د افغانستان اسالمي امارت

رسمي جریده

د چاپ نېټه:
یکشنبه د  ۱۲۴۱ﻫ  .ق کال د شوال المکرم د میاشتې دولسمه نېټه
پرله پسې نمبر ۵۹۷

بسم

میحرلا نمحرلا هللا

قال هللا تبارک و تعالی!
اطیعو هللا و اطیعو الرسول و اولی االمر منکم
ترجمه :اطاعت وکړی د هللا هلالج لج او اطاعت وکړی د رسول ملسو هیلع هللا یلص او د اولی االمر چی ستاسی څخه وی.

فرمان مقام امارت اسالمی افغانستان در مورد حاضر شدن و رخصت شدن بموقع به وظائف امارتی

فرمان
مقام امارت اسالمی افغانستان در مورد حاضر شدن و رخصت شدن بموقع به وظائف امارتی
شماره)۵۹۷( :
تاریخ۱۲۴۱/۵/۵ :
به شمول قضات از وزیران ګرفته تا پیاده ګان به تمام مسؤلین و منسوبین ملکی و نظامی امارت اسالمی !
السالم علیکم و رحمت هللا و برکاته !
توجه شما را به یک نقص و کمبود بزرګ جلب می نمایم که اکثر مسؤلین وزیران معینان ،والیان ،قاضیان ،رئیسان،
آمران ولسواالن و سائر مامورین و اجیران امارت اسالمی در مرکز و والیات ،نه به وقت معین به وظیفه (کار)
حاضر میشوند ،نه به وقت معین وظیفه را ترک میګویند ،بلکه ناوقتر از وقت رسمی به وظیفه می آیند و قبل از وقت
رسمی خویش وظیفه را ترک میګویند در نتیجه مراجعینی که از محالت دور دست آمده اند ،کار های آن بیچاره ګان
امروز به فردا ،فردا به پس فردا حتی هفته ها ،ماه ها و سالها به تعویق می افتد که این عمل صدمه شدید به امارت
اسالمی رسانیده حتی بعضی از مراجعین از حکومت اسالمی در نفرت واقع شده اند ،زیرا بعضی از مراجعین عوام
چنین فکر میکنند که حکومت اسالمی همین طور خواهد بود که کار ها را معطل میګذارد ،ګر چه این هر ګز طریقه
اسالمی نبوده ،دیګر اینکه اګر یکبار امور داخلی یک اداره روی هم تراکم نمود باز با تحمل تکلیف زیاد آن را انجام
داده نمیتوانند ،مثل اینکه همین اکنون صد ها کار در ادارات روی هم انباشته شده است ،دیګر اینکه الحمدهللا اکثر
مسؤلین امارت اسالمی مولویان فارغ و یا طالبان اند اګر شما برای مدت زمان اندک احادیث یا کتاب االجاره یا باب
االجاره در کتب فقهه شریفه را ببینید ،این را خواهید دانست که اګر ناوقتتر از وقت رسمی به وظیفه حاضر شوید و یا
اګر از وقت رسمی وقتتر وظیفه را ترک کنید ،معاش و سائر امتیازاتیکه برای کسی به سبب وزارت ،معینیت،
ریاست ،یا کدام ماموریت دیګر و اجیری داده میشود ،شاید تمام این امتیازات حرام باشد ،زیرا در (باب االجرمتی
یستحق) کتاب االجاره هدایه شریفه چنین می فرمائد( :قال االجرة ال تجب بالعقد و تستحق باحدی معانی ثالثه اما بشرط
التعجیل او بالتعجیل من غیر شرط او با باستیفاء المعقود علیه).
ترجمه :مصنف (رح) قدوری شریفه میګوید که معاش یا مزدوری به عقد مطلق برای مامور و یا اجیر واجب نمي
شود ،بلکه با تحقق یکی از سه شرط ذیل مامور یا اجیر مستحق معاش شناخته میشود :نخست اینکه! عقد با این شرط
صورت ګرفته باشد که معاش مرا پیشکی برایم بپردازید ،دوم اینکه سرخیل از روی ترحم و مهربانی معاش مامور یا
اجیر را پیشکی بپردازد و سوم اینکه مامور یا اجیر کار عقد شده را وفا نماید یعنی به وقت معینه بکار بیاید و به وقت
معینه (عقد شده) کار را ترک ګویند ،لذا به اساس دو فقره نخست مسئله ،اصالً عقدی صورت نګرفته بلکه عقد به این
صورت ګرفته است که هر مامور و اجیر مکلف است که به وقت معینه (عقد شده) باالی وظیفه حاضر ګردد ،فلهذا
اګر کسی فقره سوم مسئله را عمالً اجراء نکرد ،شرعا ً معاش و سائر امتیازات را مستحق نمیګردد و معاش ګرفتن
برایش جواز ندارد ،احادیث و مسائل فقهی دیګری نیز وجود دارد که اجوره در مقابل کار است ،اګر کاری انجام داده
نشود ،ګرفتن اجوره ناروا است .همچنان اګر مسائل اجیر خاص و اجیر مشترک در ُکتب فقه شریف خاصتا ً در هدایه

شریف به غور مالحظه شود در اینصورت مسئله بهتر روشن میشود و اګر کسی میګوید که من معاش نمي خواهم ،فی
سبیل هللا کار میکنم ،این صحیح نیست ،زیرا معاش تنها این نیست که معاش معین باشد ،بلکه هر آن امتیازی که به
خاطر شعبه (کار) متذکره داده میشود مثل موتر ،خانه ،اعاشه سفریه و کرایه و غیره تمام این ها بخاطری داده میشود
که خدمت نماید پس اګر کسی خدمت نکند ،هیچ چیز هم برایش داده نمیشود .فلهذا برای تمام مامورین و اجیران امر
میشود که به وقت معین (عقد شده) به وظیفه حاضر شوند و به وقت معین وظیفه را ترک ګویند و راه حل این نقیصه
تنها و تنها کنترول حاضری مبیاشد و بس که مامور (بلند رتبه یا پائین رتبه) اګر به وقت خویش حاضر نشود حاضری
اش باید قید ګردد و اګر قبل از وقت برود هم حاضری اش باشد قید ګردد انشاء هللا در این صورت تمام مسؤلین به کار
حاضر خواهند شد .امید است که تمام مسؤلین مامورین و اجیران ما تحت خویش را به این مسئله قانونی و شرعی آګاه
سازند و این حکم را به فرد فرد ابالغ نمایند و تعقیب نمایند تا که عملی شدنش یقینی ګردد.
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