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ډالــــۍ
دا ليکنې خپلې د ژوند سببي مور او زمـا د للـپ پـال
پـه اسـ مي للومــو پــوه اســتاد پـ ر تــه ډالــۍ کــوم
چې زه يې په ديني للپ روزلى او هغه ته هڅولى يـپ
ده تــه لــورج درجــې اــوارم او دلــا کــوم چــې د اهلل
تعالى رضا زمونږ د ټولو مسلمانانو نصيب شي.
الحاج پروفيسور ډاکټر قاضي حفيظ اهلل ښاد
جبارخېل
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د تحريک يادښت
فرهنګي څانګه د افغانستان ملي تحريک له اساسي څانګو څخه يوه اساسي
څانګه ده .د دج څانګې دنده داده چې هېوادوالو ته فرهنګي خدمات وراندج
او ګټــور فرهنګــي کارونــه ترســره ک ـړي .د تــاريخي ملــي کلتــوري ورځــو او
تاريخي او ملي شخصيتونو نمانځل ددج څانګې نورج دندج دي.
د هېواد د ليکوالو د للمي ديني روزنيزو او معلوماتي اثارو چاپ هپ ددج
څانګې له اساسي دندو څخه ګڼل کېږي .له هغې ورځې راهيسې چې تحريـک
خپــل لملــي فعاليتونــه پيــل کــړي دي نــو دج څــانګې هــپ ورســره ســپ خپــل
فعاليتونه چټک کړي دي .تاريخي ورځې يې نماځلي تاريخي واټونو تـه يـې
لوحې جورج کړي .للمي سيمينارونه او ورکشاپونه يې جور کړي دي.
د تحريک دج څانګې د تحريک د لمومي هدفونو په رڼا کې وپتېيله چې پـه
يوځايي ډول (شل لنوانه) کتابونه چاپ کړي .په دج اثارو کې اکثره دينـي او
للمي اثار شامل دي چې درنو هېوادوالو ته يې وراندج کوي.
دا اثر (رشوت او اضاوت ا) چـې ستاسـو پـه کې کـې دی ښـاالي (دکتوتراضتيو ا
حفيظاوهللاښتداجبتر

) ليکلی او د همداو شلو لنوانـو اثـارو لـه جملـې څخـه

دی .هيلــه ده درانــه لوســتونکي تــرج ښــه ګټــه پورتــه کــړي .تحريــک خپلــو
هېوادوالو ته ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کـې بـه هـپ خپلـو دج ډول هڅـو تـه
دوام ورکړي.
د هېواد د فرهنګ د بډاينې په هيله
په درناوي
د افغانستان ملي تحريک
فرهنګي څانګه
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سريزه
اهلل تعالى د گردو (ټولو) ستاينو څېښتن دى .مـونږ يـې پـه زره ژبـه ليـک او
نورو ټولو وسايلو د زره له کومې ستايو لبـادت يـې کـوو پـه اات صـفاتو
او لباداتو کې ورسره د شريک له شريکولو پـه کلکـه او ټين ـه توگـه ځانونـه
ژاورو او ده جل ج له تـه تـرج پنـاه اـوارو .لکـه لـه شـيطان او نـورو ممنولـه
څېزو چې پناه اوارو حمد او ثنا يې ادا کوو مونږ ته يې ښه او بد راښودلي
او له هغې جملې يې د ر شـوت اخسـتلو لـه گنـاه منـع کـړي يـو .همدارن ـه د ده
رالېږلى استازى حضرت محمد صلى اهلل لليه وسـلپ پـه اصـحابو يـې او پـه
مونږ ټول نر او ښځو مسلمانانو درود او س م وايپ .په خپلـو مبـارکو فرمـودو
کې د روښـانه کرښـوونو پـه تـرڅ کـې د رشـوت پـه برخـه کـې کزم ارشـادات او
کافي توضيحات مونږ ته بيان کړي چې له هغـو ځينـې نـامې فقوـاوو رحموـپ
اهلل د خپلو اجتوادو او استنباطو په توگه د رشوت احکام هپ د نورو احکـامو
پــه څنــ

کــې خپلــو مصــنفاتو او تاليفــاتو کــې راپريښــي دي او لــه هغــو د

استفادج کولو په توگه قانون پوهـانو د هـر وخـت لـه اوښـتنو سـره سـپ يـې د
رشوت مسئلو ته قوانينو کې ځاى ورکړى دى چې د هغو په استناد د رشوت
پــه ممرمينــو وروســته لــه څېړنــو د مســلمانانوپه ارونــده محــاکمو کــې احکــام
صادريږي .څرن ه چې دج برخه کې کوم ځان ړى کتاب د پښتو پـه ژبـه ماتـه
نه دى معلوم ځکه مې په دج کتاب د ليکلو پېل وکړ .له اهلل تعالى جـل ج لـه
ځي نې اوارم چې د ده په قوت راکولو او توفيق رابښلو په توگه د رشـوت پـه
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اروند هـر ارخيـز معلومـات پـه کـې راولـپ چـې ښـاالي لوسـتونکي يـې د دج
کتاب په مطالعه د رشوت د مسئلو په برخه کې قنالت حاصل شـي او د نـورو
کتابونو کتلو او لټولو ته يې ارتيا پيدا نه شي .په دج کتاب کې د رشـوت پـه
برخه کې چې معلومـات مـو لـه مختلفـو او معتبـرو کتـابونو او مملـو راټـول
کړي د لړ ليک په مخ کې ښودل شوي دي .نو د دج کتاب گران لوستونکي د
اکــر شــوي مــخ پــه لوســتلو خپــل مطلــب پيــدا کــوکى شــي .دا دي د دج کتــاب
مطالــب چــې ستاســو درنــو مي نــه والــو تــه پــه ډيــر درنــاوي ورانــدج کيــږي او
ستاسې په کتلو او پاڼو ارولو يې د رشوت په برخه کې هر مطلب په مخه درته
راځي؛ نو دلا راته وکړئ چې زمـا داـه د خـداى تعـالى د رضـا لپـاره خـال
ليکــل ومنــي .لــه رشــوت اخســتلو مــو وســاتي او زمــا مــور او پ ـ ر نيکون ـه
اوکدونه استااان او حق لروونکي ټول نر او ښځې مسـلمانان او مسـلمانانې
وبښي.
ک حول و ک قوة اک باهلل العلى العظيپ.
ډاکټر ښاد
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له رشوت څخه نفرت
پروفيسور ډاکټر قاضي حفيظ اهلل ښاد جبارخېل د ارواښاد لبـدالحيکپ خـان
(جدي  ١٣5٦ل.هـ کال مړ) زوى د اـ م محـي الـدين خـان لمسـى د محمـد
لظيپ خان کړوسى هغه زوى د رحمت خان زوى د احمد خان په خټه جبارخېل
د نن رهار وکيت د المايي حصارک ولسوالۍ د ناور کلي لظيپ خېلو کـې د
للــپ او پــوهې کــورنۍ کــې االب ـاه پــه دوشــنبه د کمکــي اختــر پــه مياشــت کــال
 ١٣١٠ل.هـ کې د پسرلي اولو شپو دنيـا تـه سـترگې اړولـي .مـور يـې باضـغه
(ببو) د ملک محمد زمان خان لور د کوز سياب اوسيدونکې په خټه جبارخېله
وه  .بل زوى يې نه درلود يوه لور يې (بي بي گله) شوج وه چې وروکتوب کې
په حق رسيدلې وه .پ ر م ې موکنا لبدالحکيپ خان ديني لـالپ د چکنـور مـ
صاحب مريد خطيب او مـدرې و طالبـان پـرج اوسـيدل بـې زمـا لـه مـور يـې
درج مـاينې نــورج هــپ وج .يــوه ليلــى د آدم خـان لــور پــه خټــه جبارخېلــه د نــاور
خواجه بـار بابـا زيـارت تـر شـا د لـوگر کم اوسـېدونکې وه او زمـا لـه کشـر تـره
ا م صديق کونډه شوج وه .له هغې يې اوکد نه دى پاتې .هغه او زما مور يې
دواره کونــډج پــه نکــاو کــړج وج او دوه نــورج يــې پېغلــې کــړج وج چــې يــوه
گ نـ ـ ۍ د مـ ـ رمضـــان لـــور پـــه خټـــه خروټـــې او د نـــاور د م يـــانو د کلـــي
اوسېدونکې وه .له هغې يې هپ اوکد ونه شو .څلورمـه يـې بـې نظيـره د افضـل
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لور په خټه جبارخېلـه د نـاور د کلـي اوسـېدونکې ده .درج زامـن (لبـدالعليپ
لبدالرحيپ لبدالنعيپ او درج لورگانې گل نظيره گل منيـره شـيرين بـي بـي)
ترج پاتې دي ټولو ودونه کړي او خپلې کورنۍ يې جورج کړي دي.
ما د خپلې اکر شوج مور په اېږ کې د وروکتـوب نـازولې شـپې ورځـې تېـرج
کړي او د نوموري پ ر روزنه مـې اخيسـتې .کلمـه لمـونم امنـت بـاهلل گـانې
مــې لــه دوى حفــظ (يــاد) کــړي .پښــتو خبــرج مــې تــرج زده کــړي د ناســتې
م ستې خبرو او نور آداب يې راښودلي دي .اودې د قرآن مميد نـاظره د
ياسين او سوره الملک او نـورو سـورتونو حفـظ مـې لـه ده کـړى .همدارن ـه د
فقه او فارسي ادبياتو کتابونـه خ صـه قـدوري کنـز منيـة المصـلى پـن
کن

تحفة النصايح گلستان شرو الياې مې ترج ويلـي .خـا او حسـاب يـې

راښودلی د المايي حصارک لومړنى ښوونځى (دارالعلوم شرليه) مدرسه
اود (د شرلياتو پوهنځى ) يې پغمان کې په ليليه ډول راباندج ويلى دى.
نو ما د مشر تره خانمان له وفات وروسته يې داه کونډه بس بي بي د سليمان
شــاه لــور د نــاور اوســېدونکې پــه خټــه جبارخېلـه ســره مــې هغــه موــال د نکــاو
قسمت وشو چې زه د المايي حصارک د لومړني ښوونځي په شـپږم ټـول ي
کــې وم .لــه هغــې مــې اوې دوه زامــن پوهنمــل لزيــز اهلل حصــاري او قاضــي
حسيب اهلل او دوه لورگانې بي بي لمـره او بـي بـي دلبـره پـاتې دي .هغـه چـې د
جمعې په ورځ چې د لاشورا ورځې سره موافقه وه په  ١٣٦٣هــ .

کـال پـه

حق ورسېده .بيا مې له بي بي زيتون (ضياء گل) د سيد محمد طاهر (بينا) لـور
سره د واده نصيب شو چې په خټه سادات او د نن رهار د چپرهـار ولسـوالۍ
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د بانــډج د کلــي اوســېدونکې وه .د هغــې هــپ دوه زامــن حســين اهلل د آريانــا
پوهنتون د طب پوهنځي محصل او احسن اهلل (تحسين) د دولسـپ ټـول ي زده
کړى او يوه لور د څوارلسپ ټول ي د ابن سـينا دارالمعلمـين فـار التحصـيله
پاتې دي .دا ښځه هپ په جمعـه د سـختې نـارواۍ لـه کبلـه پـه حـق ورسـېده او
خپلې پ رنۍ هديره کې خاورو ته وسپارل شوه.
له کابل د شرلياتو پوهنځي له فراات نـه پـس زه اسـتااانو د اسـتاا پـه توگـه
خوښ کړى وم خو د لدليې وزارت تـه چـې کـوم لسـت کـې زمـا نـوم معرفـي
شوى و هغه وزارت د خپل ضرورت له امله بېرته پوهنتون ته پرج نه ښـودم او
د نن رهار د خوږياڼو ولسوالۍ ته يې د لـومړي مغلنـي پـه توگـه وټـاکلپ د دج
وزارت او داخله چارو د وزارت امور يو وزير سيد لبداهلل پرمخ بېول.
څرن ــه چــې زه يــوه للمــي او تصــوفي کــورنۍ کــې روزل شــوى ســړى وم لــه
دروااو خيانت حرامو او ناوره خويو مې نفرت درلـود او پـ ر مـې هـپ راتـه
فرمــايلي وو چــې قضــا لبــادت دى پــه اوداســه چــوکۍ بانــدج کښــېنه ورنــه
پاڅېږه .ږيـره ولـره پ ـړ پـه سـر کـوه لمـونم پـه جمعـه ورکـوه د جمعـې او
اخترو د لمونځو امامت کـوه رشـوت او حـرام مـه خـوره لـدالت لـه کسـه مـه
ورکــوه د اقتصــاد د پياورتيــا لپــاره دج يــوه اــوا د کنــدج پســه (مــږ) او د
خوراک اله زه له کوره درلېـږم خـو تـه د چـا کـوم څيـز تـه زره ښـه نـه کـړج .يـو
متقي پاک نفسي قاضي او سه ما هـپ پـه همـدج لـزم لـه رشـوت سـخته کرکـه
کوله له رشوت سره مې په منبر اخبارو کانفرانسو اونډو او هر ځاى کـې
جدي ممادله او مقابله کوله .مطالعه ليکوالي ترجمې او تاليفات مې کول
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اشعار مې په پښتو دري او لربـي ويـل ورځپـاڼو او مملـو کـې بـه خپريـدل.
کوم وخت چې له خوږياڼو د هلمنـد وکيـت د نـوزاد د ابتدا يـه محکمـې تـه د
قاضـي پــه توگــه او لـه هغــه ځــاى د لـدليې وزارت تــه د مفــت

پـه توگــه بيــا د

فاريــاب وکيــت د شــيرين ت ــاب د محکمــې د قاضــي پــه توگــه هغــې پســې د
لوگر د ازرج د ولسوالۍ د قاضي په حيث هغې پسې د فراه وکيت د مرافعې
د قاضي په تو گـه وټاکـل شـولپ .هلتـه مـې د لربـي اشـعار خپريـدل د سبسـتان
ورځ پاڼه کې د کابل د شرلياتو پوهنځي مصري استااانو ته د هغـه پـوهنځي
ر ــــيس پوهانــــد لبدالســ ـ م لظيمــــي چــــې اوې د افغانســــتان د اســ ـ مي
جمووريت د سترج محکمې ر يس او قاضـي القضـات دى ښـودلي وو هغـوى
اوښتنه کړج وه چې ما د استاا په توگه واواري لظيمي صاحب واوښـتپ
خــو د هغــه وخــت ســترج محکمــې موافقــه ونــه کــړه .بيــا د فــراه د قلعــه کــاه د
محکمې د قاضي په توگه هغې پسې د کابل د سروبي د قاضي په توگه هغې
پســې د ميــدان وردگــو د وکيــت د ښــاري قاضــي پــه توگــه بيــا د ارگــون د
محکمې د نا ـب ر ـيس پـه حيـث هغـې پسـې د تميـز د محکمـې د قاضـي پـه
توگه بيا د قندهار د محکمې د قاضي په توگه بيا د زابل د محکمې نا ب په
حيث وټاکل شوم .له دج ځاى مې د تعليپ او تربيې وزارت ته د ديني مدارسـو
لــالي رياســت تــه موافقــه واخيســته د لربــي دارالعلــوم بيــا د امــام ابــو حنيفــه
رحمة اهلل لليه مدرسه کې د استاا په توگه وټاکل شـوم .بيـا د دينـي مدارسـو
لالي رياست کې د مسلکي اړي هغه پسې د تاليف او ترجمې رياست کې د
ديني تعليماتو په ديپارتمنت کې مقرر شوم.
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د ښوونې او روزنې له وزارت مې د لـورزده کـړو وزارت تـه د اسـ مي للومـو
پوهنتون د اس مي للومو د څېړنو مرکز د تفسير او احـاديثو ديپارتمنـت تـه
موافقه واخيسته .هغه مرکـز بيـا د حـ او اوقـافو وزارت پـورج وتـړل شـو .لـه
هغه ځايه د خيبر پښتونخوا پېښور ته مواجر شوم هلته له اس مي پوهنتون
ســيد جمــال الــدين پوهنتــون ابــدالي پوهنتــون او بــاکخره افغــان پوهنتــون د
استاا او شرلياتو پوهنځيو ر ـيس او د ثقافـت د ديپـارتمنتو د امـر پـه توگـه
ل يا وم څو چې افغان پوهنتون د افغانستان خوست وکيت ته انتقال شو .زه
هــپ ورســره کرم او هلتــه د شــرلياتو حقوقــو اداره او تمــارت پوهنځيــو د
ر يس په توگه وټاکل شوم .له درج کالو وروسته له خوست پوهنتون ځينې په
اسـ ـ مياتو کـــې د دوکتـــورا  Ph.Dتحصـــيل لپـــاره د پېښـــور يونيورســـټۍ
(پوهنتون) ته معرفي شوم .هلته کرم څرن ه چې د مخه مې هلته د همـرت پـه
وخت کې ماستري او ايپ فيل تعليمات سرته رسـولي و نـو پـه اسـ مياتو کـې
مې  Ph.Dتحصي ت هپ سرته ورسول .د فرااـت مکتـوب مـې چـې واخيسـت
دى وخت کـې د سـترج مح کمـې د مفـت

پـه توگـه وټاکـل شـوم .څـو چـې پـه

 ١٣٨٨کال  ٨د ميزان په مياشت کې تقالد ته سوق شوم.
زده کړج  :له همرت مخکې مې ابتدايي ښوونځى المايي حصارک کې سرته
ورســــاوو .همصــــنفيان مــــې پاينــــده محمــــد شــ ـېر محمــــد ســــيد حبيــــب
لبدالغفور محمد حسن سرمير ظريـف خـان لبـدالر ف فضـل رحمـن او
داسې نور سـر معلـپ مـو ښايسـته گـل خـان بيـا اـ م اکبـر خـان او معلمـان مـو
حــافظ محمــد الــف خــان مــومن خــان ايــوب خــان محمــد بشــير خــان ســيد
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محمد خان او داسـې نـورو د درې ځـاى مـو د ميـا صـاحب جومـات د حمـزه
خان جومات د شاه محمد قلعه او د تاڼى جومات وو.
خاطرج  :په فارسي او پښتو مې اشـعار جـورول د ډاکټـر شـکايتونه د جمعـه
خان شکايت اوربل کيسه د شپې قيصې د باکپو
درگي هنـدو د مـوټر راتـ

رانيول د قلپ رانيول

حصـارک تـه او زمـونږ منـډج کسـي سـالت مـې

جور کړى و چوکۍ مې جوره کړج وه يو د رياضي سـوال پـه ټـول صـنف کـې
يوازج ما حل کړى و.
هغه داسې و  )١5( :مسـلمانان او ( )١5هنـدوان ټـول ( )٣٠تنـه پـه يـوه کشـتۍ
کې له يوه بحر پورج وځي خو کشتۍ کې ( )١5تنه ځـاييږي ځکـه چـې کشـتۍ
( ) ١5تنه ورج شي که نـه کشـتۍ ارقېـږي .دوى پـه دج سـ شـول چـې دوى
( ) ٣٠تنه ټول قطار ودريږي وشمارل شي هر څوک چـې نوـپ وي هغـه لـه قطـار
وويستل شي نو دوى دج داسې قطار شي چې هر نوپ سړى يې هنـدو وي څـو
( )١5هندوان طرو شي او ( ) ١5مسـلمانان کشـتۍ کـې لـه بحـر پـورج ويسـتل
شي .بيا ( )١5هندوان پورج ويستل شي .يـوه ورځ وخـت يـې راکـړ مـا پـه کـور
کې د کااذ په مخ  ٣٠ټکي کېښودل.
(م م م م ه ه ه ه ه م م ه م م م ه م ه ه م م ه ه ه م ه ه م م ه)
په هر نوپ ټکي مې (هـ) وليکله چې ( )١5هې گـانې پـوره شـوج پـه نـورو ټکـو
مې (م) وليکه  .دا ځواب استاد ټيک وباله او هغه په يـوه بېـت کـې د هغـه حـل
ياد کړى و.
او د ماشـــوموالي نـــورج خـــاطرج مـــې ډيـــرج دج چـــې نومونـــه يـــې  :ژرنـــده
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شرشـره پ ــړ

د شــوتلې جنـ

د پښــې ســوځېدل خوځېــدل دانــې درج

کنـدج کېــدل د ويـالې يـ خ کـې ننوتــل لــه ونـې لويــدل نـاوج تــه ورج ېــدل
زرکه د ټوپک ماشه د برات شپې لمانځل د مڼوکۍ شپه د ونډ اوښه
د کوټې اوبه وراۍ دودڅه – جـارگى چرگـۍ د پـوختکې ب ـى د شـارو
ب ى زيړکه د تور بللې ب ى ټېغکـه اوږده لکـۍ والـه مراـۍ پـه تبـرزين
اوڅېدل په سبق وهل لوبې کول د پ ر نصيحتونه د مـور نصـيحتونه د
تره نصيحتونه په مدرسه کې  :مقالې شـعرونه ترجمـې امـران اسـتادان
همصنفيان د نمبـر او بريـاليتوب پوښـتنه نـارواۍ سـپورت کوپراتيـف
اسل په يخه وياله کې زما د رياضۍ پارچې نه د استاد استفاده له کـور نـه
مدرســې تــه د کــوکلي ج ــدلې او ســروبي لــه کرج پــه مــوټرو کــې پيــاده لــه
محمد شاه خان اوښى نور محمد ترورزبي سره او له مدرسې کـور تـه تلـل تـر
سروبي موټر کې او نور به پياده ت

