيل را لنډ کړ ځکه چې د هغوی  - ۳3

 خبرو ته ډير زور ورکول مناسب نه دي .
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پورته بيان شوی صورت د اسالم د سياس ي نظام څخه د انکار يو بد 

صورت وو مګر دلته د هغه څخه يو بل بتره او زيات خبيث صورت 

لولو چې دا صورت د اسالم په شرعي مصادرو باندې تيری او هجوم دی 

 کام يې ورڅخه ايستلي دي لکه په الندې ډول :داس ې چې سياس ي اح

دا وسيله د اسالم سياس ي نظام ته په تسليمۍ باندې والړه ده خو  -۲

وايي چې : اسالم د سياست او دولت دين  دی او بيا ،څه ډول تسليمي 

ددې خبرې څخه دا اطالق کوي چې د عملي سياست د احکامو 

احکامو او حتی اجماع مصدرونه يوازې قرآن او سنت دی او د نورو 

 څخه انکار کوي که څه هم په هغه باندې د صحابه کرامو اجماع وي. 

په دوهم قدم کې د پخوا پشان اقرار کوي چې اسالم لره سياس ي نظام 

شته او وايي : قرآنکريم چې د سياست په اړه کوم احکام بيان کړي دي 

معنی دا ده  د عامو قواعدو په توګه دي نه په تفصيلي توګه ددې خبرې 

چې د سياس ی نظام لپاره محدود احکام نشته کوم چې د هغه په وجوب 

 باندې ټينګار شوی وي .

او دلته يوازې عام قواعد ذکر شوي دي چې يوازې په هغه باندې 

ټينګار شوی دی چې دا د غرب يوه طريقه ده چې اسالمي نظام ته يې 
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ره څه تعارض په دې دعوی سره چې د عامه قواعدو س ې ورداخله کړ 

 نلري .

او بيا په دريم قدم کې د دوی په نزد د عملي سياست دوهم مصدر   

او وايي : د سنتو احکام دوه ډوله دي يو هغه دي چې دايمي  يسنت د

احکام دي او بل هغه چې د نبوت په زمانه پورې اړه لري او دوی په دې 

د سنتو هغه احکام چې دستوري او عملي سياست  -کې درواغجن دي 

پورې اړه لري لکه عامه قاعده نو هغه  په دوهم ډول پورې اړه لري 

 تړلي دي.کوم چې په وخت پورې 

او دا په حقيقت کې په نظري ډول ددې خبرې رد دی چې وايي اسالم لره 

سياس ي نظام دی ځکه کله چې د سياس ي احکامو لومړی مصدر 

قرآنکريم وي د دوی په نظر چې تفصيلي احکام پکې محدود دي او دا 

چې سنت يې دوهم مصدر وي او په هغه کې تفصيلي احکام چې پر مونږ 

، نو ددې خبرې معنې څه ده چې دوی د اسالم په سياس ي الزم وي نشته 

 نظام باندې اعتراف کوي ؟

او ددې مسلک او طريقې ضرر زيات او د هغه مسلک څخه خلکو ته 

څخه نظام زيات د دوکې وړ دی کوم چې په ښکاره د اسالم له سياس ي 

انکار کوي ، په دې مسلک کې هم په عين وخت کې دوی د اسالم له 
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م څخه انکار کوي خو په داس ې طريقه چې د ډيرو خلکو سياس ي نظا

 څخه پټ وي .

وګورئ چې دوی د معصومې وحی له پريښودلو وروسته د اسالمي دولت 

وګورې د اسالمي نظام پر  -د سياس ي احکامو مصادر څنګه وګرځول 

 وړاندې د دوی جنګ او مقابلې ته !

کواالنو ته څوک او کيدای ش ي ته پوښتنه وکړې او ووايې چې : دغو لي

دغه خبرې وړاندې کوي ؟ نو تاته به د دوی د خبرو څخه په تيزی سره 

ځواب درکړي چې دا د ديموکراس ي د وضيعې قانون تقليد او هغه ته 

 سر ټيټی دی .

وګوره چې د هغوی يو کس څه وايي : په اوسني وضيعي قانون کې کوم 

 عبارت له :  چې مخکې مو بيان کړ د تشريع او قانون جوړولو مصدر

 37 دی. پارملان ، رئيس دولت او يا عرف څخه

ي سياست څخه اسالم حقيقت دا دی چې په دغه مسلک کې چې دوی د

د شرعي احکامو د لرې کولو کوښښ کړی دی په اصل کې دوی دين له 

دولت څخه لري کوي او دين له سياست څخه د او دا د سيکولرزم 

 کړ . سياس ي څهره ده لکه مخکې مو چې بیان

                                                            
 . 42ص « النظرية االسالمية في الدولة »وګورئ  - ۳۷
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نو مونږ ته دغه مسلک کشف او څرګند شو او د هغو کسانو دوکه او 

ګمراهي هم څرګنده او ښکاره شوه کوم چې دغه مسلک ته دعوت کوي 

او هللا تعالی څخه سوال  ياو ددې پيژندل پر علماوو او طالبو واجب د

کوم چې پخپل فضل ماته په دې باره کې د ځانګړي کتاب ليکلو توفیق 

 راکړي .

