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ډالۍ:
زما ننګيالي ولس ته چي يوځل روسانو سخت وكړاوه،

خو باالخره يې هغوى سخت مات كړل او د غرور له
نيلي يې د تل لپاره را كښته كړل .اوس يې بيا امريكايان

او نور بېګناه زوروي ،حو دوى يې هم د سختو ستونزو
سره مخامخ كړي دي او هغه ورځ ډېره نژدې ده چي دا

مځكه او آسمان به ټول دا آيت زمزمه كوي چي:
َ ُ َ ٓ َ َ َ َ َ َ َ َٰ ُ َّ َ َٰ َ َ َ َ ُ ٗ
ۡزهوقا ۡ﴾٨١
ل َۡكن
ل ۡإِن ۡٱلب ِط ۡ
﴿وقلۡ ۡجاء ۡٱۡلقۡ ۡوزهق ۡٱلب ِط ۡ

[اإلسراء.]81 :

د دوهم چاپ سریزه
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل النبي اهلادي األمني ،نبينا حممد وعىل آله
وأصحابه أمجعني ،وبعد:

حقيقت دادى چي دا کتاب لومړى ځل په ډېر خرراب کيفيرت چراو سروى

وو .نه يې وقايه سمه وه ،نه يې د متن کاغذ او نه يې د چاو څرنګوالى.

يو ليكوال د کتاب پر ليكولو باندي څونره خرواري کراږي ،خرو نرور يرې دې

خواريو ته څونه کم ارزښت ورکوي؟

په هر صورت کتاب بيا هم د مطالعې د مينه والو لخوا ډېر خوښ کړى سرو

او د هغرره زيرراتي خبررري ډېرررو خلكررو ګټرروري او خونرردوري وبللررې او پرره ډېرررو
مجلسونو کي ډېر بحثونه پرر وسرول .اوس چري د کتراب ټوکونره پره برازار کري

خالص سوي دي ،خپرندوى يې بيا خپرېدوتره د هغره د چمترو کېردو غوښرتنه

راڅخه وکړه او ژمنه يې وکړه چي دا ځل به کتاب په ښه کيفيرت خپرروي .مرا
هم پر کتاب باندي بيا کتنه وکړه او په ډېره خواري او تپاک سرره مري سرموني

پكښي راوستې او ډېري اړيني زياتوني مي پكښي وکړې .خرداىأ دي وکرړي
چي داوار دا کتاب په ښه بڼه له چاپه راووزي او د توذېرع او د ډېررو لوسرتونکو

تر السونو د رسېدو کار ته يې هم پاملرنه وسي ،والسالم.
عبدالمالک «همت»

د ده افغانانو نوآباد ،کابل د ١٣٩٠ل .کـال د سلواغې اووه ويشتمه.
(اې لويه څښتنه! موږ په خپل ځانګړي رحمت سره سر لوړي
كړه ،زموږ كارونه را سم كړه!)

سریزه
حامد ًا ومصلي ًا ومسل ًام وبعد:

لكه څنګه چي پوهيږو د نړۍ مادي پالو پانګوالو ،عېسويانو ،يهودو ،هنودو
او د دوى ټيټو ګوډاګيانو د دوى د سراښ مادي او طاغوتي ماهيت او شيطاني
لوړتي ا غوښتنو او ځان غوښتنو پر بنسټ د مادي ګټرو د ترر السره كولرو لپراره د

مسلمانانو او د نړۍ د بې وزلرو ولسرونو د هيوادونرو د النردي كولرو ،د هغرو د
مادي او معنوي شتمنيو د لوټولو يا وجاړولو او د هغو د مريري كولرو او اېلولرو

(مطيع کولو) او په نهايت كي پر ټوله نړۍ د خپلي شومي واكمنۍ د ټينګولو او
دغو اهدافو ته د آسانه رسېدلو په خاطر د مسلمانانو د معتقداتو د تخريبولو او

دښمنۍپاللوپه موخه د هغو په وړاندي ډول ډول پټري او ښكاره دُسي ،مكرونره
او ظالمانه تېري ،بريدونه او ورانوونكي جنګونه په الر اچولي دي .د دې توطئو

او دښمنيو د هر اړخ په هكله بېلو بېلو څېړنو او پر هغو باندي بېلو بېلو كتابونو
ليكلو ته اړتياده .خو موږ دلته پر يوه موضوع باندي بحث كوو چي هغه د دغو

انسان او اسالم دښمنو عناصرو د ځينو سترو ملټري نېشنل كمپنيو هغه خوراكي
توكي او ځيني مصنوعات په زياته هغه الكحلي او غير الكحلري مشرروبات دي

چي زموږ هيواد او نورو اسالمي ملكونو ته يې صادروي.

موږ به په دې لنډ كتابګوټي كي پره ګوتره او جوتره كرړو چري د دغرو بهرنيرو

كفري ،مرادي پرالو ،مغرضرو ،ښركېالك ګررو او تېرري كوونكرو هيوادونرو دغره

خوراكي مواد له آره (لره اصرله) ګنرډهېر او زهريرات دي ،نرور مصرنوعات يرې

زموږ روغتيا ته تر زهرو ډېر مضر او غير الكحلي مشروبات يې هم تر الكحلو
بدتر او كه سم ووايو خواږه زهر دي چي هم زموږ اقتصاد او صحت او هم مو

اسالميت او آخرت ته ستر تاوان رسوي.

د دې تر څنګ به موږ د ځينو نورو روغتيايي مسايلو او هغو توكو پره هكلره

هم څه څرګندوني وكړو چي استعمال يې له روغتيايي يرا شررعي پلروه ښره نره
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سریزه

دى .هيلرره ده پرره دې هكلرره ستاسررو ژوره پاملرنرره راواړوالى سررو او زمرروږ د
دښررمنانو پرره ډول ډول چلونررو او د هغررو پرره بېلررو بېلررو اړخونررو بانرردي د دقي ر

پوهېدو تر څنګ له هغو چرارو ډډه وكرړو چري زمروږ روغتيرا او هغرې دنيرا تره

تاوان پېښوي .خداىأ دي وكړي چي دا وړوكى كتراب ستاسري د خوښري او
منلو وړ وګرځي او د شاعر د دې قول مصداق نه سي چي وايي:
ولكدددددددد ن حيدددددددداة ملدددددددد ندددددددداد
لقددددددد اوددددددمعي لدددددد ناد ددددددي حيدددددد ًا

يعني كه دي يوه ژوندي ته دا خبري كړي واى هرو مررو بره دي پره اورېردلي

واى .خو هغه چا ته چي ته خبري كوې ژوندى نه دى.

كاشكي تا كړالى خبري و ژوندو تره

خو ته ګډيې دزړه درد وايې ومړوتره

خو زه باور لرم چي داسي به نه كيږي ،بلكي د شاعر د دې قول مصرداق بره

سي:

دبيان انداز كه څه هم ډېرر شروخ نرهدى

ګوندي بياهم داستا زړه لږ درخبر كړي

وړ خو داده چي په دې كتاب كي چي كومو منكراترو او نراوړو او نرادودو تره

نغوته (اشاره) سوې ده د هغو د مخنيوي لپاره عوام او خواص ټول هرر يرو پره

خپل خپل وار ،خپرل وس او وسرايل پره كرار واچروي او دې ارزښرتناكي نبروي

الرښووني ته عملي جامه واغوندي چي فرمايي:
َ
َ
َ َ
َ
َ
َ َ
َ َ َ
ُ
« َمن َرأى ِمنكم ُمنك ًرا فليُغ رِّي ُه ِبيَ ِدهِ ف ِإن لم يَستَ ِطع ف ِب ِل َسانِ ِه ف ِإن لم يَستَ ِطع ف ِبقل ِب ِه
ََ َ َ َُ
َ
ان» (مسلم ،كتاب االيمان 78حديث).
ف
وذلِك أضع
اْليم ِ
ِ
يعني له تاسي څخه چي هر څوك ناوړه چاره وويني په الس (د مټه په زور)
دي بدلون ورته وركړي .كه دا نه سي كوالى په ژبه (وينرا ،وعرا او تبليرد) دى

بدلون وركړي او كه دا هم نه سي كوالى نو په زړه كي دي بد ځني يوسي ،او دا

د ايمان ډېره ضعيفه ثمره ده.

لوى څښتن مو دي له بديو ،منكراتو او منهياتو وساتي ،د هغو پرر لره منځره

وړلو دي توفي راكړي او د هغه قروم پره شران مرو دي نره كروي چري قررآن يرې

يادونه د نوح÷ په ژبه په دې الفاظو كړې ده:
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َ َ َ ْ َ َُ ََ
ْ
َ َ ُ ٓ ْ َ َ َٰ َ ُ ٓ َ َ
وا ْۡٱستِك َب ٗ
ۡوٱس َتك َ ُ
ارا ۡ﴾٧
َب ۡ
ۡوأ ََصوا َۡ
ۡوٱستغشوۡا ۡثِيابهم
ۡءاذان ِ ِهم ۡ
ِۡف
﴿جعلوا ۡأصبِعهم ِ

[النوحۡ .]7 :

يعني« :هغو په غوږونو كي ګوتي كښېښوولې او په كاليو سره يې مخونه پټ

كړل او پر خپلو كړو يې ټينګار وكړ او ډېر تكبر يې وكړ» .والسالم
عبدالمالك «همت»
همت ټاټوبى ،كندهار

د ١٣٨٥ل.كال د لېندۍ پنځمه
د ١٤٢٧س.كال د ميانۍپنځمه

د حرامو شیانو له خوړلو څخه د پرهېز یوه اند پاروونکې كیسه
په معتبرو كتابونو كي راوړي چي د حضرت ابوبكر صدي س د خالفرت پره

وختو كي د هغه مريي يوځل هغه ته څه خواړه وړاندي كړل او هغه د پخرواني

دود په خالف بېله پوښتني وخوړل خو د دې خوړو د خوړلو سره يرې طبيعرت
څه ناكراره غوندي سو .نو يې له مريي څخه وپوښرتل چري« :دا څنګره خرواړه

وه» مريي ورته وويل چي ما د جاهليت په زمانه كي د كهانت كار (غيرب ويرل
او اټكلي خبري كومي چي په اسالم كي منع او حرامي دي) كاوه ،خو دغره كرار

مي ښه نه وو زده او يو څوك مي تېرايستى .نن مي هغه وليد او زما د دغره كرار
په بدل كي يې دغه خواړه راكړه او ما تاسي ته دركړه .د دې خبرري پره اورېردو
سره ابوبكر صدي سخت پرېشانه سرو او سمدسرتي يرې پره سرتوني ګروتي ننره

ايستلې او هغه خواړه يې قى كړل .څنګه چي يې ښره ډاډ نره وو حاصرل سروى

بيايې د هغو د قيولو كوشش وكړ او څوني چي يې په وسه وه هغو ني يرې قرى
كړل .ان چي دونه قيونه يې ووهل چي بېخي يې حالرت بردلون ومونرد .خلر
وارخطا سول چي نه چي له دې امله سا ور نه كرړي .نرو يرې ورتره عرر

كرړه

چي :اى د رسول الله ج خليفه نرور د قرى وهلرو كوشرش مره كروه .نرور لره دې
خوړو څخه ستا په نس كي څه نه دي پاته .بيا حضرت ابوبكرس وفرمايل« :زه
بېرېږم چي د دغو خوړو كوم څه مي په نس كي نره وي پاتره» .بيرا يرې وژړل او

ويې ويل« :اى لويه څښتنه ز ما خو چي څه په وس وه هغه مي وكړه .كه اوس
هم زما په نس كي د دې خوړو كوم څه پاته وي اى لويه څښتنه تر را تېر سې».

الله اكبر! وګورئ چي كهانت هم صدي اكبر نه وو كړى او دغه ګټره هرم د

هغه نه وه ،بلكي دا ټول كار د هغه د مريي وو ،خو د هغره تقروا او احتيرار ترر
دې كچي وو چي داسري څره يرې چري شربهه پكښرېكي وه هرم پره ګېرډه كري نره

پرېښوول .دا يو مثال وو چي موږ ستاسو د ايماني پياوړتيرا د راويښرولو او انرد
پارولو لپاره راوړ .د نورو ټولوصحابه وو ،اهل بيتو او رشتيانيو مسلمانانو تقروا
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هم دغسي وه .د دوى د تقوا او سپېڅلتيا په هكلره پخپلره قررآن كرريم شرهادت

وركړى دى.
َ
َّ
َ
َ ُ
َّ
انل ُ
اَّلل َطير ٌ
اس! إ َّن َّ َ
د رسول مقبول ج ارشاد دى« :أ ُّي َها َّ
ب َل يقبَل ِإَل َطيربًا َو ِِن
ِ
َ َ
ُ
ني ب َما أَ َم َر به ال ُمر َسل َ
اَّلل أَ َم َر ال ُمؤمن َ
َّ َ
ل ۡ ُُكُوا ْ ۡم َِن ۡٱ َّ
نيَ .ف َق َالَٰٓ ﴿ :
تۡ
لطي ِ َبَٰ ِۡ
يأي َها ۡٱلر ُس ۡ
ِِ
ِ
ِِ ِ
َ َ َ َّ َ َ َ ْ
َ َُ ْ َ
َ َ َُ َ َ
ۡعل ٞ
ِيم ۡ[ ﴾٥١المؤمنونَ ]51 :وقَ َالَٰٓ ﴿ :
ام ُنواۡ
ِين ۡء
يأيها ۡٱَّل ۡ
وا ۡصَٰل ًِحاۖۡإ ِ ِّن ۡبِماۡتعملون
ۡوٱعمل ۡ
َ
َ
ُُ ْ
ُ َّ َ َ َ َّ ُ َ ُ ُ َّ َ
َ َ
ُ
ِنۡطي َبَٰت َ
ث أغ َ َ
ۡم َ
َب
السف َر أشع
اۡر َزق َنَٰكمۡ﴾ [البقرة ]172 :ثم ذكر الرجل ي ِطيل
ُكواۡم َ ِ ِ
َ ُ ُّ َ َ َ َّ َ َ َ ر َ َ ر َ َ َ ُ ُ َ َ ٌ َ َ َ ُ ُ َ َ ٌ َ َ َ ُ ُ َ َ ٌ ُ
ام َوغ ِذ َي
يمد يدي ِه ِإَل السما ِء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومْشبه حرام وملبسه حر
َ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ َ َ
اب ِِللِك؟» (مسلم ،كتاب الزكاة ،باب قبول الصدقرة 101۵
بِاْلرامِ فأَّن يستج
حديث).
ژباړه :اى خلكو! لوى څښتن پاك دى بېله پاكۍ (حاللو) بل څه نره قبلروي.

او لوى څښتن مومنانو ته په هغو امر كړى دى چي پېغمبرانو ته يرې كرړى دى.
او ويې فرمايل :اى پېغمبرانو! پاك (حالل) شيان وخورئ او نې

عمل ترسرره

كړئ .تاسي چي هر څه كوئ زه ښه په پروهېږم .او ويرې ويرل :اى مومنرانو كره
تاسي په رشتيا د لوى څښتن بنده ګي كوونكي ياست نرو كروم پراك شريان چري

موږ دركړي دي هغه وخورئ .بيا رسول ج هغره څروك يراد كرړ چري ډېرر اوږد

مزل يې كړى وي او د سفر د كړاوونو له امله يې سر ببر او پره دوړو ككرړ وي
او د دعا السونه د آسرمان پرر لروري پورتره كرړي او لويره خدايره! لويره خدايره!
وايي .په داسي حال كي چي خورا ك او چيښاك يرې حررام ،كرالي يرې حررام او

پوست او وينه يې له حرامو څخه وي ،نو د داسي چا دعا به څنګه قبوله سي؟
َ َ
َ َ َ ُ َ
َ ََ
ٌ َ ُ
لَع َّ
اس َز َمان َل يبَ ِاِل ال َمر ُء َما أخذ ِمنه أ ِم َن اْلََل ِل أم
دغه راز فرمايي« :يأ ِِت
انل ِ
ِمن اْل َ َرامِ » (بخاري ،كتاب البيوع ،باب من لم يبال20۵9 ،حديث).

ژباړه :داسي وخت به پر خلكو راسي چي سړى به پروا نه كوي چي څه شي

يې اخيستي او خوړلي دي .آيا حالل يې اخيستي او خوړلي دي كه حرام .يعني
د حرامو او حاللو په منځ كي به توپير نه كوي او څه چي يې په مخه ورځي
َ
ام َب ر ٌ
خوري به يې .دغه راز د رسول ج حديث دى« :اْل َ ََل ُل َب ر ٌ
ني َواْل َ َر ُ
ني َوبَين ُه َما
َ ََ
ُ َ َّ َ ٌ
َ َ َّ َ ُ َ َّ َ
ات ََل َيعلَ ُم َها َكث ٌ
ِّي ِمن َّ
ِلي ِن ِه َو ِعر ِض ِه َو َمن
ات است
مشتبه
َبأ ِ ِ
انل ِ
اس فمن اتَق المشبه ِ
ِ

د حرامو شيانو له خوړلو څخه د پرهېز يوه اند پاروونكې كيسه
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َ ُ ُ َ
ُ ََ
ََ َ َ َ َ
َ
ُّ
َّ
الشبُ َهات َ
وقع ِف اْلَرامِ كر ٍ
وشك أن يُ َوا ِق َعه أَل َو ِِن
َوق َع ِِف
اع يرَع حول ِ
اْلَم ي ِ
ِ
َ
ََ ُ ََ
ُر
ًَ َ
َّ
َّ
ُك َم ِل ٍك ِح ًَم أَ ََل إ َّن ِح َ
ار ُمه أَل َو ِِن ِِف اْل َ َس ِد ُمضغة ِإذا
َم
ه
ض
ر
أ
ِف
اَّلل
َم
ِل
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َصلَ َ
ِه ال َقل ُ
حت َصلَ َح اْل َ َس ُد ُُكُّ ُه َوِ َذا فَ َس َدت فَ َس َد اْل َ َس ُد ُُكُّ ُه أَل َو ِ َ
ب» (متف عليه،
ِ
مشكٰوة ،كتاب البيوع ،باب الكسب 27۶2 ،حديث).

ژباړه :حالل او حرام دواړه څرګند دي .خو د دې دواړو پره مرنځ كري داسري

شيان دي چي يو بل تره ورتره دي او د حرالل بللرو او حررام بللرو پره هكلره يرې
اشتباه كيږي .دغه شيان ډېر وګړي نه پېژني .نرو چرا چري لره دغسري شربه نراكو

شيانو څخه ډډه او پرهېز وكړ خپل دين او عزت يې وساتى او ويې ژغورى .او
څوك چي په شبهاتو اخته سو ،هغه په حرامو كي ولوېدى ،د هغه مثرال د هغره

چوپان دى چي د ممنوعه (قورغ) څړځاى پر شاوخوا څاروي پيرايي او نرژدې
وي او احتمال ولري چي دغه قورغ څړځاى ته ورننوزي .پوه سئ چي هر پاچا

ته قورغ څړځاى وي او د خداى قورغ څړځاى په مځكه كي د هغه محارم دي.
پوه سئ چي په بدن كي د غوښي يوه ټوټه ده .كله چي دغه ټوټه په معاصيو،

شهوتونو او شبهو كي له لوېدو څخه سپېڅلې سي او سالمته پاته سي ټول بدن

به ورسره روغ او سپېڅلى سي .او كه دغه ټوټه فاسده سي ټول بدن بره ورسرره

فاسد سي.پوه سئ چي دغه ټوټه زړه دى.

په دې اړه كتابونه وايي چي د مشتبه شيانو او چارو څخه د ځان ساتني نوم

تورع دى او دا تورع (پرهېز ،احتراز او ډډه كول) انسان پر صحيح طريقه
َ َ ُُ َ ُ َ َ ُ َ
ون من ال ُمتَّق َ
ني
روزي .د رسول ج صحيح حديث ديَ« :ل يبلغ العبد أن يك
ِ
ِ
َ َّ َ َ َ
ع َما ََل بَأ َس ب ِه َح َذ ًرا ل ِ َما ب ِه َ
اْلأ ُس»( .ترمذي ،كتاب صفة القيامة2۴۵1 ،
حّت يد
ِ
ِ
حديث ،ابن ماجه ،كتاب الزهد ،باب الورع والتقوى ۴21۵ ،حديث) .يعني:
يو بنده تر هغو پرهېزګاره كېدالى نه سي څو هغه شيان چي پروا ونه لري ،له

دې بيري چي پروا به ولري ،پرې نه ږدي.
دغه راز په يوه صحيح
ِ
ِ
عليب واييَ « :حف ْظي م ْ

حديث كي راغلي دي چي حضرت حسن بن
َرو ِل اهللهِ َص هىل اهلله َع َل ْي ِه َو َو هل َم َد ْع َما َ ِر ب َك إِ َل َما َن

َ ِر ب َك» (مسند احمد 200 /1مخ ،ترمذي ،كتاب صفة القيامة 2۵18 ،حديث،
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نسائي كتاب االشربه ،باب الحث على ترك الشبهات ۵711 ،حديث) .يعني:

ما له رسول ج څخه دا خبره په ياد كړې ده چي كوم شى چي تا به ش كي

اچوي هغه پرېږده او هغه څه غوره كړه چي په ش كي دي نه اچوي.
َّ ُ َ َ ُ ُ
َّ َ َ ٌ َ َ َ
ُ
انل ُ
ت َّ
ار
بل حديث دى :قال رسول الله ج « ِإنه َل يدخل اْلَنة ْلم نبت ِمن سح ٍ
َ َ
أول بِ ِه» (مشكٰوة ،كتاب البيوع2772 ،حديث).

ژباړه :رسول ج ويلي دي :هغه غوښي چي له حرامرو خروړو څخره يرې وده

كړې وي جنت ته نه ننوزي .او هري غوښي چري پره حرامرو وده كرړې وي اور

يې وړ دى.