د ميا صاحب جمالت ته پـه مردانډنـډ

کوچيانو سره اوښ کېږد .
د شرلياتو پوهنځي کې  :مديران معاونان همصنفيان استادان مبصران
د ليليـې ســر معلمـان معلمــان م زمـان تحويلــداران کتابـداران خيــا
ډاکټر سل مانيان اشپزان چايداران دوبيـان نـان وايـان قصـابان ليليـه
کتابخانه درسخانه بااونه مسمد.
ماستري  :پېښور کې مې د اس مياتو په رشته کې د پراويټ ماستري د کابل
د شرلياتو په ډييلوم سرته ورسوله او د هغې په بـری ليـک مـې د اسـ مياتو
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ايپ پېل وکړ او د هغې رساله مې د نصاب اکحتساب په مخطو تحقيق وکـړ
او د ايپ فېل ډگري مې ترکسه کړه.
ايپ فېل  :د ايپ فېل کانکور کې نږدج سل نفري پنځـه قطارونـه وو چـې دوه د
هلکانو دوه د نمونـو او يـو قطـار د اسـتااانو وو .ټـول پنځـه سـوه تنـه اټکـل
کېـدل لــه دج ټولـو زمــا پــه شـمول شــپږ تنــه ايـپ فېــل تــه ومنـل شــول چــې درج
پاکســتاني او درج تنــه افغــاني وو .لــه دج ټولــو يــو زه او بــل افغــاني ســيد
لبدالعزيز د شينوارو اوسېدونک ى له برياليتوب وروسته د رسالې په ليکلـو
او د پاکستان د حکومت له خوا پـه منلـو موفـق شـولو .دج برخـه کـې د ډاکټـر
لبدالقادر سليمان همکاري د يادونې او ستاينې ور ده( .حيـاه اهلل تعـالى) دج
تحصيل ته د افغانستان حکومت رسمي اجازه راکړه خو مصارف يې زمـا پـه
امه کړل.
د  Ph.Dتحصيل  :کله چې د  Ph.Dدورج ته له څو کالو وروسـته د محصـلينو
نيولو ال ن وشو په کانکور کې مو اشتراک وکړ .پـه هغـه کـې لـه بريـاليتوب
وروسته داخله راکـړل شـوه .دوه کالـه پـس چـې فـار شـوم مـا تـه د مـ للـي
قاري هروي د تفسير انوار القرآن و اسـرار الفرقـان وروسـتۍ برخـه لـه سـبا تـر
آخــر د النــاې ســورت پــورج بحــث او تحقيــق راتــه منظــور شــول .مــا هــپ پېــل
ورباندج وکړ .مشرِف مې ډاکټر محمد لمر د اس مياتو د څان ې ډاکتر راته
ټاکل شوى دى چې کار يې ماشاء اهلل پـرمخ تللـى دى .الحمـدهلل رسـاله پـه دوه
ټوکـــوکې د  ١٦٠٠مخونـــو نـــه زياتـــه وه د هغـــې يـــو نقـــل ان ليســـتان او يـــو
هندوستان او يو اس م آباد ته واستول شول د هغو ځايو استااانو تا يد کـړل
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او زه يې دوکتورا د لـالمي شـوادت نـامې مسـتحق وگـڼلپ .د هغـې مناقشـه د
پېښور پوهنتون په داسې شان وشوه چې د مخه يې سارى نه درلود او تفصيل
ج ـ کتــاب کــې راالــى .زمــا د ســن او لمــر زيــاتوالي کــې د دکتــورا فرااــت
جواني ريکارډ قايپ کړ او پخوانى د هند ريکارډ پـرج مـات شـو پـه نـړ والـه
سطحه پېښور او افغانستان راډيو تلويزونو انټرنيټ مملو او اخبارو کې
يې زياتې يـادونې وشـوج .تـر دج اويـا زره کالـدارج فـيس راتـه معـاف شـو او
افغان قونسل راته د افغانسـتان د بورنيـو چـارو وزارت لـه کرج د اکاډمسـين
للمي رتبه او يو کور راته پيشنواد کړ.
تاليفات  :په دج وختو کې هغه دي چې د دج کتاب په آخر کـې معرفـي شـوي
او شمېر يې دوه سوه او اتياوو پورج ياد شوى دى.
رتبې دولتي رتبه مې له  ٩پېل فوق رتبې پـورج  ١٣٧٠کـال کـې رسـېدلې وه.
ما فوق او د خارج رتبې تفاوت افغان پوهنتون کې راکړ شوى دى.
او للمي رتبه د اس مي للومو د څېړنو مرکز کـې د سـر محقـق پـه توگـه راتـه
منل شوى او د خوست پوهنتون کـې د پوهانـد للمـي رتبـه راتـه د ديپارتمنـت
پوهنځي او پوهنتون شوراگانو کې تصويب او د لورو زده کړو وزارت ته خبـر
ورکړ شوى دى.
خو زما د تاليفاتو معيار د اکاډمسين للمي رتبې سره سمون لري.
زما د اشعارو اثر  :هر شعر ځان ړى اثـر لـري او هـره مقالـه بيـل بيـان او خونـد
لري .له دج املـه لربـ و ويلـي دي  :ځينـې اشـعار د جـادو اونـدج دي او ځينـې
بيانونه اثر کوونکي دي خو زما له اشعارو چې يـو مـې نـوزاد کـې ليکلـى و
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مطلع يې دا ده :
کـــــال تېـــــر شـــــولو رانغلـــــې نـــــن اختـــــر دى کـــــه راځـــــې
ســــــين ار مــــــې د ښــــــک ټــــــول برابــــــر دى کــــــه راځــــــې
زما يو ماما چې ځاځى نومېده په هغه يې داسې اثر وکړ چې په اوريـدو يـې
فوراه حرکت وکړ او کور ته کر.
بل شعر مې سترج محکمې ته ليکلـى و چـې لنـوان يـې و (اى تلـې) او مطلـع
يې وه :
ســـــتا لـــــدل تـــــه حيـــــران يـــــپ پـــــه تللـــــو کـــــې اى تلـــــې
درانــــه دج کــــړه راښــــکته ســــپک دج بوتلــــه پورتــــه ولــــې؟
د هغه وخت په ستره محکمه يې سخت اثر کړى و هغوى زما رتبه بـې موجبـه
معطل کړج وه او د دج شعر له کبله يې نور هپ سختي راسره کوله .څو چـې د
ملت بابا الليحضرت محمـد ظـاهر شـاه هغـه وخـت بـر حـال و هغـه مـې پـه دج
حادثه خبر کړى پس له هغه يې ترفيع راکړه.
رشـوت  :څرن ــه چــې دا رسـاله د رشــوت پــه برخـه کــې ليکــل شـوج او مــا هــپ
دولتي څان و کې دندج اجرا کړي د لوستونکو اهن کې به تېريږي چې ته به
څرن ه يې؟
ځواب کې ځان له رشوت ساتلو په هاند او هڅه ښـه او پـاک نـه بـولپ بلکـې د
څېښــتن تعــالى پــه فضــل رحــپ او ســاتلو حــال بيــانوم .او هغــه داســې چــې :
وروکتوب کې پر ما حيا دومره ډيره االبه وه چې زه ودو ته نه شوم تللـى .مـا
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ويــل کــه واده تــه کر شــپ خلــک بــه وايــي :هغــه دى د مـ صــاحب زوى واده تــه
راالى دى د دج خبرج په اوريدو به زه ودو ته نه تلپ .همدارن ه لـه نامناسـب
دريدلو او نامناسبې خبرج له بيانولو به مې ځان ساته .ما ويل چې ليدونکي
او اوريدونکي به وايي  :دا د م صاحب زوى دى سپينه پ ړ يـې پـه سـر ده
او کله مې چې ږيره رااله د مدرسې طالب شوم بيا نو پر ما د ځان کنټرولولو
لوامل نور هپ زيات شول .د واده سيل مو نه کـاوو چـې د ډول او داريـا وهـل
او د سندرج ويل او د ښځو د آوازو اوريدل او د هغوى ليـدل د پـردي پټـي يـا
لــه بــا بــې اجــازج اســتفاده د پــردي مــال اخيســتل درو

ايبــت کينــه

مرورتيا چغلي او له داسې نورو حرامو څيزونو مو په جدي توگه ځـان سـاته.
په همدا ډول روزنه چې لورو زده کړو څخه فار شوم د لمل په ډگر کې مې
دا لزم قصد کړى و چې :
مونږ د شرلياتو پوهنځي فاراـان لـومړى خـا

د خاونـد تعـالى د فرضـو ادا

کولو (چې للپ يې پـر مـونږ فـرض کـړى دى لپـاره دينـي ا و اسـ مي للـپ کـوو
ورپســـې د خپـــل گـــران ولـــس چـــې د دوى پـــه مـــالي مرســـتو روزل شـــوي يـــو
خالصانه صادقانه لادکنه په امانت دار

ښه او خواږه سلوک له هـر ډول

بدج اسـتفادج او لـه رشـوت پـاکې ف ضـا کـې بـه چـوپړ او خـدمت کـوو .داسـې
خدمت لکه چې پ ر مور وروڼو او خويندو تـه يـې د قـانون او شـريعت پـه
رڼا کې کوو څو پوه شي چې دوى دا ډول زره سـوانده لـادل او مـبدب ب ـي
هپ لري چې اوښکې يې پاکې او نارو ته يې په جار او قربان ځواب ووايي .نو
په  ١٣٣٧هـ  .ل کال چې کابل د شرلياتو له پـوهنځي فـار شـوم د نن رهـار د
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خوږياڼو محکمه کې د لومړي مفتي په توگه وټاکل شوم .ما له رشوته څخه په
ټين ه ځان ساته.
خو څار مو کاوو چې د پيسـو اخيسـتلو کـار بـه څرن ـه اجـرا کېـږي .هغـه څـه
مــې چــې وليــدل د ويلــو نــه دي خــو د دفتــر د محکمــې اــړو کشــرانو تــه مــې
وويل :زه رشوت او د خلکو ازارولو او د هغو د کارونو ځنـډولو سـره مخـالف
يپ .په خپله شـپه او ورځ کـار کـوم او کـوم کـار چـې راوسـپارل شـي سـرته يـې
رسـوم او چــې وگــورم د چــا کــار ځنــډيږي .هغـه زه ســرته رســوم .مــا نظــر کنــدج
ساتئ که ناجا ز کار مې کاوو ما منـع کـړئ او تاسـې چـې زمـا کې کنـدج نـه
ياســتئ مســبليت مــو خپــل دى .بايــد ښــه کارونــه وکــړئ او کــه کــوم وخــت پــه
کفالت زما کې کندج وئ بيا مو رشوت قلمانې او د خلکو سرگردانولو ته نه
پريږدم .زما شعار (تقوا او د لمل سـرلت) دى همداسـې مـې وکـړل .کـوم کـور
کې چې زه اوسېدم هغه کلى بايزيد خېل نومېده .للما او ډير للما برحـال او
هپ متقالد قضات او مفتيان په کې وو ټولـو پنځـه وختـه لمـونم مـا پسـې پـه
جمع ادا کاوو او د جمعې او اخترو لمونځونه به هپ د خوږياڼو د کـږج د بـازار
پخوانى جومات کې ما ورکول .په دج دوره کې مو د وثايقو فيصلو ليکل او
تحقيقاتو د دوسـيو څېـړل نظريـه ورکـول زده کـړل چـې د خـا

او لـامو پـه

خولو کې ستاينه کېدله.
د رشوت په برخه کې  :د چا په ترافيکي پېښې کې يو خان د واسطې پـه توگـه
حمرج ته رااى سپارښت يې وکړ او کر .زه چې له حمرج راوتلپ گورم زمـا پـه
بوټو کې يې لوټونه ايښې دي .ما راواوښت او په لزت مې هغه روپـۍ ور رد
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کړج او ورته ومې ويل :داسې لدالت به درسره وشـي لکـه بـل قاضـي تـه دج
چــې روپــۍ ورکــړي وي .لــه فيصــلې وروســته يــې چــې لادکنــه کړنــې وليــدلې
خوشحاله و .دا قصه او ستاينه به يې کوله.
بله قصه  :په يوه ښځه د دوه تنو دلوه له کالو کالو محکمه کې پاتې وه خو ما
چې د قاضي په اياب کفالةه داير کړه د دوارو خـواو قومونـه مـې لـه مـدليانو
سره واوښتل .ورته مې وويل يوه ښځه ده يوه سړي ته بـه د اثبـات پـه صـورت
کې حکپ کيږي .که تاسې پر ما د رشوت باطرفـدار ګمـان لـری .زه يـې هـپ نـه
فيصله کوم او که پر ما باور لرئ چې نه طرفداري کوم او نه رشـوت اخلـپ .او
بل دا چې مدلي بوا ځمکه يا روپۍ نه ده چې نيپ د يوه او نيپ د بـل شـي او
صلح په کې وشي .دوارو خواوو وويل :ستا صداقت پاک نفسي او بـې طرفـي
د لمر اوندج ده فيصله وکړه .هر چا ته دج چې حکپ وکړ هغه بل لـورى تومـت
نــه دربانــدج وايــو او پــه مرا فعــه طلبــۍ تــه مــه خفــه کېــږه .مــا ورتــه وويــل هغــه
ستاسې قانوني حق دى نو د فيصلې په دوران کې يو لوري په شاهدانو دلوى
ثابته کړه .حکپ ورته واورول شو م مـت لـورى بـې لـه کـوم شـکايت يـا تومـت
ل ولو مرافعه طلبي وکړه .په خوشـحالۍ او پـه خـداى پـه امـانۍ لـه محکمـې
ووتل :همااه فيصله له مرافعې او تميز هپ تا يـد شـوه .ټـول ولـس تـه څرگنـده
شوه چې حق حقدار ته ورسيد.
د خوږياڼو له خاطرو  :د محکمې م زم ته څو خبرج د محرر قلمانه د حسـن
کوچي توقيف او فيصله د هاشپ خېلو سرداران مېمله کې د پېغلې ح لـول
د هغې د مېړه له خوا د سورلنډي چرگ ليسه کـې کـانفرانس د ملـت د بابـا
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هرکلى په سـرما او د مېملـې بـ کـې چـې برحـال باچـا و د نـوزاد محکمـې تـه
تبديلۍ کې د خوږياڼو جامع جومات کې د ټولو لمونم کوونکو دلا.
نوزاد ته زما له همصنفي محترم قاضي لبدالواحد خـان افغـاني سـره سـفر د
هغــه لــه پ ـ ر صــاحب خــان اکــا ســره ليــدل کتــل د محکمــې دنــدج د اشــغال
مراســپ اختــر د خــاوج ســفر د واشــېر ســفر د ښــوونځي تاســيس د محمــد
هاشپ خان نورزي ورور د ملت د بابا ياور ميلمستيا د ملک ولي جان د قتـل
فيصله ...
په نوزاد کې چې ولسونه پوه شول ويل يې :داسې قاضي راالى چې رشوت
نــه اخلــي؛ نــو د محمــد هاشــپ خــان ورور چــې د د خــداى بښــلي الليحضــرت
محمد ظاهر شاه ياور وو ولسوال ته يې وويل  :له قاضي سره زما مېلمسـتيا
ته راشه! ولسوال ورتـه ويلـي وو چـې هغـه خـو د چـا مېلمسـتيا تـه نـه ځـي د
هاشپ خان ورور ياور ورت ه ويلي و چې ما خپل ناظر ته يو ليک ورکړى و چې
د چا سپارښت مې اوښـتى و .هغـه زمـا خـا څيرلـى و نـاظر تـه يـې ويلـي و زه
خپل لدالت چلوم سپارښتنې ته ارتيا نشته .ته داه قاضي په يوه چـل درسـره
راوله! لنډه دا چې ولسوال د ښکار په نامه هغه کره بوتلپ .گورم چې هلتـه د
لبـدالرح يپ خـان د نــوزاد د اوسـېدونکى د رواتيـا وزيــر د شـورا وکيــل او
نور مخور ناست دي .د ارمې ډوډ کې يې د (خاگينه) په نوم اذا راکـړه .بيـا
يې ما ته وويل :قاضي صـاحب! زمـا پـه کابـل کـې لـه پاچـا سـره دنـده ده کومـه
ارتيا مې درپـورج نشـته .د دج لپـاره چـې رشـوت نـه اخلـې مـا خپـل نـاظر تـه
اجازه کړج ده چې په کال کې يو خروار انپ درکړي .د رواتيا اکر شوى وزير

رشوت او قضاوت

وويل :يو خروار انپ به زما ناظر ورکوي .فکر کوم چې يوه وکيل هـپ دا ژمنـه
وکړه خو ما د دوى دا مرستې نه واخيستلې او نه مې ومنلې خو هلته مـې کلـه
داسې خوراکي څېز ونه ليدل چې د کور په دروازه کې ايښودل شوى و هر څو
مو چې د هغه د خاوند پوښتنه وکړه چا به نه ويل چې دا زمـا دى مقصـد ټـول
خلک پوه وو چې قاضي پيسې نه اخلي او رشوت نه مني.
نوزاد کې له خاطرو يوه هپ د ولسوال محمد يوسف له خوا د ملک امين اهلل د
خاوج اوسېدونکي په تفن
تفن

ه ويشتل و چې زما حمره کې يـې خطـايۍ کـې

ــه وار کــړه او ملــک امــين اهلل پــه ورانــه ول يــده .ټپــي شــو رواتــون تــه

يوورل شو او رو شو .د جماتونو جورول د جمعې د لمونځو اجـازه ورکـول او
داسې نور بازار کې د ساز او سرود او قيمار مخنيوى ...
د تفتي

په دوره کې چې سيد شمس الدين ممروو د لدليې وزير او موسى

شفيق يـې معـين و لـه رشـوت سـره يـې زمـا نفـرت احسـاې کـړى وو نـو دومـره
التماد يې پر ما درلود چې د مومو کړنو تفتي

ته يې زه ټاکلپ او کله يې په

ځــان ړج توگــه ځينــې موضــولات راســپارل لکــه د لبدالمحمــد د پــروان د
حقوقــو لــه امــر تحقيقــات همدارن ــه ده پســې د لــدليې بــل وزيــر د فتــوى د
څان ې تحقيقات چې موسى شفيق يې مشري په ااره درلوده او داسې نور.
لــه خــاطرو څخــه يــې  :زمــا د ترفيــع مېلمســتيا د مصــر بــرې تــه بلنــه او زمــا
نارواي چې مار چي لى وم د ده خداى داد شريک کور چې حـاجي محمـود
جان سره مو په  ٣٠زره افغانۍ اخيسـتى و او ( )١٢٠٠٠افغـانۍ پـه کـې زمـا
وج .څرن ه چې بې نمرج و هغه مې نوموري حاجي صاحب ته پريښود.

رشوت او قضاوت

د شرين ت ـا ب ولسـوالۍ کـې مـو لـه رشـوت قيمـار مخنيـوى اونـۍ کـې دوه
ورځې د دولت آباد د محکمې کار کول او پس له تبديلۍ د دوارو ولسواليو د
خلکو اوښتل او د هوټل مخې ته داې لويې اونډج تـه وينـا کـول او لـه هغـو
بخښنه اوښتل او اهلل پاماني کول او د ځينو ژرل له مومو خاطرو ځينې دي او
د اوزبکو او پښتنو ترمنم د ل نې محاکمو دا رول.
د ازرج ولسوالۍ کې د قومانـدان پـه ځـاى د ولسـوال تبـديلي او لـه هغـه سـره
مناقشــه بيــانول ډيــر وخــت او ليکنــې اــواري .لــه ولســوال ســره د بنــديانو او
مرن ـډو ښــځو خــاطرج چــې موضــول انې يــې لــه ولســوال ســره وج ځــان ړي
تشريحات لري د ارو پياده سفر له کوچيانو سره کتنې د ناصـرو لـه ملـک
سره شپه تېروله بله شپه د هغه له تربور کره تېـرول او د دوى تـرمنم لـه ځينـو
رازو خبريدل او د هغوى ترمنم صلح کول هپ يوه خاطره ده .په کرج د فراريانو
په توگه زمونږ بدرگه کېدل .د لبدالمنان خبروال او د لبدالحکيپ بن له دي
د ادبي ويناوو يادول د وکالت د دورج انتخابات د کابل جاده کـې د کور
دروازج سره خطرناکو اشخاصو سره مخ کېدل.
فراه کې  :په مقالو اشعارو پر منبر کنفرانسونو او اخبارو کې رشـوت سـره
ممادله روانه وه .د سيستان په خپرونه کې د رشوت لـه اشـعارو يـوه مطلـع دا
ده :
اخلمه رشوت قلمانـــــي نـــــــه مـــــې راېږي نـــــــه
وورکى په کې لوى شوم دا لادت زما هېريږي نه
گـــوره جبار خېل تـه چې اوې ما سره اږيږي نــــه
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اخلمه رشوت قلمانـــــي نـــــــه مـــــې راېږي نـــــــه
او د مقالو لنوانونه  :مـاهر رشـوت خـور خـداى دج ورک کـړه رشـوت خـوره
زور شوج او له رشوت کې نه اخلې او داسې نور.
ټولو کې مومه يې دا وه چې د فراه د قضا او اجرا يه مشـرانو وپتيلـه څـو پـه
دسيسه ما له فراه تبديل يا په هر ډول چې وي چـ

کـړي .هغـه داسـې چـې پـه

سيستان کې زما د اسانه پښتو کتاب مسلسل چاپېده اشعار او مقالې په کې
خپريدلې خو د رشوت خبرج په هره پاڼه کې وج .په دج لړ کـې يـو مضـمون و
لنوان يې (ماهر رشوت خور) و د محکمې رييس هغه مستوفي ته وښود چې
هغــه د والــي دنــده پــه کفالــت اجــرا کولــه .دى يــې پــوه کــړ چــې دا مض ـمون
جبارخېل ليکلى دى .زور شوى امسا دج کې کې ده لينکې دج په سترگو
ايښي د بنس موټر کې سپريږي بيا هپ له رشوت کې نه اخلې.
مار چې سورج لره ورشي هلته سپ شي
تـه د گور اــارج تــه کرج نــه شوج سـپ
دا ن ښـې ټــولې مســتوفي صـاحب پــه تــا کـې دي نــو جبــار خېـل تــه ښــودلى يــې.
زمونږ بې اجازج داسې کار کوي له مونږ خفه نه شى .مستوفي صـاحب وويـل:
ما خو جبارخېل ته هيڅ نه دي ويلي ده ولې داسې کار کړى؟ د محکمې ر يس
ورته ويلي دي  :راځه چې يوه چاره يې وکړو ځان ترج خ

کړو او هغه دا

چې  :دا اخبار مکتوبي مارشال شاه ولي خـان د الليحضـرت تـره تـه ولېـږو او
ورته وليکو چې جبارخېل دا ډول په اکر شويو الفاظو سـتا سـپکاوى کـړى؟
مارشال شاه ولي خان ما ته ليک راواستاوو چې (ما به تو چـه کـرده ام؟) او د
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هغه وخت صدرالظپ نور احمد التمادي چې وکيت په وکيـت يـې سـفر پېـل
کړ هغه ته يې دنده ورکړه چې فراه کې داه موضوع وڅېړي .هغه صدرالظپ
چې څو تنو وزيرانـو او معينـانو سـره فـراه تـه ورسـيد روښـان د اط لـاتو او
کلتــور وزارت معــين هــپ ورســره و دوى د اکــر شــوج صــدرالظپ پــه مېــز داــه
مضمون تر څېړنې کندج ونيو .هغه کـې يـې دا جملـه وليدلـه (آيـا هغـه څـوک
چې رشوت خـواره نـه نيسـي پـه دج خـوښ دي چـې رشـوت خـواره دي .رشـوت
خوري او که د دوى موټر په دج خامه سرکونو نه شي راتللي چـې ويـې نيسـي)
نوويې پتيلـه چـې دا مضـمون محيطـي دى .د فـراه پـه مـامورينو پـورج ليکـل
شوى دى .کابل او شاه ولي خان پورج هيڅ اره نه لري ځکـه چـې خامـه سـړک
خو فراه کې دى او د کابل سړک خو پاخه دي .دا راپور يې چـې شـاه ولـي خـان
ته ورساو فوراه يې د مستوفي په تقالد امر وکړ .څاکن خپلـه څـا کـې ولويـده.
مـا پــه هـر وکيــت کـې ســربېره د محکمـې پــه کـارو لــه معـارف او اط لــات او
کلتور څـان و سـره هـپ همکـاري درلـوده .خپرونـې مـې کـولې او درسـونه مـې
ورکول.
قلعه کاه ولسـوالۍ کـې سـيد داود و الـي خلکـو تـه وويـل قاضـي مـو يـو پـاک
سړى دى رشوت نه اخلي قلپ او بڼه يې نـوراني د احتـرام ور دی .پـه تاسـې يـې
هپ قدر کزم دى .د تبديلۍ په وخت دوه موټره د ولس مشران وکيت ته کرل او
زما دوباره مقرري يې واوښتله .زه له تبديلۍ وروسته بيا قلعه کاه تـه کرم .د
جمعې لمونم مې په خپل امامـت ور ادا کـړ او د خطبـې پـه تـرڅ کـې مـې ورتـه
وويــل( :نــور قاضــيان بــه چــې تبــديل شــول تاســې بــه ورپســې کرئ او ورکــړئ
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روپــۍ بــه مــو تــرج اوښــتي خــو مــا چــې لــه تاســې روپــۍ او رشــوت نــه دى
اخي ســتى بلکــې تاســې پســې راالــى يــپ چــې کومــه وزه مــې خرڅــه کــړج او
بايســکل مــې خــرڅ کــړى هغــه کســان دج مســمد کــې کينــي او زمــا روپــۍ دج
راکــړي) د قلعــه کــاه مشــر لبــدالروف خــان د ولســي جرگــې وکيــل د فــراه د
اط لاتو او کلتور مدير بليغ سناتور د ټولې فراه خان.
خلکــو تعمــب کــاوو چــې رښــتيا مــونږ بــه لــه قاضــيانو پيســې اوښــتې او دا
قاضي چې پاک دى له مونږ يې څه نه دي اخيستي .څه شى به ترج واواره او
د ده پورونه چې په چا پاتې دي هغـه دج ورکـړي .مشـوور زيارتونـه يـې امـام
زيد سلطان صاحب م لثمان امام مودي د ش و ښويند او نور وو.
ســروبي کــې  :د ســروبي لــه خــاطرو د لــدليې وزيــر صــاحب لبدالمميــد خــان
تېلفون او سپارښتنه وه چې سپوږمۍ نـومې بـوډ ښـځې د هغـه کـور تـه کر
موندلې وه او سروبي کې د دوارو ځمکې څن

په څن

وج .د سپوږمۍ زوم

د برخې بېلېدو دلوى کـړج وه .آخـر مـې د هغـو معاملـه پـه صـلح فيصـله کـړه.
څرن ه چې سروبي کې د ډاکټر ظاهر صدرالظپ او د لبدالمميـد خـان وزيـر
لدليه او نـورو ځمکـې وج لـه هـرج ورج او اټـې بـه خبريـدل .پـوه وو چـې دا
قاضي د رشوت اخستلو سړى نه دى .د اوکـى مـ