او د دوی د وسائلو څخه د اسالمي نظام پر وړاندې د دوی بله  -۳

وسیله دا ده چې : د مسلمانانو د ځنو خلفاء ، امراء او حکامو خطاوې 

 په اسالمي نظام پورې تړي .

او يا يې د امت د هغو افرادو څخه استفاده کړې چې دوی د شرعي 

ت دا دی چې د احکامو په فهم کې نيګړتيا لري ، د اسالمي نظام طبيع

خپلو حاکمانو به اطاعت کوي ، اسالمي نظام هيڅ قسم استبداد ، 

 ځان غوښتنه نه مني بلکي ټول به د خپل امير اطاعت کوي .

ددې مسلک ګمراهي او خطاء د ټولو لپاره واضح او ښکاره ده څوک چې 

 د اسالم په حقيقت پوهيږي ځکه چې :

لپاره د ادنی ظلم او الف(: په شرعي نصوصو کې د امير او حاکم 

طغيان ځای نشته بلکي حرام دی او د مرتکب لپاره سخت وعيد دی په 

دې اړه ځنې نصوص داس ې راغلي : رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 
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 فشق عليهم فاشقق عليه، » فرمايلي:
ً
متي شيئا

ُ
اللهم من َولي من أمر أ

 فرفق بهم فارفق به
ً
 38«ومن َوِلَي من أمر أمتي شيئا

ه : ای هللا ! څوک چې زما د امت د يو کار سرپرستي په غاړه واخلي او ژباړ 

هغوی سره سختي وکړي ته د هغه سره سختي وکړې ، او څوک چې زما 

د امت د يو کار سرپرستي په غاړه واخلي او د هغوی سره نرمي وکړي نو 

 ته د هغه سره نرمي وکړې .

 رع»او فرمايي : 
َّ

 ، َيُموُت يوَم َيموُت وُهَو ما ِمن عبٍد يسترِعيِه اَّلل
ً
ة يَّ

 
َ
ة يِه الَجنَّ

َ
 عل

َّ
َم اَّلل  َحرَّ

َّ
ِته، إال اش  ِلَرِعيَّ

َ
 39«غ

ژباړه: هيڅ داس ې بنده نشته چې هللا تعالی هغه د خپل رعيت لپاره  

شپون ګرځولی وي او هغه په داس ې حالت کې وفات ش ي چې له خپل 

لی به په هغه باندې رعيت سره يې خيانت کړی وي مګر دا چې هللا تعا

 جنت حرام کړي.

ُهم، وَيْنصُح لُهم، » او فرمايي : 
َ
مَّ ال َيجَهُد ل

ُ
سِلمين، ث

ُ
موَر امل

ُ
ِميٍر َيِلي أ

َ
ما ِمن أ

 
َ
ة ل َمَعُهُم الَجنَّ

ُ
م َيدخ

َ
 ل
َّ
 « .إال

                                                            
 . ۱1/1۱۲رواه مسلم  - ۳8

  ۱1/1۱۳رواه مسلم  -۱۱
 . ۲/1۹۷رواه أحمد  -۱1
 متفق عليه . - ۳4
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ژباړه : هيڅ داس ې امير نشته چې هللا تعالی هغه ته د مسلمانانو امارت 

لپاره کوښښ نه وي کړی او هغوی لپاره يې سپارلی وي او بيا د هغوی 

خير نه وي غوښتی مګر دا چې هللا تعالی به هغه له هغوی جنت ته 

 داخل نه کړي.

ب(: الحمدهلل په شرعې نصوصو کې داس ې څه نشته چې امت دې د 

يان په مقابل کې سکوت او يا دې هغه ته طغامير او حاکم د ظلم او  

د أمر باملعروف او نهی عن املنکر ، د خپل سر ټيټ کړي په دې باره کې 

 ظلم او باطل د رد او تغير واضح نصوص موجود دي .