د رسول ج له احاديثو څخه مو پورته څو حديثونه له دې امله نقل كړل چي

پوهانو ته صرف يوه اشاره غوندي سي.
اوس دي نو هغه خل

چي پر حالله او حرامه يې نه دي ،بلكي ان د كفرارو

په ملګرتيا او پلوي خپل مسلمان وروڼه وژني ،دوى ورتره ګروري او امريكايرانو
او اروپايانو غونردي زبرځرواك سرره كفرار پره مرډرنو او پرر مختللرو كمپيروټري

الوتكو او وسلو مسلمانان بمباردوي ،بې ګناه ښځي ،ماشرومان او بوډاګران پره
ډله ييزه توګه كشتاروي او غوښي يې پاش پاش كروي ،كورونره او كښرتونه يرې

ور وجاړوي ،په سرپينو پښرتنو ښرځو او كورونرو كري تالښرۍ كروي او يرا دوى

پخپله غالوي كوي ،د خپلو افغانانو ماشومان او عزيزان تښرتوي ،د مسرلمانانو

مالونه او حقوق خوري او تلفوي ،سود او حرام خوري ،جعلري شريان لره بهرره
راوړي يا يرې خپلره جروړوي يرا د نرورو سرره د دغسري شريانو پره را ايسرتلو او
خرڅولو كي كوم كوي ،د مسلمانانو د غوښو او وينو په بيه لره بهرره را غلري

پيسې په خپلو جېبو چيخي ،اختالس او بډو ته يې مالوي تړلي دي ،يا د خپرل

ولس او خلكو سره د پردو كافرو او بې دينرو غليمرانو پره پلروي او ګټره ټګري،
خيانت او غداري كوي پخپله دي فكر وكړي چي دوى څه كوي آيا خپل قبرونه

خپلو ځانو ته د جنت بڼونه جوړوي كه د دوږخ كندي؟

شراب د انسانیت ډېر بد دښمن (شر آب)
څنګه چي په شرابو كي زښت زيات اخالقي ،بدني او ټرولنيز ضرررونه سرته

نو د هغو چيښل د اسالمي شريعت له نظره په ډېر مغلا حرمت حرام ،له ډېرو

خبيثو كبايرو او شديدو جرايمو څخه بلل سوي دي.
َٓ َ ٞ
ُ
َ َُ َ َ َ
ۡعن ۡٱ َ
ۡكبريَ ٞ
ۡو َم َنَٰفِ ُعۡ
ۡلم ۡرِ ۡ َۡوٱل َمي ِ ِۡ
قال الله تعالى۞﴿ :يسۡلون
سر ۡقل ۡفِي ِهما ۡإِثم ِ
ِ
َّ
اسِۡإَوث ُم ُه َمآۡأَك َ ُ
ل َِّلن ِ
َبۡمِنۡنفعِ ِه َماۡ﴾ [البقرةۡ .]219 :
ژباره « :پوشگتنه كوي له تا خگخه (اى محمده) چي دشرابو او قمار خگه حكم

دى؟ ورته ووايه په دواؤو كي لويه كگناه ده .او د خلكو لپاره خگه كگتگري هم

پكشگيگ سته ،خو كگناه ييگ تركگتگي أيگره زياته ده».

بايد تر ټولو دمخه يادونه وكړو چي په دغه مبرارك آيرت كري لره ګټري څخره

مراد د وجود روغتيا او ګټه نه ده ،بلكي د هغو له چيښلو څخره ظراهري خونرد

مراد دى .يا هغه مادي ګټي ځني مراد دي چي د شرابو د تجارت لره الري يرې

په الس راوړي.

شراب يو نشه راوړونكې مايع ماده ده چي د ډول ډول اجزاوو لره پلروه بېرل

بېل ډولونه لري ،لكه چي په ځينو كتابونو كي يرې د شررابو د مختلفرو اقسرامو
شمېر تر شپږو سوو پوري ليكلى دى.

د جوړښت له لحاظه د شرابو عمده ډولونه درې دي:

« -1بير» چي ستر جز يې اُربشي او نور دي.

« -2واين» چي انګور او داسي نور يې ستر جُزوي.

« -3سپرت» دا د پورتنيو دوو ډولونو څخه را باسي يا يې مقطر كوي چري
د الكحلو د ډېرښت له امله تېز وي.

اصلي خبره داده چي شراب ډېر ناولى چيښاك دى .ځينو پوهرانو شررابو تره

په «شرآب» ويلي دي .رشتيا چي دا يې ډېر ښه نوم ورته ايښى دى .شرابي نه د
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دين کېداى سي نه د دنيا .شرابي نره ديرن دوسرته وي او نره وطندوسرته ،بلكري

يوازي او يوازي شراب دوسته وي .نه غيرت پكښي پاته وي نه حيا.

د شرابو عملي کېدل د دې او هغې دنيا خواري ده او روغتيا ته تر زهرو کرم

نه دي .اينه ،ګېډه ،سږي ،کولمې او دماغ ټول خرابوي او د عقل ځواک ته ډېره
بده صدمه رسوي .دغه راز د ستر ګو ليد لږوي ،د پښو رېږدېده رامنځته کوي،

نبض مختلوي او کله يې تر دې اندازې رسوي چي خبره تر مرګه ورسيږي.

د شرابو دعملي په معده کي يو ډول سوَىْ پيداسي .د اينرې پاړسروب ،ژړى،

هېره ،د سرر ګرځېرده او درد ،ابلريل ،لېونتروب ،ماليخوليرا او نروري دمراغي او

عصبي نراروغۍ هرم ورتره پيرداکيږي .پوهرو ډاکټرانرو پتېيلرې ده چري د شررابو
اغېزې يوازي پر شرابي نه لوېږي ،بلكري د هغره اوالد تره هرم سررايت کروي .د

شرابي مور او پالر اوالد کمزورى ،او بې زړه وي او کېداى سي چي د اعصابو
په ضعف او نورو ډول ډول ناروغيو هم اخته سي.

د نؤة د روغتيا نامتو ماهرپروفيسر هرش  HIRSCHپرديگ موضوع بانردي

په خپل ليكلي كتاب كي وايي« :متمدني امريكا پنحگلس كا له پرله پسيگ هلي
حگلي وكؤيگ چي پرشرابو باندي بنديز پلى كؤي ،اما پلى ييگ نه كؤالى سو،
خو اسالم خگوارلس پيگؤة دمخه په برياليتوب سره پرشرابو بنديزعملي كؤ او

تر اوسه ييگ پلى كؤى دى».

په قراّن كريم كي پرشرابو باندي بنرديز پره درو سرورتونو كري راغلرى دى د

البقريگ په همدغه پورتني اّيرت كري د نسراء دسروريگ پره ( )13اّيرت كري او

دالمائده دسوريگ په ( )90او ( )91اّيتونوكي.

اوس به د شرابو د كيمياوي اجزاوو په اؤه إل خگه معلومات وؤانردي كرؤو،

بيا به پرروغتيا باندي دشرابو د نورو زياتو زهرجنو اغيگزو په هكله بشپؤه رنگا

واچوو:

د كيميا پوهني ( )CHEMISTRYله مخي موإ ته دامعلومه ده چري الكحرل

(شراب) د ويلي كولو يا حلولو لپراره يرو حگرواكمن محلرول دى .پره تيرره بيرا

دغوؤزكگة لپاره .خو په غذايي اصطالحاتو كي دا حلوونكي نره ،بلكري تگروكر
تگوكر كوونكى شى دى .له ديگ امله شراب دانسراني جسرم لپراره يرو نقصران
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رسوونكيگ كيمياوي ماده ده ،چي دانسان اينه سمدستي تگوكر تگروكر كروي.
او لكه خگنكگه چي زياتره د هغو حگيني شوقيان ادعا كوي ،هغه هيخگ كروم
غذايي ارزشگت نه لري .خو كله چي شراب د جسم دننه ته رسيإي ،نو د نورو

هرأول خوؤو برعكس د بدن جُز كگرحگي يا هضرميإي ()METABOLIZD
كيإي .چي يوازي دغه ظاهري كگتگه ييگ په اّيت كريمه كي ويل سويگ ده.
(الف) د هضم پر نظام باندي د شرابو اغېزه:

لكه چي پوهيإوغاشگونه ،خوله ،ستونى ،سره غاؤه او كرنكه أيگر مشكل

كار تر سره كوي او پر هغو باندي أيگر حساس استر

((MUCOUSMEMBRANCE

غوؤيگدلى دى .دشرابو خوؤلو له امله پردغه حساس استر باندي أيگره برده

اغيگزه پريگوزي او دسوي (سوزش) باعث كگرحگي .چي په پايله كري د بردن
په دغو غؤو كي دضعف رامنحگته كيگدل پيليإي او پاى په سرطان بدليإي .لره
ديگ امله دى چي كومي اداريگ چي دسرطان له ناروغة سره په مبارزه بروختي

دي له 1980ع .كال خگخه را په ديگخوا دشرابو پرضد او إدمهالي او سرنجول
سوي اقدامات كوي.

دا هم تگولو ته معلومه ده چي دشرابو له امله دمعرديگ أيگرري خطرنراكي

ناروغة لكه  )GASTRITISپيداكيإي .دا حگكه چي دشرابو له خوؤلرو خگخره
په وينرو كري موجرود الئيپر ( )LIPIDكروم چري يرو خراص أول غروؤزكگي ده،
ويليررإي .دغرره الئيپرر يرروأول سرراتونكى اسررترمهيا كرروي چرري تيزابيررت يعنرري
هائي روكلورك اسي بيا پرمعده باندي نقصان رسوونكيگ اغيگرزه نره شرگندي.
كه خگه هم همدا اوس په بشپؤه توكگه نه ده ثابته سويگ چي شراب لكه چي

دسررتوني اوسررريگ غرراؤي دسرررطان باعررث كگرحگرري ،همدغسرري دمعررديگ

دسرطان باعث هم كگرحگگري كره حگنكگره؟ خرو ورحرگ پره ورحرگ دا انرد
پياوؤى كيإي چي دمعديگ په سرطان كي هم شراب اغيگز لري.

شررراب أيگررره بررده اغيگررزه پررر اثنررى عشررري يررا دوولررس كگرروتي كولمررو

( )DUODENUMباندي كروي .دغره حگراى د أيگررو نازكوكيميراوي اثراترو د
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واقع كيگدومنونكى دى .شراب د دغه حگاى هغه خاصيت اغيگزمن كوي چي

د حگانكگؤو هضم كوونكو لعابو د خارجولو په صالحيت پوري اؤه لري او د
هغه پر كيمياوي حساسيت اغيگزه شگندي .شراب د هاضميگ د دغي أيگري

مهمي الري تر خرابولو وروسته له اينيگ خگخه د رامنحگته كيگدونكي هاضم

لعاب ( )BILEپر راوتلو هم اغيگزه اچوي.

دغه راز دشرابيانو د دوولس كگوتي كولميگ او تريخي پوسرت ترل ناروغره

وي يا زياتره سم كار نه كوي .چي دغه حالرت هرر شررابي دمعرديگ د كگريس

(باد) او بد هضمۍ په بوخله اخته كوي .دمعديگ دغه تكاليف پر نورو كولمو

هم اغيگزه كوي ،لكه چي د هضم د نظام كوم چي كمپيوتگر غوندي كار كوي،

شگه ترتيب او يو له بله مرسته هم كگ وأوي .يو روغ انساني جسم هر هغه شى
هضررررم كرررروي چرررري اؤتيررررا ورترررره لررررري .چرررري دا د هضررررم نظررررام ترررره د
حگانكگؤوالرشگوونو په وركولو سره ترسرره كيرإي .خرو ترر أيگرره حرده او پره

مستقله توكگه دشرابخورو په اؤه دغه كنتگرول له منحگه حگري او د هضرمولو

عمل بيگله كوم كنتگرول او خگه توپيره روان وي .چي برده پايلره ييرگ د أيگرر
چاغشگت پره بنگره خگركگنرديإي .دا لره ديرگ املره چري دغره أيگرر هضرمول

ترديررگ زيررات بررل خگرره نرره سرري كرروالى ،بيگلرره ديررگ چرري د جسررم د وؤو

حجرومنحررگ ( )INTERSTICESدغوؤزكگيررو ذخيررره كررول پيررل كررؤي .پرره
حقيقت كي دغوؤزكگيو دغه أيگره اندازه د زړه په اعصابو پوري نشرگلي او پره
ديگ أول زؤه په أول أول خطرناكو ناروغيو اخته كيإي.

دشرررابو أيگررره بررده اغيگررزه پررر اينرره لويررإي .دانسرران اينرره هغرره حسرراس

البراتواردى چي دشرابو هره يوه كوچنه ذره د زهرو غوندي محسوسوي .پراينه

باندي دشرابو اغيگزه دوه أوله وي:

 -1دشرررابو خوؤلررو پرره صررورت كرري د جسررم وؤيررگ حجريررگ دالكحلررو د
ختمولو په چاره په بشپؤه توكگه لكگيا كيإي ،چي په ديرگ توكگره هغره

خپل نور كارونه پريگإدي.

 -2د اينيگ كيمياوي عمل چي يو په بل پسريگ پررمخ حگري ،حساسريإي،
چي د شرابو د بيگ كنتگروله اغيگزيگ له امله وران وجاؤ سي .د ديگ

شراب د انسانيت ډېر بد دښمن (شر آب)
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پايله داسي چي اينه يو كرار پره پرالوو پرالوو تكرراروي او لره ديرگ أول
زيررات ،پرلرره پسرريگ او بيررگ اؤتيررا محنررت او مشررقت خگخرره اينرره

كمزوريگ سي.

دغه اثرات اينه د خطرناكو پايلو سره مخامخ كوي .په دغو اثراتو كي أيگرر

مشهوره ييگ داينيگ سره نشگليگده اوتنكگيگده دي .چري دا د ديرگ ژونردى
ثبوت دى چي داينې ورانري او خرابري بشرپؤه سرويگ ده .لره أيگررو خطرنراكو
ممكناتو خگخه دا هم كيگداى سي چي دشرابو خوؤل يو په بل پسيگ داينيگ

تگول افعال وجاؤ كؤي.

له ديگ افعالو خگخه يو دادى چي اينه هغره اجرزا پيرداكوي چري لره هغرو

خگخه د وينو عمليه رامنحگته كيإي .نو خگنكگه چي دشرابو له خوؤلو خگخه
اينه دغه اجزا نه سي پيداكوالى اوياييگ په توليد كي أيگرره إلتيرا راحگري ،لره

ديگ امله تگول عملي شرابيان د جسم دننه كمزوري وي .كه خگره هرم د دوي

خگيگريگ د وينو د ركگونو دغتگيگدو يا پراخيگدو له امله حگواكمني ايسري.

خو د دوي د ه وكو مغز پوچ سوى وي .يعني په حقيقت كري د وينرو د توليرد
عمل بيگخي ختم سوى وى يا خو أيگر كم سوى وى .پرديگ سربيره داينيرگ

هغه حگواكمنتيا چي له هغيگ خگخه د جسرماني سراتني غرؤي لكره أول أول
كگلوبين په تيره امينو كگلوبين په شرابيانو كي تر خطرناكه بريده كميإي .چري

پايله ييگ داسري چري پره دغرو وكگرؤو كري د نراروغيو پره وؤانردي دمردافعيگ
حگواك إلسي.

شرراب كلرره كلره داينرري د فعرل د نرراببره دريگرردو المرل هررم كيرإي .پرره ديررگ

صورت كي شرابي د بيگسد تيا په حال كي مري .د اينيگ په اؤه يروه بيگلكگره

هم داسي نه ده ليدل سويگ چي پر هغيگ دي دشرابو د تاواني اغيگزو ثبروت

پ ه الس رانه سي .البته په ديرگ هكلره خبرري أيگرري جردي دي ،خرو زه ييرگ
ترديگ زياتي نه سم خگركگندوالى.

(ب) دویني د دوران پرنظام باندي د شرابو اغېزه:
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د وينرري پررردوران بانرردي دشرررابو اغيگررزه دوه أولرره وي .يررو پراينرره بانرردي د

اغيگزي په ذريعه بالواسطه وي .بل د زؤه پرر تنسرته بانردي د بيگلره واسرطيگ
اغيگزي په ذريعه په اينه كي (كومه چي په وينو كي دغوؤزكگيو پره ويلري كولرو

كي ترتگولو أيگر مهم عمل ترسره كوي) ،ضعف او خرابي پيدا كوي .چري پره

پايله كي ييگ د وينو ليگإدوونكي وؤيگ عصبي رشتيگ سختيإي او د ويني د

فشار تكليف حگني پيدا كيإي .له بله پلوه دشرابو د تيزه له امله د سوحگني لره
عمل خگخه د وينو د بهيگدو په مخصوصره الر كري ناسرمتيا راحگري ،چري د

هغيگ له امله د زؤه دربى رامنحگته كيإي .پرديگ سربيره د شرابو لره املره پره

زؤه كي دغوؤزكگيو ذريگ تگوليرإي او پره ديرگ أول پرعصربي نظرام بانردي د

بدي اغيگزيگ په ذريعه د زؤه په كار كولرو كري كگر وأي پيردا كيرإي .دا جوتره
سويگ ده چي عملي شرابي باالخريا د اينيگ په فعاليت كي د كگ وأة له امله يا

د زؤه د دريگدو له امله خپل ژونرد لره السره وركروي .يرو سرؤى چري د زؤه پره
تكليف اخته وي هغه ته دشرابو ديوه خگاخگكي خوؤل د ديگ معنا لري چري

د خپل ژوند يا خپل حگان د كوم غؤي د خرابيگدو خگه پروانه لري.

د شرابو حگيني عمليان په ديگ اند دي چي پره إل او مناسربه انردازه شرراب

چيشگل د زؤه تشنل يا درد اراموي .چي دا پره وار د واره كري دشررابو كگتگره
بلل كيإي ،خو دا خبره له ساينسي او طبي نظره كوم اصل نه لري.

د شرابو له استعمال خگخه دانسان پشگتوركگو ته كوم چي د ويني د دوران

وروسررتى حگرراى بالرره سرري ،هررم أيگررر سررتر ترراوان رسرريإي .دا حگكرره چرري

پشگتوركگي د أيگر حساس كيمياوي جوهر ( )VALENCEديو حگاى كيگدو
پرره حگرراى كرري د چررانگوونكو كرراروركوي .خررو شررراب دغرره نررازك عمررل هررم

كگ وأوي .دايو منلى حقيقت دى چي هغه شراب چي د الكحلو اندازه ييگ إل
وي ،پشگتوركگو ته الزيات تاوان رسوي .لكه چي د هغو وكگؤو پشگتوركگي

چي زيات بير ( )BEERخوري زياتره خراب وي.

د ( )LYMPHATICيعني د جسم د هغو وؤو وؤو ركگونونظرام چري بيرگ

رنكگه خوَليگ حگني وزي په انساني جسم كي زشگت زيات ارزشگت لري .د
دغه نظام د ويني ركگونو تره دشررابو لره السره نره رغيگردونكى تراوان رسرإي.

شراب د انسانيت ډېر بد دښمن (شر آب)
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حگكه چي غوؤزكگي لرونكى وده وركوونكى مركب (الئيپ ) په دغره نظرام كري
أيگر ستر حگاى لري ،خو دشررابو تراوان رسروونكى اغيگرز دغره حيرانروونكى

ساتندوى نظام كگرد سره پوپنا كوي.

كه لوى خگشگتنأ لكه چي دقراّن كريم په بيگلو بيگلرو اّيتونرو كري ييرگ

ويلي دي د خپلو پيگرزوينو له مخري لره نرورو الرو دانسراني ژوندانره سراتنه نره
كرروالى ،نومرروإ برره پرره أيگررره خگركگنررد تياسررره ليرردالى چرري شررراب خگونرره

ضررناكه دي.

(ج) پرعصبي نظام باندي د شرابو اغېزه:
شراب دعصبي رشتو په هغونريو پردوننوزي ،كرومي چري د وده وركوونكرو

غوؤزكگيو غوندي مركب يعني الئيپ په حفاظت كي وي .چي پره ديرگ توكگره

د دغه نظام پره بريگشرگنايي رابطرو ()ELECTRICAL COMMUNICATION

كي خلل اچوي .دغه خراب اغيگز په دوو بيگلو بيگلو ذريعو خگركگنرديإي .د

هغه لومؤى اغيگز د نشيگ د ناببره حمليرگ پره توكگره وي .خرو د هغره أيگرر
پايشگتى اغيگز أيگر خطرناكه وي .شراب ورحگ په ورحگ عصبي نظرام تره

داسي تاوان رسوي ،چي خگو أوله ناروغة حگني پيدا كيإي .كه خگه هم په پيل
كي دشرابو اغيگزه معمولي يا نا خگركگنده وي ،خو بيرا هرم د هغرو پايشرگتي

خرابي اغيگزيگ لره هماغره پيلره خگخره رامنحگتره كيرإي .نرو د هغوكسرانو دا

خبري چي وايي« :ما شراب نه نشه كوي ،حگكه نو بده اغيگزه هم نه رابانردي

كوي» .خوشي دماشومانو خبري او حگان غولول دي.

د شرابو بدي اغيگزيگ په حگواني كي په تيگره په كوچني والي كي بيگخري

زياتي وي .په عامه توكگره تگراكلي ناروغرة لكره پرتري ويرل ،لره وهرم او بيرري

خگخره ريگإديگرده )PLYNEURTIS( ،او د ()KORSAKOF SYNDROME

مجموعي عاليم دشرابو داغيگزو له امله وي .دشرابو ستر اغيگز دعصبي نظام
پرمراكزو بانردي ترر ديرگ كچري رسريإي چري درملنره ييرگ ناشرونيگ سري .د

نومونو او الفراظو هيگريگردل ( )AMNESIAاو دالسرونو ريگإديگردل د دغري

عصبي ناروغه نخشگي دي
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خگنكگه چي شراب غوؤزكگي ويلي كوي ،نو په جسرم كري پره جوؤوونكرو

حجرو ننوزي او أيگر بد نقصان ور رسوي .د ديگ عرام فهمره مثالونره د نروي

ترروكم د ذهانررت پرره إل والررى او ناقصرره وده كرري پرره كگوترره كيررإي .أيگرررو ژورو

خگيگؤنو او سروي كگرانو دا حقيقرت پره أاكگره كرؤى دى چري د ماشرومانو د
ذهن كوتگه والى له ديگ امله وو چي مور اوپالرييرگ أيگرراو د زيراتي فيصرده
لرونكي شراب خروؤل .دا هرم جوتره سرويگ ده چري شرراب دشرگحگي تخرم

( )OVUMاو د حيات د تخم حجري گ ( )EGG CELLته أيگر زيات تراوان
رسوي .چي د ديگ په پايلره كري دشررابي مينردو ماشرومان زيراتره پره مروروثي
توكگه د دماغي يرا قلبري صردمو شرگكار كيرإي .البتره دشررابي پرالر لره لروري

دغسي پيگشگي په سل كي تر درو اوؤي.