صـاحب بـه جمـات او نـورو

جماتو کې مو وار پـه وار د جمعـې د لمانځـه خطابـت کـړى او کزم نصـايح مـو
ورته کول چې رشـوت چـا تـه ورنکـړي .پـه خپلـې محکمـې التمـاد د لـدالت
ولرى د صلح جرگې مې ورته جـورج کـړج وج پـه هغـو کـې بـه يـې چـې اصـ و
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وکړه هغـه بـه مـا هـپ لـه شـريعت سـره سـمې ورتـه وثـايقو کـې تا يـدولې؛ نـو د
سروبي خلکو نازولپ او په نيک نوم يې مشران ما يادوي.
مومه خاطره :بنديانو خپلو منځو کې ويلي قاضي خو رشـوت نـه اخلـي نـو بـې
جزا مو نه پريږدي .يو تن چې د اويو په ا متوپ وو هغه مې چې د فيصـلې
لپاره راواوښت محافظو لسکرو راوسـت .يـو ناڅاپـه يـې د مېـز پـه سـر قـرآن
شريف راته کېښود وويل :د دج قرآن شـريف پـه خـاطر مـا تـه برا ـت راکـړه .مـا
ورته وويل  :تا ولې داسې کار وکړ؟ ده وويل :واسطه مـې نـه منـې رشـوت نـه
اخلې بې له قرآن راورلو بله چاره پاتې نه وه ځکه مې قرآن مميد درتـه راوور
چې ما خوشى کړى؟ ما ورته وويل چې رشوت نـه اخلـپ او واسـطه نـه مـنپ نـو
ظلپ خو هپ نه کوم که ته متوپ يې دا قـرآن وايـي چـې اـل د سـزا ور دى او کـه
ملزم نه يې برا ت به واخلې او که ال يې نو څرن ه برا ت اوارى؟ بيـا مـې هـپ
چې دى له محکمې رخصت کړ فکـر مـې وکـړ چـې قـرآن تـه ارونـه سـيندونه
ټين ېدکى نه شي نو زه بـه څن ـه ورتـه ټينـ

شـپ .خاونـد تعـالى تـه مـې دلـا

وکـړه چـې د دج ســړي د برا ـت کر راتــه پيـدا کــړه او کـه مرافعــه او تميـز کــې
آوازه شي چې ال يې خوشى کړى هغو ځايو کې مې تـه خـ

کـړه .مـا سـتا

په کتاب ايرت کړى ته ايرتي يې په ما ايرت وکـړه .هااسـې چـې مـا کـوم
سوولت ورسره وکړ .لبدالبصير خان د تميز رييس صـاحب واوښـتپ .پوښـتنه
يې رانه وکړه او بېرته له پوښتنې منصرف شو .په دج ډول خاوند تعالى زه هـپ
له لورو مقامو وژاورلپ.
حنان (نمار) تورگل (گلکار) وروڼه کټور (سپى) د قازانو ب ـى د داود خـان
د با انار د نور محمد شاه د ورور نور شا خـان (د الليحضـرت يـاور) د ب ـو
اقرار د کور رانيول په کابل کې د کور جـورول او حصـارک کـې د ژرنـدج او
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دکانو آبادول په حصارک کې له مـ صـاحب جـان محمـد شـاه خـان او امـين
اهلل خان څخه د با او ځمکـې پـه کې راورل لـه محمـد جـان د بـا رانيـول او
کک جان سره يې بدلول.
ارگــون کــې  :د حضــرت محمــد مصــطفى صــلى اهلل لليــه وســلپ پــه خــوب کــې
ليـــدل چـــې د اميـــب او بواســـيرو نـــارواي مـــې درلـــودج د ترکـــي راتـ ـ

د

کوټوالۍ زيړوک جواد د يادونې ور دى.
د کندهار محکمه کې  :زما د گړ د ورکېدلو تکـل د حـاجي محمـد مقصـود
سره ليدل.
زابــل کــې  :پـــه نيابــت ټاکـــل کېــدل د پخـــواني نا ــب اکبـــر بنــدي کېـــدل د
مماهدينو د پېغامو رارسېدل.
لربي دارالعلـوم کـې د حسـيب اهلل شـاملېدل او هلتـه پـه اسـتاا بانـدج زمـا
مقرريدل په امام ابوحنيفه رحمة اهلل لليه مدرسه کې تدريس کول د نمونـو
ټــول ى او د (زبيــدج) نم ـ ره خپلــې څلــورم نمــرج بانــدج پــاتې کېــدل د ورکــې
حاضر پيدا کېدل د يمن معـين سـره پـه لربـي د اسـتااانو پـه نماينـدگۍ د
هرکلي کول او په يوه کنفرانس کې زما د جوادي شعر هرکلى د دوارو مدرسو
لخوا بدرگه کېدل چې مطلع يې ده :
راټـول شـئ وطنوالو چــې نن بيا ملــي اورځن

دى

راځئ چې وخت د نن

دى

دښمن مو په وطن کې کور په کور جور کړى جن

دى

راځئ چې وخت د نن

دى

د مدرســو لــالي رياســت کــې د مسـ لکي اــړي پــه توگــه ټــاکلو پــه وخــت مــې د
پښتو ادبياتو دوه ټوکه  ١٤-١٣ټول يو ته او د اس م تـاريخ  ١٣ټول يـو تـه

رشوت او قضاوت

چاپول او د فارسي ادبيـاتو  ١٣او  ١٤ټول يـو تـه ليکـل او د اسـ م تـاريخ د
دوه يپ بخ

د لباسـيانو د دورج ليکـل د يـادونې ور دي .مومـې خـاطرج يـې

درسي کتـابو خپـرول د کتابخـانو منظمـول او د امتحـانو اخيسـتل د کابـل د
مدرسو د انضبا کنټرول.
د اس مي للومو د پوهنتون د اس مي للومو د څېړنو په مرکـز کـې د کتـابو
تاليف تدريس او د سر محقق د للمي رتبې اخيستل مومې خاطرج دي.
په للمي کانفرانسونو او سيمينارو کې گډون او مقـالې ورلېـږل د هغـو منـل
اديتوريپ کې يې لوستل او بيانول للمي کارونه .همدارن ه د للومو اکاډمۍ
ته د مقالو ليکل لوستل او د اسانه پښتو کتاب منظمول وراندج کـول او د
هيئت په نظر کې هغه موپ څرگنديدل موپ کارونـه معـا

کوپـون د ممتـاز

استاا ط يـي نشـان ترکسـه کـول د لـالي تحصـي تو د وزيـر صـرابي پـه کې
ااره کې را اچول موپ کار و.
د روزج پنځـه بنـا ء حضـرت يـاد توضــيح الميـرار ميـرار نـامې چــاپول د
زيات قدر ور وو.
د همرت تصميپ فامېل سره د يوه زوى بيـا بـل زوى لېـږل پېښـور تـه د يـوج
لور او زوم لېږل او داسې د نورو خپلوانو استول پېښور تـه زمـا جوـادي دنـده
وه.
په پېښور کې ارباب روډ کې لزيز اهلل او حسيب اهلل سره اوسېدل او له هغوى
ک ه گړ ته تلل د بي بي دلبرج لور وديدل د اسـ مي پوهنتـون ر ـيس فـي
اهلل کـــاکړ ســـره کـــار کـــول تاليفـــات او څېړنـــې او د پېښـــور پوهنتـــون نـــه د
ماستر

ايپ فيل او  Ph.Dلپاره معرفي کېدل او د هغو تحصيل سرته رسول

موپ کارونه وو.

رشوت او قضاوت

د حسيب اهلل په اښتنه له ک ه گړ بېرته ارباب روډ کې د ده کور تـه ورتلـل
چــې نــوى يــې اخي ســتى و .يــوه ســر کــې بــه دى اوســيده او بــل ســر کــې يــې زه
اوسېدم .هلته مو د ح د فريضې ادا کول هپ په نصيب شول اوحسـيب اهلل هـپ
لندن ته وکر .بيا د لارف کالونۍ کې د حسيب اهلل ماينې کور په کرايه ونيـو.
مونږ هپ ورسره کرو .هلته زما مېرمن نارواه او په حـق ورسـېده .ماشـومان را
په ااره شول .له هغه کـور کـورواک وويسـتلو .لزيـز اهلل د څـو مـودج لپـاره د
کور حمره راکړه چې ما ورته نيولى و داه کور او يوه کوټه مې ورسـره شـر
کړج وه چې هغه به زما وي م ر بيا هپ له هغه کور وويستل شوم نو نور احمـد
زوم کره کرو څو موده وروسته له هغه ځاى هپ وويسـتل شـولو .کـالي مـو شـاه
کڅ ته ظريف د محمد ظاهر زوي کره واستول او مـونږ کابـل تـه کرو .هلتـه مـو
دنده واخيسته کالي مو يو څه په چکن يوورل او نور پاتې شول .کابل کـې هـپ
هغه گډوډ شول زه يوازج د ماشومانو تعليپ ته متوجه شـولپ .حسـين اهلل اوې
د آريانــا پوهنتــون د طــب محصــل دى چــې گرديــز تــه نقــل شــو او دريــپ کــال تــه
بريالى شوى دى او نرگس له دولسپ فاراه ده دارالمعلمين نـه هـپ فاراـه شـوه
او تحسين اهلل د دو لسپ ټول ي متعلپ دى زه خپله تقالـد شـوى يـپ د ١٣٨٨
کال ژمى راباندج راالى پېښور کې مې د لمسۍ واده وو چې د لزيز اهلل لـور
ده هغه واده ته يې بللـي وو تراوسـه پېښـور کـې يـو خپلـو تاليفـاتو سـمولو تـه
متوجــه يــو او د  Ph.Dاطروحــه (رســاله) بانــدج کــار کــوم .ضــمن کــې د ځينــې
نــاروايو لــه املــه د کويــت هســپتال کــې بســتر يــپ تــداوى کنــدج يــپ او د دج
ليکنــې تصــحيح کــوم .يــو کــال پــس بيــا پېښــور تــه راالــپ د  Ph.Dد رســالو
مناقشه مې وشوه ډگري مې واخسته او دج پسې بل کال زمـا د لمسـي هـارون
خان د نور احمد د زوى واده ته چې کابل نه پېښور ته تلپ ژمى و د زرکـې واده

رشوت او قضاوت

او د پروانې کوژده شوج وه نو له زرکې سره پېښور ته راالپ ژمـى مـو تېـر کـړ
څو شپې محمد يار زوم کره کهور ته کرو پسرلى کابل تـه کرو اوې د ١٣٩١
کـال ژمـى دى بيـا پېښـور کـې د نـور احمـد وراره (رضـوان) واده تـه پېښـور تــه
زرکې او پروانې دوارو سره راالي يو دا وو په لنډ ډول زما ژونـد ليـک چـې
مفصل يې د (ښاد ژوند) په نوم کتاب کې شته دى.
ښايي د درنو لوستونکو د رشوت نکتې په کـې د پـام او اسـتفادج ور شـي او
پر ما يې نيک گمان راشي دلا راته وکړي چې اهلل تعالى په خپل رحپ مـونږ
ته بښنه وفرمايي او رضا شي.
په درناوي
ښاد جبارخېل

رشوت او قضاوت

د ښاد جبارخېل د لربي شعر يوه نمونه

النشيده
امـــــــــــــــــــــر اهلل المتعـــــــــــــــــــــال صـــــــــر بعلـــــــــپ لـــــــــال لـــــــــال
اجتنــــــــــب جوــــــــــل الموــــــــــال ال تــــــــــــزم وجــــــــــــه الکمــــــــــــال
***

انظــــــــــــر الــــــــــــى العــــــــــــالمين حيـــــــــــــــــــــرن العـــــــــــــــــــــاقلين
اختــــــــــــرع فــــــــــــوق المبــــــــــــال صـــــــــر بعلـــــــــپ لـــــــــال لـــــــــال
***

فــــــــــى الســــــــــباق صــــــــــانعين کاشـــــــــــــــــــفين مبـــــــــــــــــــدلين
امســــــــــک لــــــــــزوة الحبــــــــــال صـــــــــر بعلـــــــــپ لـــــــــال لـــــــــال
***

لليــــــــــک الموــــــــــد الميــــــــــد بالزمــــــــــــــــــــــان ک قيــــــــــــــــــــــد
ک بقــــــــــــــرب بعــــــــــــــد بــــــــــــــال صـــــــــر بعلـــــــــپ لـــــــــال لـــــــــال
***

انترنيـــــــ ـت لمـــــــــب الزمـــــــــان ســــــــخر مــــــــا فــــــــى المکــــــــان
ايقـــــــــــظ اتـــــــــــرک الکســـــــــــال صـــــــــر بعلـــــــــپ لـــــــــال لـــــــــال
***

انتبـــــــــه "شـــــــــاد جبارخيـــــــــل" ک تبـــــــــــــق مـــــــــــــن قوافـــــــــــــل
اســـــــبق مـــــــن اســـــــبق الحـــــــال صـــــــــر بعلـــــــــپ لـــــــــال لـــــــــال

رشوت او قضاوت

رشوت
رشــوت ســتر مصــيبت دى
پــــه ديــــن دنيــــا افــــت دى
د خــداى لــه خــوا راشــي تــه همــــــداراز مرتشــــــي تــــــه بينومــــــــا يمشـــــــــي تـــــــــه
نفــرين طــرد او لعنــت دى
پــــه ديــــن دنيــــا افــــت دى
رشــــوت دى ســــتر فســــاد هــــــپ ظلــــــپ هــــــپ بــــــى داد حفـــــه حـــــق کـــــړي بربـــــاد
کيـــــــــــق د لقوبـــــــــــت دى
پــــه ديــــن دنيــــا افــــت دى
څارنــه کــې چــې گېــر شــي خواب ترج تېر او بېـر شـي قضــا تــه پــرج ورتېــر شــي
قضـــــا کـــــې لـــــدالت دى
پــــه ديــــن دنيــــا افــــت دى
منفـــک شـــي وظيفـــې نـــه جــــدا شــــي لــــه رتبــــې نــــه بنــــــدي شــــــي اوکدج نــــــه
دوزخ کـــې يـــې محلـــت دى
پــــه ديــــن دنيــــا افــــت دى
توبــــه باســـــه رشـــــوت نـــــه رشـــوت رد کـــړه امـــت نـــه ډاريـــــــــږه آخـــــــــرت نـــــــــه
د (ښــــاد) دا نصــــيحت دى

رشوت او قضاوت
پــــه ديــــن دنيــــا افــــت دى

د رشوت پراخه مانا
څرن ه چې د رشوت د کلمې د لفـظ دک لـت د هغـې د پراخـې معـانيو لرلـو لـه
کمله د اخت ف مورد گرځيدلې نو د هغې د مانا بيانول ضروري دي څو چـې
کومې پوښتنې په دج برخه کې مطرو کيږي هغو ته ځواب ورکړل شـي او کـوم
سوالونه چې له دج جملې طرو کيږي لبارت دي له کندج پوښتنو ځينې :
 _١ايا رشوت په قضاوت پورج اختصا

لري .يـا پـه نـورو امـورو پـورج هـپ

اره لري؟
 _٢آيا رشوت يوازج په مالونو صدق کوي او که اير مالي مواردو هپ په کې
شاخل دي ؟
لکه :اقوال افعال او داسې نورج پوښتنې چې خوابونه يـې د رشـوت د مانـا
بيانولو پورج اره لري چې د رشوت د کلمې د لغـوي او اصـط حي ماناګـانو
ک ې مخې ته راځي هغه دج ولوستل شي چې په کندج ډول دي :

د رشوت لغوي معنى :

رشوت او قضاوت

رشوه لربـي کلمـه ده .لـه (رشـو) اخيسـتل شـوج ده او د (ر) پـه فـتح (زور) کسـر
(زير) ضپ (پېښ) تلفظ شوج ده جمع يې (ر ) يا (ري ) ده چې د (را) پـه ضـپ
(پېښ) او کسر (زير) باندج لوستل شـوج ده او سـيبويه ويلـي دي چـې اصـل
کې په ضپ دى که څه هپ په کسر يعنې زير يې اکثره لرب استعمالوي.
رشــوت تــه پــه پښــتو کــې بــډج او مــوک هــپ وايــي چــې د ورکولــو اخســتلو
اوښـتل خورلـو او مـزدور ( )١پـه ماناگــانو هـپ اسـتعماليږي

()٢

او جمـع يــې

(ارشيه) (رشى) (ياري )( )٣ده .او د (رشوه) گـړه لـه (رشـا) اخيسـتل شـوج ده
چې (رشا) هغه تناب يا رسۍ ته وايي چې د هغه په توگه لوښى څاه کـې اوبـو
ته رسيږي( )٤او لرب وايـي" :رشـا الفـرخ" يعنـې چورگـوري خپلـه اـاره د مـور
خولې ته وازوله چې خوله کې يې خوراکي څيز ورکړي( )5او ځينو ويلي دي
چــې (رشــوه) لــه (ري ـ ) اخيســتل شــوى دى چ ـې (ري ـ ) د ســمولو نېکــۍ تــه
رسېدلو او د نښې ويشتلو مانا ورکوي
يې وويشت څخه اخيستل شـوى دى

()٦

()٧

چې له (ريـ

السـوپ) يعنـې اشـى

د رشـوت پـه دج ټولـو ماناگـانو کـې

مشترکه وجه شته چې هغـه اـزول رسـېدل دي يـا د طنـاب يـا د جرگـې اـاره

 .١صفي پور مننوى اکرب ج١/

[ ٤5١ممله ماهوار لدالث لسپ کال شماره .١٣٨٧/٧١

 .٢للى اکبر ده خدا لغت نامه ده خدا ج ٨
 .٣ابن منظور لسان العرب ج ١٤

 ٣٣٢ماده (رشا).

 .٤ابن اثير – النوابه فى اريب الحديث ج ٢
 .5محي الدين مممع البحري ج ١

.١٢-٩
.٢٢٦

.١٨٤

 .٦جاراهلل زمحشرى – اساې الب اه ج ١

.٣٤٢

 .٧فخر الدين طرحي مممع البحرين ج ١

.١٨٤

رشوت او قضاوت

اوږدول چورگورو ته ماناگانې د رشوت له مانا سره بې مناسـبته نـه دي ځکـه
چې رشوت هپ يو ډول توسل کې اوږدول مقصد ته د رسېدلو لپاره دی.

د رشوت اصط حي هغه مانا
چې ټولو پرج موافقه کړج ده
د رشــوت پــه اصــط حي ما نــا کــې للمــاء واحــد نظــر نــه لــري د فقــه للمــا هــپ د
رشوت د کلمې په مصاديقو کې اخت ف سره مخ شوي دي دوى د اهـل لغـت
په نظرياتو استناد کوي چې هر چا يو خا

تعريف د رشوت لپاره بيان کړى

دى.
(طرحــي) د رشــوت پــه تعريــف کــې ويلــي دي (هواالرشــوة باللشــئ :مــا يعطيــه
الشخ

الحاکپ وايره ليحکپ له او يحمله للى ما يريد و قل ما تستعمل اک

فيما يتوصل به الى ابطال حق او اشيه باطل" ( )١يعنې (رشوه) د (را) په کسـره
هغه څيز دى چې څوک يې حاکپ يا بل چـا تـه ورکـوي چـې د ده پـه نفـع حکـپ
وکــړي .يــا هــر څــه چــې اــواري هغــه ترســره کــړي رشــوت هغــو مــواردو کــې
استعماليږي چې د هغه په توگه يو حق باطل شي يا د هغه پـه توگـه باطـل پـه
جريان کې ولويږي .دى تعريف کې څو ټکي د توجه ور دي :

 .١فخر الدين طرحى مممع البحرين ج ١

.١٨٤

رشوت او قضاوت

 _١د (ما) تـورى موصـول دى او د (رشـوه) تـوري لپـاره خبـر واقـع شـوى دى او
لام دى چې سربېره پر اموالو اير مالي څيزونو باندج هپ شامل دى .لکه د
انسانانو وينا او تلل د مثال په توگه چې څوک لور شخ

ته س م وکـړي يـا

منواضعانه تلل ورسره وکړي يا ترج پاتې شوي کارونـه تکميـل کـړي يـا پـه
معاملو کې له هغه کمې پيسې واخلي يا په امتيازاتو ورته قايل شـي د دج
لپاره چې د ده په نفع حکپ وکړي دا ټول څيزونه د رشوت په حکپ کې راځي.
اما د تعريف (بعطيه) گړه څرگندوي چې رشوت بايـد داسـې څيـز وي چـې د
ورکولو قابليت ولري او دا گړه د دج قرينه ده چې د (ما) لامـه مانـا محـدوده
شي؛ نو هغه څه چې د (ما) له توري په اهن کې تېريږي همااه مال دى او اير
مال په کې داخل نه دى او دا يو له هغو مـواردو دى چـې د فقوـاوو تـرمنم د
رشوت د تحديد مورد کې د اخت ف سبب شوى دى او په ځـاى خبـره ده چـې
په دج برخه کې څېړنه وشي.
 _ ٢په دج تعريف کې په حق يا باطل حکپ کولو اوښتنې تـه هـيڅ اشـاره نـه ده
شوج؛ نو کـه حـق وي او کـه نـه وي کـه دهغـه د اوښـتنې لپـاره يـو څـه ورکـړي
رشوت شمېرل کيږي .يعنې که څوک د خپل حق په کې راورلو لپاره کوم څيـز
ورکړي بيا هـپ رشـوت گڼـل کيـږي امـا هغـه جملـه چـې تعريـف کنـدج راالـې
راښيي چې (رشوة) يوازج هغه مواردو کې وي چې د حـق ابطـال يـا د بـاطلو
په جريان کې اچولو لپاره ورکـول کيـږي او هغـه دا اونډلـه ده چـې (و قـل مـا
تستعمل اک فيما يتوصـل بـه الـى ابطـال حـق اواثيـه باطـل) يعنـې (رشـوه) کـپ
استعماليږي م ر په هغو مواردو کې چې د هغـه پـه توگـه حـق باطـل شـي يـا

رشوت او قضاوت

باطل په جريان کې ولويږي .دا لبارت ښيي چې څوک د خپل حـق د تحصـيل
لپاره څه ورکړي هغه رسوة نه دى.
 _٣داه تعريف کې سربېره پـر دج چـې د قاضـي هـر حکـپ شـامل دى پـه ايـر
قضاوت او حکپ هپ شموليت لري .د مثال په ډول که څوک واواري چې کـار
يې ژر س رته ورسيږي يا خپل بنـدي پـه ايـر قـانوني وخـت کـې وگـوري يـا د
زوى د تولد نېټې ته تغيير ورکړي يا ساختماني سند چـې قـانوني مـانع لـري
واخلي کـه د داـو امـورو متصـدي تـه څـه ورکـړي هغـه پـه رسـوة کـې شـمېرل
کيږي؛ ځکه چې په دج تعريف کې د قاضي په حکپ سربېره چې د (الحـاکپ) لـه
توري معلوميږي د (وايره) لفظ هپ ورسـره شـته دى او اکـر شـوى مطلـب تـرج
روښانه معلوميږي.
 _ ٤د رشوت کلمه هغه مورد کې صدق کوي چې څه ورکړي او قاضي يـې پـه
نفع حکپ وکړي يا يې په نفع بل کار سرته ورسوي لکـه چـې د (لـه) لـه قيـد او د
(يحملــه للــى مــا يريــد) جملــې معلــوميږي او کــه پــه مطلــق ډول څــه ورکــړي او
معلوم نه کـړي چـې پـه نفـع يـې حکـپ وکـړي او يـا يـې پـه نفـع کـوم کـار سـرته
ورسـوي .رشــوه پـ ه هغــه صـدق نــه کـوي؛ ځکــه (کم) يـې د (الحکــپ) پـه ســر کـې
راالى دى د تعليل کم دى چې رشوت ورکول بيانوي.
دا ټول د اکر شوي تعريف قيودات دي چې د فقواوو د اخت ف او د رشـوت
د تطبيق او توسيعې موجب شوي دي.
په (النوايه فى ارى الحديث) کې د رشوت تعريف داسې شوى دى :

رشوت او قضاوت

(الرشوة و الرشوه  :الوصيله الى الحاجة بالمصانعة فاما ما يعطى توص ه اخذ
حق او دفع ظلپ فقيل داخل فيه)( )١يعنې په کسر او ضپ د (را) رشوت د تبـانې
او سازشــکار پــه توگــه خپــل حاجــت تــه د رســيدو لپــاره ورکــول رشــوت نــه
شمېرل کيږي .اما که څوک خپل حق ته د رسېدلو يا د ظلپ دفع کولو لپـاره څـه
چا ته ورکړي هغه د ځينو په قـول رشـوت کـې داخـل دى .د دج تعريـف هـپ څـو
نکتې د م حظې ور دي :
 _ ١دج تعريف کې د قضاوت په مورد اشـاره نـه ده شـوج نـو ويـ ى شـو چـې
ر شوت د قضاوت په مورد پورج اختصا

نه لري بلکې د هر مقصـد لپـاره

چې رشوت ورکوونکى رشوت اخستونکي ته رشوت ورکړي هغه رشوت گڼل
کيږي؛ نو د دج تعريف له مخې په ادارو او مبسسو کې هپ رشـوت جـاري دى
او څه شى چې په دج صورت کې چا ته ورکړل شي رشوت شمېرل کيږي.
 _٢د (الوصــيلة ) او د (المصــانعة) کلمــې راښــيي چــې رشــوت يــوازج د مــال
ورکول نه دي ځکه چې مقصد ته رسيدل په ورکولو د مال او اير مال ممکـن
دي .خو د تعريف دوه يمه برخه "اما ما يعطي توص ه الى اخذ حق او دفع ظلـپ
فقير داخله فيه" رشوت ته د تباني له کرج باطل هدف او حاجـت رسـېدلو تـه
اخ تصا

ورکوي .لکه چې د رشوت ورکوونکي له تعريف هپ داه نکتـه پـه

کې راځي او هغه دا ده چې "فالراشي من يعطـى الـذى يعينـه للـى الباطـل"
يعنې رشوت ورکوونکى هغه څوک دى چـې چـا تـه يـو څيـز ورکـړي چـې پـه

 .١ابن اثير النوايه فى اريب الحديث ج ٢

.٢٢٦

رشوت او قضاوت

باطل کـار کـې مرسـته ورسـره وکـړي لـه دج تعريـف هـپ پوهېـدل کيـږي چـې
څوک د خپل حق حاصلولو لپاره چا ته څه ورکړي .په هغه څيز رشوت صدق نه
کوي بلکې تخصصاه د لام له حکپ وتلى دى او د خروج موضوع لري.
زمحشري هپ د رشوت په برخه کې همدا تعريف بيان کړى دى او همداه نکته
د ده له تعريف هپ څرگنديږي.
او ابن منظور د رشـوت پـه تعريـف کـې راوري دي چـې " :الرشـوه و الرشـوة :
معرفة الحمل( ")١يعنې رشـوه کـه بـه سـه وجـه اسـت تعريـف ان جعالـه اسـت او
فيروز آبادي هپ داه تعريف راورى دى.