او همدارنګه په اسالمي شريعت کې د حکامو د محکوميت لپاره واضح 

بنسټونه موجود دي ، د شريعت څخه د مخالفت په صورت کې د هغه 

د اوامرو د رد حکم شوی دی ، او دا نصوص د وصيت او نصيحت په 

 شان نه بلکي د وجوب په صيغه سره راغلي دي .

او همدارنګه په اسالمي شريعت کې د والي او حاکم لپاره حدود ټاکل  

شوي دي چې په کومو شرطونو به پخپل منصب پاتې کيږي او په کومو 

شرطونو به له خپل منصب څخه غورځول کيږي او دا هر څه د 

د هر ډول تحريف  سپيڅلي اسالمي شريعت په نصوصو کې راغلي چې
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او تغير څخه محفوظ دي او همدارنګه د دغو اسالمي ضوابطو او 

 40شرايطو په اړه علماوو ځانګړي تأليفات کړي دي. 

: او همدارنګه د اسالمي نظام پر وړاندې د دوی له وسائلو څخه دا ۴

وسيله ده چې وايي : اسالمي نظام مثالي دی نو دا په هغه وخت کې 

 د هغه په مثل صالح قيادت ولري .صالح نظام وي چې 

او ددې باطلې وينا په رد کې دا کفايت کوي چې هغوی ته وويل ش ي چې : 

د اسالم د سياس ي نظام تر سیوري الندې چې کله په مدينه منوره کې د 

جناب رسول صلی هللا عليه وسلم په قيادت سره اسالمي دولت جوړ 

د همدغه نظام تر شو ، د هغه څخه څو پيړۍ وروسته مسلمانانو 

سيوري الندې د ځمکې لويديځ او ختيځ فتح کړل او د اسالم بيرغ يې 

ورباندې ورپولو او په خلکو کې يې حق او عدل قايم کړ او د انساني 

تاريخ مخ يې بدل کړ ، دا هر څه د اسالم تر سیوري الندې او د اسالمي 

 دی ؟   نو آيا دا د تطبيق وړ نظام نهوو ،دولت تر سیورې الندې 

او همدارنګه د اسالمي نظام پر وړاندې د دوی له وسائلو څخه دا  -۵

 وسيله ده چې د اسالمي نظام په تاريخ کې يې تحريف او تأويل کړی دی .

 الف (: د دوی ډير تاريخي روايات باطل او درواغ دي کوم چې په هغه 

                                                            
 . 4۳-۷۱ص « الطريق الی الخالفة »وګورئ  - 12
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 باندې د تاريخي قضيې اثبات نش ي کيدای .

 رواياتو تأويل او حتی تحريف کړی دی .ب (: د ډيرو صحې 

 ج( : د ستر دولت د تاريخ څخه د ډيرو مسلمانانو نا خبري .

دوی په خپلو درواغو ، تأويل او تحريف سره د اسالمي نظام تاريخ ته 

داس ې څهره ورکړې ده چې خلفاء راشدينو پرته نور د ظلم او طغيان 

 څخه ډک وو .

ه که اهل علم دي او يا غير اهل د تأسف ځای دا دی چې ډير خلک هغ

علم او حتی زده کوونکي د امت د خلفاء راشدينو او يا عمر بن 

 وعبدالعزيز او يا صالح الدين د تاريخ پرته نور د اسالمي امت د ختيځ

د فتوحاتو تاريخ او اسالمي نظام څخه هيڅ  نوهيوادو  واو لويځ

 معلومات نلري . 

تاريخي حقائق په آسانه ټوګه پوره که څه هم د اسالمي دولت دغه 

درواغ او  دولت په تاريخ کې د دجاالنو ټول  توضيح شوي چې اسالمي

دوکې لرې کولو لپاره کفايت کوي او د ټولو علماوو ، زده کوونکو او 

ليکواالنو لپاره ښايي په دې باره کې په بيړه کوښښ وکړي او هغه ناديده 

نان بايد اسالمي تاريخ او د ونيس ي او حتی هغه ونه ځنډوي ) مسلما

 اسالمي امت تاريخي حقايقو باندې پوه او هغه درک کړي( .
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آتمه جلسه ،په ديموکراس ۍ نظام باندې د مسلمانانو د قانع 

 کولو وسائل 

ديموکراتان په اسالمي هيوادونو کې د اسالمي نظام د له مينځه وړلو 

څو هلته بيا اسالمي  او تغيرولو لپاره د زياتو وسائلو څخه کار اخلي تر

 نظام رانش ي .