(د) پرټولنیزو روحیاتو باندي د شرابو اغېزه:
په پالوو پالوو جوته سويگ ده چي شراب د تگولني او تگولنيزو اؤيكرو پرر

تگينكگشگت بانردي أيگرره نراوؤه اغيگرزه كروي .مروإ د دغرو اغيگرزو د خگرو
بيگلكگو يادونه كوو:

 -1شرررابيان د دوى د أيگررري ژر او سمالسرري غوسرريگ لرره املرره ،دوى پرره
تگولنه كي په بيگ شميگرو شخؤو او جنكگ جكگؤو اخته كوي.

 -2د طالق بيگ شرميگري پيگشرگي د تگرولني بنسرتگونه كمرزوري كروي،
چي په پايله كي ييگ دمجرمانه اندونو او ذ هنيتونو درلودونكوماشومانو
د أيگريگدلو له امله ،تگول ولس په أيگره خطرناكه توكگه متراثر كيرإي.

د طالقونو پرله پسيگ زياتوب د شراب خوره له امله وي.

 -3د أول أول هنرونو او كارونو پر هنرمندانو ،كاركگرانو او مزدورانو باندي
د شراب خوؤلو له امله تل تگنبلى او كهالى زوركرؤى وي ،چري د دوى

پر كار او مهارت او د دوى د كار د محصوالتو پركيفيرت بانردي أيگرره
بده اغيگزه شگندي .خگر كگنده ده چي نهايترا ييرگ تراوان تگرولني تره

رسيإي.
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 -4د شرابو له امله په انسانانوكي يو پربل پيگرزوينه او زؤه سوى له منحگره
حگي چي پايلره ييرگ دا كيرإي چري د ولسري او تگرولنيز يرووالي انرد او

تفكراو د تگولني د كگتگو پرضد توكوسره د جهاد او جكگؤيرگ ولولره

په بشپؤه توكگه ختميإي او له منحگه حگي.

پورته خگلور أوله ربؤو لويگديز تگولنپوهان دونه أيگر پره فكرر كري اچرولي

دي چرري د خپلررو حكومتونررو پررام ييررگ پرره وارو وارو هغررو ترره اؤولررى دى او
خگركگنده كؤيگ ييگ ده چي كه دشرابو خوؤل همدغسي پرمخ والؤ سري پره

دغو هيوادونوكي به دملتپالني ولوليگ كگردسره له منحگه والؤي سي.

قراّن حكيم هغه مهرال د ديرگ ربرؤي نوغره وايسرت ،چري پره هيخرگ يروه

تگولنه او هيخگ يوه پوه او فيلسروف كري دا همرت نره وو .اوس هرم دشرراب

خوره ربرؤه دغيرر اسرالمي تگولنرو بنسرتگونه لره بيگخره سسرتوي ،خرو د لروى
خگشگتن په حكم او پيگرزوينه زموإ معاشره له ديگ بروخلي خگخره خونردي

پاته ده .نو لوى خگشگتنأ لره دي حمد وي.

بنګي ،چرس ،تریاك ،هېروئین او داسي نور
دلته به لومړى د دغو توكو د څرګندېدو او د هغرو د روغتيرايي ضرررونو پره

هكله څرګندوني و كړو او ورپسې به د هغرو پره هكلره شررعي او فقهري احكرام

بيان كړو:

بنګي او چرس:
بنګي او چرس په ډول ډول نومونو يادوي .شاهدانه د بنګو يا چرسرو بروټي

ته وايي .شهدانل د همدغه شاهدانې معرب (عربي سوې) بڼره ده .برنل هرم د
بنګررو معرررب دى .قنررب د كنررب معرررب دى چرري كنررف هررم ورترره وايرري .دا د

همدغي شاهدانې تخم (بنګو) يا پاڼو تره وايري .د ردالمحترار پره  ۴0۴ /۵مرخ
كي ليكي چي بنل (بنګي) د هغه نبات نوم دى چري پره عربري شريكران ور تره

وايي .خو ښايي دا تېروتنه وي ،ځكه شيكران يا شوكران يو بېل نبات دى ،خو

په هغه كي هم شديده سمي ماده سته .وګرورئ فرهنرګ عميرد او د لغراتو نرور

كتابونه .په هرصورت د بنګو د بوټي د ګرل لرونكرو ښراخونو لره سررونو څخره
بنګي او د چرسو پاڼي اخلي .د حشيش كلمره هرم د دغره بروټي د ګرل لرونكرو

ښاخلو پر سررونو او لره هغرو څخره پره الس راوړل سرووپاڼو (چرسرو) بانردي

اطالقيږي .حشيش په انګريزي كي هم  hashishليكي ،خو په دغره ژبره چرسرو

ته  hempوايي.

د چرسو تاریخ:
خل

كلره چري پره مسرلمانانو كرري ډول ډول بردۍ او نرارواوي رامنځتره سرروې او
په زيراتو ګنهونرو اختره سرول نرو لروى څښرتنأ پرر هغرو بانردي داسري

دښمنان را پيدا كړل لكه چنګېزيان او دغه منحوس بوټى .لومړى دغه بوټى پره

منځني ختيځ كي څرګند سوى دى .شيخ عبدالح محدث دهلوي /د اشرعة

اللمعات په  298 /3مخ كي وايي چي« :د  ۵۵0سپوږميز كال په شراوخوا كري

بنګي ،چرس ،ترياك ،هېروئين او داسي نور
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كله چي حيدر نومى يو سړى له خپلو ملګرو څخه و تښتېد ،په يوه بېديا كي يې
وليدل چي د يوه بوټي بلګونه بېله باده ښورېدل .په زړه كري يرې وويرل چري پره

دغه بوټي كي يو سِر سته .نو يې څو بلګونه له هغه څخه وشكول ،كله چي يرې

وخوړل نشه يې كړ .بيا يې خپلو ملګرو ته هم ور كړل .ځيني بيا وايي چي دغه
برروټل لررومړى د احمررد سررارحي قلنرردري پرره نامرره يرروه سررړي ومونررد» .د شرريخ
عبدالح په دغه ليكنه كي د دغه بوټي د ځاى په هكله څرګندونه نره ده سروې.

خو د دغي ليكني له وروستيو كرښو څخه اټكل كيږي چي ښايي دغه ځراى بره

مصر وو .اوس دغه بوټى په منځني ختيځ ،نيپال او نورو آسيايي هيوادونو او د
التيني امريكا په هيوادونو كي ډېر كرل كيږي.

بنګي:
بنګي لكه چي پوهيږو د چرسو د بوټي دانې دي كومي چي د سمي مروادو د
درلودو له امله مخدري او نشه كوونكي دي .دغه دانرې د تنباكوغونردي د چلرم

پر سرخانه يا پيب ( )Pipeږدي او څكوي يې .له دغو بنګو څخه يو ډول مايع
مواد هم جوړوي چي «بنګاوه» يا «بنګاب» ورته وايي او د هغرو پره نشره روږد
يې چيښي .د بنګو له يو ډول موادو څخه په طبابت كري هرم كرار اخلري.

خل

بنګي وچي ،خنکي او قابضي دي .اشرتها خالصروي ،ژر هضرميږي .د احرتالم

ځوا ک له منځه وړي .خوړل يې روغتيا ته ډېر ضرر رسوي .پره تېرره پرر مغرزو
ډېر بد اغېز ښندي .د بنګو خوړل د سترګو ځواک هم کمزورى کوي.

چرس او روغتیایي ضررونه یې:
څنګه چي چرس او داسي نور نشه يي توکي يو ډول زهري مرواد لرري نرو د

انسان روغتيا ته پر ضرر رسولو سر بېره د انساني ټولنو سالميت تره هرم کلر

تهديد متوجه کوي .له بده مرغه زموږ هيواد نن مهرال د دې خطرنراکو توکرو د
توليد او استعمال ځاى ګرځېدلى دى .له دې املره دى چري پره چرسرو او نرورو

زموږ ډېر وګړي ان زموږ ځيني ډاکټران او د امنيرت سراتندويان ال اختره سروي

دي.
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په موږ کي دا خبره يو متل ګرځېدلې ده چي وايي« :چرسري زوى نره زوى».

رشتيا هم د چرسو عملي ډېر ډارن او بې زړه وي .نشه يي نه د جنګ او جهراد
په ميدان کي څه اتلولي ښووال ى سي او نه د هيواد په الر کي تر ځران تېرېردال

ى سي.

د چرسو او نورو نشه يي توکو استعمال خوب او برې سردتياراوړي او زړه،

دماغ ،معده ،ځګر او نور رئيسه غړي پوپنا کروي .د چرسرو عملري ترل لره ښرې
اشتها څخه بې برخي وي .دماغي ځواک يرې ګرډوډ وي ،څېرره يرې مرړاوې او

ژړه وي ،ډنګر وي ،سترګويې توري الغې وهلي وي او عقل يې کار نه ورکوي.

چرسي او نشه يي تل سست او ټنبل وي ،کار ته يې زړه نه کيرږي او يروازي

او سېدل يې ډېر خوښ وي.

خشخاش ،كوكنار ،تریاك ،هېروئین او نور:
د خشخاشو نباتاتي نوم ګالشريم ( )Glauciumدى .همدغره ګالشريم هرم د

دغي كورني يو غړى دى .دغه بوټى د يوه متر په شاوخوا كي اوږده ،نرۍ ساقه

او اوږده بلګونرره لررري .د خشخاشررو ګررالن سررره او سررپين وي .د دغرره برروټي د
ګالنوپه رژېدو سره د هغه د ساقې په سرر كري يرو ډول ګرردۍ غروټل رامنځتره

كيږي چي دې ته كوكنار (ډوډۍ يا کوکړې) وايي .د كوكنارو په مرنځ كري ميرده

تخم ته خشخاش وايي.

د كوكنارو له پوست څخه په نېښ وهلو سره سپينه شيره راوزي .دغه شريره

بيا په هوا کي نيمي وچي ژاولي غوندي سري او رنرګ يرې هرم برور (نسرواري)
واوړي .چي دغو ته ترياك يا افيون يا افيم وايي .افيون د يوناني كلمې اپيون يرا

اپيوم څخه اخيستل سوى لفا دى.
د تریاكو تاریخ:

په انسايكلوپيډيا بريټانيكا كي وايي :د كوكنرارو اصرلي ځراى هغره مځكره ده

چي اوس په تركيه پوري اړه لري او يوناني طبيبانو په لومړۍ عېسوي پېړۍ كي

د درملو په توګه ګټه ځني اخيستل .بيا دغه بوټى د بين النهرين او يونران څخره

ورو ورو د ختيځ پر لور خپور سو .داسي ښكاري چي په لرغونرو مهرالونو كري

بنګي ،چرس ،ترياك ،هېروئين او داسي نور
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هنديانو او چينايانو دغه بوټل نه پېژندى .په لرغونو آسيايي ټولنو كي د ترياكو

د كرلو دود او عادت هم د درملو په توګه د استعمالولو لپاره نه وو عام سوى.

چينايان د دغه توكي سره د اوومي زېږديزي پېړۍ په شاوخوا كي بلد سرول.

بيا د ترياكو څكول په اوولسمه پېړۍ كي لره جراوا څخره چرين تره ور وپېژنردل
سول او دغه دود هلته په خرورا چټكرۍ سرره خپرور سرو .ورپسرې خبرره ترر دې
ورسېدل چي انګرېزانو د هند تريراك چرين تره صرادرول او دا د دوى دتجرارت

ستر توكى وو .په 1839ع.كال د چين حكومت ترياك منع كرړل او نرژدې شرل
زره صندخه ترياك يې چي د انګرېزانو په تجارتخانو كي پراته وه ضبط كړل او

له منځه يې يووړل .انګرېزانو د چين د كانتن ښار كالبند كړ او بيا يرې د چرين
سره هغه جګړې ته ور ودانګرل چري د تريراكو پره جګرړه ونومرول سرول .دغره

جنرګ يرو كرال دوام وكرړ .پره پايلره كري چينايران سرولي تره اړ سرول (18۴2د

اګسټ  .)29د هانګ كانګ كوچنى ټراپو يرې انګرېزانرو تره وركرړ او پنځره نرور
بندرونه يې هم د انګرېزانو د سوداګرۍ پر مخ پرانيستل .په دې ترځ كي امريكا
او فرانسې هم لره چرين څخره امتيازونره ترر السره كرړل او د كاتولير

عېسروي

مذهب د مبلغينو له كار او تبليد څخه د مالتړ امتياز يې هم په رسمي توګره پره
الس راوړ.

په چيني ټولنه كي د ترياكو عمل د يوې ستونزي په توګه پاته سو څو چي په

19۴9ع.كال هلته كمونيستي اوښتون رامنځته سو او د دغه عمل جرړي يې له
بېخه وايستې.

د ترياكو څكول لومړى په شمالي امريكرا كري او بيرا پره اروپراكي هلره پيرل

سول چي د هندي تمبكو څكول په پايپ كي پيل سول .ځينو كسانو به ترياك د
تمبكو سره ګډول او څكرول او ورو ورو دغره ډول څكرول د تريراكو د كرارولو

غوره دود وګرځېد.

په لوېديځ كي د دردونو د آراموونكي درمل په توګه د ترياكو په پراخه پيمانه

كارول په اتلسمه پېړۍ كي رامنځته سول .دغه مهال په ډېرو patentدرملرو ،پره
يو ډول ټينچرو (له ترياكو او الكولو څخه په جوړو سوو ټينچررو) او پره ځينرو
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نورو مسكنو درملو كي ترياك سرتر تروكى وو .دغره درمرل بېخري پره آزاده توګره

كارول كېدل او په دې هكله څه قانوني او روغتيايي بنديز نه وو.

وروسته چي د ترياكو كر په هند ،تركيه او چين كري زيرات سرو او كلره كلره

نورو هيوادونو ته هم لېږدول كېدل له ترياكو څخه د هېروئينو جوړول رامنځته

سول او په سر ترسره نړۍ كي يې په مليونونو وګړي په استعمال روږد سول.

خو څنګه چي وروسته د دې مادې سخت وژونګي ضررونه په ډاګره سرول.

نو د شلمي پېړۍ په دوهمه نيمايي كري د نرړۍ پره ډېررو هيوادونرو كري د هغرو
استعمال او كار وبار منع سو .خو د دې سره سره اوس هم تريراك او هېرروئين

پرره ډېرررو هيوادونررو لكرره برمررا ،افغانسررتان ،الووس ،پاكسررتان او نررورو كرري

توليديږي او د مخدروموادو د مافيايي بانډونو لخوا كوم چي زيرات غرړي يرې
امريكايان او اروپايان دي په خورا پراخه پيمانه نورو هيوادونو ته صرادريږي .د

دغو مخدرو موادو د غير قانوني كاروبرار پيسرې د ځينرو اروپرايي هيوادونرو پره

بانكونو او نورو كي الندي باندي كيږي.

د اړوندوسر چينو او خبري رسنيو له خولې ويل سوي دي چي پره 200۶ع.

كال يروازي لره افغانسرتان څخره د درو مليرارډو ډالروپره ارزښرت مخردر مرواد
اروپاته صادر سوي دي چي اويا فيصده ګټه يې لويرو اروپرايي كرار وباريرانو او

دېرش فيصده يې د افغانستان بزګرو او نورو ته رسېدلې ده.
د تریاكو روغتیایي ضررونه:

لكه چي وويل سول ترياك څو پېړۍ د دردونو اصلي آراموونكي ګڼل كېردل

او په درملو ګډېدل .اوس هم د خشخاشو ،كوكنرارو او تريراكو څخره د درملرو

په توګه او په درمل جوړولو كي كار اخلي.

د خشخاشو د پوستکى خورک خروب راوړي ،دردونره تسركينوي او قربض

پيدا کوي .خوترياك چي خل

يې د نشې په ډول اسرتعمالوي د انسران روغتيرا

ته ډېر مضر توكي دي .بدن ډنګروي ،اشرتها بنردوي .تريراک د دمراغ او رئيسره
اعضاوو (د بدن د بنسټيزوغړو لكه زړه ،دمراغ ،اينرې اونرورو) اوعصربي نظرام

(نروس سيسټم )Nervous System ،لوى دښمنان دي .د انزال د ځنډېدو سره
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مرسته کوي ،خو وروسته انسان کمزورى کوي .که څوک ترياک ،يرا شرراب يرا
بنګي يو څو موده وخوري ،د بدن حجرات يې مړه کيږي او بدن يې لكه د وني

تشه تنه غوندي کيږي .څنګه چي ترياک خوب ډېروي له دې امله ځيني ميندي
د دې لپاره چي د ماشوم له ژړا څخه فارغي سي يرا خپرل کرار پره بيغمرۍ سرره

وکړي ،نو کوچني ته لږ ترياک ورکړي ،چى هغه آرام بيده سي .خو د دې څخه
د کوچني زړه ،معده ،ځګر او دماغ ټول کمزوري کيرږي او ماشروم پره نراروغي

اخته کيږي.

لكه چي پوهيږو د ترياكو له شيرې څخه كومه چي له تازه كوكنارو او د هغو

له تازه خشخاشو څخه راوزي مرورفين ) ج ( ،morphineهيرروئين (،)Heroin

كوډئين )Codeine( ،پاپاورين ( )Papaverineاو نور استخراجوي.
مورفین:

يررو ډول مخرردر او درد آرامرروونكي زهررري مررواد (د تريرراكو جرروهر ،ترخرره
الكوئيډ) دي چي پره درملرو كري اسرتعماليږي .مرورفين د لرومړي ځرل لپراره د
180۴ع.كررال پرره شرراوخوا كرري د يرروه جرمنرري درمررل جرروړوونكي F.W.A.

 Sertürnerلخوا له ترياكو څخه وايستل سول.
هېروئین:

يو نشه لرونكي سفوف يرا پروډر دي چري د مورفينرو لره مشرتقاتو (تريراكو)
څخه د كېمياوي عمليې په پايله كي په الس راځي او بېخي ډېر خطرنراك مرواد
باله سي .د دغو زهرجنو موادو استعمال د انسان پر بدن او مغزو داسي نراوړي
اغېزي ښندي چي د ترياكو پر ناروغيو سربېره يې په نورو داسي ناروغيو اختره
كوي چي د ډېر عمر ناروغ غوندي تل بې سده پروت وي يا بېخي لېونى ځنري
جوړ سي.
دغه وژونكري مرواد د لرومړي ځرل لپراره پره 1898ع.كرال د جرمنري د براير
كمپنۍ لخوا له مورفينو څخه كشف سول .هيروئين پره لومړيرو وختونرو كري د
مخدرو او آراموونكو موادو په توګه استعمالېدل.
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د پورتنیو توكو په هکله شرعي او فقهي احکام:
لومړى به وګورو چي په دې اړه قرآن كريم څه فرمايي .بيا به وګرورو چري د
رسررول اللرره ج لرره الرښرروونو څخرره څرره اسررتنباطيږي .بيررا برره د فقهرري د ځينررو
(مختصرو) متونو او د هغو د شرحو او حاشيو خبري راوړو .او بيا بره وګرورو
چي د فقهي نور كتابونه په تېره مطول كتابونه په دې هكله څه وايي:
د قرآن كریم احکام:
دلته تر ټولو د مخه بايد ووايو چي پر انسانانو باندي د حل او حرمت ح د
لوى څښتنأ دى .خو هر څه چي لوى څښتن پر مسلمانانو حررام كرړي دي،
پر دوى باندي د قهر او هغو ته د جزا وركولو لپاره نه دي ،بلكي لوى څښتن پر
خپلو بنده ګانو باندي د لورېيني او پېرزويني په خاطر هر هغره څره چري د دوى
په ګټه ،پاك او بې ضرره دي حالل كړي او هر هغه څره چري ضررري او ناپاكره
دي هغه يې ورته حرام كړي دي .دلتره ستاسري توجره النردي آيتونرو او د هغرو
ژباړو ته را اړوو:
لوى څښتن فرمايي:
ُ
َ
َ
َّ
َ َ ُ َ َ َ ٓ ُ َّ
ُ
ُ
ك ُمۡٱ َّ
ت﴾ [المائدةۡ .]4 :
لطي ِ َبَٰ ُ ۡ
سۡلون ۡۡ َماذاۡأحِلۡل ُهمۖۡقلۡأحِلۡل
﴿ي
ژباړه « :خل له تا څخه پوښتنه كوي چي هغو ته څه شي حالل كړىسوي دي
ورته ووايه چي تاسي ته پاك شيان حالل كړل سوي دي».
َ ُ ُ َّ َ َٰ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ َ َٰٓ َ
ث﴾ [األعرافۡ .]157 :
بئ ِ ۡ
تۡويح ِرمۡعلي ِهمۡٱۡل
حلۡلهمۡٱلطيِب ِۡ
﴿ َو ُي ِ
ژباړه« :هغه امي پېغمبر پاك شيان حاللوي او ناپاكه حراموي».
(د دې آيتونو په استناد پوهان وايي :هر هغه څه چري روغتياتره ګټره رسروي
هغه پاك او طيب دي او هرر هغره څره چري ضررر ورتره رسروي شرراب وي كره
چرس يا ترياك يا نوري نشه كوونكي ګولۍ يا نور څه وي هغه ناپراك او خبيرث
دي).
بل ځاى فرمايي:
َ ُ ُ ْ َ
ُ َ َّ ُ َ
﴿ َوَلۡتلقواۡبِأيدِيكمۡإَِلۡٱتلهلكةِۡ﴾ [البقرةۡ .]195 :
«تاسي په خپلو السونو خپل ځانونه په هالكت كي مه اچوئ».
بل آيت مبارك دى:
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ۡرح ٗ
كم َ
ِيماۡ[ ﴾٢٩النساءۡ .]29 :
﴿وَلۡتقتلواۡأنفسكمۡإِنۡٱ ۡ
ّللَۡكنۡب ِ
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يعني «خپل ځانونه مه وژنئ .باور ولرئ چي لوى څښتن پر تاسي مهربانه دى» .د

دې آيت په استناد عالمان وايي :مسلمان ته روا نه ده چي له داسي خورك يا

چيښاك څخه استفاده وكړي چي سمدستي او يا يې په تدريل هالك كړي او يا

ورته مضر او موذي تمام سي( .وګورئ منهيات در اسالم۴72مخ).