()٢

د رشوت له اکر شويو تعريقاتو کندج درج ماناگانې اخيستل کيږي :
 _١لامه او پراخه ما نا چې ټولو محتملـو مـواردو او مصـاديقو تـه شـامله ده
لکـه د ابـن اثيـر تعريـف چـې ويلـي يـې دي" :الوصـلة الـى الحاجـة المصــانعة"
يعنې رشوت له قبلې توافق او تباني سره حاجت ته رسـېدل دي هـرج وسـيلې
ته شامليږي .چې د هغه په توگه حاجت ته ورسيږي که د قاضـي د قضـاوت پـه
مورد کې وي او که په اير له هغه کې وي او که حق ته پرج ورسـيږي يـا باطـل
ته په مال ورکولو وي او که په اير له مال.
 _٢د مممع البحرين له تعريف ځنې دا مانا تقويه کيږي چې رشوت هغه ځاى
کې وي چې حق باطل شي او باطل جريان کې ولويږي.

 .١ابن منظور لسان العرب ج ١٤
 .٢شيخ انصاري الکاسب

.٦١

 ٣5له قاموې المحيا نقل.

رشوت او قضاوت

 _٣يو شمېر فقوا رشوت د قاضـي جعـل پـه ما نـا پـوه شـوى دى يعنـې څـه چـې
قاضي د جعل په لنوان د حکپ په برابر کې اخلي رشوت دى چې حکپ په حـق
وکړي يا په باطل.

رشوت او قضاوت

قضاوت
قضا :په لغت کې ډيرج معناوج لري چې ځينې يـې دا دي :اتفـاق محکـپ د
کار له بشپړيدلو فراات فيصله او د خصومو ترمنم حکپ.
د قضا تعريف  :فقواوو د قضا معنا د شرع له نظـره پـه متعـددو ډولـو کـړج ده
چـې لــه هغــې جملــې يــې يـو تعريــف داســې کــړى دى " :هــو الحکــپ بــين النــاې
بالحق بما انزل اهلل" يعنې قضاوت د څېښتن تعـالى لـه حکـپ سـره سـپ د وگـړو
ترمنم په حقه فيصله کولو ته وايي .دا تعريف يې کاساني حنفي او ابن قاسپ
مالکي او خطيب شافعي کړى دى .يعنې قضـاوت د خلکـو تـرمنم پـه هغـه څـه
کولو ته وايي چ ې اهلل تعالى نـازل کـړى دى او ځينـو يـې داسـې تعريـف کـړى
دى" :هوالوکية الشرلية ممن هو اهل لوا والحکپ المرتب للى هذه الوکية"
يعنې قضاوت يو شرلي وکيت دى چې له هغه چا صادر شي چې د قضاوت
اهليت لري او په داه وکيت يې حکپ مرتب شي.
قضا په اس م کې مومه او مقدسه د نـده ده؛ ځکـه چـې پـه هـر زمـان او پېـړ
کې محکمه فريضـه او د انبيـاء للـيوپ الصـلوة والسـ م د رسـالت جـز ده او د
څېښــتن تعــالى د بنــدگانو تــرمنم د لــدالت تــامين دى .لــه دج املــه انبيــاء د
قضاوت په دنده مکلف شوي دي لکه (يا داود انـا جعلنـاک حليفـة فـى اکرض

رشوت او قضاوت

فاحکپ بين الناې بالحق و ک تتبـع الوـوى فيضـلک لـن سـبيل اهلل ان الـذين
يضلون لن سبيل اهلل لوپ لذاب شديد بمـا نسـوا يـوم الحسـاب" ( )١يعنـې اى
داوده! په تحقيق ته مې خليفـه کـړج پـه ځمکـ ه کـې نـو پـه خلکـو کـې پـه حقـه
(لدالت) فيصله کوه د خواهشاتو پېروي مه کوه چې تا به د څېښـتن تعـالى
له کرج گمراه کړى په تحقيـق څـوک چـې گمـراه کيـږي لـه کرج د اهلل تعـالى
هغوى ته سخت لذاب دى په سبب د هغه چې د حساب ورځ يې هېره کړله.
او د اس م پېغبر صلى اهلل لليه وسلپ ته څېښتن تعـالى داسـې فرمـايلي دي :
"و ان احکــپ بيــنوپ بمــا انــزل اهلل و ک تتبــع اهــواء هــپ" ( )٢يعنــې د دوى تــرمنم
فيصله وکړه (مطابق) له هغه څه سره چې اهلل تعالى نازل کـړي دي او د دوى د
خواهشــاتو پيــروي مــه کــوه .او فرمــايلي يــې دي" :انــا انزلنــا اليــک الکتــاب
بالحق لتحکپ بين لناې بما اراک اهلل" ( )٣يعنې په تحقيق ما تا ته کتـاب نـازل
کړ په حق چې د خلکو په منم کې فيصله وکـړي (مطـابق) د هغـه څـه چـې اهلل
تعالى درښودلي دي  .په قرآن مميد کې داسې ډير آيتونه دي چـې د قضـا پـه
اهميت او قدسيت تاکيد کوي.

د قضا شرلي حکپ :
د پاې اک ر شويو او د هغو اوندج د نورومبارکو آيتونو له حکپ څرگنـديږي
چې قضـا د محکمـو فرايضـو لـه جملـې ځينـې ده چـې قـرآن سـنت او اجمـاع
.١

.٢٦ /

 .٢الما ده .٤٩ /
 .٣النساء .١٠5 /

رشوت او قضاوت

وربانــدج تاکيــد کــوي .د ابــودا د امــام احمــد بــن حنبــل د روايــاتو پــه حوالــه
پېغمبر صلى اهلل لليه وسلپ داه قاضيان مقرر کړي دي :
 _ ١للي بن ابي طالب او ابو موسى اشـعري رضـي اهلل لنـه يمـن تـه د قضـا پـه
صفت ولېږل او د ابو دا د او ترمذي په روايت يې معاا بن جبل رضي اهلل لنه
يې د قاضي په صفت يمن ته وليږه.
 _٢لتاب بن اسيد رضي اهلل لليه يې مکه معظمه کې قاضي وټاکه.
همدارن ه د خ لفاو راشـدينو پـه وخـت کـې د قضـاتو ټاکـل ضـروري او کزمـي
کارونه و حضرت لمر رضي اهلل لنه ابو موسى اشـعري رضـي اهلل لنـه بصـرج
ته او لبداهلل بن مسعود يې کوفې ته د قاضيانو په توگه واستول.
هغه ستر اشخا

چې د قضا په منصب ټاکل شوي او موفقانه يې داه دنـده

سرته رسولې دا دي :
 _١حضرت لمر رضي اهلل لنه.
 _٢حضرت للي رضي اهلل لنه.
 _٣حضرت معاا رضي اهلل لنه.
 _٤ابو موسى اشعري رضي اهلل لنه.
 _5لبداهلل بن مسعود رضي اهلل لنه.
 _٦قاضي شريح او قاضي ابو يوسف رضي اهلل لنوما.
د ق ضا د فرضيت او لزوم پـه برخـه کـې ټـول للمـاء متفـق دي او پـه همـدج يـې
اجماع منعقده کړج ده.

رشوت او قضاوت

قضا ته ارتيا کې حکمت :
په بشري ټولنه کې انسانان متفاوت دي .ځينې په خپلو شتمنيو قنالـت لـري.
لــه هغــو مشــروله اســتفاده کــوي او د چــا حقوقــو تــه ســترگې نــه اروي پــه
مسالمت آميزه شکل ژونـد کـوي د چـا پـه حقوقـو تصـادم او تمـاوز نـه کـوي
خوځيني انسانان داـه صـفات نـه لـري .بـرلکس شـر خوښـوونکي وي د خپلـو
حقوقو له حدودو تماوز کوي .يـا د خپلـې فطـري جوـل او نـاپوهۍ اريـزج لـه
مخې به خپلې برخې قنالت نه کوي د نورو په حقوقـو تمـاوز کـوي چـې هغـه
فطـري اريــزه اهلل تعـالى داســې بيــان کـړج ده " :انــه کــان ظلومـا جوــوکه" ( )١پــه
تحقيق (انسان) ډير ظالپ او ناپوه دى .يا دا چې فاميلي تربيه نـه لـري لـه للـپ
او فرهن ـ

لــرج وي يــا آلــوده او فاســد محــيا ســره خلــا وي ځکــه چــې اهلل

تعالى انساني ټولنـه داسـې پيـدا کـړج چـې هيڅـوک پـه ژونـد کـې لـه بـل چـا
مستغني نه وي بلکې په يو شکل لـه اشـکالو يـو بـل تـه ارتيـا لـري .شـته مـن
بزگر ته ار دي بزگر تاجر ته همداسې نور ...قرآن مميد دج حقيقـت تـه داسـې
اشــاره کــړج ده " :نحــن قســمن بيــنوپ معيشــتوپ فــى الحيــوة الــدنيا و رفعنــا
بعضوپ فـوق بعـ

درجـات ليتخـذ بعضـوپ بعضـاه سـخريا" ( )٢يعنـې "مـونږ د

دوى روزي د دوى په منم کې په دنيوي ژونـد کـې ويشـلې ده او ځينـې د دوى

 .١اکحزاب .٧٢ /
 .٢الزحرف .٣٢ /

رشوت او قضاوت

مو پـر ځينـو نـورو پـه درجـو کـې لـور کـړي دي چـې ځينـي د دوى ځينـي تـابع
(مسخر) کړي.
نو راکړه ورکړه د انسان د ژوند موپ جز دى .په دج کې هپ طبايع مختلفې دي:
ځينې داو معام لو کې ديانت او امانت داري نظر کې نيسي او ځينې برلکس
د هغه وي چې دا سلوک يې د کړکيچ موجب کيږي.
دا ټول هغه لوامل دي چې د قضا په ضرورت تاکيد کوي.

رشوت او قضاوت

د قضا د مشروليت ارض او هدف
د قضايي نظـام د وضـع اساسـي هـدف د لـدالت تـامين او بشـري ټولنـه کـې د
انصاف تعميپ دى چې په نتيمه کې يـې د حقوقـو او وجـايبو تـرمنم د تـوازن
ساتلو رلايت راځي او داه د توازن قانون نه يـوازج انسـانانو کـې بلکـې پـه
نورو کا ناتو کې له اتپ تر کوکشانو او شمسـي منظومـه کـې هـپ جريـان لـري
چې د څېښتن تعالى په قدرت په کې تنظيپ شوى دى .لکه چـې فرمـايلي يـې
دي :
"ان اهلل يمسک السموات واکرض ان تزوک و لـئن زالتـا ان امسـکوا مـن احـد
من بعده انه کان حليما افورا" ( )١هرو مرو اهلل تعالى آسمانونه ساتي چې له
خپل ځاى نه زا ل نه شي او که (بالفرض) زا ل شي هغه هيڅـوک لـه زا يلېـدلو
نه ساتي م ر دى په تحقيق حليپ او بښونکى دى .او قرآن مميد کـې د تـوازن
ساتلو لپاره داسې اشاره شوج ده " :ان اهلل يامر بالعدل و اکحسان" په تحقيق
اهلل تعالى په لدل او احسان کولو امر کوي چې د حق او مکلفيت ترمنم او د
جرم او جزا ترمنم او د خسارج او جبران ترمنم او له ظالپ نه مظلوم ته د هغه د
حق په استرداد توازن برقرار وي.

د قاضي ټاکل او د قضاء د منصب منل:
 .١الفاطر .٤١ /

رشوت او قضاوت

لــه پورتنيــو دکيلــو څرگنــده شــوه چــې د قاضــي ټاکــل ضــروري دي او د فقوــاوو
اخت ف په کې نشته او د قضا قبلول او منل کندج حکمونه لري:
 _ ١فرض لين  :که د قضا لپاره يو شخ

په ټولو شرايطو برابر وي او د ده په

څېر بل څوک نه وي نو په ده د قضا منل فرض لـين دي ځکـه کـه دى يـې ونـه
مني بيا به بل يو ناپوه شخ

قاضي شي چـې د ده پـه نـااهلۍ بـه لـدالت تـر

پښو کندج شي.
 _٢فرض کفايي  :که څو تنه د قضا ور اشخا

وي که يو له دوى په قضا ونـه

ټاکـل شـي او بـل څـوک وټاکــل شـي بيـا بـه د هغـه پــه نـااهلۍ لـدالت تـر پښــو
کندج شي.
 _٣حـرام  :کــه د يــو نااهــل بـې کفايتــه او جاهــل شــخ

پـه قضــا ټــاکلو چــې

حقوق ضايع ا و فساد شايع کيږي هغه ته يې قبلول او منل حرام دي .دج برخـه
کــې مشــوور حــديث دى چــې  :پېغمبــر صــلى اهلل لليــه وســلپ فرمــايلي دي :
" القضاء ث ثة  :اثنان فى النار و واحد فى المنة  :رجـل للـپ الحـق و قضـى بـه
فوو فى المنة و رجل قضى للناې للى جول فوو فى النار و رجل لرف الحق
فمار فى الحکپ فوو فى النار"
يعنې قضاوت درج ډوله دى  :چې دوه ډولـه يـې دوزخ کـې او يـو يـې پـه جنـت
کې دى کوم سړى چې حق وپېژانده او په هغه يې قضاوت وکړ هغه په جنـت
کې دى او کوم سړي چې خلکو ته په جول قضـاوت وکـړ هغـه پـه اور د دوزخ
کې دى او کوم سړي چې حق پېژانده او په حکپ کې يې ظلپ وکړ هغه په اور
د دوزخ کې دى.

رشوت او قضاوت

رشوت او قضاوت

د قضاوت شرطونه:
قاضي بايد داه شرطونه ولري :
 _١لقل  :چې ليونى او ناق

العقله نه وي.

 _٢بلو  :چې ماشوم نه وي.
 _٣حريت  :چې ا م نه وي.
 _٤رو حواې ولري روند کوڼ او گون

نه وي.

 _ 5فاسق نه وي  :ځينې فقواء د فاسق فيصله نافذه بولي خو بل لورى د فاسق
ټاکل په قضا حرام گڼي.
 _٦کافي للپ او په شرلي للومو کامل تسلا ولري.
 _٧تقوى او پرهيزگاري ولري او اهلل تعالى حاضر او ناظر وبولي.
 _٨د اجتواد قوت ولري په نزد د ځينې فقواوو.
 _٩د لدالت تطبيق توان لري او منصفانه حکپ وکوکى شي بدون له نظر کې
نيولو د قوم قبيله خپلوي ژبه منطقه دين مذهب  ...او نور.
 _١٠د شرع په احکامو پابندي او التزام او د هغو له حدودو نه وتل.
 _١١د حقوقو او وجايبو ترمنم د توازن رلايت چې د مخه اکر شو.
 _١٢د اثبات په وسايلو کامل التزام او نفسي قنالت ولري.

اداري فساد کې قضايي لوامل:

رشوت او قضاوت

څرن ه چې د قضـاء هـدف د لـدالت تـامين دى نـو د لـدالت پايمـالولو کـې
مبثر للت په اداري فساد کـې کيـږي او د لـدالت د پايمـالولو اسـباب داسـې
بيانوکى شو:
 _١لدم اهليت او بې کفايتي.
 _٢د شرع په احکامو جول.
 _٣د شرع نصوصو ته اهميت نه ورکول او کزم نه گڼل.
 _ ٤قومي قبيلوي خپلوي ژبني ديني او مذهبي اريکي او اثرات يې اهلل
تعالى فرمايلي دي " :ياايوا الذين امنوا کونوا قوامين بالقسـا شـوداء اهلل و
لو للى انفسکپ اوالوالدين و اکقربين"

()١

يعنې  :اى مبمنانو! په انصـاف وکر اوسـئ او د خـداى لپـاره شـاهدي ورکـوئ
که څه هپ ستاسې په ضرر وي يا ستاسې د مور او پ ر يا د خپلوانـو پـه ضـرر
وي  "...او فرمايلي يې دي " :وک يمرمنکپ شنان قوم للى اک تعدلوا الدلو
هو اقرب للتقـوى" ( )٢او قـوم ي دښـمنۍ دج تاسـې د دج بالـث نـه کـړي چـې
تاسې انصاف ونه کړئ لدل وکړئ لدل تقوا ته ډير نږدج دى.
 _5د حق او مکلفيت ترمنم د توازن مرالات نه کول.
 _٦د جرم او جزاء ترمنم د توازن رلايت نه کول.
 _٧د خساره او جبران ترمنم د توازن رلايت نه کول.
 _٨رشوت او ارتشاء.
 .١النساء .١٣5 /
 .٢الما ده .٨ /

رشوت او قضاوت

د ادا ري فساد په برخه کې به ځان ړج رساله نشر ته ورانـدج شـي ان شـاء اهلل
تعالى.

رشوت او قضاوت

قضاوت کې لدالت
پــــه قضــــاوت کــــې لــــدالت دى پــــه کــــار
بــــــې لدالتــــــه قضــــــاوت څــــــه پــــــه کــــــار
چــې يــوج ســپږج نــه پوســتين ســوزيږي

يــــا يــــوج مــــږج نــــه بــــارگين ورانيــــږي

دا نـــــه قضـــــا نـــــه قضـــــاوت دى نـــــه څـــــار
پــــه قضــــاوت کــــې لــــدالت دى پــــه کــــار
د کټــــــه پــــــي

ســــــزا د قتــــــل نـــــــه ده

د مــــــوټر اــــــ ســــــزا د ســــــتل نــــــه ده

د تلـــــــې ســـــــپ پـــــــه لـــــــدالت لـــــــره تـــــــار
پــــه قضــــاوت کــــې لــــدالت دى پــــه کــــار
د ســـــزا يـــــو ډول تعزيـــــر بـــــل قصـــــا

يـــو د قاضـــي بـــل د شـــاکي دى پـــه کې

تعزيـــــــر کــــــــې راى جوـــــــديت دى قــــــــرار
پــــه قضــــاوت کــــې لــــدالت دى پــــه کــــار
قصــا

مظلــوم واخلــي پــه حــق ورســي

د خــا

او لــام فــرق شــريعت کــې اظوــار

تعزيـــر محکـــوم شـــي پـــه ســـبق ورســـي

پــــه قضــــاوت کــــې لــــدالت دى پــــه کــــار
کــــه د بنــــده حــــق کــــې بخښــــنه وشــــي

يـــــا لـــــه قصـــــا

نـــــه تېريدنـــــه وشـــــي

پــــه حــــق اهلل کــــې ســــوولت شــــي دوځــــار
پــــه قضــــاوت کــــې لــــدالت دى پــــه کــــار
کـــه درتـــه راشـــي د کـــوم شـ ـي شـــکايت

لاجل تصـميپ کـې نشـته هـيڅ مصـلحت

رشوت او قضاوت
هـــــر ارخيـــــز اـــــور او دقـــــت دى ښـــــه کر
پــــه قضــــاوت کــــې لــــدالت دى پــــه کــــار
"ښــاد" شــي د خپلــو کارمنــدانو تــرمنم

پريکړه کوه چـې درتـه پـېښ نـه شـي رنـم

د ک بـــــــــديلو حفاظـــــــــت نـــــــــه دى بـــــــــار
پــــه قضــــاوت کــــې لــــدالت دى پــــه کــــار
لمـــب دفتـــر نـــه کـــړج ورانــۍ ســـره مـــخ
ضــــرور يــــې تــــل صــــميميت ســــاته ځـــــار
پــــه قضــــاوت کــــې لــــدالت دى پــــه کــــار

او مخلصـــين نـــه کـــړج د هي ـــا پـــه ســـخ

رشوت او قضاوت

رشوت ته د مخ کولو سببونه :
 _١تقوا نه لرل او د خداى تعالى په نزد د مسبليت نه احساسول.
 _٢د دنيا حر

او شووت پرستي.

 _٣د رواتبو او معاشاتو کموالى.
او دا وروس ـ تنى ســبب د رشــوت ممــوز نــه شــي کېــدکى؛ ځکــه چــې کــه مــا
يحتاجو ته يې کافي نه وي طلب د منصب يې مکروه دى.
لبدالرحمن بن سمره رضى اهلل لنه ته رسول اهلل صلى اهلل لليه وسلپ وفرمايل
 :منصب مه اواره په دج صورت کې خپل نفـس تـه سـپارل کيـږى او کـه بـې
ستا له اوښتنې منصب درکړ شي د خداى تعالى له خوا د هغه پر مخ ورلو کې
کمک درسره کيږي .له همدج امله که قاضي پوه شي چې معا

يې د حوا مو

د رفع کفايت نه کوي نو د قضاء منصب دج نه قبلوي څو په گناهو کې اخته نه
شي .څرن ه چې قضا درنده وظيفه ده او قاضي مکلف دى چې ټول وخـت د
قضا دندج ته وقف کړي او په بل کار کې پورج نه کړي څو خپله دنده پـه ښـه
توگه سرته ورسـوي نـو پـه دج برخـه کـې دولـت هـپ مکلـف دى چـې د هغـه د
ژوند ټول حوان او ضروريات او د هغـه د اهـل او ليـال ارتيـاوج پـوره کـړي؛
ځکه چې دى په خپله وظيفه اسير او محبوې دى او د ده حابس دولت دى او
فقوي قانون دى چې هر حابس بايد د محبوې د ژوند ارتياوج پـوره کـړي او
بل د قاضي فقر او احتياج نه يوازج د رشوت اوښتلو موجب کيـږي بلکـې د
قاضي په فکر اهن الصابو او روحياتو کې خلـل پېښـوي او پېغمبـر صـلى

رشوت او قضاوت

اهلل لليه وسلپ قاضي د اضب او د الصابو د ناآرامۍ په حال کې لـه حکـپ او
فيصله کولو منع کړى دى.
د اس م تاريخ راښيي چې په صدر د اس م کې قضاتو تـه مناسـب رواتـب او
معاشات ورکول کېدل .مث ه  :پېغمبر صلى اهلل لليـه وسـلپ چـې معـاا رضـي
اهلل لنه يمن ته د قاضي په صـفت وټاکـه مناسـب معـا

يـې ورتـه مقـرر کـړ او

ورته يې وفرمايل  :لعل اهلل يمبرک و يبدى لنک دينک" يعنې هيلـه ده چـې
څېښتن تعالى دج د فقر جبران کړي او دين دج ادا کړي.
او لمر رضى اهلل لنه قاضي سليمان بن ربيع ته پنځه سوه درهمه معا

مقـرر

کړى و او خپلو واليانو تـه يـې ليکلـي وو چـې نيـک خلـک او لالمـان د قضـا
منصــب تــه ټــاکئ او هغــوى تــه زيــات او مناســب معــا
قاضي اني هپ وي بايد کافي معا

مقــرر کــړئ .حتــى کــه

ورته ورکړل شـي او هغـه دج د معـا

لـه

اخســتلو منــع نــه کــوي؛ ځکــه چــې کلــه لمــر رضــي اهلل لنــه لبــداهلل بــن ســعد
(قاضي) ته معا

پيشنواد کړ هغه قبول نـه کـړ .لمـر رضـي اهلل لنـه تـرج د نـه

قبلولو پوښتنه وکړه .هغه وويل :زه شتمن يپ ضرورت ورته نـه لـرم اـوارم زمـا
معا

صدقه شي .لمر رضي اهلل لنه ځواب کې ورتـه وويـل :داسـې مـه کـوه

بلکــې قبــول يــې کړه؛ځکــه چــې پېغمبــر صــلى اهلل لليــه وســلپ مــا تــه معــا
پېشنواد کړ  .ما ورته وويل :هغه چا ته يې ورکړه چې له ما زيات محتاج وي.
حضرت صلى اهلل لليه وسلپ وفرمايل :واخله ويې ساته يا يې صدقه کړه.
حضرت للي رضي اهلل لنه قاضـي شـريح تـه د مياشـتې ( )5٠٠درهمـه معـا
ورکاوه.