 چې ځنې وسائل يې په الندې ډول دي :

 د اسالمي نظام پر وړاندې جنګ : -۱

په دې اړه د دوی وسائل مخکې بيان شول ، اسالمي نظام د نورو 

نظامونو په پرتله د مسلمانانو په زړونو کې خاص ځای لري نو دا هيڅ 

ته اجازه ورکړي او يا دې  امکان نلري چې مسلمانان دې مخالف نظام

هغه ته تسليم ش ي مګر دا چې په اسالمي نظام باندې هجوم وکړي او 

يا هغه تغير کړي تر څو مسلمانان پر خپلو ځانونو باندې اعتماد له 

السه ورکړي او په آسانۍ سره يې هغه نظام ته چې د دوی مخالف وي 

 قانع کړي .

خت )او هر اړخيز( وي چې او د اسالمي نظام پر وړاندې د دوی جنګ س

له دوکې ، فريب او درواغو څخه کار اخلي مګر هللا سبحانه وتعالی 
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َواِهِهمح َواِلَُّ ُمِتمُّ نُورِِه پخپل کار باندې غالب دی ] يُرِيُدوَن لُِيطحِفُؤوا نُوَر اِلَِّ ِِبَف ح
 . 41[َوَلوح َكرَِه الحَكاِفُرونَ 

په خپلو خولو سره او هللا پوره غواړي چې مړ کړي نور )اسالم(  ژباړه :

 کوونکی د نور خپل دی که څه هم بد ګڼې )دغه کار( کافران .

 د ديموکراس ۍ نظام لپاره تبليغات کول : -۲

د ديموکراس ۍ نظام ته داس ې انځور ورکول چې دا يوازنی نظام دی چې 

خلکو ته يې د کوم قيد پرته د خپلو مشرانو د ټاکلو اختيار ورکړی دی 

د کې اس ې د هغه د تغيرولو امکان شته کله چې د ژوند په چارو او همد

 نظم او امن کې د قانون او دستور څخه ووځې مګر :

دی چې بديل نلري ؟ مونږ د حق )اسالمي نظام( اول : آیا دا يوازنی نظام 

او باطل )ديموکراس ۍ ( تر منځ د مقايس ې کولو اراده نلرو مګر يوازې 

دومره وايو چې : که په دغه نظام کې څه ظاهري غوروالی وي نو زمونږ 

په نظام کې داس ې سراسري ښه والی دی چې هغه د هر ډول بدۍ او 

ظام له غيبونو او بدويو سره غيب څخه پاک دی خو د ډيموکراس ۍ ن

 دی .کډ 

 اسالمي نظام يوازنی نظام دی چې هغه د ژوند په ټولو چارو کې 
ً
 يقينا

                                                            
 . 8سوره الصف :  - 1۱
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 خير وړاندې کوي او له شر او غيب څخه پاک دی .

او په دې اړه د قرآن او سنتو زيات نصوص راغلي نشم کوالی دلته يې 

د سياس ي نظام په بيان کړم ، هللا تعالی ته سوال کوم چې ماته د اسالم 

باره کې د مفصل او آسانه کتاب د ليکلو توفیق راکړي تر څو د دغه 

 موضوع حقيقي او کامل درک ورباندې وش ي .

دوهم : په ديموکراس ۍ کې آزادي حقيقي آزادي نه ده ، ځکه چې د هغه 

بنسټ د خلکو په خاص ې ډلې او طائفې ايښودل شوی دی هغه که لږ 

خدايان وي چې د دوی لپاره شرع او قانون  وي يا ډير ، اربابان او

د بشر د يوې طائفې عبادت کول دي د کې جوړوي چې دا په حقيقت 

 بشر بلې طائفې ته که څه هم په ظاهره آزادي ده .

قيدونو پرته مطلقه آزادي کوم چې ديموکراس ي يې د دريم : آيا دا 

 وړاندې کوي د انسان کرامت پکې ساتل شوی ؟

ځواب : هيڅکله نه ، ځکه د انسان کرامت دا دی چې د هغه سره د 

انسان تعامل او سلوک وش ي نه د حيوان ، دا د انسان کرامت نه دی 

چې د ديموکراس ۍ په نظام کې د مجلس نمايده ګان راټول ش ي مناقش ې 

سره وکړي او خپلې رأی وړاندې کړي او بيا داس ې يو قانون تصويب 

رينه او ښځه له ښځې سره نکاح کوالی ش ي او ددې کړي چې نارينه له نا
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مو مخکې مثالونه بیان کړل دا لوی او پراخه فساد دی چې همجنس 