بل ځاى فرمايي:
َ َ ُ ْ
َ َ َّ
َ َّ
َّ
﴿ َو ََل ُۡت َبذِر َۡتبذ ً
ن ۡل َِرب ِ ۡهِۦۡ
ير ۡ َوَكن ۡٱلشي َطَٰ ُۡ
ين َۡكن ٓوا ۡإِخ َوَٰن ۡٱلش َيَٰ ِط ِۡ
ن ۡٱل ُم َبذِرِ ۡ
ِيرا ۡۡ ٢٦إ ِ ۡ
َك ُف ٗ
وراۡ[ ﴾٢٧اإلسراءۡ .]27-26 :
ژباړه« :بې ځايه لګښت (اسراف) مه كوئ ،بې ځايه لګښت كوونكي د شيطانانو

وروڼه دي او شيطان د خپل څښتن نا شكره دى».

په دغو ناولو توكو روږد كسان د هغو پر رانيولو زښتي زياتي پيسرې د هغرو

خرڅوونكو او قاچاقبرانو ته وركروي .چري دا پره دغره آيرت كري لره ويرل سروي
اسرافه څخه پرته بل څه كېداى سي؟
د رسول ج سپېڅلي الرښووني:
رسول ج فرمايي:
ُ ُّ
ُك ُمسكر َح َر ٌ
ام»( .مسلم ،كتاب االشربة ،باب بيان انه كل مسكر خمر و انه
«
ٍِ
كل خمر حرام  70رر ( )1733حديث).
د پورتني حديث معنا داده چي هر نشه كوونكى شى حرام دى.

دغه راز د رسول ج بل حديث دى:
ُ ُّ
ُك ُمسكر ََخ ٌر و ُ ُُّك ُمسكر َح َر ٌ
ام» په بل حديث كي داسي راغلي دي:
«
ِ ٍ
ِ ٍ
ُ ُّ ُ
رر ٌ
كر ََخ ٌ
رر و ُ ُُّك ََخرر َح َ
ام»( .مسرلم ،كتراب االشرربة) .يعنري هرر نشره
ٍ
«ُك مس ِ ٍ
كوونكى شى خمر (شراب) باله سي او هر نشه كوونكى يا هر خمر حرام دي.
َ َ َ ُ ُ َّ َ َّ َّ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ُ ر
ََُر
ُك ُ
ّت».
ف
م
و
ر
ك
س
م
اَّلل صّل اَّلل علي ِه وسلم عن
ِ
بل حديث دى« :نه رسول ِ
ٍ
ٍ
(رواه ابوداود في االشربة .قال الحافا الزين العراقي :اِسناده صحيح وصححه
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السيوطي في الجامع الصغير) .يعني رسول ج له هر نشه كوونكي او كمزوري

كوونكي شي څخه منع فرمايلې ده.
َض َ
َض َر َو ََل ِ َ
بل حديث دىََ « :ل َ َ
ار»( .مسند امام احمرد او سرنن ابرن ماجره).
يعني نه خپل ځان ته ضرر رسول جايز دي نه بل چا ته.

د چرسو ترياكو او داسي نورو استعمال هم بدني ضررونه لري او هم مالي.

د الزواجر په  30۵ /1مخ كي وايري چري دغره حرديث د چرسرو ،تريراكو او
داسي نورو شيانو په تحريم كي اصل او بنسرټ دى .او مفترر هرر هغره شري تره

وايي چي فتور ،ضعف ،سستي ،كهالي او كمزوري راولي .او دغره شريان ټرول
مسكر (نشه كوونكي) ،مخدر (د اعصابو سستي او تشنل راوړونكري) او مفترر

(د بدن د غړو كمزوري كوونكي) دي .په دغه كتاب كي يرې د چرسرو او نرورو
مخدراتو د ديني او روغتيايي ضررونو پره هكلره ډېرر مفصرل بحرث كرړى او د

چرسو ( )120ديني او دنيوي اضرار يې بيان كړي دي او چرس يې ترر شررابو
ډېر بد ګڼلي دي .وايي چي ابلريس ترر برل هرر څره زيرات د چرسرو پره څكولرو

خوشاله كيږي .ځكه چي دايې خسيسو نفوسو ته ښايسته ايسرولي او هغرو هرم

روا ګڼلي او څكوي يې.

د بخاري په «كتاب االشربه ،باب ما جاء في ان الخمر ما خامر العقل» كري
د حضرت عمرس خطبه راوړل سوې ده .په دغه خطبه كي هغه فرماييْ « :
اْلَ ْمر
َما َخا َم َر ا ْل َع ْق َل»« .خمر هغه دي چي عقل غايب ،ګډوډ او زايل كړي او لره خپلره
اصلي حالته بدلون ورته وركړي».

امام ابن حجر /د فتح الباري په  ۶0 /10مخ كي د دغو ټكو د څرګنردولو

په ترځ كي مفصل بحث كړى دى چي لنډيز يې دادى :حضرت عمرس په دې
هكله د شرعي تعريف داسي بيان كړى دى چي كوم خمر چي د شرعي پره ژبره

حرام بلل سوي دي هغه دي چي عقل ګډوډ او له خپله حالتره بردل كرړي .نرور
احاديث هم سته چي هر مسكر او عقل ګډوډوونكى شرى ،لره انګرورو پره الس

راغلى وي يا له بل شي څخه خمر باله سي.

حضرت مال علي قاري د مرقاة په  22۶ /7او ورپسې مخونرو كري او شريخ

عبدالح محدث دهلوي د اشعة اللمعات په  290 /3او ورپسرې مخونرو كري
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وايي چي هر هغره څره چري مسركر (نشره كروونكي) وي او عقرل ګرډوډوي لره

انګورو وي ياله بل شي څخه خمر باله سي او حرام دي.

په دې ډول شراب ،چرس ،تريراك ،او داسري نرور ټرول مخردرات كروم چري

عقل ګډوډوي خمر او حرام باله سي.

د فقهي د ځینو متونو او د هغو د شرحو او حاشیو خبري:
د هدايې د كتاب الحدود په باب حد الشرب كي يې د بنګو استعمال مبراح

بللى دى او كه څروك د هغرو لره خوړلرو څخره نشره سري د حرد د جراري كېردو

موجب يې نه بولي.

په عنايه كي وايي چي« :په هدايه كي چي يې د بنګو د اباحت په هكله ويلي

دي دا د عامو كتابونو مواف خبره ده .خو د امام محبوبي په جامع الصغير كي
يې د بنګو نشه حرامه بللې ده ،او پخپله بنګي يې حرامي نه دي بللي».

د بحرالرائ د كتاب الحدود ،باب حد الشرب په  ۴۶ /۵مخ كي هرم وايري

چي« :بنګي پر صحيح مذهب مطلقا حاللي دي».

خو د بحر الرائر پره حاشريه منحرة الخرال كري ليكري« :څره چري پره تنروير

االبصار كتاب كي ويل سوي دي د دې خالف دي .په هغه كي وايري :د بنګرو،
چرسو او ترياكو استعمال حرام دى .خو حراموالى يې د شرابو غوندي نه دى.

ورپسې وايي :بنګي دوه ډوله دي كومي چي عقل زايلوي هغه حرامي دي او پر
دې فتوا ده .او بل ډول يې مباح دي .دغه ډول يې كه څره هرم عقرل مختلروي

خو زايلوي يې نه»( .د بحر د  ۴۶ /۵مخ لمن لي ).
د فقهي د نورو مطولو كتابونو څرګندوني:

دا خو د فقهي د ځينو (مختصرو) متونو او د هغو د شرحو او حاشيو خبري

وې .اوس به وګورو چي د فقهي نور كتابونه په تېره مطول كتابونه په دې هكله
څه وايي:

په درالمختار كي وايي« :د بنګو ،چرسو او تريراكو خروړل حررام دي .ځكره

چرري دا شرريان د سررړي عقررل فاسرردوي او د خررداى لرره ذكررر او لمانځرره يررې را
ګرځوي .او څوك چي بنګي او چرس حرالل برولي هغره زنردي او مبتردع دى.
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بلكي ځينو ويلري دي چري پره دې خبرره كرافر كيرږي او مررګ يرې روا كيرږي».

(وګورئ ردالمحتار۴0۵ ،۴0۴ /۵مخونه).

د ردالمحتار په همدغو مخونو كي وايي:

«دا چي په هدايه او نورو كي يې د بنګو استعمال مباح بللى دى ،موخه يرې

د درملني لپاره د هغو لږ استعمال دى .په غاية البيان كي د شرح شيخ االسرالم

پرره حوالرره وايرري چرري :د درملنرري لپرراره د سررقمونيا ( )Scammonyيررو ډول د
سريښو غوندي درمل چي د سرختو جالبرو لپراره يرې اسرتعمالوي .او بنګرو لرږ
استعمال مباح دى او د ډېرو استعمال يې چي څروك وژنري او يرا يرې عقرل لره

منځه وړي حرام دى او حراموالى يې هم د هغو د مضر والي لره املره دى .ابرن

حجر د ځينو علماوو له خولې ويلي دي چي د چرسو پره اسرتعمال كري يوسرل
وشل ديني او دنيوي ضررونه سته .دا چي څلورو امامرانو پره دې هكلره څره نره

دي ويلي دا له دې املره وو چري د هغرو پره وخترو كري چررس نره وه .چررس د
چنګېزيانو په وختو كي د شرپږمي سرپوږميزي پېرړۍ پره وروسرتيو او د اوومري

پېړي په لومړيو كي پيدا سول».

د الفقه على مذاهب االربعة په 8 /2مخ كي وايي« :هر هغه څه چي بردن او

عقررل ترره ضرررر رسرروي لكرره تريرراك ،چرررس او كوكررايين ( )Cocaineيرروه نشرره
كوونكې او بې حسره كروونكې دوا (او د مضررو او مسرموموونكو ټولرو شريانو

استعمال په شديد حرمت سره حرام دى».

د حالل و حرام در اسالم په  10۴مخ كي ليكي« :مخدر مرواد لكره چررس،

ترياك ،هيروئين او نور حرام دي» .په نوموړي كتاب كري يرې د دې مروادو ډول
ډول ضررونه په تفصيل سره بيان كړي دي او د هغو او د شرابو فرق يې نه دى

كړى .ان تر شرابو يې بد تر ګڼلي دي.

پورته خبروته ورته خبري يې په فتاٰوى عزيرزي  120 /2مرخ كري هرم كرړي

دي.

دغه راز يې په الزواجر عن اقتراف الكبرائر كتراب كري لره  30۵ /1ترر 310

مخونررو پرروري د بنګررو ،چرسررو ،تريرراكو او داسرري نررورو د حرمررت او زيرراتو

روغتيايي ضررونو پره هكلره د اسرالمي عالمرانو او نرامتو طبيبرانو د وينراوو او

بنګي ،چرس ،ترياك ،هېروئين او داسي نور
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نظريو په استناد په تفصيل سره څرګندوني كړي دي .د دې توكو د استعمال لره
بديو څخه يې يوه دا ليكلرې ده چري لره اسرتعمالوونكي څخره يرې د مړينري پرر

مهال د شهادتينو ويل هېريږي .لوى څښتن مودي آل او اوالد ځني وساتي.

په پاى كي بايد ووايو چي په دې هكله ستر اوسمهالي اسرالمي پروه او فقيره

عالمه عبدالرحمن الجزيري د كتاب الفقه على المذاهب االربعة په 28 /۵مرخ
كري د يرروه ډېررر اوږده بحرث پرره ترررځ كرري د بيررو ،چرسررو او نررورو مخرردراتو د
حراموالي په هكله ډېري مدللي څرګندوني كړي دي چي موږ يرې دلتره لنرډيز د

ګرانو لوستونكو د ال زياتي استفادې لپاره وړاندي كوو:

ځيني فاسقان فكر كوي چي د بيرو چيښل روا دي ،ځكه چري دا د اوربشرو

اوبه دي .او څنګه چي چرس او نور مخدر مشروبات د رسول ج په وختو كري
نه وه او د هغو د تحريم په هكله كوم نص (آيت) هم نه دى راغلرى نرو د هغرو

استعمالول حالل دى .په داسي حال كي چي ټولرو اسرالمي عالمرانو د چرسرو،
ترياكو او نورو پر حراموالي اجماع كړې ده .په دې هكله د مصرر د مفتري فتروا
هم صادره سوې ده .او د مجلة االزهر د 13۶0سپوږميز كال د برات (شعبان)
په ګڼه كي خپره سوې ده .د دغو موادو د استعمال په حراموالي كري هريش شر

نسررته ځكرره چرري دا د سررترو ضررررونو او زيرراتو مفاسرردو المررل ګرځرري .عق رل

فاسدوي او بدن د ډول ډول ناروغيو سره مخ كوي .نو هيش ممكنره نره ده چري
شررريعت دي د هغواسررتعمال اجررازه وركررړي .ځينررو حنفرري علمرراوو ويلرري دي:

«څوك چي چرس حالل بولي هغه زنردي او مبتردع دى» .دغره راز څروك چري
نور داسي مخدرات كوم چي ضرر يرې ترر چرسروالهم زيرات دى حرالل برولي

هغه هم زندي او مبتدع دى.

همدغه ټولي لوړي يادي سوي بردۍ او ضرررونه پره تريراكو كري هرم سرته،

بلكي د ترياكو ضررونه نور هم زيات دي او نور نوي مخدرات هم دغسي دي.
څوك چي له دغو مخدراتو څخه كوم شى حالل بولي له هغو كسانو څخره دى

چي پر لوى څښتن افترا كوي او يا پر لوى څښتن هغه څه وايي چي په خبر نره
دي .زموږ پاك اسالمي شريعت څنګه داسي شى حاللوي چري اسرالمي ټرولني

او د مسلمانانو بدن ،عقل ،دين ،اخالقو او مرزاج تره يرې مرادي ،روغتيرايي او
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نور ډول ډول ضررونه د شرابو په نسبت زيات رسيږي؟ د دې شريانو د حرالل

والي خبري يا داسالم په هكله جاهل كوي يا يې زندي او مبتدع كوي.

د اسالم دښمنان موږ د چرسو او نورو په نشرو د دې لپراره اختره كروي چري

زموږ ځوانان ضعيف سي ،شته يې خرڅ سي ،له مړاني ولوېږي ،شرهامت يرې
له منځه والړ سي او عقلونه يې فاسد سي ،څو د پرر مختللرو ولسرونو سرره پره

سيالي او مبارزه كي وروسته پاته سي او غليمان پر مسلط او هيرواد يرې د هغرو
تر ښكېالك الندي راسي .لكه چي اسرايل د عربرو د هرالك لپراره پره هغرو كري

چرس او ترياك ترويجوي( .دا وې د الفقه علرى المرذاهب األربعرة څرګنردوني

چي په لنډه توګه وړاندي سولې).

(د يادولو وړ ده چي اوس امريكايان ،اروپايان او د دوى ګوډاګيان په ظاهره

د ترياكو او هېروئينو د كرلو او دودولو پړه پر افغانانو او نرورو اچروي ،خرو لره

اصله دوى په ډول ډول چلونو د مسلمانانو او نرورو برې وزلرو ولسرونو ديرن او

صحت ته مضر توكي لكه شراب ،چرس ،هېروئين ،سګرېټ او نور په دوى كي

دودوى او له دې دركه په مليارډونو ګټي هم تر السه كوي).

په دې هكله زما هيله له درنرو او حر پرالو مسرلمانانو څخره داده چري مروږ

مسلمانانو بايد د پورته صريحو او مستندو حكمونو او داليلرو پره مقابرل كري د
ځينو كتابونو او كسانوپه غير مستندو څرګندونو ناسم استدالل ونه كړو ،بلكري

د حقايقو له ليدو ،تقوا او زښت زيات احتياطه كار واخلو.
څرګندونه:

تاسو پروهېږئ چري زمروږ دولتري چرارواكي د شررابو ،چرسرو ،هېروئينرو او

داسي نرورو ټولوپره دينري او روغتيرايي تراوانونو ډېرر ښره پروهيږي او د كفرري

دولتونو چارواكي كه يې په ديني تاوانو پسي نه ګرځي ،روغتيرايي تاوانونره خرو

يې ښره ورمعلوم دي .خو څنګه چي په چرسو زموږ پره هيرواد كري ډېرر خلر

روږد دي او پر شرابو هم زيراتره د كفرري او اسرالمي هيوادونرو ډېرر عيراش او

فحاش چارواكي او شتمن او بې بنردوباره خلر

خونرد اخلري ،نرو نره زمروږ د

دولت چارواكي په دې هكله دونه سر ګرځوي ،نه د كفري هيوادونو چارواكي.

بنګي ،چرس ،ترياك ،هېروئين او داسي نور
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خو څنګه چي د ترياكو او هيروئينو په اړه د كفري هيوادونو د سراښو طراغوتي
مادي پالو ځواكونو لېوالتيا رر د دوى او د نړيوالو قاچاق وړونکو د ګټو پره پرام

کي نيولو سره زياته ده ،نو كفري هيوادونه او د هغو السپوڅي زياتره تبليغرات

يوازي د ترياكو او هيروئينرو پرر ضرد كروي .البتره دا د دې لپراره نره كروي چري
ګواكي هغوى د خپلو خلكو يا د نورو د روغتيا غم اخيستي دي ،بلكي دا ټرول
د دې لپاره دي چي د دوى مادي ګټي په خوندي او شومي مروخي پره ترر سرره
سي .كه نه كه په رشتيا د هغو سره د خپلو خلكرو او بشرريت څره پرروا واى نرو

خپل خل

به يې په عراق او افغانستان كي په مسلمانانو نه وژالى او په عراق،

فلسطين ،افغانستان او نورو ځايونو كي به يې د مسلمانانو پر وژلو او د هغو د

هيوادونو پر ورانولو دا دونه ستر لګښتونه نه كوالى.

د تمباكو ضررونه او حراموالی
موږ بايد ډېرر خروښ واوسرو او شركر وباسرو چري د اسرالم د مقردس ديرن

پيررروان يررو .اسررالم چرري د نررړۍ وروسررتى ديررن دى پرره هغرره كرري انسررانانو ترره د
متوازن ،معتدل ،ښه او ښكلي ،هوسا او بسيا ژوندانره هراړخيرزي الري چراري
بيان سوي دي .له دې امله دغه مبارك دين موږ ټولو ته يو ستر نعمت دى چري

بايد قدريې وكړو او په ژوندانه كي د هغه الرښووني په بشپړه توګه عملي كړو.

د دې سپېڅلي دين بله ښېګڼه داده چي خپل منونكي لروړ همتري ،زيراركښ،

چسپانده ،پياوړي او تكړه ،روغ رمټ او په كار بوخرت خوښروي او هغروى لره

داسي چارو را ګرځوي چي له امله يې ټنبل ،مړژواندي ،لټان ،برې واكره او برې

ځواكه ،ناپوه او غافله واوسي.

لرره بررده مرغرره د دې مقرردس ديررن د دښررمنانو طرراغوتي مررادي ځواكونررو،

نصاراوو ،يهودو ،هنرودو او د دوى ډول ډول برې شرعورو ،برې اصرولو ،ټيټتيرا

خوښو او د خپلواكۍ او د خپل فرهنګ په خوند ناخبرو ګوډاګيانو او السپوڅو

د توطئو ،دسيسو او بې همتيو له امله مسرلمانان او د نرړۍ نرور ډېرر برې وزلري
ولسونه او پرګنې په ډول ډول بخولو او خواريو اخته دي .له يوې خوا انسران د

مهال په غوښتنه د ماشين غوندي په كارونو لګيا او ستړى ستومانه دى .له بلري

خوا په ډول ډول مضرو او نشيي توكو داسي اخته دى چي ان د ډېررو پره دينري

او روغتيايي اضرارو هم نه دى خبر.

له دغرو توكرو څخره زيرات يرې څنګره چري لره پخروا څخره موجرودوه ،لكره

شراب ،د سركوزي غوښي اونور اسالم په قطعري توګره حررام ګڼلري دي .ځينري

چي په راوروسته وختونو كي پيدا سوي دي ،لكه بنګي ،چررس ،تريراك او نرور

اسالمي عالمانو د هغو د روغتيايي او داسي نورو ضرررونو لره املره د اسرالم د
اصولو له مخي حرام بللي دي .ځينري چري پره را وروسرته كري پيردا سروي لكره

تمباكو او له هغو څخه جوړ سوي توكي تر هغو چي روغتيايي اضررار يرې ښره
نرره وه څرګنررد ځينررو عالمررانو د هغررو د حررالل والرري فتررواوي وركررړي دي .خررو
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وروسته چي د هغو ډول ډول ضررونه په ډاګه سول نو ډېرو اسالمي عالمانو د
هغو د حرمت په هكله فتواوي وركړې.

له بده مرغه زموږ په ګران هيواد كي تمباكو د چلم ،سرګرېټو او نسروارو پره

توګه بېخي ډېر استعماليږي ،چي ډېر خل

يرې پره ضرررونو او حرمرت نره دي

خبرر .نررو مرروږ وپتېيررل چرري پرره دې كترراب كرري د تمبكررو او د هغررو د روغتيررايي
تاوانونو په هكله څه ډېره رڼرا واچروو لرومړى د تمبكرو او د هغرو د روغتيرايي
ضررونو په هكلره څره معلومرات وليكرو او بيرا د هغرو د حرامروالي پره هكلره د

اسالمي عالمانو د فتواوو او څرګندونو په هكله معلومات وړاندي كړو:
د تمباكو روغتیایي ضررونه:

څنګه چي د تمباكو په هكله څېړني سوي دي په دې بروټي كري يرې ()2۵0

زهرجن مواد موندلي دي .چي له دې امله روغتيا ته له ډېررو مضررو او مرګونرو
توكو څخه شمېرل كيږي .د تمبكو له زهررو څخره ډېرر خطرناكره يرې نيكروټين

( )Nicotineدي چي د هغو ډېره بده اغېزه د زړه د دربي او د ويني د لوړ فشار
په بڼه څرګنديږي.پر دې سر بېره څو نوري ناروغۍ لكه د سرږو سررطان ،د زړه
او د نس خوږ ،د ستوني ،كولمو او پښتورګو ناروغۍ هم ځني پيدا كيرږي چري
له امله يرې هرر كرال پره مليونونرو وګرړي د مړينري كرومي تره ورلرويږي .د يروې

احصائيې له مخي يوازي په 2000ع.كال نژدې څلور مليونه وګړي د تمبكو د
اغېزو له امله مړه سوي دي .په صحت بخش عادات كتاب كي ليكي:
«په دې كي هيش ش

نسته چي راتلونكي تاريخ ليكونكي به زموږ د عمر او

عادتونو د پوهېدو په هكله د دې خبري جواب ونه لري چي په شلمه پېړۍ كري

خلكو ولي خپل ژوند پخپله پوپنرا كراوه؟ كره دا ووايرو چري تمبراكو څكروونكي
خپلو ځانونو ته پخپله سزاوركوي دا بره برې ځايره خبرره نره وي .څنګره چري د

تمباكو څكوونكي خوله د هغه د لوګي (دود) له برده بويره څخره ډكيرږي نرو د
هغه د غاښو د خرابل سبب هم ګرځي .دغه راز په تمبكو يو پوخ او ډېرر روږد

څكوونكى د خولې ،سږو او ګېډي په بېالبېلو ناروغيو اخته كېدالى سي .همدا
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شان طبي څېړنو جوته كړې ده چي له اتو تنرو سرګرېټ څكوونكرو څخره يرو د

سږو د سرطان د اخته كېدو وړګرځي»129 ،128( .مخونه)
په زموږ خواړه او درمليز توكي كتاب كي ليكي:

« تنباکو ګرم او وچ دي .دا يو ډېرمضر بوټل دى .سږو ،دماغ او اينې ته ډېر

تاوان ر سوي .د تنباکو له استعمال څخه خوله بدبوى کوي ،خو پر هغه چا چي
تنباکو څكوي پر هغه يې بدبوى نه لګيږي اما پر هغه چا چي تنباکو څكوونکي
ته نژدې ناست وي ،پر هغه ډېر بد لګيږي او دماغ يې ورخرابوي .د دې تروكي
استعمال بېله يو څو ناروغيو څخه په هيش حالت کي ښه نه دى .روغتيا پوهان

په دې عقيده دي چي د سګرېټ څكوونکي تر نورو ډېرر د سرږو د سررطان پره

ناروغۍ اخته کيږي.