رشوت او قضاوت

د امويــانو زمانــه کــې (پــه وکيــت د مــروان بــن حکــپ کــې د قاضــي لبــدالرحمن
خوکني د هر قاضي معا
معا

يو زر ديناره وو او د لباسيانو دوره کـې د قضـاتو

نور هپ زيات شو.

د قضـاتو پـه معاشــونو کـې د زيــاتوالي سـبب دا دى چـې قاضــي پـه رشــوت
طمع فقر او احتياج اخته نه شي.
چې دا ټول څيزونه د لدالت د پايمالېدلو بالث گرځي.

د رشوت منفي اثرات
 _١په قضايي مصداق د التماد سقو .
 _٢د حقوقو ضياع.
 _٣په دوه برخو د ټـولنې ويـ  :لـومړى زورور ظـالپ او متمـاوز او دويـپ بـې
چاره مظلوم او مستضعف.
 _ ٤د لقــدج فضــا منځتــه راځــي .دښــمني د امنيــت زوال او هــرج مــرج پيــدا
کيږي.
 _5د ملي وحدت متاثر کېدل.
 _٦د اير مشروع تمارت او کسب شيوع.
 _٧د دولت او مخالفانو صفوف قوي کيږي.
 _٨بانديني مداخلو ته زمينه مسالده کيږي.
 _٩باندينيو استفاده کوونکيو ته زمينه مسالده کيږي.

رشوت او قضاوت

حل د دج ټولو مشک تو له هغې جملې د اداري فساد او رشوت د لـدالت پـه
تامين کې دى او د لدالت تامين د سپ قضايي نظام په وجود کې راځـي چـې
هغه بااهليته با کفايته او متقيان قضات تشکيلوي او اير له هغو به دا ټـول
څيزونه سپ نه وي.
زمونږ په ټولنه او د بشر ټولو ټولنو کې د لدالت پياده کولو په هيله.
و صلى اهلل تعالى للى خير خلقه محمد و اله واصحاب اجمعين.

()١

 .١د دکتور محمد اياز "نيازي" د مقالې په استفاده چې د "لوامل فساد ادارى و راهاى حل آن" په
نوم سيمينار ته يې د کابل د للومو اکاډمۍ ته استولې ده.

رشوت او قضاوت

د رشوت حکپ
په قرآن کريپ کې
لومړى آيت :
اهلل تعالى فرمايلي دي " :وک تاکلوا اموالکپ بينکپ بالباطل و تـدلوا بوـا الـى
الحکام لتاکلوا فريقاه من اموال الناې باکثپ و انتپ تعلمون"

()١

يعنې مالونه مو خپلو منځو کې په ناحقه او د باطل له کرج مه خـورئ او هغـه
حاکمانو ته يې مه لېږئ چې د خلکو مالونه په ناحقـه خـوري پـه داسـې حـال
کې چې پوهېږئ.
د دج مبارک آيت لومړ برخه انسان د مـال لـه خورلـو پـه حرامـه او باطلـه کره
منع کوي چې رشوت هپ په کې راځي .څرن ه چې يـو لـه مصـاديقو د حرامـو
رشوت دى نو د مفسرينو په وينا (تدلوا بوا) کلمه په رشوت صراحت لـري او
انسان د بل چا د مال له خورلو د رشوت په توگه حتى له رشـوت ورکولـو نوـي
او منع کوي .دا مبارک ايت د مفسرينو په نزد دوه ښودنې کوي  :يوه دا چې
ظالمو حاکمانو باندج بايد قضاوت ونه شي چې په ناحقه حکـپ ونـه کـوي او
بل دا چې دا ايت شريف د رشوت په حرمت دکلـت کـوي .پـه مممـع البحـرين
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رشوت او قضاوت

کې د (تدلوا) کلمه په دج دوارو معانيو راالې ده او له (محتـاج الفقـه) نـه يـې
يوازج د رشوت په معنا رانقل کړج ده.
ل مه طبا طبايي د (اکل مال بين باطل) کلماتو له تشريح او توضيح کولو
اود هغو له يوج بلې سره د اريکو بيانولو وروسته د (ادک) کلمې پـه برخـه کـې
ويلي دي چې :
(ادک) د (تدلوا) مصدر ده او په څاه کې د اوبو راويستلو لپاره د دلـوج اچولـو
معنا لري او پ ه دج مبارک آيت کې يې منظور حاکمانو ته رشوت ورکـول دي
چې د دج مطلب لپاره ښکلى او لطيفه کنايه ده چې د رشوت ورکولو منظور
نظر حکپ يې په څاه کې د کندج اوبو په کې راورلو لپاره دى چې د دلوج په
رسۍ له هغې څاه راويستل کيږي.
د (تدلوا) له کلمې له ادبي نظره دوه احتماله دي .يو دا چې پـه (تـاکلوا) کلمـه
لطف او ممزوم به نوي وي چې په دج صورت کې انسان له رشـوت ورکولـو
نوي کوي (يعنې خپل مالونه په خپلو منځو کې په باطله مه خـورئ او حکـامو
ته رشوت مه ورکوئ).
او دويپ احتمال يې دا دى چې د (تدلوا) کلمه د نصب په محـل کـې قـرار لـري
او لامل مقدر (ان) دى او له هغه مخکې (واو) يې د لطف لپـاره دى بلکـې د
(مع) په معنا دى تبديدلي يې داسې کيږي (مع ان تدلوا).
بناء پر دج د دج ايت ممموع يو ک م دى چې د يوه منظـور لپـاره بيـان شـوى
دى او هغه نوي ده .له دج چې رشوت ورکـوونکى او رشـوت اخسـتونکى يـو

رشوت او قضاوت

بـل ســره سـاز

وکــړي او د خلکـو مــال پــه ناحقـه وخــوري .يعنـې خپــل مالونــه

تاسې په خپلو منځو کې په باطله او د رشوت له کرج ونه خورئ.
د الميزان له بيان څو نکتې په کې راځي :
اولــه نکتــه دا ده چــې د (ادک) د کلمــې معنــا چــې د (تــدلوا) مصــدر ايــر لــه
رشوت د بلې معنا هيڅ احتمال نه لري نـو څرگنـديږي چـې دا مبـارک آيـت د
رشوت په نوي صراحت لري او همدارن ـه لـه ادبـي نظـره کـه د (تـدلوا) کلمـه د
(تاکلوا) په کلمه لطف وبولو او که د نصب په محل کې مقدر لامل (ان) وگڼو
په هر صورت د رشوت په نوي دکلت کوي.
دوه يمه نکته دا ده چې د رشوت کلمه په لام ډول د قضاتو د قضاوت او هـپ
د اير قضاتو په برخه کې کارول شوج ده؛ ځکه رشوت يوازج هغه نه دى چې
د قاضــي د قضــاوت او د حکــپ لپــاره ورکــول کيــږي بلکــې هــر حــاکپ او امــر
کوونکي ته که قاضي وي او که نه وي يو څه د چـا لـه مـال ورکـړ شـي رشـوت
نوميږي چې خداى تعالى ترج نوي فرمايلې ده.
امام فخ ر رازي د (ک تدلوا بوا الى الحکام) تفسـير پـه (ک ترشـوها الـيوپ) سـره
کړى دى نو د ده له تفسير هپ څرگنديږي چې رشوت په قاضي پورج منحصـر
نه دى بلکې مطلق حـاکپ پـورج صـدق کـوي؛ ځکـه چـې د (فـى الحکـپ) قيـد
ورسره نشته دى.
همدارن ه تفاسيرو کې راالي دي چې يو له بله خپل مالونه په باطلـه طريقـه
ونه خورئ .لکه له کرج د اارت گر
څيزونو ځينې دى.

ا

فريب چـې رشـوت هـپ يـو لـه دج

رشوت او قضاوت

دوه يپ آيت :
" وک تاکلوا امـوالکپ بيـنکپ بالباطـل اک ان تکـون تمـارة مـن تـراض" ( )١يعنـې
خپل مالونه په خپلو منځو کې په باطله مه خورئ م ر دا چـې د تمـارت او د
دوارو خواوو په رضايت وي.
په کشاف تفسير کې (باطل) داسې تفسير شوى دى چې شريعت مباو کړى نه
وي .لکه ا

خيانت اصب او دج ته ورته په نورو تفسيرونو کې هپ راالي

لکه المنار تبيان او طبري خو ټولو تفسيرونو کې چې کومـه معنـا د (باطـل)
کلمې شوج ده په کې (رشوت) هپ شامل دى.
درييپ آيت :
درييپ آيت کې راالي دي "سمالون للکذب اکالون للسحت" ( )٢يعنې درواو
ته ډير اـوږ نيسـي او ډيـر حـرام خـوري .دا آيـت شـريف د يوـودو د للمـاوو پـه
برخه کې نازل شـوى دى د يوـودو للمـاوو بـه لـه خلکـو رشـوت اخيسـته او د
خاوند تعالى حکپ به يې تغير وو .په دج مبارک آيت کـې لـه رشـوت تعبيـر پـه
(سُحت) سره شوى دى.

د "سحت" معنا :
سح ت د سين او حاء په ضمه او د سين په ضمه او د (حاء) په سـکون هغـه څيـز
ته وايي چې کسب کول يې ح ل نه وي يعنې محرمه مکاسب.
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رشوت او قضاوت

او (سحت) د حاء په سکون د نـابود او ه کـت معنـا لـري .کـه څـوک ووايـي:
سحته يا اسحته يعنې هغه يې له منځه يوور له دج امله يې حرامو ته (سحت)
ووايه چې نابودي او لذاب لري.
بل قول په کې دا دى چې  :څرن ه حرام هيڅ برکت نه لري هغه يې پـه (سـحت)
سره ياد کړل او دريپ قول دا چې حرام مروت او مردان ـي لـه انسـان سـلبوي
او هغه ته سحت ويل کيږي.

()١

سحت ډير مصاديق لري چې له هغې جملې "رشوت" په حکـپ کـې دى او پـه
ورپسې ايت شريف کې "فيسحتکپ بعذاب الـيپ" ( )٢دج تـه اشـاره کـوي چـې
(يسحتکپ) په دج آيت کې د (تاسې ه کوي) معنا لري.

()٣

د (سحت) کلمه په قـرآن کـريپ کـې يـو ځلـې د مضـارع فعـل پـه صـورت او درج
ځلې (السـحت) پـه صـورت راالـې ده او ټولـو مـواردو کـې بـس لـه (اکـل) بيـان
شــوى دى او د دج کلمــې پــه تفســير کــې چــې څــومره روايتونــه راالــي دي
(سحت) يې د (رشوت) په معنا پېژندلى دى .لکه طبري مممع البحرين.
رشوت سره نور ډير بد کارونه هپ منځته راځي .لکه درو

ناحقـه شـوادت د

مستحق مال اير مستحق ته ورکول چې د باطل مقصد اجرا شـي .د دروااـو
شوادت اوريدل له خاوند تعالى او رسول سره خيانـت بـې مروتـي او داسـې

 .١اکحزاب .٤٤ /
 .٢مممع البحرين ج ٢

.١٨٣

 .٣مممع البيان ج .١٩٦ / ١

رشوت او قضاوت

نور څرن ه چې دا ټول ناوره المال پـه رشـوت کـې وجـود لـري .ځکـه پېغمبـر
صلى اهلل لليه وسلپ د (سحت) کلمه په (رشوت) سره معنا کړج ده.
د رااــب پــه مفرداتــو کــې (ســحت) د هغــه پوســتکي پــه معنــا ده چــې ويســتل
کيږي ...سحت او اسحت دواره په متعدي معنا د ه کولو پـه معنـا اسـتعمال
شوي دي او سحت چې د حرام کار په معنا استعمال شوى دى چې د هغه د
کوونکي د نن

او شرم بالث هپ گرځي .هغه هپ له همدج باب يعنـې متعـدي

ځينې دى چې گويا د هغه دين او شرافت لـه منځـه وري .لـه دج املـه (اکـالون
للسحت) داسې معنا کوي :څه شى چې دين د دوى له منځه وري نو هر مال
چې په حرامه په کې راځي سحت نوميږي او د دج آيت سـياق دا دى چـې لـه
سحت نه رشوت مراد دى.
د يوودو يوج ډلې للماوو پېغمبر صلى اهلل لليه وسلپ ته رشوت وروور چې
د خداى تعالى حکپ ته تغيير ورکړي ځکه په (اکالون للسحت) ياد شول.
له دج امله چې سحت د حرام او هپ د رشوت په معنا راالى معلومـه ده چـې
رشوت يو له څرگندو مصاديقو د حرامو څخه دى.

رشوت د احاديثو په رواياتو کې :
رشــوت پــه ســنت او روايــاتو کــې پــه دوه ډولــو راالــى دى .يــو ډول کــې يــې د
رشوت لام ن د لعن موارد گرځولي او بل ډول رواياتو کې رشوت د سـحت
کفر شرک او الول (ټ ي) سره ياد شوى دى.
د اول ډول له روايتونو ځينې دا دي :

رشوت او قضاوت

" _١لعن اهلل الراشي و المرتشي فى الحکپ"

()١

 " _٢لعن اهلل الراشي و المرشي و ما بينوما ليشي" ( )٢يعنې خداى تعـالى پـه
رشــوت ورکــوونکي او رشــوت اخســتونکي او د دوى تــرمنم واســطې بانــدج
لعنت کړى دى.
" _٣لعن اهلل الراشي و المرشي و الرا

الذي ليشي بينوما"

()٣

دج برخه کې روايات تواتر ته رسيدلي چې په سند او دکلتونو کې يې کزمـه
خبــره نشــته .پــه رشــوت ورکــوونکي رشــوت اخســتونکي او د دوارو تــرمنم
واسطه باندج خداى تعالى لعنت کړى دى.
له لعنت منظـور بـه دا ډول روايـاتو کـې چـې رشـوت سـره ارتبـا لـري د لعـن
کلمه په قرآن شريف کې خپلو مشتقاتو سره  ٤١ځلې تکرار شوى ده او په دج
ټولو مواردو کې لعن له کفـر ظلـپ درو

قتـل فتنـه  ....سـره مـل شـوى دى

لکه :
"لعن الذين کفروا من بني اسرا يل" ( )٤يعنـې د بنـي اسـرا يلو کـافرانو بانـدج
لعنت شوى دى.
"اک لعنت اهلل للى الظالمين" ( )5يعنې د خداى لعنت دى په ظالمانو باندج.

 .١شيخ لباې قمي سفينة البحارج .٣٦٠/٣
 .٢ابن حزم المحلى ج .١5٧ / ٩
 .٣لبدالفواد لبدالباقي المعمپ المقدسي.
 .٤سوره رلد .٢5 /
 .5ما ده .١٣ /

رشوت او قضاوت

"يفسدون فى اکرض اوک ک لوـپ العنـة" ( )١يعنـې ځمکـه کـې فسـاد کـوي پـر
دوى دج لعنت وي.
دوه يپ ډول روايتونه :
دا ډول روايات رشوت د سحت لـه مصـاديقو گڼـي او لـه هغـه پـه کفـر شـرک
الولو او خيانت تعبير کوي چې دا رواياتونه اکثـره د شـيعيه وو پـه روايتـي
ممامعو کې دي.
ک وروسـته د رشـوت لـه کلمـې د (فـى الحکـپ) قيـد
دا ډول رواياتو پسې معمو ه
راالى دى چې رشوت مقيد په قضاوت د قاضي پورج کوي چې له دج ډول
روايتو ځينې دا دي :
 _١پېغمبر صلى اهلل لليه وسلپ فرمايلي دي " :اباکپ و الرشـيوه فانوـا محـ
الکفر و ک يثپ صاحب الرشوة ريح المنة" ( )٢يعنې له رشوت پرهيز وکړئ چې
مح

کفر دى او د رشوت لامل به جنت بوي نه کړي.

 _٢سماله له امام صادق (رو) روايـت کـړى چـې فرمـايلي يـې دي " :السـحت
انواع کثيرة  ...منوا اجرا الزانيـة و ثمـن الخمـر و امـا الرشـا فـى الحکـپ فوـو
الکفر بااهلل العظيپ" ( )٣يعنې سحت حرام او په څو ډوله دى .لـه هغـې جملـې د
زنا کارج ښځې مزدوري د شرابو بيـه او رشـوت کفـر پـه خـداى تعـالى پـورج
دى.
 .١کنز العمال ج .١٢ / ٦
 .٢وسايل الشيعيه ج .٩٢ / ١٧
 .٣ل مه للي کشف الراد فى تمريد اکلتقاد

.٤5٤

رشوت او قضاوت

په دج روايتونو کې له ک فر مراد اصط حي يعنـې لملـي کفـر دى نـه لقيـدتي
يعنې د گناه الظت راښيي چې د رشـوت پـه لمـل يـې د خـداى لـه فرمـان سـر
اړولى يا په دج کار کولو ر اښيي چې په ح له طريقه روزي نـه مـومي نـو پـه
حرامو کرو يې کې پورج کړى او دا يو ډول بـې التقـادي د خـداى تعـالى پـه
رازقيت باندج که څه هپ د خداى تعالى په رازقيت لقيده لـري څـو بايـد پـه
لمل کې هپ ترج منکر نه شي.

د شرک معنا :
همدارن ه شرک لبارت دى لـه التقـاد پـه دج چـې څـوک د خـداى تعـالى پـه
اات صفاتو او افعالو کې (العياا باهلل) شريک وگڼي اما دلته مراد له شرک
د گنــاه الظــت دى نــه اصــط حي او لقيــدوي شــرک نــو څرگنــده شــوه چــې
رشوت له داسې شدت او تاکيد چې خداى تعالى او رسول اهلل باندج کفر بلـل
شوى دى او حتى تر دج چې له خداى تعالى سره د جن

کولو پـه منزلـه کـې

دى هپ لور او بد دى.

رشوت په اجماع کې :
اس مي فقواوو د رشوت د تحريپ په برخه کې اجماع کـړج ده .ويلـي يـې دي :
" اجمــع اهــل اکسـ م للــى تحــريپ الرشــا فــى الحکــپ" ( )١يعنــې مســلمانانو پــه

 .١محقق کرکي للى بن الحسين جامع المقاصد فى شرو القوالد انتشارات ال بيت ج ٤

.٢5

رشوت او قضاوت

اجماع د رشوت په حرمت حکپ فرمايلى دى او هپ يـې ويلـي دي " :وهـي حـرام
باکجماع" ١يعنې رشوت په اجماع حرام دى.
د رشــوت پــه حرمــت ســربېره چــې پــه کتــاب اهلل ســنت رســول اهلل او اجمــاع د
امت باندج حرام دى د رشوت په ورکولو کې مرسته او کومـک هـپ حـرام دى
لکه چې خداى تعالى فرمايلي دي :
"وک تعاونوا للى اکثپ و العدوان" ( )٢يعنې رشـوت ورکـوونکى هـپ گنـاه کـار
دى؛ ځکه چې رشوت ورکول په گناه او دښـمنۍ بانـدج مرسـته ده .نـو سـربېره
په رشوت اخيستونکى رشوت ورکوونکى هپ گناه گاريږي .لکه چې پېغمبـر
صلى اهلل لليه وسلپ فرمايلي دي " :لعن اهلل الراشي و المرتشـي" ( )٣يعنـې پـه
راشي او مرتشي لعنت دى حتى چې د دوى ترمنم واسطه کـوونکى هـپ گنـاه
گار دى چې د حرمت دکيل به يې د رشوت ارکان لنوان کندج راشي.

د رشوت ارکان :
د رشوت ارکان څلور دي :
 _١راشي.
 _٢مرتشي.
 _٣راي .
 _٤د رشوت مال.
 .١محمد بن للى شوکانى سيل اکوطار بن احاديث سيد اکخيار بېروت ج ١

.٢١

 .٢ما ده  ٢ /سيد للي رياض المسا ل فى بيان اکحکام بالدک ل انتشارات ال بيت ج .5٠5 / ١
 .٣محمد حسن نمفي اصفواني جواهر الک م ج .5٢٦ ٤

رشوت او قضاوت

 _١د رشوت لومړى رکن راشي (رشوت ورکوونکى) :
د رشوت حرمت راشي مرتشي او د دوى ترمنم واسطې کولو واک ته دى خو
د ضعف د شدت له مخې ځينې حاکتو کې توپير کوي .وگورئ چې د رشوت
حرمت مرتشي تـه د اطـ ق لموميـت لـري .حـال دا چـې ځينـې مـواردو کـې د
راشي له خوا رشوت ورکول د راشي لپاره جا ز وي لکه چـې د حـق حاصـلولو
لپاره يې بې له رشـوت ورکولـو بلـه هـيڅ کره نـه وي؛ نـو د خپـل حـق د حصـول
لپاره رشوت ورکوونکى نه گناه گاريږي چې دا موضوع په کنـدج ډول مخـې
ته راځي :

د حق حاصلولو لپاره رشوت ورکول :
محمد حسن اصفواني نمفـي پـه جـواهر الکـ م فـى شـرو شـرا ع اکسـ م کـې
راوري دي چې  " :نعپ لو کان التوصـل بوـا الـى حـق قـد توقـف للـى االـک لـپ
ياثپ هو و اخـت

اکثـپ باکخـذ" يعنـې هـو! کـه حـق تـه رسـيدل رشـوت پـورج

موقوف وي رشـوت ورکـوونکى نـه گنـاه گـاريږي بلکـې رشـوت اخسـتونکى
گنــاه گــاريږي ؛ نــو څرگنــده شــوه چــې د خپــل حــق حاصــلول يــې بــې لــه رشــوت
ورکولو بله کره نه لري .په داسې حال کې رشوت ورکول جواز لـري کـه څـه هـپ
اخستونکي ته يې اخيستل حرام دي.
همدارن ه مبسو کې راالي دي :

رشوت او قضاوت

"ان کان کجراء منه للى واجبه لپ يحرم لليه ان يرشو کذلک کنه يستنفذ ماله
فيعمل الک له و يحرم للى اکخذ" ( )١يعنې کـه رشـوت ورکـول د کـوم واجـب
کار لپاره وي په داه قصد حرام نه دى ځکه چې دى په داې وسيلې خپـل مـال
ته له تلف نمات ورکوي .که څه هـپ رشـوت اخيسـتونکي تـه حـرام دى (قاضـي
وي که د دولت بل کوم کارمند يامصلح).
او المغني ابن قدريه ويلي دي "ان رشاه ليدفع ظلمه او يمريه للى واجبه فقد
قال  :لطا و جابر بن زيد و الحسن ک باې به" يعنې په دج قصـد چـې ظلـپ لـه
ځان نه دفع کړي يا خپل واجب کار روان کړي.
يو شمېر فقواوو لکه لطاء جابر بن زيد او حسن ويلي دي چې باک نه لري.
پــه ســنن کبــرى کــې راالــي دي " :لــن وهــب ليســت الرشــوة التــى يــا ثــپ فيوــا
صاحبوا بان يرشوه فيدفع لن ماله و دمه انما التي تاثپ فيوا ان ترشو لتعطـي
ما ليس لک" ( )٢يعنې له وهب روايت دى  :هغه رشـوت چـې ورکـوونکى يـې
گنو اريږي دا نه ده چې د رشوت په ورکولو داسې څه په کې راوري چـې
ستا نه وي.
ابن حزم ويلي دي  :که څوک وتوانيږي چې بې له رشوت ورکولو ظلپ له خپـل
ځان دفع کوکى شي د يوه فلس په اندازه رشوت ورکول هپ جا ز نه دي خو که
د ظلپ له دفع کولو ناتوانه وي او د حق د تحصيل لپاره اير له رشوت ورکولو

 .١جواهر الک م مخکينۍ مرجع ج ٤
 .٢سنن کبرى سابق ج ١٠

.٤٣٨

.١٣١

رشوت او قضاوت

بله کر نه لري خداى تعالى يې د دج آيت شـريف پـه دليـل "ک يکلـف اهلل نفسـاه
اک وسعوا" دى نه نيسي.