 مباح کړه نو چېرې دی انساني کرامت ؟يې بازي 

د انسان لپاره وړاندې يې الی شو چې : دا کرامت چې ديموکراس ي ينو و 

انسان قيمت له منځه وړي که يو د کوي داس ې چټل کرامت دی چې 

د انسان په سترګه کتل کيږي خو بلخوا په ډيرو انسان ته طرف ته 

د هغه سره د حيوان څخه هم پست سلوک کيږي ؟ نو په کې چارو 

د هغه بديل دی ادي نظام حاکم دکومو اسالمي هيوادونو کې چې استب

ې د هر بديل اسالمي نظام غواړو چهغه دا نش ي کيدای بلکي مونږ د 

د هللا يې ډول بدۍ پرته حقيقي آزادي پکې ده هغه نظام چې بنسټ 

 عالم پالونکی هللا دی .د ټول د تعالی فرمابرداري او 

د دين او آزادۍ فساد او رذالت  اکثرهکې ډيموکراس ي نظام  پهڅلورم : 

وګورې چې د ،مګر دا آزادي ظاهري بڼه لري دي ماتوونکي  واو اخالق

 زور واکوی څه وايي : په غربی ديموکراس ۍ کې آزادي د کهغوی يو څيړون

او د عامو  يپه حق کې آزادي ده د بيان ، تبليغاتو او ګوندونو آزاد

وسيله ده او د  د رسيدوته د واک د دوی لپاره د حکومت  ېخلکو رأي

 .ټولو ستنې مالي لګښت دی 
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ته د سره دي چې دوی د کوم جنجال پر  مالدارو او دا دوه عناصر د څو 

 حکومت واک تر السه کوي .

او د دوی د وسائلو څخه بله وسيله داده چې ديموکراس ي ته يې د   -۴

اسالم جامه ور اغوستې ، وايي چې ديموکراس ي د شوری عصري شکل 

چې د دغه درواغجنې ادعا لپاره د شريعت له ځنو قواعدو څخه  دی

يت د هر ځای او د اسالم صالح« املصالح املرسلة »کومک اخلي لکه : 

 او وخت لپاره .

 په هغو هيوادونو کې کاروي چېرې چې اسالمي 
ً
او دا وسيله اکثرا

خوځښتونه موجود وي نو دوی مجبور دي څو ديموکراس ۍ ته اسالمي 

 رنګ ورکړي .

د شوری بحث او خبره اوږده ده ، دلته يوازې دومره ويل پکار دي چې : 

شته بلکي داس ې دی لکه : د ديموکراس ۍ او شوری تر منځ هيڅ نسبت ن

 اسالم او کفر .
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 د شوری او ديموکراس ۍ تر منځ فرق  

شوری اسالمي لفظ دی د يو کامل نظام برخه ده هغه نظام چې په  -۱

دې باندې ايمان لري چې حکم هغه شريعت لره دی چې د هللا تعالی له 

بن طرفه په ورستني پيغمبر د آدم عليه السالم د اوالدې سيد محمد 

عبدهللا صلی هللا عليه وسلم باندې نازل شوی دی چې ټول امر هللا لره 

دی ، ټول حکم هللا لره دی ، ټول تشريع حالل او حرام ګرځول هللا لره 

 دی .

مګر د ديموکراس ۍ مذهب په دې باندې باور لري چې ټول حکم بشر لره 

ل چې مخلوق دی ، ټول امر دوی لره دی ، تشريع او قانون جوړو دی 

، د حالل ګرځولو او حرام ګرځولو صالحيت دوی لره  يټول دوی لره د

دی ، د دوی په نزد ښه هغه دي چې د دوی هوا او حوس يې ښه وګني او  

 او خبيث هغه دي چې د دوی نفسونه يې خبيث وګڼي .

د اسالمي نظام په شوری کې د ټولو خلکو لپاره چې د مختلفو   -۲

استعدادونو او توانايي څښتنان دي حق نشته بلکي د شوری لپاره 

څه کې چې د دوی هغه اهليت شرط دی کوم چې ثقه ، عادالن او په هر 

 څخه مشوره غوښتل کيږي په هغه باندې پوه وي. 

ل ، اهل خير او اهل شر ، مګر په ديموکراس ي نظام کې د عالم او جاه

د دانا او او احمق هيڅ فرق نشته بلکي هر چا چې زيات شمير تر السه 
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کړ ولو که فريب او درواغو هم وي هغوی د دوی په اصطالح اهل 

 شوری بلل کيږي او هغوی لره د قانون او تشريع حق دی .