د تمباکو څكولو او سرګرېټ جوړولرو پرضرد د نرړۍ پره ګروټ ګروټ کري د

اعترا

ږغونه پورته سوي دي .خو له بده مرغره د سرګرېټ جوړولرو کمپنرۍ

ترمادي ګټو او سګرېټ څكوونکي د هغو تر څكولو نه سي تېرېردالى .چري پره
دې ډول له يوې خوا انسانان د خپل خواږه ژوند ر د خداى تعرالى لره دې سرتر
نعمت سره رر بې پروايي کوي او له بله پلروه د دې پرر ځراى چري د وږو او برې
وزلو الس ونيسي د ورځي په ميلونونو ډالر سوځي چي دا ډېر د فکر او حيرت

ځاى دى» 81 ،80( .مخونه)

دغه راز په «صحت بخش عادات» نومي كتاب كي ليكي:

«د سګرېټو څكولو تاوان يوازي د هغه څكوونكي تره نره رسريږي ،بلكري پره

سګرېټو عادي وګړي خپل شاوخوا هم ككړوي .د سګرېټو دود ته نژدې خلر

هم ناروغه كيږي .د نوو څېړنو سره سم د سګرېټو دود د سګرېټ څكوونكي په

پرتله هغه ته نژدې ناست يا والړ چا لپاره ډېر تاواني دى .پر هغرو كسرانو چري
سګرېټ يې نه دي څكولي او د زړه په نارو غي يا سرطان اخته دي د څېړنو په

پايله كي څرګنده سوې ده چري دغسري خلكرو ترر يروه مهالره پروري د سرګرېټ

څكوونكو سره ناسته والړه درلوده او په غير ارادي توګه او په بې خبري كي يې

د سررګرېټو وژونكررى او پرره زهرررو لړلررى لرروګى خپلررو سررږو ترره دننرره كررړى دى .د
مختلفو طبي رپوټونو څخه څرګنده سوې ده چي د سږو له هررو درو ناروغرانو

د تمباکو ضررونه او حراموالى
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څخه يو ناروغ هغه دى چي پخپله يې سګرېټ نه دي څكرولي خرو د سرګرېټ

څكوونكررو سررره يررې ناسررته والړه وه .د دغسرري ناروغررانو لپرراره څېړونكررو د «د

دوهم الس سګرېټ څكوونكي» ( )Second Hand Smokersاصرطالح وضرع
كړې ده» 130( .مخ)

دغسي كسانو ته د ( )Passive Smoingيعني د غير ارادي تمبراكو څكونكرو

اصالح هم كارول كيږي.

په «تمباكو اور اسالم» كتاب كي ليكي:

«له تمبكو څخه سږي ،ستونى ،خوله ،كولمې ،مثانې او نور د سرطان ښكار

كيږي .زياتره د زړه ناروغۍ ځيني رامنځته كيږي .دغه راز د تمبكو له استعمال

څخه ذهن كمزورى كيږي ،اعصاب خرابيږي ،د سترګو ليده او د اورېدو ځواك
كميررږي ،سررر پررر لرره ګرځرري ،د هاضررمې قرروت ورانيررږي او د مردانګررۍ ځررواك

اغېزمن كيږي .يوازي د هند په نيمه وچه (هندوستان ،پاكستان او بنګله دېش)
كي د تمبكو له ژوولو څخه تر يو ميليون زيرات وګرړي د خرولې او سرتوني پره

سرررطان اخترره دي .د نارينرره وو پرره پرتلرره ښررځوته لرره تمبكررو څخرره ډېررر ترراوان

رسيږي .د تمبكو له څكولو څخه د ښځي په مياشتنۍ ناروغۍ كي اخالل راځي
او كرره د ښررځي كرروچنى پرره نررس وي لرره تمبكررو څكولررو څخرره د كرروچني د زړه
حركت د معمول سره سم نه وي .دغره راز د تمبراكو څكروونكي مرور اوالد لره
ذهني پلروه معرذور پيردا كيرږي او كېرداى سري چري تمبراكو څكرول د حمرل د

اسقار المل هم سري .پره امريكرا كري پره 1993ع.كرال پنځوسرو زرو ښرځو د
تمبكو د څكولو له امله حمل اسقار كړ .د يوه طبري رپروټ سرره سرم كره مرور
تمباكو څكوي د هغه اغېز بره د هغرې پره څرو پښرتو كري څرګنرد وي»،1۴1( .

1۴2مخونه)

د تمباكو نوم:
د تمبرراكو نباترراتي يررا ساينسرري نرروم  NICOTIANA TABACUMدى .د
انسايكلوپيډيا بريټانيكا د يوه مقاله ليكونكي د ليكني له مخي د تمباكو عام نوم

له هندو  -امريكايي نامه ( )Tobaccoڅخه اخيستل سوى دى Tobacco .هغه
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پايپ ( )Pipeته وايي چي د هغه په ذريعه د امريكرا اصرلي اوسرېدونكو (سرور
پوستو هنديانو) د تمباكو بوټل په څكاوه.

د نوو څېړنو له مخي كرسټوفر كولمبس او د هغه بېړۍ چلوونكرو ملګررو د

ميكسيكو د خليل په  Tobagoټاپو كي د دغه ځاى اوسېدونكي وليدل چي دغه

بوټى يې استعماالوه .په دې مناسبت يې د دغه ټاپو نوم په انګريزي Tobacco

وباله او پر دغه بوټي يې هم دغه نوم كښېښاوه.

خو موالنا محمد حسين آزاد بياپه «آب حيات» كي وايي« :د تمباكو لفا د

سانسكرت د تامر ګټ لره لفرا څخره جروړ سروى دى او پره ان بهرت چكتسرا

ساګر كي د تمباكو نوم«تامر كوټا» درج دى».

په هر صورت اوس په فرانسوي ژبه كي تمبراكو پره  Tabacاو پره هسرپانوي

كي په  Tabacoتلفا كيږي .په عربي كري يرې پره تبرد ،دخران ،تمبراك ،تنبراك،
طباق ،طابه ،تتن ياتوتون پېژني .خو توتون له تركي ژبي څخره اخيسرتل سروي

دى چي د تمباكو په معنا استعماليږي.

دغه راز په دغه بوټي كي د نيكوټين د مادې د نوموني په هكله وايي چي پره

1828ع.كررال د جرمنرري د هايررډل برررګ د پوهنتررون دوو تنررو سرراينس پوه رانو

( )Reimanاو ( )Bosseltپر تمبكو څېړنه وكړه او په هغو كي يې زهرري مراده
وموندل .نو څنګه چي په پرتګال كي استوګن فرانسوى سرفير ( )Jean Nicotد
تمبكو د څكولو د دودولو په هكله ډېره ونډه اخيستې وه ،په تمبكو كي موجود

زهر يې د ده نامه ته منسوب كړل او  Nicotineيې وبلل.
د تمبکو تاریخ:

وايي چي د تمبكو د كښت اصلي ځاى امريكا ،په تېره ميكسيكو ده .نامتو

ډاكټر محمد علي البار ليكي چي د ميكسيكو اوسېدونكي دوه نيم زره كاله

دمخه له تمبكو څخه خبر وه .لكه چي مشهوره ده په 1۴92ع.كال چي د

898سپوږميز كال سره سمون خوري د امريكې موندونكي كرسټوفر كولمبس
وليدل چي د امريكا اصلي اوسېدونكي چي ده د ريډ انډين (سورپوستو
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هندوانو) نوم وركړ تمباكو څكول( .)1دغه مهال د اروپا ،افريقا او آسيا خل

د

دې بوټي سره بلد نه وه .د امريكا اوسېدونكو ګومان كاوه چي تمباكو د طبي

ځانګړنو درلودونكى دى .په اروپا كي د دې بوټي د دودېدو اصلي المل هم
همدغه وو .وايي چي كولمبس او د هغه ملګرو د تمبكو څه بوټي هسپانيې ته
وروړل .بيا د امريكا اصلي اوسېدونكو هغه پرتګال ته يووړل .په پرتګال كي د

فرانسې سفير ( )Jean Nicotهغه په هكله طبي تجربه وكړه .دغه مهال د
فرانسې د ملكې  CATHERINE DE MEDICEISپر سر درد سو نو
جان نيكوټ د تمباكو بوټل د هغې د درملني لپاره ورولېږى .بيايې د هغه تخم
فرانسې ته ولېږى .په دې ډول هلته د تمبكو كرنه پيل سول او خلكو د هغو

استعمال په بېلو بېلو الرو پيل كړ .بيا تمباكو د اروپانورو هيوادونو ته ورسېدل.

ځيني بيا وايي چي تمباكو د لومړي ځل لپاره د هسپانيې يوه ډاكټر هونرډيز

نررومي اروپايررانو ترره وروپېژنرردل .دغرره ډاكټررر د هسررپانيې پاچررا دوهررم فليررپ
ميكسيكو ته د څه اطالعاتي او تحقيقاتي چارو د تر سره كولو لپاره لېږلى وو.

ځيني تاريخ ليكونكي وايي چي ټيچر نومى لومړى سړى وو چي تمباكو يې

اروپايانو ته وروپېژندل .ويل كيږي چي دغه سړي تر كولمبس يوه پېړۍ دمخه

په 1392ع.كال د هندوستان په لټه بېړۍ چلول او امريكا ته ورسېد.

بيا دغه زهر جن بوټرى له اروپا څخه د  999او 1020سپوږميزو (1۵90ع.

او1۶11ع ).كلونررو پرره شرراو خرروا كرري تركيررې ،عربرري ملكونررو ،افريقررا ،ايررران،
افغانستان ،هند ،جاپان ،روس او د نړۍ نورو هيوادونو ته ورسېد .هند ته دغره
بوټى لومړى يوه پرتګرالي سروداګر او بيرا د شررق الهنرد د كمپنرۍ كراركوونكو

وروړ.

اوس دغه بوټل تر ټولو زيات په چين ،امريكا او هند كي كرل كيږي .د يوې

احصائيې له مخي په 19۶2ع.كال ۴ ،3ميليونه هكټاره مځكه پره تمبكرو كررل
 -1مشهوره داده چي امريكا كولمبس وموندل .خو ځينو مسلمانو او غير مسلمانو پوهانو د
السوندونو (اسنادو) په رڼا كي جوته كړې ده چي مسلمانانو تر كولمبس سوونه كلونه
دمخه پر دغه مځكه ګامونه ايښي دي .پر دې موضوع باندي تقريبا له نيمي پېړۍ څخه

بحث روان دى .منار االسالم مجله د 1۴08د جمادي اآلخر ګڼه.
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سرروې وه .او اوس د نررړۍ اتيررا فيصررده تمبرراكو د سررګرېټو پرره جوړولررو كرري

استعماليږي.

د تمبکو د استعمال پر خالف اقدامات:
د تمبكو د څرګندو ضررونو له املره د هغرو د څكولرو د منرع كولرو لپراره لره

هماغه پيلره پره دولتري او ولسري كچره د مسرلمانانو او نامسرلمانو لخروا جردي
اقرردامات تررر سررره سرروي دي .تررر ټولررو لررومړى د تركيررې پاچررا لررومړي سررلطان
احمدبن سلطان محمد ثالث د تمبكو د منع كولو په هكله اقدام وكړ .وايي كله

چي هغه ته د تمبكو ضررونه معلوم سول نو يې د هغو د خرڅولو د دكرانونو د

بنرردولو حكررم وركررړ .بيررا څلررورم سررلطان مررراد عثمرراني (د كعبررې شررريفي بيررا
رغوونكي) حكم وكړ چي د تمباكو څكوونكو دواړي شرونډي دي پررې كيرږي
او څوك چي تمباكو د پزي د نسوارو پره توګره اسرتعمالوي پرزه دې پررې سري.

ورپسې څلرورم سرلطان محمرد عثمراني د تمبكرو د څكوونكرو د پانسرۍ حكرم

وركړ.

د مصررر والرري محمررد اليدكشرري چرري پرره 17۴3ع.كررال هلترره وټاكررل سررو د

كورونو په دروازو كي ،په دكانونو او پر عامو سرړكونو بانردي د تمبكرو څكرول

منع كړل او امر يې وكړ چي پوليس دي په قاهره كي د ورځي درې واره ګرځري

او چي دغسي كسان ونيسي سختي سزاوي دي وركوي.

د مكې مكرمې شرريف مسرعود برن سرعود پره 11۴۶سرپوږميز كرال فرمران

جاري كړ چي په بازارونو او قهوه خانو كي دي په عامه توګه تمباكو نره څكرول

كيږي.

د انګرېزانو په وړاندي د سوډان نامتو مجاهد محمد احمد المهدي تمبراكو

حرام وبلل او څوك چي به يې پر استعمالولو ونيول سو اتيا درې به يې واهه او

يوه اوونۍ به يې بندي كاوه.

د هند مغولي واكمن جهانګير او د ايران واكمرن شراه عبراس هرم پره خپلرو

ملكونو كي پر تمبكو څكولو بنديزونه لګولي وه .ان وايي چي په ايران كي يې د
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تمبكو د څكوونكو په خولو كي ايشېدلي تېل اچول ،چي له دې امله ډېر وګړي

د مرګ شومه سول.

عېسوي واكمنانو هم د تمبكو استعمال منع كړى وو .مثالً د برتانيې واكمن

لومړي ژاك ،سر والټر والي نومى كوم چي د تمبكو څكول يې په برتانيه كي دود

كررړي وه ،ونيررو او د مرررګ سررزا يررې وركررړه .پرره روسرريه كرري برره يررې د تمبكررو

څكوونكي په شالخو وهل او د سزا په دود به يې خصيانول .ځيني وايري چري
كه به يې دوهم وار د تمبكو پر څكولو څوك نيولى واى پزه يې ورپرې كرول او
كه به يې درېيم وار پر نيولى واى د مرګ سزا يې وركول.

دا خررو ټررولي پخرروانۍ خبررري وې .اوسررمهال هررم د تمبكررو د اسررتعمال د

مخنيوي لپاره د ځينو لخروا رشرتيانۍ او د ځينرو لخروا سرسرري او غولروونكي

هلي ځلي كيږي.

د بحرين د حكومت د اسالمي شؤونو رياست په 199۴ع.كرال د تمبكرو د

حراموالي فتوا وركړې ده .كويټ بېخي د سګرېټو څكولو پر خالف قانون نافرذ
كړى دى ،چي لره مخري يرې پره عرامو ځرايونو كري پرر سرګرېټو څكولرو بنرديز

لګېدلى دى .د خليل په دغه وړوكي هيواد كري كره څروك لرومړى ځرل لره دغره

قانونه سرغړونه وكړي پنځوس ډالره جريمه كيږي .كه دوهم وار له دغه قانونره
سروغړوي درې سوه ډالره يې جريمه كوي او پر درېيم ځل يې بنردي كروي .دا
له دې امله چي په كويټ كري پره تېررو لسرو كرالو كري درې زره تنره د سرګرېټ

څكولو په پايله كي د ورپېښو سوو ناروغيو له امله مړه سوي دي.

د تمباكو څكولو سره د ماليزيا نامتو مسلمان سياست پوه او پخواني لومړي

وزير ډاكټرمهاتيرمحمد د سخت مخالفت له امله هلته په موټرونو ،روغتونونرو
او نورو ټولو دولتي دفترونو او ودانيو كي تمباكو څكرول پره ټينګره منرع سروي

دي.

د ايټاليا حكومت هم په دې اړه يو قانون نافذ كړى دى چي له مخي يرې پره

روغتونونو ،ښوونځيو ،پوهنتونونو ،سېنماوو ،موزيمونو ،هوټلونو ،او نورو كي

د تمباكو څكول منع سوي دي .هلتره كره څروك د دغره نروي قرانون څخره سرر
وغړوي دوه لكه لېرې جريمه كيږي او كه څوك دغه قرانون پره خپلرو ادارو كري
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پلى نه كړي پنځوس لكه لېرې جريمره بره وركروي( .پنځروس لكره لېررې د دوه
ويشت زرو فرانكو سره برابري دي) .د يادولو وړده چي تر اوسه په نړۍ كري د

داسي ستري جريمې سارى نه دى ليدل سوى.

اوسمهال د تمبكو د څكولو په منع كولو كي تر ټولو زيات بريرالى هيرواد او

په دې هكله د سخت قانون درلودونكى سرينګاپور دى .هلتره پره بنردو ځرايونو

كي د سګرېټ څكولو جريمه پنځه سوه سرينګاپوري ډالرره ده .ان كېرداى سري
چي د دغه قانون سر غړوونكي ته د مرګ سزا وركړل سي .د دغره هيرواد ټرولي
ډله ييزي رسنۍ د تمباكو پر ضد تبليد او خپرونري كروي .لره دې املره پره دغره

هيرواد كري ترر ټولرو لرږ سرګرېټ څكرول كيرږي .خلر

د سرګرېټو پره ترراوانونو

پوهېدلي دي او دغه قانون ته ډېر درناوى كوي .ويل كيږي چي ښايي په نرژدې

راتلونكې كي په سينګاپور كي د سګرېټ څكول ګردسره ختم سي.

په ځينو هيوادونو كي له ټلوېزيونونو څخه د تمبكو په اړه د اعالنونو خپرول

بند سوي دي او ځيني اخبارونه او مجلې هم په دې اړه اعالنونه نه خپروي .پره
الوتكو كي هم د تمبكو څكوونكو چوكۍ د هغو كسانو له چوكيو بېلي وي چي

تمباكو نه څكوي.

په ځينو نورو هيوادونو كي هم د تمباكو پر څكولو باندي په ډول ډول الرو

چارو بنديزونه لګول سوي دي .اوسمهال هركال د روغتيا د نړيوالي ادارې

لخوا د مى ( )31د تمبكو نه څكولو د ورځي په نامه لمانځل كيږي .دغه راز د
ښځو يوې ډلي د تمبكو څكولو په خالف د ښځو نړيواله ټولنه جوړه كړې ده،

څو ښځي له تمبكو خرڅولو او څكولو څخه را وګرځوي .خو لكه چي ښكاري
د روغتيا د نړيوالي ادارې او نورو طاغوتي مادي پالو ځواكونو او سازمانونو

هلي ځلي رشتيانۍ نه ،بلكي رياكارانه دي .له دې امله دى چي د دغو ځواكونو
او سازمانونو دروغجنو او غولوونكو كارونو او تبليغاتو دوني اغېزې نه دي
ښندلي او ډېر لږ خل

منع سوي دي.

د دغو مضرو توكو په ناوړو اغېزو پوهېدلي او ور ځني

امريكا چي د مدنيت ،آزادۍ ،بشري حقوقو او داسي نرورو ډېررو ښرېګڼو پره

ادعاوو كي دروغجنه ،بلكي د دغو چارو ضد جوته سوې ده ،په دې هكلره هرم
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دروغجنره ده .دا ال څره چرري د هېروئينرو او نررورو مخردره مرروادو مافيرا او لويرره
سواداګري او ستره ګټه يې هم په همدغه امريكا اړه لري .اوس د همدغه هيواد

په نوو ځوانانو كي د ډول ډول مخدره موادو اسرتعمال او تمبكرو څكرول ورځ
تر بلي مخ پر زياتېدو روان دي او دولت دې لروري تره هريش بنسرټيزه توجره نره

كوي.

دردوونكې ال داده چي زموږ دې بې وزلي او پردو ته اړ هيواد ته دونه ډېر

او په دونو ډېرونومونو سګرېټ را ځي چي توبه كاږه .اوس مهال زموږ له

ښاري څخه نيولې ترصحرايي پوري كوچنيانو هلكانو ،ځوانانو ،ز ړو او ښځو
په دكانونو ،هوټلونو ،كورونو ،دفترونو ،موټرونو او داسي نورو كي ډول ډول
سګرېټونه چپه او راسته په خولو كي نيولي وي او دودوي يې .د دغو سګرېټو

پر دبليو باندي د هغو د صفتونو لپاره ډول ډول تبليغاتي جملې او كلمې ليكل
سوي او د دې تر تر څنګ بيا په سيمه ييزو ژبو داسي كلمات هم چاو سوي

وي« :سگرت كشيدن جدا مضر صحت است»« .التدخني وبب رئييس للرسطان

وامراض الرئة والقلب والرشائني» .يعني تمباكو څكول د سرطان ،او د سږو ،زړه
او رګونو د ناروغيو بنسټيز المل باله سي« .خبردار :تمباكو نوشي كينسر اور دل

كى بيماريون كا باعث هے» .يعني خبر اوسئ چي :تمباكو څكول د سرطان او

زړه د ناروغيو المل باله سي.

“HEALTH WARNING: SMOKING IS A MAIN CAUSE OF
LUNG CANCER, LUNG DISEASE AND OF HEART AND
ARTERIES DISEASES”.