()١

او محقق طبا طبايي ليکلي دي  :که د حق په کې راورل يې له رشوت ورکولو
ممکن نه وي د رشوت ورکول پـه کـې جـا ز دي ځکـه چـې د دج فقوـې قالـدج
(الضرورات تيح المح ظورات) لـه مخـې چـې اضـطراري حـال حـرام او ممنـوع
څيزونه هپ مباو او جايز وي د هغه رشوت ورکول هپ جايز وي.

()٢

د حق په کې راورل د ژوند له ضرورياتو دى .هر څوک حق لري چې خپل حـق
په کې راوري او رش وت ورکول چې د محظوراتـو (ممنولـاتو) لـه جملـې دج
حق ته د رسېدلو لپاره يې ورکول مباو کيږي .لکه چې لوږج او تندج لپـاره
چې مرگ سره مخ کيږي .له محرماتو تناول ورته ح ل گڼل کيږي.
او محمد حسن نمفي اصفواني ليکلي دي " :انسـان کـوکى شـي د خپـل حـق
په کې راورلو لپاره په رشوت يا په مثل د هغه چـې د اختيـار پـه وخـت کـې د
هغو اجرا کول حرام وي کې پورج کړى او اجراء يـې کـړي ځکـه چـې د داـه
رشــوت ورکــول د زور لــه مخــې دى او شــرلاه او لق ـ ه پــه دج حــال کــې رشــوت
ورکوونکى د مکره په حال کې دى چې د پېغمبـر صـلى اهلل لليـه وسـلپ د دج
فرمودج له مخې (رفع مااستکرهو لليـه) يعنـې د هغـه لمـل گنـاه چـې پـه زور
شوى وي زما له امت پورته شوى يعنې مواخذه يې رفع شوج ده او همدارن ـه
په حديث شريف کې راالي دي چې " :رفع لن امتى ما ک يطيقون" يعنې زما
 .١ابن حزم المحلى ج .١5٧ / ٩
 .٢رياض المسا ل ج .5٠5 / ١
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له امـت تحميلـي گنـاه لـرج شـوج ده او کېـدکى شـي پـر دج قـول (ک ضـرر و ک
حرج) قالـده اسـتدکل شـي .پـه دج معنـا چـې د حـق د تحصـيل لپـاره رشـوت
ورکول چې حرام دي خو چې اير له هغه بله کر يې نـه وي موجـب د ضـرر او
حرج ده چې پېغمبر صلى اهلل لليه وسلپ د (ک ضرر وک ضرار فـى اکسـ م) او
د (وک حرج فى الدين) فرمودو لـه مخـې يـې حرمـت نفـي شـوى دى .يعنـې هغـه
حکپ چې موجب يې ضرر وي يا يې مکلف په مشقت کې اچوي په اس م کـې
وجود نه لري .دا و د رشوت له څلـورو ارکـانو د لـومړي رکـن (راشـي) پـه برخـه
کې لنډ مع لومات چې په پورته ډول وراندج شو .اوې د رشوت د دويپ رکـن
(مرتشي) په بيانولو پېل مخې ته راځي.

د رشوت دوه يپ رکن مرتشي:
مرتشي هغه دى چې د رشوت پر اخيستلو د شريعت او قانون پـه خـ ف کـار
کــوي .کــه قاضــي وي پــه ناحقــه حکــپ کــوي کــه د ادارو کارمنــد وي د نــورو د
حقوقو د تضيع موجب گرځي.
د رشوت اخيستلو په حرمـت کـې هـيڅ اخـت ف نشـته د رشـوت د دج رکـن د
حرمت په برخه کې د اثبات دکيل د اهلل تعالى له کتاب قرآن مميد او د رسـول
اهلل صلى اهلل لليه وسلپ لـه احـاديثو او دامـت لـه اجمـاع او لقـل د رشـوت تـر
نــورو ارکــانو خــورا ډيــر دي او زيــات تاکيــد د رشــوت پــه حرمــت د هغــه پــه
اخيستونکي پورج تعلق لري او د فقوـاوو لـه فتـاواوو کنـدج خـو دکيـل اکـر
کوو:

رشوت او قضاوت

شيخ طوسي ويلي دي "وهو حرام للى المرتشى بکل حال" ( )١يعنـې د رشـوت
اخيستل په هر صورت اخيستونکي ته حرام دي (بکل حال) کلمـه ښـيي چـې
دا قول مطلق دى.
فاضـل مقــداد ليکلـي دي "و امــا اخـذها فوــو فالـل حــرام سـواء حکــپ بحــق او
باطل للدافع او لليه" ( )٢يعنې رشوت اخيستونکى د حرام فعل فالل دى .که
په حق حکپ وکړي او که په باطل که د راشي په گټه وي يا په نق

د هغه.

شــافعي محــي الــدين د رشــوت د حرمــت پــه برخــه کــې ويلــي دي "تفق ـوا للــى
تحـريپ الرشــوة للــى القضــاء بحــق او باطـل او تعمــي

لقضــاء بحــق او باطــل"

يعنې للماوو د رشوت د حکپ د تحريپ په مورد کـې اتفـاق کـړى .کـه قضـاوت
يې په حق وي يا پـه باطـل يـا لپـاره د معطلولـو د قضـاوت پـه حقـه وي يـا پـه
باطل د دوى منظور مرتشي دى.
سرخسي ويلي دي " :الرشوه فى الحکپ و هو حرام" ( )٣رشوت په قضاوت کـې
حرام دى او (فى الحکپ) قيد يې قرينه ده چې د دوى منظور مرتشي دي.
ابن قدامه ويلي دي " :و اما الرشوة فى الحکپ فحرام ب خ ف" يعنې رشوت
په فيصله او حکپ کولو کې بې له خ فه حرام دى.
په مواهب المليل کې راالي دي چې " :يحرم للى القاضى اخـذ الرشـوه فـى
اکحکام يـدفع بوـا حقـا او يشـود بوـا بـاط " ( )١يعنـې د قاضـي لپـاره رشـوت
 .١شيخ طوسي  :المبسو ج ٨
 .٢کنز العرفان .١٣ / ٢٨
 .٣سرخى المبسو ج .٦٧/١٦
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اخي ســتل حــرام دي چــې د هغــه پــه توگــه حــق باطــل کــړي يــا باطــل پــه پښــو
ودروي.
د فقواوو له ويناوو څرگنديږي چـې رشـوت اخيسـتل مطلقـاه پـه هـر حـال کـې
حرام دى .که په حق حکپ وکړي که په باطل پـه نفـع د رشـوت ورکـوونکي وي
او که د هغه په ضرر وي چې د قاضـي پـه حکـپ کـې اثـر وکـړي او کـه يـې ونـه
کړي دا و د رشوت دويپ رکن چې څه نا څه شرو شـو .اوې د رشـوت د دريـپ
رکن بيانول مخې ته راځي.
د رشوت دريپ رکن (راي

):

د رشوت دريپ رکن (راي ) يعنـې هغـه د راشـي او مرتشـي تـرمنم واسـطه واک
دى چې د احاديثو په روايتو کې (الماشي بينوما) او په (بينوما يمشـي) سـره
ياد شوى دى.
په مممع البحرين کې راالي دي چې "السالي بينوما يزيد لوذا و يستنق
لوذا و هو الراي "

()٢

يعنې څوک چې د رشوت ورکوونکي او رشوت اخيستونکي تـرمنم هانـد او
هڅه کوي چې د رشوت پيسې زياتې او کمې کړي هغه ته (راي ) وايي.
پـــه لســـان العـــرب کـــې راالـــي دي " :الـ ـراي
المرتشــى" ( )٣يعنــې رايــ

الـــذى يسـ ـعى بـــين الراشـــى و

هغــه دى چــې د رشــوت ورکــوونکي او رشــوت

 .١مواهب المليل ج .١١5 / ٨
 .٢مممع البحرين ج .١٨٤ / ١
 .٣ابن منظور لسان العرب ج .٣٢٢/١٤
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اخي ستونکي تـرمنم مصـالحه کـوي چـې د رشـوت پـه انـدازه کـې د يـو او بـل
توافق راولي.
زمحشــرى ويلــي دي " :والمــراد بــالراي
المرتشى کنه يري

هاهنــا الــذى يســعى بــين الراشــى و

هذا من مـال هـذا" ( )١يعنـې رايـ

راشــي او مرتشــي تــرمنم پــه ت ـ

هغـه څـوک دى چـې د

کــې وي چــې د راشــي د مــال مرتشــي تــه

رشوت ورکوي.
څرن ه چـې رشـوت بـد او د ټـولنې لـه کراېړنـو المـالو ځينـې دى او ايـر لـه
شرلي نوې په لقـل او لـرف کـې يـې هـپ قباحـت روښـانه دى د هغـو لـام ن
هاند کوي هغه (رشوت ورکول) پټ وساتي او د لېـدونکو لـه سـترگو يـې لـرج
گوښه سرته ورسوي له دج امله يو شمېر افراد د واسطې په لنـوان د راشـي
او مرتشي ترمنم د ارتباطي پلـه پـه څېـر فعاليـت کـوي .لـومړى د افـرادو او د
هغوى د مشک تو پېژ ندنه کوي او طرفين يو له بل نه ترې او وهمـه لـري لـه
دج امله د رشوت په برخه کې وارد روايتونه سربېره په رشوت ورکـوونکي او
رشوت اخستونکي د هغوى ترمنم واسطه باندج هپ چې لعنت ويل شوى دى
معلوميږي چې دا هپ يو حرام کار دى گناه ده او ټول احاديـث چـې د رشـوت
ورکوونکي او د رشوت اخستونکي په باره کې راالي د هغو ترمنم د واسطو
لپاره هـپ دي ځکـه چـې درج واره د رشـوت پـه کـار کـې يـو بـل سـره همکـاري
کوي او هر يو د خپل نق

په اندازه په دج ستره گناه کې شريک دى.

 .١زمحشرى الفا ق فى اريب الحديث ج .٦٠ / ٢
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د رشوت څلورم رکن د رشوت مال :
د رشوت څلورم رکن د رشوت مال دى چې رشوت ورکوونکى يې خپل باطـل
مقصود ته د رسـېدو لپـاره يـې رشـوت اخيسـتونکي تـه ورکـوي .پـه دج برخـه
کې چې څه د بحث ور دى دا دى :
آيا هغه څه چې رشوت ورکوونکى يې د رشوت پـه ورکولـو کې تـه راوري د
رشوت لنوان کندج راځي که نه؟ مث ه څـوک چـې قاضـي تـه رشـوت ورکـړي
چې پـه نفـع يـې حکـپ وکـړي او لـه دج کملـه دج رشـوت يـوه انـدازه پيسـو ده
پورج تعلق وموند اي ا داه پيسې حرامې دي که نه؟ دا مسئله که څـه هـپ فقـه
کې مطرو شوج نه ده خو ځواب کې يې بايد وويل شي  :دج مسئله کـې کـه د
راشي په نفع په باطله توگه حکـپ وشـي او د بـل حـق تصـاحب کـړي بايـد چـې
حرام وبلل شي؛ ځکه چې لـدوان ها د ايـر پـه مـال کـې تصـرف کـوي او داسـې
تصرف د اير په مال کې په باطـل د مـال خـورل دي چـې د دج مبـارک آيـت لـه
مخې "ک تاکلوا اموالکپ بينکپ بالباطل" خپل مالونـه پـه خپلـو منځـو کـې پـه
باطله مه خورئ .ځکه چې نوي ترج شوج ده.
له پورتنيو اکر شويومبارکو آياتو او سپېڅلو احاديثو او د اسـ مي امـت لـه
اجماع او معقولو دکيلو څرگنديږي چې د رشوت خورلو مسئله په اس م کې
دومره بده او قبيحه ده چې د کبيره گنـاهو پـه لـړ کـې ځـاى نيسـي؛ نـو لـه دج
کرج که په نوم د هديه تعارف حق الزحمه د پښو کرايه انعـام او داسـې پـه
نــورو نومــو لــه کــوم څيــز اســتفاده وشــي هغــه هــپ رشــوت بلــل شــوى چــې پــه

رشوت او قضاوت

اولوونکو لبارتو او لناوينو د رشوت په ماهيت کې تغيير نه راځـي پـه هـر
صـــورت لـــه دج کرج چـــې پيســـې يـــا کـــوم څيـــز اخســـتل کيـــږي حرامـــې او
نامشرولې دي.
رشوت ورکول او رشوت اخيستل د اجتمالي لدالت موپ مـانع کـوونکى دى
او قانون ماتونه منځت ه راولي او منحرف خلـک د خپلـو شـومو هيلـو د ترسـره
کولــو لپــاره د رشــوت پــه توگــه قــانون مــاتوي .نــو هــر څــوک د رشــوت قباحــت
باندج پوهيږي له دج امله د لقل او نقل په مقتضى د هر سالپ لقـل څېښـتن
متقي انسان د رشوت له داسې موپ خطر ځان ژاوري او ممادله ورسره کوي
دا ځکـه چــې د رشــو ت پـه بـ اختــه کســان د خـداى تعــالى د قوــر اضــب او
لعنت مورد گرځي دنيا کې يې داه بې تربيه گي امکـان لـري چـې نسـل کـې
يې هپ پيدا شي او په آخرت کې به په ډول ډول لذابونو وکړول شي .دا ځکـه
چې د چا په وينه اوښه او پوستکي کې حرام مال گډ شي پـه معنـوي بـدني
او روحــي روزنــه کــې يــې بــدج اايــزج کــوي او د انســانيت لــه کرج بــې کرج
کيږي اوښه پوستکى او هډوکي يې له حرامو جوريږي او د چـا وجـود چـې
له حرامو جور وي معنويت او ښو اخ قو ته تمايل نه ښيي .لکه چـې پېغمبـر
صلى اهلل لليه وسلپ فرمايلي دي " :کل لحپ نبت لن الحرام فالنار اولى به"
ي عنې هره اوښه چې له حرامو جوره وي اور ورته اوره دى.

 .١مودى تراقى جامع السعادات ج .١٦٦-١٦5/٢
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د رشوت په توگه ټولنيز نظام گډوډيږي د اقتصاد سالپ بنيادونه او د ټـولنې
ټين ې اريکې سستوي بـدج او ناکـاره اريکـي د الـت خـوار

ظلـپ چـل

فريب روحيات رواجوي.
څرن ه چې رشوت شريعت کې حـرام دى .شـرلاه يـې حـ ل گڼـل سـړى کفـر تـه
باسي نو رشوت چې داسې يو ناوره او کراېـړن کـار دى چـې د حـ ل گڼلـو
په صورت کې يې مرتکب کافر کيږي کزم دي چې پـه کلکـه تـرج ډډه او ځـان
ژاورنه وشي او ټين ې تقوى ته مخ وارول شي.

د رشوت مالکيت او ضمان :
څرن ــه چــې د رشــوت مــال حــرام دى لــه دج کبلــه يــې د رشــوت اخيســتونکي
مالکيت په کې نـه صـحيح کيـږي .بنـاء پـر دج رشـوت اخيسـتونکى مکلـف او
موظـــف دى چـــې هغـــه د رشـــوت مـــال بېرتـــه خپـــل خاونـــد (مالـــک) رشـــوت
ورکوونکي ته ورکړي او که د رشوت لين مال تلـف شـوى وي کـه مثلـي وي د
هغه مثل دج ورکړي او که قيمتي وي د هغه قيمت دج رشوت ورکـوونکي تـه
ورکړي په هر حال رشوت اخيستونکي باندج واجـب دي چـې د رشـوت مـال
خپل څېښتن تـه بېرتـه ورکـړي؛ ځکـه چـې د رشـوت د مـال ملکيـت د هغـه لـه
څېښتن (رشوت ورکوونکي) سره پاتې دى.
نـو پــه حــرام څيــز چـې د ايــر کې مســتقر شــي د "للـي اليــد مــا احــدر حتــى
تودى" قالدج له مخې يې ضامن دى.

رشوت او قضاوت

ابــن قدامــه ليکلــي دي " :فــااا ارتشــى الحــاکپ او قبــل هديــة لــيس لــه قبولوــا
فعليوــا ردهــا الــى اربابوــا" ( )١کــه حــاکپ او قاضــي رشــوت واخلــي او يــا هديــه
قبوله کړي هغه رشوت او هديه دج خپل څېښتن ته رد کړي د دج لپاره چـې
دا مال يې په ناحقه او بې له شرلې مموز اخيسـتى دى .همدارن ـه د (العقـود
تابعة المقصود) يعنې لقدونه د مقصود تابع دي نو که څوک له کوم لقد لکه
(هبه) فاسد او اير شرلي قصد ولري داه لقد يې هـپ فاسـد دى لـه دج املـه
که د معاملې دواره خوا د لقد د خپلې معنى قصـدونه لـري بلکـې لـه لفـظ د
بلې معنا قصد ولري يا ايماب او قبول د هزل او شوخۍ په قصد وکـړي .داـه
معامله حقيقت نه پيدا کوي نوکه معامله د کوم حرام کار متضمنه وي لکه د
ان ــورو بيــع د مس ـ کرو مشــروباتو جورولــو پــه قصــد داــه معاملــه باطلــه او
حرامه ده ځکه چې له معاملې د حرام فعل قصد شوى دى.
نو لقود چې د هبه وقـف بيـع لاريـت او  ...پـه لفـظ د رشـوت ورکولـو پـه
قصد اجرا شي يو هپ د دج لقودو حقيقت نه پيدا کوي .لـه دج املـه د رشـوت
مــــال د هغــــه د څېښــــتن (راشــــي) پــــه ملکيــــت کــــې بــــاقي دى او رشــــوت
اخيستونکى چې د چا مال مث ه د هبه پـه لنـوان قـب

او اخيسـتى وي بايـد

هغه خپل څېښتن ته بېرته ورکړي او که هغه يې تلـف کـړى وي د هغـه مثـل يـا
قيمت دج ورکړي بناء پر دج که د چا له خوا رشوت د هبه بيع وقف يا بل څه
په نوم واقع شي بيا يې هپ خاوند ته په بېرته ورکولو ملزم دى.

 .١جواهر الک م ج .١٣١/٤

رشوت او قضاوت

د محاباتي بيع په ترڅ کې رشوت :
محابات د (حبو) له مادج د هديه تحفه سواات ډالۍ د طرفينو لطا او د
ورکړج معنا لري او يو له مشتقاتو يې د (حبون) گړه ده چې فقوـي اصـط و
کې د گوتې سالت (گړ ) او داسې د بل څيز معنا پورج اختصا
پس له مرگ يې مشر زوي پورج اختصا

لـري چـې

مومي.

او محابـاتي بيــع هغـه ده چــې  :څـوک يــو څيـز لــه خپـل اصــلي قيمـت پــه کــپ
قيمت وپلوري يا يې واخلي چې په مقابل کې يې هغه خپل مورد نظر هدف
ته ورسيږي نو که محاباتي بيع د رشوت په قصد وي څرن ـه چـې حـرام اثـر
پرج مرتب شوى وي ځکه هغه بيع باطله وي .لکه د لـس زرو افغـانيو قيمـت
واک څيز چې په قاضي يا په بل کارمند په پنځه زره افغـانۍ وپلـورل شـي
چې له دج کرج د هغه رضايت ترکسه کړي او په نفع يې حکپ ورکړي يا يې
بل کار سرته ورسوي .څرن ه چـې دا ډول معاملـه د رشـوت پـه قصـد سـرته
رسېدلې وي باطله ده ځکه چې قصد د لقد اصلي رکـن دى او څرن ـه چـې
قصد په دا ډول معاملو کې د حرام هدف لپـاره وي معاملـه هـپ حرامـوي او
دا چې د معاملې قصد حقيقت نه وي موندلى اص ه معامله نه وي شوج نو
فقوا دا ډول بيع حرامې باطلې او د رشوت له مصاديقو گڼي ليکلي يې دي :
" و مما يعـد مـن الرشـوة او يلحـق بوـا المعاملـة المشـتملة للـى المحابـاة"

()١

يعنې له هغه څيزو چې رشـوت گڼـل کيـږي يـا پـه رشـوت پـورج ملحـق کيـږي
 .١شيخ مرتضى المکاسب

٣١

رشوت او قضاوت

محاباتي معامله ده دوى ويلي دي که محابـات پـه دج قصـد اجـرا شـي چـې
قاضي د ده په نفع حکپ وکړي يا داسې بل شر يـې د لقـد پـه ضـمن کـې نظـر
کــې نيــولى وي هغــه رشــوت او حــرام دى؛ او ســربېره پــر دج چــې حــرام دى
فاســد هــپ دى چــې تمليــک او تملــک پــه کــې نــه راځــي پــه هغــه منصوصــي
دکيلو چې د راشي په ملکيت کې د رشوت د مال په بقا دکلت کـوي دا ډول
معاملې باطلې دي.

()١

د فقه په کتاب القضاء کې راالي دي  :چې په دج معامله کې هدف د قاضي د
نظر جلبول دي چې د حکپ په صادرولو کې د ده نفع په نظر کې ونيسي او هر
لقــد چــې قصــد يــې د حکــپ پــه صــادرولو کــې د قاضــي د توجــه جلبــول وي د
رشوت له اقسامو گڼل کيږي.

()٢

 .١جواهر الک م ج .١٤٩ / ٢٢
 . ٢سيد لبدالکريپ موسوي اردبيلي فقه القضاء انتشارات مکتب اکل م اکس مى
.٣٤٦

-٣٤5

رشوت او قضاوت

په محاباتي بيع کې د اهل سنت د فقواوو نظر:
ابــن قدامــه ويلــي دي " :ک ينبغ ـي لقاضــي ان يتــول البيــع و الشــراء بنفســه"

()١

قاضي ته نه ښايي چې په خپله پلورل او رانيول وکړي په دج دکيلو.
 _١پېغمبر صلى اهلل لليه وسلپ فرمـايلي دي " :مـا لـدل و ال اتمرفـى رليتـه
ابدا" يعنې اس مي والي او حاکپ چې په خپله رليـت سـره پلـورل او رانيـول
کوي هيڅکله يې لدالت نه دى کړى.
 _٢دى (قاضي) خلک پېژني او محاباتي بيع ورسره کوي.
 _٣قاضي د خلکو له خدمت وځـي قاضـي بايـد د قضـا ځـاى تـه اول وخـت کـې
ورشي د خلکو مشک تو ته رسېدنه وکړي نه دا چې په معـاملو او نـورو کـارو
پسې وي لکه چې ابوبکر رضي اهلل لنه تصميپ ونيو چې د معاملو لپاره بـازار
ته وکر شي .اصحابو ورته وويل :دا کار تا د خلکو له کار کولو وباسي .ده ورته
وويــل :نشــپ کــوکى چــې ليــال مــې بــې مصــرفه پريــږدم او ضــايع يــې کــړم .نــو
اصحابو رضي اهلل لنوپ ورته له بيت المال مصرف وټاکه نو دج له معاملو کولو
منصرف شو.

()٢

 _ ٤لــه امــام ابوحنيفــه رحمــة اهلل لليــه نقــل شــوي دي چــې قاضــي تــه معاملــه
مکــروه ده .د پلورلــو او رانيولــو لپــاره دج وکيــل ونيســي .ځکــه چــې خلــک

 .١المغنى ج ١١

.٤٣٩

.٢همداه مرجع المغني ج ١١

.٤٣٩

رشوت او قضاوت

قاضي وگـوري هغـه پېژنـي .پـه همااـه دليـل د ابـوبکر رضـي اهلل لنـه معاملـه
ورسره کوي.

 .١المغني ج ١١

()١

.١٣٦

رشوت او قضاوت

د رشوت ډولونه :
رشوت دوه ډوله دى يو مالي او بل اير مالي :
مالي رشوت  :مالي رشوت هغه دى چې يو لين شى پـه رشـوت ورکـړل شـي
چــې تفصــيل يــې پورتــه مبــاحثو کــې مفصــل يــاد شــو او ايــر مــالي رشــوت پــه
کندج ډول بيانوو:

اير مالي رشوت :
رشوت په مال پـورج منحصـر نـه دى بلکـې ايـر مـالي المـال لکـه اقـوال هـپ
رشوت کېدکى شي .د مثال په ډول څوک چې د قاضي د نظر د جلبولو لپاره د
هغه ستاينه کـوي تکـريپ او تعظـيپ يـې کـوي يـا يـې پـه نفـع خبـرج او تبليـغ
کوي دا څيزونه حرام دي يا يـې کارونـه کـوي .مـا يحتـاج يـې کـور تـه اخلـي
موټر يې ترميمـوي ...دا ټـول پـه رشـ وت کـې راځـي لـه دج کبلـه محقـق يـزدي
ويلي دي  :رشوت کله مال وي لکه لين او منفعت او کله د قاضي لپـاره لمـل
وي لکه د کپړو جـورول د کـور المـار او کلـه قـول وي لکـه سـتاينه او مـدو
چې زره يې ځا ن ته راواروي او په نفع يې حکـپ وکـړي او کلـه فعـل وي چـې د
قاضي ما يحتاج پوره کړي چې دا ټول حرام دي.