په شوری کې عدد معتبر نه دی بلکي هغه رأی د منلو وړ ده چې د  -۳

موافق وي ، مګر په ديموکراس ۍ کې عدد معتبر دی کچيرې د  ېرعش

 . هکار ورکړ ش ي هغه د منلو وړ د روااکثرو رأیې په باطل او نا

په شوری کې يوازې په اجتهادي مسائلو کې مشوره او رأی ورکول  -۴

کيږي د دين په ثابتو احکامو کې هيڅ څوک د مشورې او رأی حق نلري 

 : د شرابو ، 
ً
زنا او لواطت حرمت ثابت دی نه پکې څوک د ، مثال

 . مشورې ورکولو حق لري او نه هم څوک د رأی ورکولو حق لري 

مګر ډيموکراس ي چې عصري شرک بلل کيږي ځانته د قانون جوړولو 

حق ورکوي کوالی ش ي حالل حرام وګرځوي او په حرام باندې د حالل 

 . حکم ورکړي 

ت دی، کچېرې د چا رأی او د شوری منهج او قانون اسالمي شريع -۵

خالف وي د اسالمي اخالقو خالف وي هغه لره هيڅ  ېمشوره د شرع

 . وزن او هيڅ اصل او اعتبار نشته

مګر په ديموکراس ۍ کې دينې منهج ته اعتبار نشته ، مطلق اخالق  

يل کار باندې رذوجود نلري، حتی که چېرې د حيوان څخه يو پست او 

وړ دی لکه د اشرف مخلوق انسان نکاح د اکثريت رأی ورکړي د منلو 
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سپي او خره سره ، او يا د نارينه واده له نارينه او د ښځينه له ښځينه 

 . 42 سره چې داس ې عمل پر حيواناتو کې هم وجود نلري 

 پای

او وروسته له دې چې د کتاب په پاڼو باندې تير شولو ، نو اوس په 

 مونږ باندې څه کول الزم دي ؟

سوال هميشه له خپلو ځانونو څخه وکړو ، او سمدستي د ښايي چې دا 

 هغه د سم او عملي ځواب کوښښ وکړو .

اوسني جنګونه او حملې د هيڅ درک او بصرت لرونکي څخه پټ نه دي 

هغه که عسکري دي او که فکري کوم چې زمونږ دوښمنانو یهودو ، 

ه نصارا او بت پرستانو لخوا زمونږ د ځمکو او فکرونو د اشغال پ

مقصد تپل شوي تر څو مونږ له خپل دين څخه لرې کړي او په دې کار 

کې دوی تر ډيره خپلو موخو ته رسيدلي دي ، او دا کار په دې باندې 

داللت نه کوي چې دا زمونږ امت دی ، اسالمي امت د يو صحيح دين او 

، دا چې  وو پاکې عقيدې تر بيرغ الندې دی چې د سترو فتوحاتو خاوند 

ره اسالمي هيوادونه د هللا تعالی او د هغه د رسول صلی هللا اوس اکث

عليه وسلم دوښمنانو یهودو او نصارا او نورو ته د ذلت سر ټيټ کړی 

                                                            
 «. الشوری المفتری عليها»د نور تفصيل لپاره وګورئ :  - 11



 د ديموکراس ۍ اصلي څېره    حقيقة الديمقراطية   

 

 
 

 79 
 

دی او په ټيت سر باندې د هغوی پيروي او تقليد کوي نو ځکه د دغه 

 ذلت سره مخ شوي دي .

 پر مونږ باندې د دين په ټولو چارو کې هغه
ً
که  حال دا چې يقينا

مګر  هد هواجب او الزمپوره پيروي عقيدتي وي ، قولي وي ، فعلي وي 

څه چې پر مونږ واجب دي د هغوی ځای بيروني افکارو او پرديو 

 .اصطالحاتو نيولی دی 

اصطالحاتو چې ډير يې د دين پرديو پر مونږ الزمه ده چې د دغه ډول 

  .څخه بولي باخبر وو 

ن چې د هللا تعالی او د هغه د رسول او زمونږ په امت کې ځنې هغه کسا

صلی هللا عليه وسلم او مسلمانانو دوستي يې ترک کړې او دغه ډول 

ددي پرديو اصطالحاتو ته تبليغات کوي او خلک د هغه خواته هڅوي 

مراه ګتر څو مونږ د هغوی د څخه منع کړو او مخه يې ونيسو  کار 

په تفسير باندې و نه غوليږو کوم چې زمونږ په  اصطالحاتوکوونکو 

احکامو  يداس ې جامه ورکړي چې هغه له دين او شرعيې سترګو کې 

 څخه دي .  