يعني روغتيايي خبرتيا :سګرېټ څكول د سږو د سرطان ،د سږو د ناروغۍ

او زړه او رګونو د ناروغيو المل باله سي.

ښرره نررو چرري دا د دولتونررو مشررران او دروغتي را وزيررران او ډاكټررران پرره دې

پوهيږي چي تمباكو اوسرګرېټ د نسرانانو روغتيرا تره دغونره سرتر خطرونره او
تاوانونه لري نو ولي يې د ترياكو او هېروئينو غونردي كښرت ،توليرد او لره يروه

هيواده بل هيواد ته لېږل او پېر او پلور نه منع كوي؟
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ښكاره خبره ده چي دغه مشران او د روغتيا وزيران يا په خپله د دې توكو د

كمپنيو څښتنان ،سوداګر يا عمليان دي يا يې د سروداګرو مالترړي او ملګرري

دي .او دا خبري يې هسي چټي رنګسرايي ده او برس .كره چيرري دغره ښراغلي
شراب ،چرس ،هېروئين ،سګرېټ او نور ټول مخدره مواد په ټپه بند كرړي نرو

له دې مدركه دا دونه ګټي به له كومه كړي؟ او چي خل

دا شيان اسرتعمال نره

كړي نو دا دوني ناروغۍ به له كومره سري؟ او د دوى دا دونره درمرل بره پرر چرا
خرڅوي؟ او د درملو دا دونه ستر كار وبار او دا ستري سرتري كارخرانې خوبره

تقريبا په ټپه ودريږي؟ دلته بايد يادونره وكرړو چري دا تروكي لره كومره سرول او

اوس له كومه راځي او ضررونه يې چاته او ګټي يې چاته رسيږي؟ ضررونه يې
په لويه كچه مسلمانانو او بيا د كفري هيوادونو بې وزلو ته او ګټي يې د پانګي
او پانګوالۍ خرمستو واكمنو او سراښو او يرې وجردانو سروداګرو تره .مررګ او
لعنت دي وي د انسانيت پر دغسي انسان مخو ،شيطان صفتو دښمنانو!

اوس چي په لوېديزو هيوادونو كي د سګرېټ څكولو پره براب څره پوهره او

شعور پيردا سروى دى ،د سرګرېټ جوړولرو لوېرديزو كمپنيرو كوششرونه پره الر
اچولي دي چي دريمره نرړۍ د خپلرو سرګرېټو د ال ډېررو خرڅولوسرتر ماركېرټ

جوړ كړي

خو له بده مرغه زموږ په هيواد كي د تمبكو پر ضد تر اوسره نره كروم قرانون

پلى سوى او نه په دې اړه كوم اغېزمن تبليغات سوي دي .بلكري ترر څره مهرال
دمخه پوري حكومتونو د نسوارو پلورل په ټېكه وركول او له دې دركه به يې له
ټېكه كوونكو څخه محصولونه اخيستل .بده يې ال دا چي د پوهنوال عبردالنبي

ستانكزي په نامه يوه ليكوال د «صنعتي بوټي» پره نامره يرو كتراب پره دري ژبره
ليكلى چي سيد نور الله ځل په پښتو ژبراړلى او د اكبرر د اطالعراتي او نشرراتي

منابعو مركز (اري ) په  1380لمريز كال خپور كړى دى .د دغه كتاب پره يروه
برخه كي يې د تقريبا اتو مخونو په تورولو سره تمباكو دصنعتي بروټى پره نامره

تبليد كړى ،هغره يرې د اقتصرادي؟! ارزښرتونو لرونكرى بروټي ګڼلرى او زمروږ د
هيررواد بزګررران يررې د هغرره كرلررو او دودولررو ترره هڅررولي دي .دغرره كترراب دغرري
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د ګرځنده كتابتون له الري د هيواد د بېلو بېلو سيمو خلكوته د

مطالعې لپاره وړاندي كړى دى.
د تمبکو په اړه طبي څېړني:

دا اند چي تمبراكو روغتيرا تره ضرررناكه دي دغونره لرغرونى دى لكره خپلره

تمباكو .په 1۶0۴ع.كال د لومړي ځل لپاره د برترانيې پاچرا لرومړي جېمرز پره
رسمي توګه اعالن وكړ چي تمباكو روغتيا ته مضر دي .چي البته دا د تمبكو د
ضرر په هكله لومړۍ څرګندونه وه .د تمبكرو پرر ضرد لرومړى طبري رپروټ پره

18۵9ع.كال چاو سو .په دې رپوټ كي ويل سوي وه چي د فرانسرې پره يروه

روغتون كي ( )۶8ناروغان چي د شونډانو ،ستوني ،او د خرولې د نرورو برخرو
په سرطان اخته وه ،تمباكو يې استعمالول .له هغو څخه ( )۶۶تنو ناروغرانو د
تمبكو څكولو لپاره د خټو كوچني پايپونه جروړ كرړي وه .چري د دې رپروټ پره

خپ رېدو سره دغه پايپونه له استعماله ولوېدل .خو بيا هم د تمبكو څكولو سرره
د خلكو لېوالتيا مخ پر زياتېدو وه .په تېره تر لومړۍ او دوهمي نړيوالي جګرړې

وروسته د سګرېټو څكول نور هم زيات عام سرول او پره ټولره نرړۍ كري خپراره

سول.

د روغتيررا نړيرروالي ادارې ( )W.H.O.رپرروټ وړانرردي كررړ چرري پرره كومررو

هيوادونو كي چي د سګرېټ څكولو لعنت ډېرر عرام سروى دى هلتره د سرږو د

سرطان له ناروغۍ څخه د مړو شمېر پره خطرناكره توګره مرخ پرر زياتېردو روان

دى.

په 19۵۴ع.كال د امريكرا د سررطان ټرولني ()American Cancer Society

او د برتانيې د روغتيايي څېړنو د ډلي ()British Medical Research Council

د دروكالو پر شمېرو مشتمل يو رپوټ خپور كړ .په دې ريروټ كري ويرل سروي

دي چي په مړو كي د نورو په پرتله د سګرېټ څكوونكو شمېره زياته ده.

په 19۶2ع.كال د برتانيې د ()Royal College of Physicians of London

په يوه لنډ خو هر اړخيز رپوټ كي د تمبكو او د هغو پر اړوندو ناروغيو بحرث
سوى او د سګرېټو څكول يې روغتيا ته ډېر مضر جوت كړي دي .د دې رپوټ
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له امله د برتانيې حكومت يو پروګرام په الر واچاوه څرو خلكرو تره د تمبكرو د

استعمال د لږولو په هكله الزمي ښووني وسي.

په 19۶3ع.كال د امريكا د سرطان ټرولني يرو برل رپروټ خپرور كرړ .پره دې

ريروټ كري ويرل سرروي دي چري د سرګرېټ څكولرو پرره عرادت كري پرلره پسررې
زياتوب راځي او له دې امله په خلكو كي د مړيني شرمېره هرم مرخ پرر زياتېردو
ده .خو د دې ټولو رپوټو نو سره سره په امريكا كي د تمبكو څكولو په اړه څه د

پام وړ كمښت رامنځته نه سو.

په 19۶۴ع.كال دامريكا دعمومي جراحۍ ادارې ( United States Surgeon

 ) Generalلخوا يوې جوړي سوي كمېټې تر دوو كلنو څېړنو وروسته پره خپرل
رپوټ كري څرګنرده كرړه چري پره امريكرايي نارينره وو كري لره  19۵0څخره ترر

19۶0ع .پوري د سګرېټ څكولو له امله د سږو د سرطان د ناروغانو د مړيني
شمېره اويا فيصده زياته سوې ده .دغي كمېټې سرګرېټ څكرول روغتيرا تره ترر
خطرناكي پولي مضر وګڼل او له حكومت څخه يې د هغرو د كنټررول غوښرتنه
وكړه .په دغه رپروټ كري دا هرم ويرل سروي دي چري د سرږو سررطان ،د زړه د

رګونو او د ويني ناروغۍ ،د سږو سوى او د ټوخي غوندي خطرناكي ناروغۍ د

سګرېټو څكولو سره اړه لري .دغه راز په دغه رپوټ كي دا هم راغلري دي چري
د شونډانو سرطان په پايپ څكولو اړه لري.

پره 19۶۴ع.كرال د امريكرا حكومرت پررر روغتيرا بانردي د سرګرېټو د نرراوړو

اغېزو په هكله د زياتو معلوماتو د تر السه كولرو او څېړنرو لپراره سرتر لګښرتونه

وكړل او په دغه كال د تمبكو شپږو سترو كمپنيو هم لس ميليونه ډالر د امريكرا

د درملو ټولني ته د څېړنو لپاره وركړل.

په 19۶۵ع.كال پره امريكرا كري يرو قرانون نافرذ سرو چري د 19۶۶ع.كرال د

لومړۍ ورځي څخه دي د سګرېټو پر ټولو قوطيو روغتيا ته د تمبكو د تاوان په
هكله لېبل ونښلول سي.

د 1971ع.كال له جنورۍ څخه په تلوېزيون كي د سګرېټو په هكله اعالنونه

منع سول او د امريكا د سرطان ټولني او د زړه د درملني ټولني په ټلوېزيون كري

د تمبكو څكولو پر ضد ډېري ښې خپروني وكړې.
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دغه ډول څېړني اوس هرم يره ډېررو هيوادونرو كري روانري دي او وخرت پره

وخت د تمبكو د ضررونو په هكله خپل ريوټونه خبروي .خو لره برده مرغره پره
سګرېټ څكولو كي څه كمى نره دى راغلرى او لره دې املره نراروغۍ او د هغرو

درمل هم پر له پسې زياتيږي.

د خپرو سوو شمېرو له مخي يروازي پره 1991ع.كرال كري پره امريكرا كري د

تمبكو څكولو له امله د رامنځته سوو ناروغيو په پايله كي درې نيم لكه تنه مرړه
سوي دي.

چين د نړۍ يو داسي هيواد دى چي د تمبكو څكولو له امله د مړو شمېر يې

د نورو په پرتله زښت زيات دى .د يروه رپروټ سرره سرم اوس پره چرين كري د

تمبكو له استعمال څخه د ورځي دوه زره تنه سا وركوي .په هند كري هرر كرال

زيات وكم اته لكه تنره د تمبكرو د بېلرو بېلرو نراروغيو لره املره مرري .دسررطان
ډاكټران وايي چي په هند كي د سرطان په مړو كري نيمرى هغره كسران دي چري
تمباكو يې څكول .او نوي ځوانران زيراتره د تمبراكو څكولرو لره املره د زړه پره
ناروغيو اخته كيږي .د يوه رپوټ سره سم په هغو كسانو كي چي عمرونره يرې

تر څلوېښتو كالو كم دي او د زړه د ناروغيو له امله مرري 7۶فيصرده يرې هغره

ځوانان دي چي په تمبكو څكولو روږد وه.

په 197۵ع.كال د روغتيا نړيوالي ادارې ( )W.H.O.په خپل يوه رپوت كي

وويل چي له سګرېټ څكولو څخه د مړو يا بدحالو وګړو شمېر تر هغرو وګرړو

زيررات دى چرري د طرراعون ،كرروي ،نررري رنررځ ،جررذام (خرروراړه) ،لررويي تبرري

( )Typhoidاو نورو غوندي ناروغيو څخه مري .د دغري ادارې د نروي رپروټ
سره سم په نړۍ كي هركال ( )۴2لكه وګړي د سګرېت څكولو له امله د مړيني
ښكار كيږي .چي كېداى سي دغه شمېر تر  2030كال پوري تر پنځلسو مليونو
پوري ورسيږي .له دې امله دى چي د تمبكو څكولو د كنټرولرو لپراره هرر كرال

نړيوالرره غونررډه كيررږي او د مررى ( )31د تمبكررو د نرره څكولررو د ورځرري ( No

 )Tobacco dayپه توګه ټاكل سوې ده.

په 1987ع.كال د برتانيې يوې روغتيايي مجلې ( )LANCETد دغه كال د

فبرورۍ د ( )۴نېټې په ګڼه كي په آسټراليا كي د تمبكو د كمپنيو د برخه والو له
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لوري يو لي

خپور كړ چي پكښي ليكل سوي وه :د  2۵كالو را په دې خوا موږ

د سګرېټو د كمپنيو څښتنانو له عامو خلكو څخه د تمبكو د نقصانونو په هكله

په بېلو بېلو وسايلو د پټولو كوښښونه كول خو اوس موږ اعتراف كوو چي موږ

د سګرېټو جوړولو په سبب په آسرټراليا كري د كالره د درويشرتو زرو تنرو سرا

اخيستل .لره 19۶2ع.كرال څخره ترر 198۴ع.كرال پروري مروږ كمپنرۍ واالوو
څلرور لكره اويررا زره آسرټراليايي او سرېدونكي وژلرري دي .اوس مروږ دغره سررتر

مسؤوليت احساس كړ او په راتلونكې كي د دغسي شيانو د دودولو لپراره هلري

ځلي نه كوو.

د  2001ع.كال د جوالى په لومړيو كري د امريكرا د تمبكرو يروې مشرهوري

كمپنۍ ( )PHILIP MORRISپه يروه رپروټ كري پره ډېرره سرپين سرترګي سرره
اعتراف وكړ چي د تمبكو څكروونكي چري ترر وخرت د مخره مرري پره دې كري

اقتصادي ګټه ده .دغي كمپنۍ د داليلو او شواهدو په توګه څرګنده كړې ده چي
دچ

په جمهوريت كي چي تمبراكو څكروونكي ترر خپرل وخرت د مخره مرړه

سوي دي له دې دركه ( )1۴7ميليونه ډالره سپمېدلي دي .يعني كه دغره خلر

ژوندي پاته واى نو د هغو پر روغتيايي ساتنه به حكومت دغونره سرتر لګښرت

كوالى .له دې رپوټ څخه د دغو بې حيا پاتګوالو موخه داوه چري حكومتونرو
ته څرګنده كړي چي له تمبكو څكولو څخه دوى ته اقتصادي ګټه رسيږي.

د يوه بل رپوټ سره سم د تمباكو څكولو له امله په نړۍ كي هر كال دېرش

لكه تنه د مرګ ښكار كيږي.

د  ROYAL COLLEGE OF PHYSIANSد 1977ع.كرال د رپروټ سرره

سم كه په يوه سګرېټ كي موجود نېكروټين وايسرتل سري او يروه روغ سرړي تره

وركړل سي نو هغه به سمدستي ومري.

ايس آى ميكملن نومي ويلري دي چري يروازي يرو سرګرېټ ستاسري د ژونرد

اتلس دقيقې ضايع كوي او د لسو سګرېټو يوه قوطۍ ستاسي ژوند درې ساعته

كموي.

د تمبكو دې سترو او بېروونكو ضررونو ته چي وګورو نو ويالى سو چري د

تمبكو كمپنۍ ،د هغو سوداګر او دكانداران ټول د مررګ پلرورونكي دي .ډاكټرر
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ابراهيم الشامي د تمبكو څكول د مرګ د ماليكي عزرايل سره تشبيه كړي دي،

لكه چي د خپل كتاب نوم يې «التدخين عزرائيل العصرر الحرديث» (سرګرېټ

څكول د نوي پېر عزرايل) ايښى دى.
د تمبکو د استعمال ډولونه:
 -1د خولې د نسوارو په ډول:

زموږ د هيواد په ګوټ ګوټ كي د نسوارو سوداګر ،كاروباريران ،دكانرداران

او عام خل

ترخه تمباكو ميده كوي بيا يو مقدار اهاك په ګډوي او نسوار ځني

جوړوي .دغه نسوار پره برازارونو كري خرڅيرږي او زيراتره نالوسرتي او اطرافري
يې د نسوارو په دبليو او قوطيو كي اچوي او بيا يرې د شرپې او د ورځري

خل

څوواره په خوله كوي او څو شېبې وروسته يې تروكي .پره دې ډول د تمبكرو او

اهاكو زهرجن او ناوړه اثرات د خولې له الري جذبيږي او د وينو په ذريعه ټول
بدن ته انتقاليږي.
 -2د چلم څکولو په ډول:

زمرروږ پرره هيررواد او نررورو ځينررو ګاونررډيو او عربرري هيوادونررو كرري ډول ډول

چلمونه جوړيږي .خل

د هغرو پره سررخانو كري تمبراكو اچروي ،د اور لګيرت

خاشه ورته وهي او لوګى يې د چلم د نل له الري څكوي.

د روغتيا د نړيوالي ادارې يوه مشر مصري ډاكټر شريف عمر ويلي دي چي

د چلم نقصانونه د سګرېټو په پرتله بېل دي خو د سګرېټو تر نقصانونو كرم نره

دي.

 -3د سګرېټو څکولو په ډول:

تمباكو د سګرېټو څكولو په ډول په نړيوالره كچره اسرتعماليږي او دا طريقره

ورځ په ورځ زياته دوديږي .د ځينو رپوټونرو لره مخري ( )80يرا ( )90فيصرده

تمباكو د سګرېټ په توګه استعماليږي .څنګه چي د انسانانو ځينو خواخوږو د
سګرېټو پر ضد تبليغات وكړل نو د سګرېټو پر خرڅالو يې بده اغېزه وښندل.

ځكه نو د سګرېټو كمپنۍ اړي سوې چي د خلكو د تېر ايستلو لپاره سګرېټو تره
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فلټرونه وركړي او وښيي چي په دې توګه د تمبكرو د مضررو اغېرزو مخره نيرول

كيږي .خو حقيقت دادى چي د تمبكو هغه اجرزا چري د سررطان سربب كيرږي
تقريبا ټوله له فلټر څخه تېريږي او جسم ته ننوزي.

 -4د تمباكو ژوولو په ډول:

د هند په نيمه وچه او جنوب ختيزه آسيا كي تمباكو د پانو سره ژويي .دا تر

ټولو بده او صحت ته مضره طريقه ده .ځكه چي په دې توګره د تمبكرو اثرر پره

ډېره چټكتيا سره كولموته رسيږي او پر اعصابو هم ډېره بده اغېزه كوي .د پانو
كېمياوي تجزيه چي يې كړې ده ،هغه هم پر روغتيا ډېره بده اغېزه كوي او چي

تمباكو ورسره يو ځاى سي ضرر يې نور هم زيات سي.
 -5د پزي د نسوارو په ډول:

له تمبكو او ځينو نورو توكو څخه يو ډول پوډر جوړوي چري د پرزي نسروار
يې په پزه سوغكي .د تمبكو د استعمال دغره طريقره

ورته وايي او ځيني خل

هم روغتيا ته بېخي ډېره مضره ده .ځكه چري د تمبكرو زهرري مرواد د پرزي لره

الري جسم ته ننوزي.
دغه راز ځيني خل

تمباكو د سيګار او بېړۍ په بڼه او ځيني يې د پايرپ پره

ذريعه استعمالوي چي دغه ټولي طريقې صحت ته ډېري مضري او د خرولې د
سرطان او نورو ناروغيو رامنځته كوونكي دي.

تمباكو د اسالم له نظره:
څنګه چي تمباكو او له هغه څخره جروړ سروي تروكي پره ډول ډول شركلونو

بېخي ډېر استعمال سوي دي ،نو د ډېرو تجربو او طبي څېړنو له مخي د انسان

روغتيا ته په قطعي توګه مضر جوت سوي دي .پر دې سر بېره لكه چي پوهيږو
سګرېټ د چرسو ،هېروئينو او نورو مهلكو او نشه يي موادو د استعمال ذريعره

هم ګرځي .ښايي د تمبكو د كمپنيو لخوا د هغو په مركباتو كي نور داسي شيان
هم ګډيږي چي هغه هم حالل نه وي .د سګرېټو د كاغذ لروګى هرم روغتيرا تره

ضرر رسوي .په دې هم پوهيږو چي انسانان خپله په مليارډونو پانګه چري بايرد
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پر ښو او د خير پر الرو ولګيږي د تمبكرو پره اسرتعمال سرره پره خپلرو السرونو

سوځي .نو دا خو يو داسي توكى جوت سو چي د هغه خطر او ضرر انسانان او

انساني ټولني د سترو ناورينونو سره مخامخ كوي.

دلته پوښتنه كېداى سي چي دا خطر چا او څله انسانانو ته متوجه كړى دى؟

جواب دادى چي د مسلمان او برې وزلري انسران طراغوتي ،مرادي پرالو ،انسران
مخو ،شيطان صفتو دښمنانو د مادي ګټو د تر السه كولرو او د مسرلمان او برې
وزلي انسان د ال خوارولو ،بې ځواكه كولو او لره پښرو اچولرو لپراره او ترر ډېرره

حده پخپله همدغه مسلمان او بې وزلي انسان د هغه د غفلت او بې پروايل له
امله.

دا چرري مسررلمانان لرره دې املرره د سررتر هرروډۍ ،الرروالعزمۍ ،لرروړ همتررۍ،

هوښيارۍ خواپاكۍ او سپېڅلي ،پر مختللي او متمدن ژوندانه پر ځاى پره ډول
ډول غالميو ،غفرلتونو ،اسررافونو ،ټيټتيراوو او خروار ،اسركېرلي او برې خونرده
ژوند او نورو قسم قسم ناوړو چارو اخته دي دا خو يو داسي خبره ده چري هرر

مسلمان ته د اسالم له روح څخه د هغې ناوړتيرا څرګنديږي.پره دې مرورد كري
بېله دې چي د اسالم اصولو او اساساتو ته په كترو سرره د تمبكرو او نرورو ډول

ډول نشو د هرڅه ژر مخنيوي لپاره جدي ګامونه پورته سي بل څه ته ضرورت
دى؟ له آره په دې هكله اوسمهال اسالمي فقهي بحثونو او داليلرو تره اړتيرا نره
ليدل كيږي .خو د دې لپاره چي په دې هكله مرو پره قطعري توګره د كرل بحثيرو

مخه نيولې وي او د دې شريانو لره اسرتعمال څخره د غروڅي ډډي او د هغرو د

قطعي مخنيروي پره خراطر مرو وجدانونره را پرارولي او را پراڅولي وي د قرآنري
آيتونو ،نبوي احاديثو ،او اسرالمي عالمرانو د څرګنردونو پره رڼرا كري د تمبكرو د

حرمت په اړه څه څرګندوني كوو.والله ولي التوفي .