()١

د اهل سنت او جمالت له نظره د اير مال رشوت :
په اهل سنت او جمالت کې هپ اير مالي رشوت حرام گڼل شوى دى.

 .١شوکاني نيل اکوطار بېروت  ١٩٧٣ج .٢٦٢/5

رشوت او قضاوت

شوکاني ويلي دي :په اس م کې هر څيز چې فايده ولري مـال وي کـه منفعـت
يا کار چې د رشوت په قصد وي حرام دى پيسې وي کـه جـامې لکـه چـې د
خيب ر يووديانو لبداهلل رواحه ته پېشنواد کړى و او که خـوراکي څيزونـه وي
لکه چې د مڼـې تعـارف لمـر بـن لبـدالعزيز تـه شـوى و او همدارن ـه هديـه
قرض لاريت چې د رشوت په نيت وي يعنې چې کومه ورځ به قاضي يـا بـل
کارمند ده سره په ناحقه مرسته وکړي دا رشوت او حرام دى )١( .همدارن ـه پـه
همــدج کتــاب مممــع البحــرين کــې راالــي دي چــې " :مــا يعطيــه الشــخ
الحاکپ وايره ليحکپ له و يحمل للى ما يريد" ( )٢يعنې رشوت هغه څيـز دى
چې فرد يې حاکپ يا بل کارمند ته ورکوي چې په نفع يـې حکـپ وکـړي يـا د ده
په ميل لمل وکړي دلته د (وايره) لفظ نه لموميـت څرگنـديږي .يعنـې چـې
اير له قاضي بل چـا تـه رشـوت ورکـول هـپ رشـوت او حـرام دي او د (و يحملـه
للى ما يريد) جملې نه معلوميږي چې اير له قضاوت نورو امـورو کـې هـپ د
مال ورکړه رشوت دى.
ابن اثير د رشوت په برخه کې ويلي دي " :الوصله الى الحاجة بالمصـانعة"

()٣

يعنــې رشــوت هغــه دى چــې څــوک د يــو شــي پــه ورکولــو خپلــې اوښــتنې تــه
ورسـېږي دى تعريـف کـې هــپ د قاضـي قضـاوت او د نـورو ادارو او مبسســو
کړنې شاملې دي.
 .١فخر الدين مممع البحرين ج .١٨٤ / ١
 .٢قيوى مصباو المنير ج ٢٢٦ / ١
 .٣زمحشرى الفايق فى اريب الحديث ج .٤٠ / ٢

رشوت او قضاوت

ثاني شويد ويلي دي  " :انفـق المسـلمون للـى تحـريپ الرشـوة للـى القاضـى و
العامل" ( )١يعنې ټول مسلمانان د رشوت په تحريپ قاضـي او لامـل تـه اتفـاق
لري د رشوت دا ه حرمت چـې د قاضـي لپـاره دى همـدا ډول د هـر کـار سـند
لپاره هپ دى.

هديه (د هديې مقصد او ډولونه) :
د هديه پېژندل گلوي :
هديـــه (ســـواات ډالـــۍ) :د مينـــې او لـــورونې د ايمـــادولو او د گرانښـــت د
څرگندولو لپاره چې خلک يو بل ته کوم څيز ورکوي هغه ته هديـه (بخشـ
سواات ډالۍ) وايي  :خو که څوک هديه قاضـي باطـل مقصـود تـه د رسـېدو
لپاره قاضي ته ورکـړي دج برخـه کـې امـام صـادق لـه پېغمبـر صـلى اهلل لليـه
وسلپ داسې روايت رانقل کړى دى :
"الوـدايا للـى ث ثـة اوجـه  :هديـة مکافـات و هديـة مصـانعة و هديـة هلل لــز و
جل" ( )٢يعنې هديه درج صورته لري .يوه د انعـام او سـواات پـه صـورت بلـه
هديه د رشوت په صورت درييمه هديه د خداى تعالى لپاره.
 _١د مکافات هديه  :له امام صادق رحمة اهلل لليه روايت دى چې نبي صـلى
اهلل لليــه وســلپ فرمــايلي دي " :نوــادوا و تحــابوا" ( )٣يعنــې يــو بــل تــه هــديې
ورکـړئ چـې مينــې مـو زيــاتې شـي او ابـن لســاکر لـه لا شــه رضـي اهلل لنوــا
 .١نيل اکوطارج .٢٦٨ / ٤
 .٢کنزل العمال ج .١١٠/٦
 .٣کنز العمال ج .١١٦ / ٦

رشوت او قضاوت

روايت کړى دى چې رسول اهلل صلى اهلل لليـه وسـلپ فرمـايلي دي " :توـادوا
تزدادوا حبا" ( )١يو بل ته هديې ورکړئ چې يو بل بانـدج مـو گرانښـت زيـات
شي.
 _ ٢د مصــانعې هديــه  :يعنــې د طرفينــو ســاز

د يــوه داســې باطــل کــار تــه د

رسېدو په قصد چې قانوني ممانعت ولري .د رشوت په صورت سرته رسېږي
او (فرهن

نوين) مصانعه د رشوت په معنا ترجمه کـړى ده ځکـه چـې دا ډول

هديه د رشوت شبيه يا په خپله رشوت دى چې صورت يـې پـه نـوم کـې يـو لـه
بله توپير لري خو د نوم تغيير د ماهيت په تغيير کـې د اشـياوو او د هغـو پـه
احکامو کې به تاثير نه لري.
دا ډول هديې په مرکزو مبسسـو سـازمانو کـې چـې حکـومتي مسـبليتونه
لري په هغو کې سرته رسيږي د دج ډول هديې په برخـه کـې لـه نبـي صـلى اهلل
لليه وسلپ روايتونه رانقل شوي دي چې له هغې جملې "هدية اکمراء الول"
( )٢يعنــې امرانــو تــه هديــه ورکــول خيانــت دى او "و هــدايا العمــال س ـحت"

()٣

د دولت کارمندانو ته هديه ورکول حرام دي او "هـدايا العمـال حـرام کلوـا"

()٤

يعنې هغه هديې چې د دولت کارمندانو ته ورکول کيږي ټولې حرامې دي .د

 .١کنز العمال ج .٢٢٦ / ٢
 .٢جواهر الک م ج .١٤٧ / ٢٢
 .٣کنزل العمال ج .١١٦ / ٦
 .٤بيوقي سنن کبرى ج .١٣٨ / ١٠

رشوت او قضاوت

داو روايتونـو پـه اسـاې فقوـاوو پـه دا ډول هديـه د حرمـت حکـپ کـړى دى او
لموماه هغه رشوت يا د رشوت حکپ کې بولي.
ل ه حضرت للي رضي اهلل لنـه روايـت دى چـې " :اخـذ اکمـر الوديـة سـحت و
قبول القاضى الرشوه کفر" ( )١يعنې امرانو ته هديه اخستل حرام دي او قاضي
ته د رشوت قبلول کفر دى.

د رشوت او مصانعې توپير :
رشوت يـو ډول معاملـه او قـرارداد دى چـې د راشـي او مرتشـي تـرمنم چـې
راشي د رشوت په ورکولو قرارداد کوي او مرتشي (قاضي يا لامل) به د هغـه
په نفع حکپ کوي او باطل کار کوي .او مصانعه هديـه کـې قـرارداد نـه وي خـو
اصلي هدف يې دا وي چې د قاضي يا لامـل توجـه ځـان تـه مايلـه کـړي چـې
خپل باطل منظور ته ورسېږي.

()٢

فقوــاوو مصــانعه هديــه حرامــه او د رشــوت پــه حکــپ کــې گڼلــې ده ځکــه چــې
منظور يې په کې د قاضي دتوجه جلبول وي چې د هغه په نفع حکپ وکړي.
پــه فــتح البــاري کــې راالــي دي چــې " :الــذين يوــدي ک يخلــوا ان يقصــدون
المودي اليه اولونه او ماله" يعنې څوک چې هديه ورکوي داه درج هدفونه
لري :
 _١چې هغه ځان ته دوست کړي.

 .١کنز العمال ج .١١٢ / ٦
 .٢مسالک اکفوام ج .٤٠٦ / ٢

رشوت او قضاوت

 _٢کومک او مسالدت ورسره وکړي.
 _٣يا اواري د همدج هديې په مقابل کې ک زيات مال په کې راوري نو اوره
هديه همااه لومړى ډول ده چې د مسلمانانو په منم کـې دوسـتي پيـدا شـي
او دريپ ډول هديه جايزه ده او دوه يپ قسپ هديه پر دوه ډوله ده :
 _١چې هديـه د کومـک پـه اطالـت او د ثـواب کـار پـه قصـد وي دا مسـتحب
ده.

()١

قدامه ويلي دي " :هو ک يقبل هدية کن الودية يقصد بوا فى المغالب استعانة
قلبه ليعتنى به فى الحکپ فتنبه الرشوه" ( )٢يعنې قاضـي نـه شـي کـوکى چـې
هديه قبوله کړي؛ ځکه چې له هغو يې قصد دا وي چې د قاضي زره پـه کې
راوري چې د ده په نفع حکپ وکړي او دا د رشوت اوندج ده.
او مســروق رحمــه اهلل ويلــي دي " :ااا قبــل القاضــي الوديــة اکــل الســحت"

()٣

يعنې که قاضي هديه قبوله کړي حرام يې خورلي دي او که چا مخکې له قضـا
هديه ورکولـه وروسـته لـه قضـا هـپ هغـه قبلـولې شـي خـو اـوره دا ده چـې لـه
تومت ساتلو لپاره هديه قبوله نه کړي چې د رشوت خورلو له تومت پـه امـان
پاتې شي .له امام ابوحنيفه رحمة اهلل تعالى لليه او له يارانو يـې روايـت دى
چې :قاضي ته به اکر شويو اوصافو د هديې قبلول مکروه دي نه حرام.

 .١فتح الباري فى شرو صحيح البخارى ج .١٣٩ / 5
 .٢المغني و شرو الکبير ج .٢٣٧ / ١١
 .٣المغنى و شرو الکبير ج .٤٣٧ / ١١

رشوت او قضاوت

او په مواهب الخليل کې راالي دي چـې :للمـاء د هـديې قبلولـو پـه کراهـت کـې
اخت ف نه لري او دا د امام مالک رحمة اهلل لليه نظر هپ دى.
همــدج کتــاب کــې راالــي دي چــې " :ک يحــوز لوــپ قبــول الوديــة مــن احــد
الحضمين مادامت الحکومة مـا بينومـا" ( )١يعنـې قضـاتو او کارمنـدانو تـه د
دلوى له دوارو خواوو د هي ا هديه جواز نه لري چې دلوى يې ورسره دا ره
او دوران کندج وي؛ ځکه چې دا همااه رشوت دى.
ابن ابي الحديد نقل کـړى دى چـې يـوه سـړى حضـرت لمـر رضـي اهلل لنـه تـه
هميشه د څلور کلنې اوښې ورون د هديې په ډول وروور خو يو وخت چـې لـه
داه سړي سره د چا دلوى ورته رااله مقابل سړي ورتـه وويـل  :زمـونږ تـرمنم
داسې فيصله وکړه چې د اوښې ورون دج جدا کاوه .لمر رضي اهلل لنه ويلي
دي له هغې ورځې وروسته همېشـه د لـدل پـه برخـه کـې شـکمن وم ترڅـو چـې
وويريدم خپلو ټولو کارمندانو ته مې وليکل چې  :هديه مه قبلوئ چې هديه
تاسو ته همااه رشوت دى .پس له هغه مې د هي ا هديه قبوله نه کړه.

په قضاوت اجره اخيستل :
شيخ پ ه نوايه کې ويلي دي  :اوره دا ده چې په ټولو صورتونو کې دج قاضي
د اجرج له اخستلو څخه ځان وساتي.

 .١مواهب المليل ج .١١٣ / ٨
 .٢طوسي نوايه رقپ چاپ

.٣٦٧

()٢

رشوت او قضاوت

او جواهر کې راالي دي "و التحقيق لـدم جـواز اخـذ العـوض منـه مطلقـاه"

()١

يعنــې تحقيــ ق دا دى چــې د قضــاوت اجــره اخســتل لــه متخاصــمينو يــا لــه
دريم ـړي پـه لينـي او کفـايي هـر ډول قضـاوتو کـې محتـاج وي او کـه نــه وي
جواز نه لري؛ ځکه چې قضاوت الوي منصب دى او په هغه کې اجره اخسـتل
جواز نه لري " قل ک اسئلکپ لليه اجراه اک المـبدة فـى القربـى" ( )٢يعنـې ووايـه
اى پېغمبره! چې د نبوت اجر له تاسې نه نه اوارم اير لـه دوسـتۍ د کـورنۍ
مې او قضاوت يو له امورو د پېغمبر دى.
په حدايق کې راالي دي چې "واکصح المنـع مطلقـاه اک مـن بيـت المـال للـى
جوة اکرتزاق" ( )٣يعنې صحيح دا ده چې په فيصـلو د اجـرت اخيسـتل مطلـق
ممنوع دي يعنې که له سلطان وي او که له متخاصمينو هو که له سلطان ځنې
دمصرف لپاره وي اشکال نه لري.
ځينې للماوو لکه ل مه حلي ويلي دي چې که قاضي د امام له طرفه وټاکل
شـي او قاضـي تمکـن او انـي وي اجـرت اخيسـتل پـه قضـاوت ورتـه جـواز نـه
لري خو که قاضي محتاج وي اقرب دا ده چې د اجرج اخيستل ورته مکـروه
دي.

د قاضي د ارتزاق تعريف :

 .١جواهر الک م ج .١١٢ / ٢٢
 .٢شورى .٢٣ /
 .٣الحدا ق الناصره ج .٤١٦ / ١٨

رشوت او قضاوت

پـه مفتـاو الکرامـه کـې راالـي دي چـې " :والمـراد بـاالرزق مـا کـان مـن بيـت
المال من المصالح منوطاه بنظر الحاکپ" ( )١يعنې رزق لبارت له هغه څيـز دى
چې اس مي حاکپ يې له بيت المال نه د مصالحو لپاره ل وي چې اندازه يـې
د حاکپ په نظر پورج اره لري.
ثـاني شــويد ويلــي دي " :امـا اکرتــزاق فمنــو بنظـر الحــاکپ ک يقــدر بقــدر"

()٢

يعنې ارتزاق د حاکپ په نظر پورج اره لري ټاکلى مقدار او اندازه نه لري.

د اجورج او رزق (تنخوا) توپير:
د اجورج او رزق ترمنم توپيرونه په کندج ډول دي :
 _١اجرت هغه مال ته وايي چې د يوه کار د اجرا کولو لپاره ورکـول کيـږي او
د رزق (تنخوا) په مقابل کې د کوم لمل اجرا کول شر نه وي.
 _ ٢رزق د حاکپ نظر پورج اره لري او اجرت د معاملې طرفينو پورج اره لري.
 _ ٣اجرت معموکه د لقد د صيغې له اجرا سره وي او رزق (تنخوا) سـره د لقـد
صيغه نه وي.
 _٤ارتزاق له بيت المال تامينيږي او اجرت له شخصي مال ورکول کيږي.
 _5په رزق کې نياز او احتياج د مرتزق شر دى خو اجرت داسې نه دى.

د قاضي د ارتزاق حکپ :

.١حسينى لاملى مفتاو الکرامه ج .٩٧ / ٤
مسالک اکفوام ج .٨٤ / ٣

رشوت او قضاوت

د قاضــي د ارتــزاق د جــواز پــه برخــه کــې د اس ـ م د ټولــو للمــاووترمنم کــوم
اخــت ف نشــته .طوســي پــه مبســو کــې د قاضــي د ارتــزاق د جــواز دليــل د
للماوو اجمـاع ښـودلې ده او ويلـي يـې دي چـې  :بيـت المـال د مسـلمانانو د
مصالحو لپـاره دى او قضـاوت د مصـالحو لـه جملـې نـه چـې د هغـو لـه ډيـرو
ضروري امـورو ځينـ ې دى ځکـه چـې د هغـې پـه وسـيله دلـوى گـانې پـاى تـه
رسيږي او د خلکو حقوق ورکول کيږي مظلوم سره مرسته کيږي او ظالپ دفع
کيږي.
جواهر کې راالي دي  :که د قاضي ارتزاق د حکپ په لوض کې نـه وي بلکـې
د ده د ژوند د ارتياوو د پوره کېدو لپاره وي بيا کوم اشکال نه لري.
او په تحرير الوسيله کې راالي دي چې  :پر چا چې قضاوت واجب ليني نه
وي د ده لپاره له بيت المال ارتزاق شـته دى او کـه د چـا لپـاره قضـاوت واجـب
ليني وي د قاضي د احتياج په صـورت کـې د ده ارتـزاق لـه بيـت المـال جـا ز
دى او د قاضي د انا او لدم احتياج په صورت کې له اشکال خالي نه دى که
څه هپ اقوي لورى يې د ارتزاق جواز دى.
نو د قاضي د فقر په صـورت کـې چـې قضـاوت ورتـه متعـين وي او کـه نـه وي
ارتزاق يې له بيت المال جواز لري او ويلـي يـې دي " :فالظـاهر جـواز اکرتـزاق
مع الفقر مطلقاه سواء تعين لليـه القضـاء ام ک" ( )١يعنـې محتـاج قاضـي تـه پـه

 .١محمد حسن کتاب القضاء

.٢٦

رشوت او قضاوت

ظاهره له بيت المال ارتزاق جواز لري قضاوت ورته متعين وي او کـه نـه وي.
په دج دليل:
قاضي د مسلمانانو په امورواو مصالحو همـت کـوي او د بيـت المـال ل ښـت
اصوکه د مسلمانانو د مصالحو لپاره دى لکه قضاء د قرآن تعليپ ااان او ...
نور که شارع له بيت المال د ارتزاق جـواز ورنـه کـړي قاضـي پـه لصـر او حـرج
لتاريږي او په اس م کې کوم حکپ چـې د لسـر او حـرج موجـب شـى نشـته او
سربېره پر دج د لطف له مخې پـه شـارع مقـدې کزم دى چـې د ارتـزاق اجـازه
ورکړي که نه امکان لري چې قاضي د تن

کسـۍ کملـه کې پـه رشـوت او

اجرت اخي ستلو پورج کړي او د امير المبمنين د مشـوورج مکـاتبې پـه دليـل
چې د اوښ مالک ته يې دسـتور ورکـړى و چـې قضـاتو بانـدج مـالي توسـعه
راولئ چې د رشوت اخيستلو بوانه ورته پيدا نه شي.

رشوت او قضاوت

د اهل سنت فقواوو له نظره د قضاتو ارتزاق :
ابن قدامه په مغني کې راوري دي چې " :يموز للقاضى اخذ الرزق"( )١يعنـې
د قاضي لپاره له بيت المال رزق اخستل جواز لري او اکثـرو لويـانو يـې جـواز
صــحيح گڼلــى لکــه قاضــي شــريح ابــن ســيرين شــافعي او د اهــل للــپ اکثــرو
للماوو.
بل دليل دا چې دويپ خليفه زيد بن ثابت په قضاوت وټاکه .ده ته يـې لـه بيـت
المال مصرف وټاکه او د ده په وخت کې قاضي شـريح تـه لـه بيـت المـال نـه پـه
هره مياشت کې سل درهمـه ټاکـل شـوي وج او کلـه يـې چـې لمـار د کـوفې د
حاکپ په توگه وټاکه او لثمان بن حنيف او ابن مسـعود يـې پـه قضـاوت مقـرر
کړل له بيت المال يې هره ورځ يو مږ (ګوسفند) ورته مصـرف وټاکـه چـې نـيپ
به يې د لمار او نـور نـيپ بـه يـې د لثمـان او ابـن مسـعود وو او کلـه يـې چـې
معاا بن جبل او ابي لبيده شام ته ولېږل هغوى دوارو ته يې وليکل :په خلکو
کې د دوى په څېر صالح خلک قضاوت ته نه پيدا کيـږي .لـه بيـت المـال څخـه
دوى ته کافي مصرف ورکړئ.
په مواهب المليل کې راالي دي " :اما اکرتزاق من بيت المال فان من تعـين
لليه القضاء و هو انى لن اکرتزاق فانه ينوى اخذ العـوض للـى القضـاء"

()٢

يعنې که قاضي ته قضاوت ټاکل شوى وي او دج مصارفو ته ارتيا نـه لـري نـو

 .١المعني و شرو کبير ج .٣٧٦ / ١١
 .٢مواهب المليل ج .١١٣ / ٨

رشوت او قضاوت

د حکپ مقابـل کـې لـوض اخي سـتلو نـه منـع دى څـو مفوـوم د دوى د فرمـودو
داسې دى چې که قاضـي د رزق اخيسـتلو تـه محتـاج وي بايـد رزق اخيسـتل
يې له بيت المال منع نه وي.
شمس الدين سرخس ي له حنفي فقواوو ستر فقيه د قاضي لپاره له بيت المال
ارتزاق جا ز گڼلى او د دوم خليفه لمل يـې بوتـرين او اـوره دليـل بللـى ويلـي
يې دي:
"لن لمر بن الخطاب انه کان يرزق سليمان بـن ربيعـه البـاهلى لـن قضـاء کـل
شور خمس مانة درهپ" ( )١يعنې دوم خليفه سـليمان بـن ربيعـه بـاهلى تـه د ده د
قضاوت لپاره هره مياشت پنځه سوه درهپ لـه بيـت المـال مصـرف ورکـول او د
خليفه دا کار اوره دليل دى پردج چې :
امــام لــه بيــت المــال نــه د قاضــي مصــرف تــامينوي او قاضــي چــې هــر څــومره
سروتمند وي خپل مصرف او د خپل ليال مصرف له بيت المال نه اخيسـت ى
شي هو که د ثروتمند په صورت کې خپل مصرف له بيت المال وانه خلـي د
ده لپاره بوتر او اوره دى په دج دليل چې خداى تعالى فرمايلي دي "و مـن
کــان انيــا فليســتعففه" ( )٢ســربېره پــر دج خپلــه خليفــه لــه بيــت المــال مصــرف
اخي سته لکه چې صحابه وو کرامو اول خليفه ته له بيت الماله مصرف وټاکه
او دوه يپ خليفه هپ له بيت الماله مصرف اخيسته.

 .١سرخسى المبسو ج .١٠٣ / ١٦
 .٢النساء .٦ /

رشوت او قضاوت

د رشوت کراېړن اثرات :
د رشوت خورلو موضوع يـو سـتر افـت دى چـې لـه ډيـرو پخوانيـو زمـانو يـې
نړ کې سرايت کړى او په شدت سره مخ په خپرونه کـې دى د رشـوت خـورل
اجتمالي لدالت له منځه وري قوانين له تطبيق کولو پاتې کوي ظلـپ حـق
تلفي بې لدالتي تبعي

او داسې نور کراېړن کارونه په ټولنه کـې ثبتـوي

او مرتکبين يې په کبيره گناه اخته کوي .له دج امله د اس م سپېڅلى مقـدې
دين رشوت خـورل سـخت ت قبـيح او محکـوم کـړي دي .ځکـه اوې پـه نـړ کـې
داه بد لمل رسوا او تقبيح شوى دى او د هر چا په نظر کـې يـې لـه بـد نـوم نـه
کرکه کيږي .خو د رشوت چلوونکو ناولو گنـاه گـارانو د رشـوت خپرولـو کې
نه دى اخيستى .هغوى د رشوت له بوين نوم تېر شـوي اوې يـې د نـورو نومـو
په ترڅ کې د ځان ا و هپ د بل د اولونې او ټ ۍ په توگـه سـرته رسـوي او هغـه
داســې چــې رشــوت خ ـ ورونکى او رشــوت ورکــوونکى لــه نــورو نومونــو لکــه
هديه سواات ډالۍ تعارف حق الزحمه د حسـاب حـق د کرج کرايـه د
وخت اجوره انعام او داسې نورو گړو او تورو نه استفاده کـوي او ځانونـه پـه
ناپوهۍ کې اچوي .له دج چې هيڅکله په هيڅ صورت د رشـوت د نـوم تغيـر
په نورو اکر شويو ډول نومونو د هغه په ماهيت کې تغيير نه شي راوست ى.
د هديې په برخه کې د "اشعث بن قبس" قصـه د پنـد ور ده چـې د للـي رضـي
اهلل لنه په محکمه کې يې چا سره دلوا لرله نو پر هغه د برياليتوب لپـاره يـې
ر شوت کې د للي رضي اهلل لنه کور ته يو لوښى له خوږج حلوا ډک وروور او

رشوت او قضاوت

نوم يې پرج هديه کېښود نو للي رضـي اهلل لنـه سـخت پـه اوصـه شـو .ويـې
ويل :داه حلوا مې داسې بده رااله لکه مـار چـې پـه کـې کرج يـا زهـر اچـولي
وي .ويلي يې دي چې پوښتنه مې ترج وکړه :دا صله ده که زکات يـا د خـداى
تعالى د رضا لپاره؟ وويل :دا هديـه ده .مـا ورتـه وويـل :تـه اـوارى چـې مـا د
خداى تعالى له دين واروج؟ زما دج په خداى لـوره وي کـه اووه اقليمـه او هـر
هغــه څــه چــې اســمانونو کنــدج دي مــا تــه راکــړج چــې لــه خــداى جــل ج لــه
نافرمــاني وکــړم او د وربشــې پــوټکى د مېــږي لــه خــولې پــه نــاروا ک ـ
هيڅکله به داسې ونه کړم!