پيژندنې او کشف په اړه پوره قدرت او  داو زمونږ لپاره ښايي چې د هغه 

 او د هغوی تبليغاتي بصيرت ولرو کوم چې زمونږ د نظر څخه پټ دي 
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 وی نوي کارول شوي اصطالحات وپيژنو .الرې وپيژنو او د د

 دبلکي مؤمن بايد  تقليد وکړي لره نه ښايي چې د هغوی  مسلمان

ه وکړي او د دغو ډلې په اړه پوره معلومات تنفرائضو ، نيکو اعمالو سا

لِ ولري لکه هللا تعالی چې فرمایي : ] ُهمح ِف ْلَحِن الحَقوح رِفَ ن َّ  ۳۱[ )سوره محمد :َولَتَ عح

. )  

د دې اهمه وجه داده چې مسلمانان د اسالم د سياس ي نظام او داو 

هغه د تاريخ له حقيقت څخه نا خبره دي پر مونږ باندې واجبه ده چې 

ځانونه ورباندې پوه کړو او دا ډول علم او پوهه حاصله کړو ، زمونږ د 

امت تاريخ جوړونکی تاريخ وو ، د هيڅ امت داس ې تاريخ نشته لکه زمونږ 

چې بشريت وو زمونږ سياس ي نظام هغه بهترين او ستر نظام د امت او 

 ندلی دی . ژ پ

کې پوهه لرل ډير مهم دي د هيچا  څيزونوپه دريو کې په اوس وخت 

 وځنډوي :کوښښ  خپلې هڅې او و کېهغپه لپاره رواه نه چې 

د اسالمي امت تاريخ : د اسالمي امت پخوانی او اوسنی تاريخ کوم چې  -۱

پورته  ونهتوحيد او اسالم بيرغد د ځمکې د هرې برخې په منبرونو يې 

 کړی وو .

 د اسالم سياس ي فقه . -۲
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 د اسالم اقتصادي فقه .    -۳

په نن عصر کې دا قضيې د مسلمانانو په معاشره او ټولنه کې مهمې 

يې د کفر رنګ خپل کړی دی او  وپه مختلفو ډولونچې کوم  قضيې دي

زده کول پر ټولو  کې د پورته بيان شويو علومو وپه دا ډول امور 

 .دي الزممسلمانانو 

دا چې نن ورځ اسالمي امت هر دوښمن ته د عالم د افکارو په برخه کې 

آسانه ملړۍ او آسانه ښکار ګرځيدلی دی علت يې په همدې شيانو کې 

 زيات مسلمانان د هغه د هويت څخه نا  جهل
ً
او ناپوهي ده چې تقريبا

 خبره دي.

نن د امت ضعيف حالت او ټوټې ټوټې کيدل او په اسالمي هيوادونو 

کليدې قدرت او حاکميت  مرتدينوباندې د زياتو مجرمينو او الحادي 

جه د همدې فقه ورکيدل دي ، آیا دا به ممکنه وه کچېرې ټول ينت

دالی نو پر ياسالمي نظام په سياس ي فقه باندې پوره پوه مسلمانان د

 ، مرتد او زنديق تسلط کړی وای ؟ هغوی به کوم کافر

کچېرې ټول مسلمانان د اسالم د سياس ي فقه په اړه پوهه او بصيرت 

لرالی نو دا به ممکنه وه چې د مسلمانانو پر ملکونو دي کوم کافر ، 

 مرتد ، زنديق او منافق تلسط کړی وای ؟  
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او کچېرې ټول مسلمانان د اسالم په اقتصادي فقه باندې پوهيدالی 

رواج  کپيټليزماو  تاشتراکيکې منځ په د دوی چې نو آيا دا به ممکنه وه 

 شوی وای ؟

او کچېرې ټول مسلمانان د اسالمي امت په تاريخ باندې پوهيدالی نو 

د دا به ممکنه وه چې کوم دجال دې راش ي او خلکو ته دې ووايي چې 

 لکه نن ؟ اسالمي امت خو ټول تاريخ همداس ې وو 

 ميليون  ۵،۰کاله په  ۰۱۱ا او پکاله په اور  ۰۱۱وګورئ اسالمي امت 

او په همدغه وخت کې امريکا کيلو متره ځمکه باندې حکومت کړی دی 

 دي . ې او روسيې د سرټيټی جزيې ورکړ 

عالم باندې خپل قيادت چې مونږ دې په لرو  هيلهبيا مونږ وايو او دا 

پرته له دې  کوو تر السه کړو او د اسالمي حکومت او خالفت اعاده به 

 ه فقه علم او درک په خلک کې خپور کړو .چې د دغ

د او آيا دا د اسالم په تله کې جايز ده چې زمونږ ټولو کوښښ يوازې 

يو ځل ادا کې هغو احکامو تعليم او تعلم ته وي چې هغه په ټول عمر 

او بل طرف  و کړ  ېدالئل وړاند يکيږي او په هغه کې د مذاهبو فقه

 . يزمونږ څخه بالکل پاتې ش 
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او هغه اړه پوره ادراک ولرو د ټولو په چې ده ې پر مونږ واجب حال دا چ

 نورو خلکو ته ورسوو .