بدن ،ژوند او روغتيا د لوى څښتن عطيه ده .دا يو الٰهي نعمت ،ستره پانګه

او لوى امانت دى .د دې نعمتونو ساتنه او له ضررونو څخه ژغورنه ضروري
چاره ده .له دې امله په خوړو كي غلطي او بې قاعده ګي يا د تاواني درملو

استعمال مجرمانه عمل بلل سوى دى .په دې هكله زموږ ستر پېغمبر ج موږ
له عقله كار اخيستلو ته وربولي ،لكه چي فر مايي« :لُك شئ داعمة وداعمة املؤمن
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عقله»( .رواه بغية الحارث) يعني هر شي ته ستون او تكيه ځاى وي او د مومن
تكيه ځاى د هغه عقل دى .تر څو چي د انسان بدن روغ رمټ نه وي نه ديني

چاري په ښه توګه تر سره كوالى سي نه دنيوي چاري .له دې امله دى چي

رسول ج صحت د انسان د نېكمرغۍ يو مهم عنصر بللى دي .لكه چي
َ
ً
َ َ َ َّ
َ ُ ُ
ً
ُ
فرماييَ « :من أصبَ َح ِمنكم آ ِمنا ِِف ِِسبِ ِه ُم َعاف ِِف َج َس ِدهِ ِعند ُه قوت يَو ِم ِه فكأن َما
زيت َلُ ُّ
ح َ
اِلنيَا» (رواه الترمذي وابن ماجه) .يعني له تاسي څخه چي څوك په
ِ
داسي حال كي شپه سبا كړي چي د ځان بېره نه وي ورسره ،صورت يې روغ

رمټ وي او د همهغي ورځي خوراك ولري ،ګواكي ټوله نړۍ د ده ده.

له دې امله د اسالم سپېڅلى دين يوازي د هغو شيانو د خوړلو او

استعمالولو اجازه وركړې ده چي بدن تندرسته كوي او د روحاني ځواك په
پرمختيا كي يې مرستندوى باله سي .او د هغو شيانو خوړل يې منع كړي دي
چي جسم ته تاوان پېښوي او روحاني ځواك مړاوى كوي .د دې مصلحت پر

بنسټ فقهاوو رحمهم الله شرعي ضابطه ټاكلې ده چي« :وحيرم ما رض بالبدن

والعقل» «هر هغه څه چي بدن او عقل ته تاوان رسوي حرام دي».
نو پر دې بنسټ د تمبكو د ضررونو په هكله د دولتري چرارواكو او اسرالمي

عالمانو پټه خوله اوسېدل يا پخپله د هغو په دغه عمل اخته كېدل او مېلمنرو او

نورو ته يې وركول ښه كار نه ښكاري.

درسته ده چي په نبوي پېر او د اسالم په لومړيو وختونو كي اسالمي ټولنه د

تمبكو سره بلده نه وه .له دې امله په احاديثو ،د صحابه وو او تابعينو پره آثرارو
او د مجتهدو امامانو په اقوالو كي د هغو د حراموالي يا حاللروالي پره براره كري

يادوني نسته ،خو كله چي دغه بوټى د لسمي هجري پېړۍ په وروستيو كي پره

اسالمي ټولنه كي څرګند سو له هماغه مهاله اسالمي عالمانو د هغو د استعمال
د منعي په هكله څرګندوني كړي دي ځينو په دې هكله بېلي رسالې وليكلې يرا

يې د خپلو فقهي كتابونو د نشه يې توكو په بابونو كي د هغرو پره هكلره شررعي

حكمونه بيان كړي دي او دا لړۍ تر اوسه روانه ده.
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دا چي ځينو عالمانو د تمبكو استعمال مباح بللى او د هغو د جواز فتواوي

يې وركړي دي ،دا د هغو عالمانو خبري دي چي د تمبكو مضر اثرات نه وه

ورته څرګند سوي ،بلكي په لومړيو مهالونو كي دغه توكى په ځينو مواردو كي
د بدن پر ځينو باندنيو برخو باندي د درملو په توګه استعمالېدى .لكه چي د
ځينو دردونو د تسكين لپاره پر پوست وهل كېدى .چي البته اوس د دې بوټي
د زياتو ضررونو د څرګندېدو له امله د هغه ځيني ګټي د هغه د حرمت مانع

كېدالى نه سي .لكه چي د شرابو او قمار ځيني ګټي په قرآني نص جوتي دي
ُُ َٓ َ
َ
ُ
خو قرآن د حلت او حرمت دا ضابطه وړاندي كړې چيِ﴿ :إَوثمهما ۡأكَب ۡمِنۡ
َّ
نفعِ ِه َماۡ﴾ [البقرة« ]219 :د شرابو او قمار ګناه د هغو تر ګټو ډېره لويه ده» .له دې آيت
څخه دا ډېر مهم اصل معلوميږي چي په هر شى كي چي هر څونه بد هم وي
څه ناڅه ګټي هم سته .خو په كار ده چي د ګټو او تاوانونو پرتلنه وسي .كه يې

نقصانونه او مفاسد زيات وه نو د لږو ګټو په خاطر هغه جايز نه ګڼل كيږي.

څنګه چي دغو عالمانو ته يوازي د تمبكو ناوړه بوى معلومېدى ،له دې امله

يې د هغه استعمال پر هوږه او پيازو د قياس له مخري مكرروه بالره .كره چيرري

هغو ته د تمبكو ضررونه د اوس په شان معلروم واى هيڅكلره بره يرې د هغرو د
استعمال د جواز فتوا نه واى وركړې .نو اوس څنګه چي د تمبكرو د خطرنراكو

ضررونو په هكلره حقراي څرګنرد سروي ،ښرايي دينري عالمران د دې خطرنراك
بوټي اوسنيو او راتلونكو ضررونو ته متوجه سري او د هغرو د تحرريم پره هكلره

متحد موقف غوره كړي .لكه چري د  1۴02سرپوږميز كرال د درېمري خرور لره

27تر  30پوري د مدينې منورې په اسالمي پوهنتون كري د نشره يري مروادو پرر
ضد د اوولسو اسالمي هيوادونو د سترو عالمانو په ګډون يو نړيروال كنفررانس

جوړ سو او ټولو په متفقه توګه د تمبكو د حرمت فتواوي تائيد كړې.

د تمبكو او له هغو څخه د جوړو سوو توكو پر حراموالي ټول هغه آيتونره او

احاديث چي د چرسو او ترياكو په بحث كي راغلي دي داللرت كروي .پره تېرره

څنګه چي تمباكو خبيث او صحت ته ډېرر مضرر تروكي بالره سري او انسران پره

تدريل سره هالكوي او له بله پلوه د تمبكو څكرول د پيسرو سروځل او اسرراف

دى ځكه يې نو استعمال جيدو اسالمي عالمانو حرام بللى دى.
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البته كېداى سي چي پوښتنه وسي چي د تمبكو د منعري او تحرريم پره هكلره

خو د لوى څښتن په كالم او د حضرت نبي ج په سنتو كي څرګند نص نسرته.
جواب دادى چي د قرآن كريم او نبوي سنت نصوص پر دوه ډوله دي :يو ډول

يې عام داليل دي ،لكه هغه ضوابط او قواعد چي د قيامت تر ورځي پوري ډېر
جزئيات تر هغو الندي كيږي ،بل ډول يې هغه داليل دي چي د يوه ټاكلي شي
په هكله داللت كروي .د لرومړي مثرال هغره آيتونره او احاديرث دي چري مروږ د
چرسو او ترياكو د حرمت په هكله ذكر كړل كوم چي په عامه توګه د تمبكرو د

څكولو پر تحريم هم داللت كوي .دوهم مثال د لوى څښتن دا قول دى:
َ
ُ
ٓ ُ َّ َ
َّ
ََ ُ
ّللِۡب ِ ۡهِۦ﴾ [المائدةۡ .]3 :
يرۡ َو َماۡأهِلۡل ِغريِۡٱ ۡ
﴿ ُح ِر َمتۡۡعليك ُمۡٱل َمي َت ۡةۡ َۡوٱ َّدل ُۡمۡ َوۡل ُمۡٱۡلِزنِ ِۡ
ژباړه « :پرتاسي مرداره ،وينه ،د سركوزي غوښه او هغه څاروي چي له لوى
څښتن پرته د كوم بل چا په نوم ذبح سوي وي حرام كړاى سول».

په دې توګه د دغو دواړو ډولو نصوصو د داللت پره مقتضرا د لروى څښرتن

بنده ګان ملزم دي.

د تمبکو د حرمت په هکله د اسالمي عالمانو څرګندوني:
د تمبكو د حرمت او دينري او روغتيرايي اضررارو پره هكلره د څلرورو فقهري

مذهبونو ډېرو جيدو عالمانو مفصلي څرګندوني كرړي دي .مروږ دلتره د حنفري
فقهاوو او علماوو څرګندوني په لنډه توګه را اخلو او د نورو پره هكلره پره لنرډو

يادونو بسنه كوو.

 -1ابوالحسن مصري حنفي فرمايي« :صحيح او نقلي آثار او څرګند عقلي
داليل د تمبكو د حرمت اعالن كوي .د غه بوټى د 1000ع.كال په

شاوخوا كي رامنځته سو .او تر ټولو دمخه د يهودو ،نصاراوو او
مجوسو (اورپالو) په ملكونو كي څرګند سو او يوه يهود خل

د مغرب

اقصٰى په سيمه كي د طبابت په پلمه په روږد كړل .بيا په روم كي د

اتكلين په نامه د يوه عېسوي او په سوډان كي د مجوسيانو لخوا دغه

بوټل خلكو ته وروپېژندل سو او بيا په مصر او حجاز او نورو هيوادونو

كي عام سو .لوى څښتنأ هر نشه كوونكى شى منع كړى دى .دغه
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توكى د څكوونكي ظاهري او باطني غړي بې حسه او كمزوري كوي او
كه دا څوك نه مني لږ تر لږه خو مخدر او مفتر هرو مرو دى .ټول

ډاكټران د هغه پر مضر والي متف دي .بدن او شتوته تاوان رسوي او

څكول يې د فاسقانو سره مشابهت دى .ځكه دا زياتره فساق او رذيل
غوندي وګړي څكوي او څوك چي يې څكوي له خولې څخه يې ناسم

او خبيث بوى هم راوزي».

 -2محمد فقهي عيني حنفي د تمبكو د حرمت په هكله يوه رساله ليكلې ده
او په الندي څلورو الملونو يې د هغو څكول حرام بللي دي:

(الف) د مع تبرو طبيبانو د څرګندونو سره سم روغتيا ته مضرر دي او كروم

شى چي صحت ته مضر وي د هغه استعمال په اتفاق سره حرام وى.

(ب) د طبيبانو په اند تمباكو له مخردراتو څخره بلرل كيرږي او د مخردراتو

استعمال شرعا ممنوع دى .د يرادولو وړ ده چري د تمبكرو او د تمبكرو غونردي

شيانو په هكله د طبيبانو خبره د ټولو سلف او خلرف (مخكنيرو او وروسرتنيو)
عالمانو په اتفاق معتبره او حجت ده.

(ج) د تمبكو بد بوى هغو كسانو ته تكليف رسوي چي نه يې څكروي .پره

تېره په لمانځه او نورو مجلسونو كي خو له دې امله تكليف بېخي ډېرر وي .ان

ماليكو ته هم له تمبكو څكولو څخه تكليف رسيږي .امام بخاري او مسرلم لره

حضرت جابرس څخه روايت كوي چي رسول ج وفرمايل« :څوك چي پيراز او
هوږه وخوري زموږ او زموږ له مسجد څخه دي ګوښه ګرځي او پره خپرل كرور

كي دي كښېني» .البته په دې ټول پوهيږي چي د تمبكو بوى د پيرازو او هروږي
تر بوي ډېر بد دى .دغه راز په صحيحينو كي له حضرت جابرس څخه روايت

كوي چي رسول ج وفرمايل« :له كوم شي څخه چري خلر

پره تكليرف كيرږي

ماليكي هم له هغه څخه په تكليف كيږي».

رسول ج دا هم فرمايلي دي چي« :چا چي كروم مسرلمان تره تكليرف وركرړ

ګواكي ماته يې تكليف راكړ او چا چي ماته تكليرف راكړګرواكي لروى څښرتن

ته يې تكليف وركړ»( .دغه حديث طبراني په المعجم االوسط كي له حضررت
انس څخه روايت كړى دى).
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(د) د تمبكو څكول فضول خرڅي ده او فضول خرڅري حرامره ده( .فترٰوى

في حكم شرب الدخان ۶ ،۵مخونه).

 -1ابوالعباس احمد رومي حنفي د خپل «مجالس االبررار» نرومي كتراب پره
دېرشم او شپږ نوييم ،اووه نوييمو مجلسونو كي د چلم څكولو په هكلره
بحث كړى دى او په درو سرو مجلسونو كري يرې د هغره حرمرت ثابرت

كړى دى .هغه د فقهاوو په حواله وايي :لره كروم چرا څخره چري داسري
بدبوى ځي چي خل

ځني په تكليف كيږي نو لره مسرجد څخره د هغره

ايستل الزم دي .كه يې څه هم د السونو او پښو په نيولو او كشولو سره

وي .خو د ږيري او سر تر ورېښتانو دې نه نيسي .نو له دې كبله اوس له

مسجد څخه د ډېرو امامانو او مؤذنانو ايستل الزميږي .ځكره د دغسري
ډېروامامانو له خولو څخه د دغه تروكي د اسرتعمالولو پره سربب بردبوى

ځي( .مجالس االبرار ۶8۵مخ ،د كراچي د داراالشاعت چاو).

 -2عالمه ابن وهبان په خپله نامتو منظومه كي وايي:

و مندددد مدددد بيدددد الددددد خددددان و بدددده

وشددددداربه و الصددددد م نشدددددك ف دددددر

يعنرري د تمبكررو بيرره او څكررول دي منررع سرري او كرره يررې پرره روژه كرري څرروك

وڅكوي روژه يې ماتيږي.

 -1حسن بن عمار مصري شرنباللي حنفي د ابن وهبان د منظومې په شرح
كي د الكراهية واالستحسان په فصل كي د يوه مفصل بحث په ترځ كي
د تمبكو د ديني او روغتيرايي ضرررونو او حرمرت پره هكلره څرګنردوني

كړي او د هغو څكول يې قبيح عادت او د هغو څكوونكى يې دشيطان

غوندي بللى دى.

 -2د شاه ولي الله محدث دهلوي پالر شاه عبردالرحيم يرو لروى عرالم وو.
هغه كه څه هم د تمبكو د څكولرو د قطعري حرمرت قايرل نره وو ،خرو د

هغو د څكولرو سرخت مخرالف وو .او شراه ولري اللره لره هغره څخره د

تمبكو د قباحتونو په هكله ډېر داليل وړاندي كړي دي( .وګورئ انفاس

العارفين ،اردو ،د ديوبند د الفالح چاو 17۵ر 177مخونه).
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 -3عالمه عبردالعظيم مكري چري پره مكره مكرمره كري د احنرافو مفتري وو د
تمبكو د څكولو د ضررونو او حراموالي په باب په خپله رسراله «تحرذير

االمة عن مالبسة الغمة» كي مفصلي خبري كړي دي.

 -4عبدالغني مزجاجي حنفي د تمبكو مكروه تحريمي بلل تر ټولو غروره او
مناسب قول بللى دى( .فتاٰوى موالناعبدالحى ۵۴0مخ).

 -5احمد عجبري حلبري حنفري د تمبكرو پره هكلره يروه رسراله ليكلرې ده او
پكښي ويلي يې دي چي د تمبكو څكولو مصيبت چي په ټولو هيوادونو
كي عام سوى دى په ټولو مذهبونو كي بدعت منكره دى ،د قرآن كرريم

په مجلس كي د هغو له څكولو څخه د سوء خاتمې (بد انحام) اندېښنه
ده .د هغو په حرمت كي ش

كرم موږ ځني وساتي.

نسرته.لوى څښرتن دي پره خپرل فضرل او

نوموړي پوه خپله دغه رساله د عثماني خالفت مركز آسرتانې (اسرتنبول) تره

وړې وه او د هغه مهال شيخ االسالم ته يې ښكاره كرړې وه چري د هغره لخروا

هم تائيد او منل سوې وه .همدغره سرتر عرالم د درمخترار پره شررح كري هرم د

«االشربه» په بحث كي د تمبكو څكول حرام بللي او د ځينو هغو كسانو داليرل
يې چي تمباكو حرالل برولي رد كرړي دي( .الردخان مرابين القرديم والحرديث

170مخ).

 -1د حلب يوه اسالمي عالم محمد بن عبدالله طرابيشي حنفي د تمبكرو د
حرمت په هكله درې رسالې ليكلي دي چي دوې په نثرر او يروه پره نظرم

ده.

 -2محمد حيات مدني حنفي هم په ډول ډول داليلو د تمبكو څكول حرام
بللي دي.

 -3عبدالرحمن شهيد نقشبندي سندي حنفي ويلي دي چي د تمبكو څكول
مكروه تحريمي دي او څنګه چي دا يو خبيث توكى دى پره قرآنري نرص

منع دى او استعمالول يې د الٰهي فطرت بدلون دى( .وګرورئ الموقرف
الشرعي من التبد والتدخين98مخ).
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 -4عمر بن احمد مصري حنفي ليكي :د مصر ،ديار روم (تركيې) ،حجاز،
او يمن د ډېرو عالمانو په اند تمباكو حرام دي .د دې تروكي پره حرمرت

كي هغه څوك توقف او تردد كوي چي ښويېدلى مكابر او معانرد وي او

لوى څښتن له بصيرته بې برخي كړى وي.

 -5د شام د حنفيانو مرجع شيخ محمد الحامد د تمبكو پرر حرمرت د فتروا
وركولو په ترځ كي وايي :دا خبيرث تروكى دى او د هغره څكرول د ځران

هالكول او بربادول دي .د هغو نقصانونه نوي طبابت جوت كرړي دي،
نررو چرري ضرررر يررې جرروت دى حرمررت يررې هررم جرروت دى( .الموقررف

الشرعي 102مخ).

 -6محمد بن عبدالباقي مكي حنفي د تمبكو د حرمت په هكله د «الحسرام
القاصم» په نامه يوه رساله ليكلې ده.

 -7صبغة اللره بهړوچري حسريني هرم د تمبكرو د حرمرت پره اړه د «الحجرة
والبرهان في تحريم الدخان» په نامه رساله ليكلې ده.

 -8محمد الحامدي الزبيدي د تمبكو د حرمت په باب دوې رسرالې ليكلري
دي.

 -9د عثماني تركيې ستر مفتي شيخ االسالم محمد بن سعدالدين حنفري د
يوې منظومي استفتا په جواب كي منظوم جرواب وركرړى چري يرو بيرت

يې داسي دى:
حدددددددددرام

بددددددددده نشدددددددددك يددددددددده

حمدددددددددال حلالدددددددددر بدددددددددني احلدددددددددالل

ژباړه :د تمبكو د استعمال په حرمت كي هيش شر

په منځ كي د هغو يادول ناشونى كار دى.

نسرته او د حاللرو توكرو

د غه فتوا د عثماني سلطنت د وختو عالمانو هم تائيد كړه.

 -10شيخ االسالم عطاء الله رومي حنفي هم د تمبكرو د حرمرت مالترړى
وو.

 -11دعالمه ابوزيد عبدالرحمن بن محمد بن محمرد عمادالردين عمرادي
حنفي چي د دمش مفتي وو له كتاب «هديرة ابرن العمراد لعبراد العبراد»

څخرره څرګنررديږي چرري هغرره تمبرراكو مك رروه تحريمرري ګڼررل او د هغررو
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څكوونكى يې فاس باله .عمادي د خپل دغه كتاب د «اجلامعدة» په فصل
كي وايي :په هغه چا پسي اقتدا مكروه ده چي په سرود خوړلرو ،يرا كروم

حرام كار كولو يا پر كروم بردعت او مكرروه چراره لكره تمبراكو څكولرو

باندي په پابندۍ او اصرار مشرهور وي ،پره تېرره چري تمبراكو څكرول د

سلطان لخوا منع سوي هم وي( .وګورئ ردالمحتار۴07 /۵مخ).

 -12د عبدالغني نابلسي پالر اسماعيل نابلسي حنفري پره «االحكرام شررح
درر االحكام» كي ويلي دي چي مېړه كوالى سي خپلره مېررمن د تمبكرو
له څكولو څخه منع كړي ،په تېره چي مېړه تمباكو نه څكوي .ځكه چي

دا خوله بدبويه كوي .اعاذنا اللره تعرالى منره (لروى څښرتن مرودي ځنري

وساتي)( .ردالمحتار۴0۶ /۵مخ).

 -13په مصر كي د خپل وخت د احنافو امام ابوزيرد عبردالرحمن مسريري

حنفي مصري هم د تمبكو د څكولو د منعري فتروا وركرړې ده( .پرورتنى

ماخذ).

 -14عالمه محمد بن علي عالء الردين حصركفي حنفري دمشرقي د «الردر
المنتقٰى في شرح الملتقٰى» د كتاب االشربه په وروستيو كري پره واضرح

توګه د تمبكو څكول حرام بللي دي.

 -15رجب بن احمد حنفي په «الوسيلة االحمدية والذريعة السرمدية» كري
ويلي دي :هغه فضول خرڅي چي لره ګنهونرو او منهيراتو څخره شرمېرل
كيږي يو هم د تمبكو رانيول دي كوم چي دمسلمانانو د دښرمنو كفرارو
لخوا رامنځته سوي دي .او خاص او عام ټول په اخته سوي دي .څنګه

چي دا په لوړه بيه رانيسي نو په حرامو فضرول خرڅيرو كري راځري .او د
دې ترڅنګ د هغو څكوونكي د هغو د برد بروى لره املره مسرلمانانو تره

اذيت رسوي او په حديث كي راغلري دي چريُ« :ك مرؤذ ِف انلرار» (كنرز
العمال  39۴8۴حديث او الجرامع الصرغير  ۶3۴۴حرديث) .يعنري هرر
اذيت كوونكى به په دوږخ كي وي.