کــړم

()١

اس م د دج لپاره چې قاضي په پټه به رشوت لتار نه شـي داسـې کرښـوونه
يې کړج ده چې قاضي ته نه ښايي بازار ته کر شي څو چې د ده په تللو چې
له کوم دکان څه شى اخلي د هغه په نرخونو اثر ونه لويږي او په قضاوت کې د
تحفيف کوونکي طرفداري ونه کړي.
ر شوت لکه چې د مخه هپ اشاره ورته وشوه د اجتمالي لدالت مومه مانع او
د ټــولنې مولکــه نــارواي ده چــې د هغــه پــه توگــه رشــوت چلــوونکى منحــرف
افراد د خپلو چټلو مقاصدو سرته رسولو لپاره په حرام رشوت قانون ماتوي.
څرن ه چې په پټه اجراء کيږي له دج کبله تر اوږدج مودج پورج سـرته رسـيږي
او د ډيــرو مفاســدو لکــه ظلــپ بــې لــدالتي درو

چــل ټ ــي ا ـ او نــورو

گناهو موجب کيږي؛ نو د رشوت دا ډول بـدو تـاثيرونو اچولـو د مخنيـوي او لـه
 .١نو الب اه خطبه  ٢٢٤ترجمۀ دکتور سيد جعفر سويدى د لدالت له ممملې د لسپ کال  ٤٩گڼه
لړم  ١٣٨٧د فضل هلل احسان له دري ليکنې لنډيز او ژباره.

رشوت او قضاوت

منځه ورلو لپـاره هـر لاقـل پـه تعمـق د اينـدج سـنمولو او لـه رشـوت د ب ـې او
رواـــې ټـــولنې جورولـــو پـــه مقصـــد د ج خطرنـــاکې نـــارواۍ مخنيـــوي تـــه پـــه
نصــيحت تبليــغ مســبلو مقــامو تــه پــه اطـ ع ورکولــو نيولــو او داســې نــورو
وسايلو ورودان ي مبارزه او ممادله ورسره وکړي څو د رشوت په امحا لدالت
او قانون مندي په ټولنه کې بېرته ريښې وزالوي وده وکړي او له رشوت خالي
رواه ټولنه وروزل شي.

د رشوت د گناه څېړنه:
د رشـوت او د هغــه لــه مفاســدو گنــاه لــه دوه ارخــو د څېړنــې ور ده .يــو ارخ يــې
شخصــي او فــردي دى چــې مرتکــب يــې د خــداى تعــالى د اوصــې لعنــت او
لضب مورد گرځـي (العيـاا بـاهلل) لکـه چـې پـه اسـ مي معتبـرو منـابعو کـې
راالي دي :
" لعنــة اهلل للــى الراشــي و المرتشــي" يعنــې رشــوت ورکــوونکى او رشــوت
اخي ســتونکى د خــداى تعــالى لــه رحمــت څخــه ليــرج دي او "لعــن رســول اهلل
الراشى و المرتشى" يعنې رسول اهلل صلى اهلل لليه وسلپ رشـوت ورکـوونکي
او رشوت اخيستونکي باندج لعنت کړى دى.
او " الراشى والمرتشى و الماشى بينوما ملعونون" يعنـې رشـوت ورکـوونکى
او رشوت اخيستونکى او هغه څوک چې د دوى ترمنم ځي د خداى تعالى له
رحمت ليرج دي.
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او په نړ

(دنيا) کې به هپ د رشوت له وضعې آثارو پـه امـن کـې نـه وي ځکـه

چې زمونږ د مسلمانانو په گروهه (لقيده) د حرام مال په خورلو چې د انسـان
په وينې اوښې او پوستکي کې گډيږي د انسـان پـه روحـي او معنـوي تربيـه
او روزنه بد اثر کوي او د انسانيت له مسير د انحراف موجب گرځي.
رشــوت د متــوالي نســلونو پــه روزنــه او تربيــه د نــامطلوبې وضــع اثــر کــوي
داســې چــې د هــر انســان نطفــه لــه حــرام مــال جــوره وي اوښــه پوســتکى او
هډوکى يې له حرامو رشد کوي او هغه وجود چې ثمره يې حرام مال وي هغـه
معنويت او اخ قو ته هيڅ تمايل نه لري.
دا ډول انسان د مسخ شوي اونـدج وي چـې لـه خپـل طبعـي او فطـري مسـير
وتلى وي او په خ ف د طبعي مسير يې گـام پورتـه کـړى وي .د دوى پـه برخـه
کې پېغمبر صلى اهلل لليه وسلپ داسې فرمايلي دي:
"کل لحـپ نبـت لـن الحـرام فالنـار اولـى بـه" يعنـې هـره اوښـه چـې لـه حرامـو
ټوکېدلې وي اور ورته ډير مناسب دى او فرمايلي يې دي :
" ان اخــوف مــا اخــاف للــى امتــى مــن بعــدى هــذه المکاســب الحــرام و اشــووه
الخفيه و الربا" د رشوت د گناه د مفاسدو لومړى ارخ چې انفرادي لـورى پـه
کې څېړل کېده په همدج ځاى پاى ته ورسيد.
اوې د رشوت د گناه د مفاسدو په دويپ ارخ چې اجتمالي برخه احتوا کـوي
د هغـې پــه څېړلـو پېــل کــوو .د رشـوت د گنــاه او مفاسـدو د دج ارخ څېړنــه پــه
مراتبو زيات اهميت لري او د رشوت مسئلې ته زياته توجه له همدج ارخه ده
ځکه چې رشـوت د ټـولنيز نظـام رو اقتصـادي بنيادونـه او ټينـ

پيوندونـه
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سستوي د بدو او ناورو اريکو د خورولو او د الـت خـوار

فريـب او ظلـپ

رواجولو موجب کيږي.

د رشوت مخنيوى :
د رشوت د مخنيوي لومړنى لامل د خپلې صفا مسلمانۍ تقوا حيا او شـرم
دى .هر مسلمان په هره دنده کې چې وي او خپله ټيکه ټين ه لقيده او تقوى
ولـــري د پـــر دي مـــال اخيســـتل يـــا تـــرج کومـــه اســـتفاده کـــول حـــرام او د اور
سکروټې گڼي د رشوت ورکوونکي ممبورول په رشوت ورکولو او د هغه لـه
ازار او ښېراوو ډاريږي په ټولنه کې د رشو خور نوم پـه يـادولو شـرمېږي لـه
خپلې للمي اس مي دندج لکه قضا معلمـي څـارنوالي خطابـت  ...يـا لـه
خپلې ب ڼې لکه پ ړ

چپن ږيره يا د خپلې کورنۍ لـه درانـه نـوم لکـه سـيد

پ نــى ځــى پ نــي خېــل پ نــى زوى پ نــي پ ـ ر حيــا ورځــي او لــه ټولــو
مخکې له خپل خداى جل ج له سره ژمنه کوي چې ته رازق يې ته څوک بـې
روز ورکولو نه پريږدى ما به هپ نه وږج کړج او نه تږج او نه به مې حيران او
محتاج کړج بلکې له رشـوت ژاـورنې او تقـوى بـه مـې ک د شـتمنۍ چـاره او
سبب وکړى او که هيڅ رانـه کـړج بيـا هـپ چـې رشـوت دج حـرام کـړى کـه هغـه
وخورم د سزا ور گرځپ او ستا د سزا په دنيا او آخرت کې هـيڅ تـوان نـه لـرم او
هيڅوک يې توان نه شي لرلې؛ نو که روز کې مې کمى راشي ولږه به راشي
او هغه ولږه تېرول د رشوت له سزا راکولو په مراتبو ښه دي نو چـې وږج شـپ
دا ښه دى له د ج چې دنيا کې د رشوت خور نوم ولرم يا ونيول شپ يا بندي يـا
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طرد يا توبيخ شپ او په آخرت ستا لوى اات ته سر ټيټې او په جـزا محکـوم او
په لذابو اخته شپ (استعفراهلل) .زما څېښتنه ته مو له ناروا کړنو وساته د دنيا
او آخرت له لذابو ژاورنـه را پـه برخـه کـړه .رشـوت لمومـ ها دولتـي چـارو کـې
منځته راځي د بې شرم او بې حيا بې تقوا او خداى تعالى نه د نه ويريدونکو
لپاره د دولت له خوا څو کړنې په کار دي.
يــو دا چــې د دولــت د کــپ رتبــه کارمنــد او مزدورکــار د مياشــتنيو ارتيــاوو
ل ښت وسنمول شي چې په سبا نار

ارمه نـار او ماښـامنۍ يـې څـومره

پيسې ل يږي .د جـامو ترانسـپورت اوبـو بريښـنا سـون د کـور کرايـه او
کور يې څومره کيږي .د بسترج نـاروايو د تـداوي د ماشـومانو د تعلـيپ او
داسې نورو ارتياو يې څومره کيږي .د هغ و ممموله د معـا

پـه نـوم ورکـړي

او له هغوى د پورته رتبو او درجو خاوندانو ته يې په تناسب معا

لـور ورتـه

وټاکي.
بل دا چې د رشوت اخي ستونکو لپاره داسې قانون جور شي چـې نـه رشـوت
ورکــوونکى پــه رشــوت ورکولــو وتــوانيږي او نــه رشــوت اخيســتونکى هغــه
واخيستلى شى او نه څوک په کې د واسطه کېـدلو تـوان ولـري .بـل دا چـې د
رشوت د مخنيوي د قانون د تطبيق څارنه وشي.
د اس ـ م مقــدې ديــن کــې هغــه گناهونــه چــې ټــولنيز ارخونــه لــري او مولــک
ضررونه يې ټولنې ته رسـېږي تـر هغـو گنـاهو چـې فـردي جنبـه لـري شـديد او
ســخت نوــي او منــع شــوي دي؛ ځکــه چــې پــه دا ډول گنــاهو کولــو د ټــولنې
مصالح خطر کې ولويږي او د خلکو د مذهبي روحيـه د اهانـت لـه نظـره خـداى

رشوت او قضاوت

تعالى سره د کفر اوندج ښودل شـوج ده" .و امـا الرشـا فـى الحکـپ فوـوالکفر
باهلل العظيپ" ( )١يعنې رشوت له لـوى څېښـتن تعـالى سـره د کفـر پـه حکـپ کـې
دى.
داه الفاظ د رشوت د گناه لپاره دي او راښيي چې رشوت لامـل لمـ ه خـداى
تعالى سره کفر کې اخته کيږي .دلته او داسې نورو ځايو کې له کفر مراد د گنـاه
شدت او الظت دى نه لقيدتي کفر بلکې کفـر تـرج مـراد دى .يعنـې هغسـې
چې لقيدتي کافر د اس م احکامو ته پابندي نه لري رشوت اخيستونکى چـې
اسـ مي لقيــده هــپ لــري حرمــت د رشــوت چــې يــو اس ـ مي حکــپ دى ناديــده
نيسي څرن ه چې د رشوت کلمه د لفظ د دکلت له نظره پراخه معنـا لـري نـو د
هغې په مورد کې اخت ف دى .لـه دج املـه ضـرور ده چـې معنـا يـې بيـان شـي
چې دج برخه کې مختلفو پوښـتنو تـه ځـواب ورکـړ شـي .نـو دا بيـان د رشـوت د
لغوي او اصط حي معنا لنوانو کندج مطالعه او هلته مراجعه وکړئ.

د رشوت خور سزا :
د رشوت اثبات او سزا:
د رشوت سزا له څو کرو کيږي :
 _١د دوه شاهدانو په توگه چې دوى پـه خپـل شـوادت کـې صـادق وي کـه د
قضا په مملس کې د رشوت شاهدي ورباندج ووايي رشوت پرج ثابتېږي.

 .١شيخ حر لامل و ساى الشيعه ج ١
لقرب  ١٣٨١ /د فضل اهلل احسان ليکنه.

( ٩٢مملۀ ماه نامه لدالت لسپ کال شماره مسلسل / ٦٩

رشوت او قضاوت

 _٢د يوه نر او دوه ښځو په شوادت يا د يوه نـر د مـدلي لـه قسـپ سـره رشـوت
ثابتېږي؛ ځکه چې د رشوت جرم سربېره پر دج چې معنوي او بدني جرم دى
مالي جرم هپ دى نو د اثبات رو

يې همدا دى.

 _٣پـه خپلــه د رشــوت اخيســتونکي اقــرار چـې د رشــوت پــه اخيســتلو اقــرار
وکړي.
 _ ٤قرا ن چې د قاضـي د رشـوت پـه اخيسـتلو دکلـت کـوي لکـه د بـې مېـړه
ښځې حامله کېدل چې د دج په زنا کولو قرينه ده يا لکه له خـولې د شـرابو د
بوي راتلل چې قرينه يې د شرابي په شراب خورلو قرينه ده.

د رشوت خور سزا :
د رشوت سزا حدودو کې نشـته بلکـې تعزيـر ها اجـرا کيـږي چـې پـه شـرع کـې
خاصـه انــدازه نـه لــري بلکـې د ســزا ا نــدازه يـې د کميــت او کيفيـت لــه پلــوه د
قاضي راى ته مفوضه ده چې په لقلي او نقلي معيارونو يې د زمان او مکان
په نظر کـې نيولـو سـره پـه رشـوت متومـو اشخاصـو تـه ټـاکي او څرن ـه چـې
تعزير مالي او بدني دواره ارخونه لري له دج امله د رشوت خور سزا په کندج
ډول ورکول کيږي.
 _١جېل.
 _٢د تاوان ورکول.
 _٣د هغو مالو مصادره چې په رشوت کې يې اخيستى دى.
 _٤له وظيفې لزل.

رشوت او قضاوت

 _5په درو وهل.
 _٦له مالي او سياسي ...حقوقو محرومېدل.
 _ ٧د هر وخت او هر مکان له شرلي او اصولي قانون سره سپ ممازات.

رشوت او قضاوت

ماخذونه
 .١القرآن الکريپ.
 .٢ابى بکر احمد بن الحسين بن للى البيوقـى (٤5٨هــ) السـنن الکبـرى طبـع بېـروت
کال ١٤٢٤هـ.ق ٢٠٠٢م.
 .٣جــاراهلل محمــود بـــن لمــر الزمحشــرى (الفـــا ق فــى اريــب الحـــديث) دريــپ چـــاپ
دارالفکر کال ١٣٩٩هـ ١٩٧٩ -م)
 .٤ده خدا للى اکبر لغت نامه ده خدا ج )١٢٠٩/٨
 .5ابن منظور ابى الفضل جمال الدين لسان العرب مادۀ  /شاج .٤
 .٦سرخى ابى بکر محمد بن احمد بن ابى سول شمس الآ مه (المبسو ) طبع کراچـى
کال  ١٤٠٧هـ ق – ١٩٨٧م)
 .٧سيد للى رياض المسا ل فى بيان اکحکام بالدک ل انتشارات ال بيت.
 .٨صفى پور منتوى اکرب ج ٤5١/١د لدالت مياشتنۍ ممله لسپ کال شـماره ()٧١
کال ١٣٨٧م.
 .٩طرحى فخر الدين – مممع البحرين ج .١٨٤ / ١
 .١٠ابى الفـرج لبـدالرحمن بـن للـى بـن المـوزى (اريـب الحـديث) طبـع بېـروت کـال
١٤٠5هـ.ق ١٩٨5م.

رشوت او قضاوت

 .١١ابــى محمــد لبــداهلل بــن احمــد بــن محمــد بــن قدامــه المقدســى (م٦٢٠-5٤١هـــ)
المغنى طبع قاهره کال  ١٤٠٦هـ ١٩٨٦ -م.
 .١٢العســق نى ابــن حمــر ( )٧5٢-٧٧٢فــتح البــارى شــرو صــحيح البخــارى) طبــع
دارالفکر کال يې معلوم نه دى .د چاپ کال ١٩٢5م.
 .١٣ابى محمد للى بن احمد بن سعيد بن حزم (م ٤5٦هـ) د المحلى ج  ١5٧/٩طبـع
بېروت کال معلوم نه دى.
 .١٤الفروز ابادى قاموې المحيا.
 .١5قمى شيخ لباې سفينة البحار ج .٣٦٠/٣
 .١٦محقــق کرکــى للــى بــن الحســين جــامع المقاصــد فــى شــرو القوالــد انتشــارات
البيت ج .٢5 / ٤
 .١٧المتقى للى بن حسام الدين الونـدى (م ٩٧5هــ) کنـز العمـال فـى سـنن اکقـوال و
اکفعال پنځمه طبع بېروت کال ١٤٠5هـ.ق – ١٩٨5م)
 .١٨شيخ محمد بن الحسن مسا ل الشريعه ترجمه و مسا ل الشيعه اسـ م آبـاد کـال
١٤٢١هـ.ق
 .١٩محمد بن للى شوکانى (نيل اکوطار من حديث سيد الخيار بيروت ج .٢١/١
 .٢٠المدا نى لبدالحميد بن ابى الحديد (شـرو نوـ الب اـه) طبـع داراکحيـاء کتـب
العربيه کال ١٣5٨هـ.ق ١٩٦٧-م)
 .٢١موسوى سيد لبدالکريپ اراليلى فقه القضاء طبع او کال يې معلوم نه دى.
 .٢٢مودى تراقى جامع السعادات ج .١٦٦-١٦5/٢
 .٢٣نمفى اصفوانى محمد حسن – جواهر الک م – ج .5٢٢ / ٤

رشوت او قضاوت

د ښاد نور تاليفات
 .١د يوولسپ ټول ي تفسـير د ليسـو لپـاره

 .١٦توضـــيح الميـــرار د ســـترج محکمـــې

چاپ د پوهنې وزارت.

چاپ.

 .٢د نوپ ټول ي تفسير د ليسو لپاره چاپ  .١٧ميرار نامه د سترج محکمې چاپ
د پوهنې وزارت.

 .١٨روزه د ح او اوقافو وزارت چاپ.

 .٣خير الک م د لس زره ټوکه چاپ امر.

" .١٩د ښــځو د حقوقــو د مســاوات څېړنــه" د

 .٤لنډ بيان د سورتونو د قرآن.

خوست د مطبعې چاپ.

 .5قـــرآن پوهنـــه د خوســـت شـــيخ زا ـــد او د  .٢٠ح نامه.
نن رهار پوهتونونو چاپ.

 .٢١ح پوهنه.

 .٦د قرآن الماز.

" .٢٢د اس م پنځه بناء" د اس مي للومـو د

 .٧لغات القرآن.

پوهنتون د څېړنو د مرکز چاپ.

 .٨نبوت او سيرت د افغان پوهنتون چاپ.

 .٢٣د حضرت ياد د پوهنې مطبعې چاپ.

 .٩د اصول حديث منظومه.

 .٢٤جمال نامه د کابل پوهنتون لخوا چاپ.

 .١٠د ازواتو احاديث له بخاري نه.

 .٢5ښاد ژوند.

 .١١ټاکلي احاديث.

 .٢٦د حصارک سواات.

 .١٢د قرآن رڼا.

 .٢٧ښکلي اشعار.

 .١٣د قرا ت امامان.

 .٢٨د حصارک فلکلور لومړى ټوک چاپ.

 .١٤ترجمه تفسير او تاويل.

 .٢٩د حصارک فلکلور دوه يپ ټوک چاپ.

 .١5جبــار خېــل تفســير ناســخ او منســوخ د  .٣٠د اس م تاريخ لومړ برخـه  ١٣ټول يـو
پوهنې مطبعې چاپ.

مدرسو ته چاپ.

قضايي فساد
 .٣١د اس م تاريخ دوه يمه برخه  ١٤ټول يـو  .٤٧خطبه.
مدرسو لپاره.

 .٤٨د تمبکو زهر.

 .٣٢پښتو ادبيـات د مدرسـو  ١٣ټول يـو تـه  .٤٩رو صورت.
چاپ.

 .5٠صحت او لبادت.

 .٣٣پښتو ادبيـات د مدرسـو  ١٤ټول يـو تـه  .5١د ښځې زره سواندى حال
چاپ.

 .5٢کوچى او گ لى.

 .٣٤دري ادبيـــــات د مدرســـــو  ١٣ټول يـــــو  .5٣لنډ
لپاره.

 .5٤ادبي فنون.

 .٣5دري ادبيـــــات د مدرســـــو  ١٤ټول يـــــو  .55لربــي لنــډ

د پېښــور اکــاډمۍ پښــتو

لپاره.

مملې چاپ

 .٣٦لقيده پوهنه.

 .5٦ابتکار.

 .٣٧خداى پېژاندنه.

 .5٧د سيد جمال الدين ژوند ليک.

 .٣٨اس مي فرقې.

 .5٨صلح.

 .٣٩شرک پېژندنه.

 .5٩مفقود.

 .٤٠تمويــــد پوهنــــه (د ســــيد جمــــال الــــدين  .٦٠مرجع الط ب شرو ملحة اکلراب.
پوهنتون ته)

 .٦١د نصاب اکحتساب څېړنه.

 .٤١يون ليک (د پېښور ايبټ آباد ته)

 .٦٢تمسک المحتسب

 .٤٢خپلواکي پوهنه د پېښور چاپ.

 .٦٣الشعر مقدم ام النثر.

 .٤٣فلسفي درسـي بنسـټونه ورځ مملـه کـې  .٦٤بحر القصير فى العروز.
چاپ.

 .٦5پښتو مثنوي المعنوي.

 .٤٤جنرال وزيـر محمـد گـل خـان ورځ مملـه  .٦٦البحث.
کې چاپ.

 .٦٧د اطفالو طب ژباره.

 .٤5ښاد بيان.

 .٦٨د رسوکنو فضيلت په ان ليسي ژباره.

 .٤٦پاينېغ.

 .٦٩اس مي سياست.

قضايي فساد
 .٧٠مملة اکحکام بيوع.

 .٩٣انــوار القــرآن و اســرار الفرقــان مــن ســورة

 .٧١تفسير سورة النور.

النساء الى آخر و الناې.

 .٧٢منمد القرآن پښتو لربي.

 .٩٤نوى کال.

 .٧٣منمد القرآن دري لربي.

 .٩5ښـــــاد لقايـــــد (د ســـــيد جمـــــال الـــــدين

 .٧٤اسانه پښتو.

پوهنتون لپاره)

 .٧5د نزول سببونه.

 .٩٦جعفر صادق.

 .٧٦مالي لبادت.

 .٩٧د ابو ريحان البيرونـي د تاليفـاتو د يـوج

 .٧٧استخاره.

برخې بديعي صنعتونه.

 .٧٨اس مي اقتصاد.

 .٩٨پښتو توري.

 .٧٩د اس مي تشريع تاريخ.

 .٩٩نبوي طب.

 .٨٠اس مي جمالتونه.

 .١٠٠تاريخ اس م بخـ

 .٨١اس مي طب.

 ١٣ټول يو ته د پوهنې مطبعې چاپ.

اول د دينـي مدرسـو

 .٨٢اللغة العربيه.

 .١٠١تاريخ اس م بخ

 .٨٣پښتو قر ة الرشديه.

 .١٠٢د لقايد نسفي د شرو پښتو ژباره.

 .٨٤الشفاء (دمول)

 .١٠٣لومړنى شعر.

 .٨5لمونم په ترجمه.

 .١٠٤د پښتنو نسب.

 .٨٦په لمانځه کې قرا ت په ناظره.

 .١٠5دلا.

 .٨٧شعر للى کرم اهلل وجوه.

 .١٠٦ليـــک ليکنـــې (پښـــتو انشـــاء) د ســـاپي

 .٨٨شعر سيد جمال الدين.

مرکز کې دى.

 .٨٩د فقه  ٩٩قالدج.
 .٩٠سوريه.
 .٩١اداري فساد.
 .٩٢رشــــوت او قضــــاوت د ســــاپي د مرکــــز
انټرنيټ خپرونه

دوم.

قضايي فساد