عامو مسلمانانو سربيره د علماوو ، زده کوونکو او داعيانو ستر  داو 

مسئوليت دی تر څو هغه د جمعو په خطبو ، په درس ي حلقو ، 

 . و سيمينارونو او مختصر او آسانه کتابونو کې مسلمانانو ته ورسو 

چې د هغه په اړه بحث او څيړنه وکړي ، ده او پر مسلمان باندې واجبه 

بايد بيړه وکړي  ءاره عالم ته ورش ي او علماپپوهيدو لد پوښتنه وکړي او 

تر څو خلک ورته راش ي او پوښتنه ځنې وکړي بلکي دوی کرار کينني 

بايد له پوښتنې مخکې خلک خبر کړي او د دغو خطرناکو شيانو په اړه 

 معلومات ورکړي کوم چې غواړي مسلمان له دين څخه لرې کړي .

انو څخه ياو کچېرې علماء او اهل علم دا کار ونکړي خلک د دغو ش

 دا کار وکړي ؟به خبر نه کړي نو څوک 

اوس وخت د عمل وخت دی ، د کوښښ ، د قربانۍ او ايثار او جهاد 

لګولو وخت  بل سره د اختالف ، مشاجرو او تورونویو وخت دی ، له 

نه دی او نه هم مونږ ددې لپاره وخت لرو ، او دا دواړه زمونږ څخه 

هيڅ داس ې څوک نشته مګر ، )زده کړه او نورو ته رسول(عمل غواړي 

چې هغه د خپل توان موافق قادر وي چې د تعليم او ثقافت په برخه کې 
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و ته د دين لپاره څه خدمت وکړي ، نو ولي مونږ شاته ځو او د نورو يايل

 انتظار يو ؟

آیا دا ممکنه ده چې يو کس د خپل تجارت د پرمختګ او کروندې د 

سمون لپاره کوښښ کوي او بیا وايي : دا دور زمونږ نه دی بلکي دا د 

او داعيانو دور دی ! آيا زمونږ دين خاص د  زده کوونکوعلماوو او 

 او داعيانو دين دی ؟  زده کوونکوعلماوو ، 

نورو په پرتله مخکې مطالبه کيږي لکن زما او ستا هغوی څخه د د هو 

پاتې دی مونږ ټول د خپل توان موافق مسئول يو ، او مسئوليت دور 

ورځې تيريږي او هره ورځ چې په هغه کې ملر ډوبيږي پرته له دې چې 

 پخپل ځان باندې د 
ً
مسلمانان د دين لپاره کوښښ ونکړي نو دوی اصال

 رسته کوي .لپاره ماو واک دوښمن د سلطې 

د مثال په توګه زمونږ څخه يو کس لږ شان عمل کوي هغه دا چې : د 

ځمکې په ختيځ او لويديځ کې مسلمانانو ته دعا کوي ؟ او يا زمونږ 

څخه يو کس د في سبيل هللا مجاهدينو لپاره د نصرت دعا کوي تر څو 

پر کافرانو برالس ي ش ي ؟ په دې دعا باندې به څومره لګښت شوی وي 

 يڅ ش ی .؟ ه
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مګر دلته د اسالم او مسلمانانو په غم او درد کې مشغول زړه او په 

 دنيوي شهواتو کې غرق زړه تر منځ فرق دی .

نو کله چې دا هغه لږ ش ی دي چې يو کس يې وړاندې کوالی ش ي نو د 

 . (  ۲۰)املطففين : [َوِف َذِلَك فَ لحيَ تَ َناَفِس الحُمتَ َناِفُسونَ زيات لپاره خو حد نشته ]

او زمونږ څخه چې د هر يوه زړه د اسالم او مسلمانانو په امورو وتړل 

شو ـ نو هغه کوالی ش ي چې د هللا تعالی په مرسته او نصرت د کامل 

خالفت د قيام لپاره دوامداره کوښښ وکړي لکه څنګه چې مخکې د 

ځمکې په ختيځ او لويديځ کې وو . تر څو د اندلس پر منارو بیا حکومت 

 هللا أکبر هللا أکبر ال اله اال هللا .وکړي : 

نسأل هللا العظيم من فضله العظيم آن يجعلنا من جند النصر و 

 التمکين ، و ان يرزقنا االخالص و التأبيد ، انه جواد کريم ... اللهم آمين 

 محمد بن شاکر الشريف
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