 -16ابوسعيد الخادمي القونوي د «الطريقرة المحمديره» د شررحي «بريقرة
محمودية» د لومړي باب د دوهم فصل د عادي ترر بردعتونو پره بحرث
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كي ليكي :كه اصح داده چي تمباكو حرام نره دي نرو څنګره چري موثقرو
عالمانو ډېر اخرتالف پكښري كرړى دى او د هغرو پره هكلره يرې فترواوي

وركړي دي نو د هغو په كراهيت كي هريش شر

نسرته پره تېرره چري بيرا

پاچا د عامه مصلحت لپاره د يوه مباح كار منع كړى وي د هغه متابعت
خو نو بېخي اړين دى او په كوم څره كري چري علمراوو ډېرر لرږ اخرتالف
كړى وي هغه شبهه رامنځته كوي او په التلويح كي وايي چي له شبهاتو

څخه محرمات ثابتيږي( .وګورئ البريقة شرح الطريقة 13۴ /1مخ).

 -17د الفقه االسالمي وادلته مؤلف ډاكټر وهبره الزحيلري د شريخ محمرد
بن جعفر الكناني له كتاب څخه د تمبكو پر حرمت باندي اوولس دليله

را اخيستي دي او د هغرو زښرت زيرات مفاسرد يرې پره ګوتره كرړي دي.

(وګورئ الفقه االسالمي وادلته ۵۵08 /7مخ).

 -18ابوطالب ابن علي حنفي د تمبكو د حرمت په هكله د «البرهران علرى
تحريم الدخان» په نامه رساله ليكلې ده.

 -19عيسى شهاوي مصري هم د تمبكو د حرمت په هكله يو كتاب ليكلى
دى.

 -20محمررد عبرردالباقي حنفرري د تمبكررو د حرمررت پرره هكلرره د «المرردافع
البرهانية في مدافع المناكير الدخانية» په نامه رساله ليكلې ده.

 -21عالء الدين رومي حنفي هم د تمبكو په هكله يوه رسراله ليكلرې ده او
په هغې كي يې ويلي دي چي د تمبكو د حرمت په هكله ډېرو حنفري او

غير حنفي عالمانو فتواوي وركړي دي.

 -22مال حسين بن اسكندر حنفي هم د تمبكو د حرمت په باب يوه رساله
ليكلې ده.

 -23عالمه مخدوم عبدالواحرد سيوسرتاني سرندهي د فتراواى واحردي پره
72مخ كي ويلي دي چي تمباكو د هغو شيانو له جملرې څخره دي چري
فساق باندي راغونډيږي نو د هغو استعمال فس دى او د فاس امامت
كه له ده پرته بل څوك وي مكرروه تنزيهري دى .پره فاسر پسري لمرونځ

كروونكى كره څرره هرم د جماعررت فضريلت ترالسره كرروي خرو د تقرري او
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پرهېزګرراره د امامررت فضرريلت نرره ترالسرره كرروي .لنررډه دا چرري د تمبكررو
څكوونكي امام ته دمخه كېدل او په هغه پسي اقتردا تنزيهري مكرروه ده.
كه په بل چرا پسري لمرونځ امكران ولرري نرو هغره افضرل دى كره نره ترر

انفرادي لمونځ په فاس پسي اقتدا اولٰى ده.

 -24د احيرراء العلرروم الرردين او القرراموس المحرريط شررارح محمررد مرتضٰررى
الزبيدي پر تمبكو باندي دوې رسالې ليكلري دي چري يروه يرې «اتحراف

االخوان في حكم الدخان» نوميږي او بله يې «هدية االخوان في شرجرة

الدخان» نوميږي.

د هند له حنفي عالمانو څخه:

 -25شيخ وجيه الدين علوي
 -26موالنا صبغت الله.

 -27موالنا عبدالغني صديقي سنبهلي.
 -28موالنا حسن حسيني.

 -29موالنا يار محمد احمد آبادي.

 -30موالنا احمد الله احمد آبادي د تمبكو د حرمت فتواوي وركړي دي.

 -31موالنا عبدالحى لكهنوي د تمبكو د مطل اباحت قايل نره وو ،بلكري
مكروه تنزيهي يې بلل خو دا يې هم ليكلي دي چي د تمبكوپر لره پسرې

استعمالول او عادت كبيره ګناه ده( .وګورئ ترويح الجنان  22مخ).

 -32حكيم االمت موالنا اشرف علي تهرانوي د امرداد الفتراٰوى پره 99 /۴

مخ كي د چلم او تمبكرو څكولرو پره هكلره اوږدي څرګنردوني كرړي دي

چي له هغو څخه د هغه نفرت څرګنديږي او په ځينو مواردو كي يرې د
حرمت قايل دى .هغه په خپلرو څرګنردونو كري دا هرم ويلري دي چري د

تمبكو په څكولو سره د اهل نارو سره مشابهت راځي چري لره خرولې او
پزي څخه يې دود وزي او برد او سرخت مكرروه دى او كره څروك نشره
كړي نو د هغو په حرمت كي څه شر

نسرته .بيرا وايري :پره هرر حرال د

تمبكو څكوونكى له ګڼاه خالي نه دى او پر ګناه اصرار سخته ګناه ده .او
د زياترو اهل كشفو له اقوالو او رشتنيو خوبونو څخره معلومره سروې ده
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چي د تمبكو څكوونكى د نبوي محفل څخه بې برخي ليردل سروى دى
او ځينو د تمبكو څكوونكى معذب ليدلى دى اعاذ نا الله منه شاعر څره

ښه ويلي دي:

تمبرراكو نرروش را سررينه سررياه اسررت

اگرر براور نرداري نرى گررررواه اسرت.

 -33عالمه نواب محمد قطب الدين خان دهلوي د مشركٰوة شرارح هرم د
تمبكو د حرمت قايل دى( .وګورئ مظاهر ح  ۶۶مخ).

 -34مشهور خطيب او مبلد موالنا محمرد پرالن حقراني ګجراتري پره خپرل
كتاب «شريعت يا جهالرت» كري د تمبكرو پره هكلره اوږدي څرګنردوني
كړى او خل

دي.

يې د هغو له څكولرو څخره پرهېرز او ډډي كولرو تره بللري

 -35موالنا احمد رضاخان برېلوي كه څه هم د تمبكو د څكولرو د اباحرت
قايل وو خو ليكلي يې دي :البته هغه چلم چي ځيني جهال يې د روژې
په مباركه مياشت كي د روژه ماتي پر مهرال څكروي او پره هغره سرره پره
خپلو حواسو او دماغ كي فتور او سستي راولي او سترګي او زړه پره يروه

عجيب حالت اخته كوي بې شركه چري ممنروع او ناجرايز او ګنراه ده او
هغه هم د روژې په مباركه مياشت كي معاذ الله .لوى څښتن دي دغسي

خلكو ته هدايت وكړي.

دا وې د تمبكو د ديني اضرارو او حرمت په هكله د حنفري علمراوو نظريرې
او څرګندوني فاعبروا يا اولى االبصار.

د تمبكو د ديني او دنيوي اضرارو او حرمت پره هكلره زښرتو زيراتو مرالكي،

شافعي او حنبلي علماوو ليكني كړي ،فترواوي يرې وركرړي او ډېرري رسرالې او
كتابونه يې پر ليكلي دي .سرعودي سرلفي عالمرانو هرم د تمبكرو د حرمرت پره

هكله فتواوي ور كړي او رسالې يې ليكلي دي او ځينو علماوو ال دا هرم ويلري

دي چي كه چا هغه استعمال كړي او يا يې د هغو تجارت كړى وي بايد د هغو
له استعمال او تجارت څخه توبه وكاږي.

د ايررران دولررت پرره 1991ع.كررال د تمبكررو د منعرري او تحررريم او د تمبكررو

څكوونكو ته د دندو د نه وركولو امر صادر كړ.
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د نورو اسالمي او غير اسالمي مذاهبو عالمانو هم د تمبكو اسرتعمال حررام

بللى دى ،لكه چي په جزيرة العرب كي اباضيه وو ،په شمالي او لوېديزه افريقرا
كي تيجانيه وو ،په سوريه او لبنان كي نصيريه وو او دروزو ،په ايران كي بهائيره
وو ،په هند كي د سيكانو لسم ګرو ګوبنرد سيګهرر جري او د هنردوانو د مرذهب

كتابونو د تمبكو استعمال منع كړى دى.
د تمبکو په هکله وروستۍ خبري:

په مخكنيو پاڼو كري مرو د تمبكرو د دينري او روغتيرايي اضررارو پره هكلره د

پوهانو ،ډاكټرانو ،ديني عالمرانو او محققينرو څرګنردوني ،نظريرات او فترواوي
ولوستلې له هغو څخه څرګنده سوه چي ځينو علماوو او اكرابرو چري د هغرو د

اباحت په هكله څه ويلري دي لره دې املره وو چري هغروى د تمبكرو پره دغونرو
مهلكو تاوانونو نه وه خبر او څوك چي په لومړيو يا راوروسته كي د دغه خبيث

برروټي پرره ډول ډول ضررررونو پوهېرردلي دي هغرروى د هغررو د حرمررت پرره هكلرره

فتواوي وركړي دي.

په هرر ترتيرب د دغره مضرر بروټي اسرتعمال ،كررل او خرڅرول او رانيرول د

اسالمي شريعت له روح سره منافي كار دى .كه زمروږ لره دينري عالمرانو څخره

څوك دغه توكى استعمالوي بايد له امامت او داسي نورو سرپېڅلو چرارو څخره
ګوښه سي څو په دې توګه زموږ اسالمي ټولنه له دغه توكو او نورو ټولرو نراولو

مخدراتو څخه پاكره سري .زمرا لره پيراوړو ،جيردو او متعهردو دينري پوهرانو او

عالمانو څخه په ډېر درناوي هيله ده چي د دين او ټولني د سمون او اصالح په
لړ كي د دغه منكر له منځه وړلو ته هم پام واړوي.

ځيني كسان ښايي ووايي چي نسوار ،چلم او تمباكو خو زموږ ځيني لوى

عالمان او پوهان استعمالوي ،نو موږ هم د هغو د پيروۍ او اطاعت له مخي
دا كار كوو .د دغو كسانو په جواب كي بايد عر

سي چي يو خو دغه ستر

عالمان د انبياوو غوندي معصوم نه دي ،نو د دوى د هر كار تقليد چي د

شرعي سره سم نه وي جايز نه دى .لكه چي حضرت عليس له رسول ج
َّ َ َّ َ ُ
َ
وف» (صحيح مسلم كتاب االمارة ۴0
څخه روايت كوي « ِإنما الطاعة ِِف المع ُر ِ
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حديث) .يعني اطاعت په ښېګڼو او نېكو چارو كي وي .بل موږ ته اسوه (نمونه
َّ َ َ َ َ ُ
ِۡفۡ
او بېلګه) رسول ج دى ،لكه چي لوى څښتنأ فرمايي﴿ :لقدۡ َۡكن ۡلكم ِ
َّ ُ ٌ َ َ ٞ
ّللِ ۡأس َوة ۡح َسن ۡة﴾ [األحزاب .]21 :يعني «بېشكه چي ستاسي لپاره د لوى
َر ُسو ِل ۡٱ ۡ
څښتن په رسول كي يوه خورا غوره نمونه (موجوده) ده» .ځكه نو موږ ته د

رسولج الرښووني او تعليمات د تقليد وړ دي .نو تاسي فكر وكړئ چي
رسول ج دغسي بدبويه توكي استعمالول؟ او كه به بل چا استعمال كړي واى
هغه يې ځان يا خپل مسجد ته نژدې پرېښاوه؟ او كه دغه توكي په هغه وخت
كي موجود واى د هغو له استعمالولو څخه به يې خل

نه واى منع كړى؟

دغه راز ښايي ځيني كسان ووايي چي اوس خو تمباكو ډېر كسان

استعمالوي نو چي دا دونه ناوړه توكى دى او شرعا يې استعمال ښه نه دى نو

ولي يې دا دونه ډېر خل

استعمالوي؟ د دې خبري په جواب كي بايد وويل

سي چي تاريخ شاهد دى چي د ح معيار په لږو او ډېرو اړه نه لري .بلكي د

اصولو خوښوونكي او د ح پلويان زياتره لږ وي ،خو دا د دې معنا نه لري
ُ
چي موږ د ډېرو يا اكثريت اطاعت وكړو :لوى څښتنأ فرماييِ﴿ :إَون ۡت ِطعۡ
َ
ُ َّ َ
َ
َّ َ َّ َّ
َّ
َ َ
َث َ
ۡرضۡيُ
ۡع َ
أَك َ َ
ِ
نِۡإَونۡهمۡإَِلَۡي ُر ُصونۡ
ّللِۡإِنۡيَتب ِ ُعونۡإَِلۡٱلظ َّۡ
يلۡٱ ۡ
ب
نۡس
وك
ل
ض
ۡ
ۡل
ٱ
ۡ
نِۡف
ۡم
ِ
ِ
ِ ِ

[ ﴾١١٦األنعام .]116 :يعني «اى محمده كه ته د زياترو هغو خلكو متابعت وكړې چي

په مځكه كي مېشته دي ،نو هغوى به تا د لوى څښتن له الري واړوي .هغوى خو

يوازي د ګومان پيروي او ګردسره اټكلي خبري كوي».

له دې څخه څرګنده سوه چي د ح او حقيقت پر الر تلونكي خل

تل لرږ

وي او دا هم جوته سوه چي د ح او باطل معيار د خلكو اكثريت او اقليت نه

بلكي داليل او براهين دي .يعني داسي نه ده چي كوم كار چي ډېرر خلر كروي

هغه ښه او ح وي.

نو ښه داده چي د بې ځايه خبرو او كل بحثيو پر ځاى ح ته غاړه كښېږدو

او كه غواړو چي سم او بشپړ مسلمانان واوسرو او ټولنره مرو لره ناولتيراوو او د

مخدراتو او خبائثو او روغتيايي او اقتصادي تاوانونو څخه وژغورو او سپېڅلې

او پاكه يې كړو بايد له تمبكو څخه په كلكه ډډه وكړو او د تمبكو او نورو ټولرو
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مخدراتو د استعمال د مخنيوي په الر كي وړ هلي ځلي وكړو او له دې مدركه

او د هغررو څخرره د را والړو سرروو نرراروغيو د درملنرري لرره دركرره پرره مليونونررو
لګېدونكي پيسې د خداى او د خداى د بنده ګانو د خيرر اوښررېګڼي پره الر كري

ولګوو.

د قهوې او چایو زهر جني جوشاندې
د قهوې تاریخ:
قهوه يوه وړه ونه ده چي بيضوي تېز نوكي پاڼي لري او سپين خوشبويه
ګالن كوي .د مېوې دانې يې د الوبالو د مېوې غوندي دي ،د دغودانو ميده

پوډر په ايشېدلو اوبو او شيدوكي ايشوي او چيښي يې .وايي چي يوه پوونده

چي«خالدي» نو مېدى او د ځينو په قول د يمن وو او د ځينو په وينا د حبشې
وو ،د يمن يا حبشې په غرونو كي د پسو د رمې پوولو پر مهال ولېدل چي د

هغه كوم څاروي چي د غره يو ځانګړى بوټل وخوري نه بيديږي او تر نورو
وختونو ښه او زيات واښه خوري .نو هغه وو چي دغه پوونده له دغه بوټي

څخه څه وخوړل څو د هغه اغېز پر خپل ځان وازميي .خو هغه ته د دغه بوټي
خوړلو ښه خوند ورنه كړ او د هغه څه اغېز يې هم احساس نه كړ .بيا هغه دغه

بوټل په اوبو كي وايشاوه او د هغه له چيښلو څخه يې هم خوند واخيست او
هم يې په څرګنده د هغه د چيښلو له امله په ځان كي تكړه توب وموند.

د «قهوې» لفا له اصله عربي ګڼل سوى او ويل كيږي چي دغره چوپران پرر

ايښى دى .په يوولسمه عېسوي پېړۍ كي يو عرب طبيب د هغې په خواصو پوه

سو .بيا نورو پوهانو پر هغې د «كوفيا ارابيكا» ( )coffea arabicaنوم كښېښود.
بيا په پنځلسمه عېسوي پېړۍ كي په يمن او د سره سمندرګي پر غراړو د هغرې

كښت او حاصالت زيات سول او په ټول عربستان ،يمن او حبشه كي خلر

د

هغې په استعمالولو روږد سول .انګلستان ته قهوه پره 1۶00ع.كرال ورسرېدل،

خو تر بېخي ډېره مهاله دونه ګرانره وه چري يروازي شرتمنو چيښرالى سرول.كله

چي په  1۶10ع.كال د انګرېزانو د شرق الهند كمپنۍ د منېجر هينري ميډټيون
قافله د سره سمندر ګي پر غاړه تم سروه نرو هغره د قهروې د دانرو زيراتي برورۍ

رانيولې او انګلستان تره يرې يووړې.پره 1۶۴۴ع.كرال قهروه د فرانسرې پاچرايي

دربار تره ورسرېده او شپاړسرم لروئي د هغرې لرومړنۍ پيالره وچيښرل .څرو كالره
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وروسته طبيبانو د هغې د چيښلو سره سخت مخالفت وښوود .خو بيرا هرم پره

سلطنتي ماڼل او نرورو كرورو نرو كري لرږ لرږ اسرتعمالېدل.په 1۶۵۴ع.كرال پره
پاريس كي لومړنۍ قهوه خانه را ووتل چي يوازي قهوه پكښي چيښل كېدل .پره

اتلسمه پېړۍ كي ډېرو خلكو په تېره د علم او قلم څښتنانو د هغې چيښرل پيرل

كړل.

څنګه چي سوداګرو او شتمنو ته د قهوې تجارتي ارزښت څرګنرد سرو نرو د

هغې د كرلو په هكله د هغو ترمنځ مقابله پيل سول او هر يوه كوشش كاوه چي

په خپله اړونده مځكه كي زياته قهوه وكري ،او په رشتيا يې د هغې لره كرلرو او
سوداګرۍ څخه زياتي ګټي تر السه كړې .د اوولسمي پېړۍ پره مرنځ كري قهروه
پر هر لوري خورا ډېره خپره سوه او له ويانا او اميسرټرډام څخره ترر بوسرټن او

نيويارك پوري خلكو د هغې د چيښلو سره مينه پيردا كړه.كلره چري 171۴كرال

پيل سو نو د قهوې شهرت د انګرېزانو ډېر ډنګرشاعرالكزانډر پروو ( 1۶88ر

17۴۴م ).اړ كړ چي د هغې په ستاينه كي څه ووايي .اوس لكره چري د «اخبرار

جهان» مجلې د 2002كال د ډسمبر د 1۶تر  22ګڼري پره  ۵۵مرخ كري وايري د
يوې احصائيې له مخي يوازي په امريكرا كري د كالره ترر ( )1۴0بلينرو ګيالسرو

زياته قهوه چيښل كيږي.

قهوه اروپاته تر رسېدلو پنځه پېړۍ د مخه اسالمي نړۍ پېژندلې وه .هماغره

مهال (د لسمي سپوږميزي پېړۍ په لومړيو كي) د قهوې د چيښلو د منع كولرو
لپاره كوښښونه وسول ډېرو اسالمي عالمانو د هغې په هكله ډول ډول فترواوي

ور كړې ان ځينو روغتيا ته د هغې د ضرر له امله د هغرې چيښرل حررام وګڼرل.
بيا د هغې د استعمال د مخالفينو او پلويانو تر منځ شخړي را منځته سوې ،تر

دې چي دا خبره د ازهر پوهنتون شيخ ته ورسېده .پره 1۵31ع.كرال هغره فتروا
وركړه چي دا حرامه ده ،ځكه چي له هغې څخه سړى نشه كيږي .بيا د االزهرر
لخوا د قهوه خانو د تړلرو حكرم وسرو .بيرا احتجراجي غونرډي وسروې او ربرړه

محكمې ته وړاندي سوه .قاضي د قهوې چيښل حالل وبلل .چي له دې امله په
هر كور او كوڅه كي د هغې چيښل عام سول او په لويو لويو اسرالمي ښرارونو
لكه مكه مكرمه ،قاهره او استنبول كي دود سوه .د قهوې په هكلره د عالمرانو د
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اختالف او باالخره حالل والي پره هكلره د ردالمحترار۴08 /۵مرخ وګرورئ .د
طريقة محمديه د شرحي البريقه په 13۴ /2مخ كي يې هرم قهروه حرامره نره ده
ګڼلې خو د هغې د چيښلوپرېښوول يې اولٰى يعني ښه كار بللى دى.

په هر صورت اوس پوهو او سترو ډاكټرانرو او طرب پوهرانو جوتره كرړې ده

چي قهوه او چاى روغتيا ته ضرر لري .په دې هكله به تاسي په راتلونكو كرښو
كي معلومات تر السه كړئ .خو له برده مرغره بيرا هرم ځينري كسران د چرايو او

قهوي دضررونو پر ځاى د هغو د ګټو په هكله كلره ناكلره د مجلرو او اخبرارونو
مخونه توروي .دا درسته ده چي هر څه ان شراب ال هم څه ګټي لري خو بايرد

وكتل سي چي ګټي يې څوني دي او تاوانونه يرې څونره دي .لنرډه داچري كومرو
كسرانو چري د چررايو يرا قهرروې پره هكلرره ليكنري كررړي دي او د هغرو روغتيررايي
ضررونه يې نه دي منلي تاسري يرې معلومرات وكرړئ دغسري كسران يرا پره دې
هكله ناپوهان جروت سروي دي يرا د پرانګوالو او پرانګوالي نظرام السرپوڅي او

مزدوران .چي غواړي په افغانستان كي د چايو بازار ترر دې ال ترود وسراتي او د
قهوې چيښل هم د چايو غونردي دود كرړي او پره دې توګره زمروږ د برې وزلرو

خلكو په مليارډونو پيسې د پردو بانكونو ته ولېږدول سي.
د چایو تاریخ:

چاى له چيني ژبي څخه اخيستل سوى لفا دى .د چايو ونره ترر درو متررو
پوري جګيږي ،زرغونې دندانې لرونكي پاڼي لرري ،دانرې يرې كررل كيرږي ،دوه
كلن نيالګي يې ايږدي ،پر څلورم كال حاصل ځني اخلري او ترر پنځوسرو كرالو

حاصل وركوي .خو ځيني ځايونه يې وني تر شل كلنۍ وروسرته كراږي او نروي
وني يې پر ځاى ايږدي .د چايو پاڼي تر ټولولو وروسته په ځانګړو ماشينونو او

آلو كي وچوي او تخميروي .خو د شنو چايو پاڼي تر ټولولو وروسته سمدستي
په آزاده هوا كي وچوي او نه يې تخميروي.

ويل كيږي چي د چايو كښت لومړى په چين كي پيل سو .د چرايو پره هكلره

يوه لرغونې چيني كيسه مشهوره ده .وايي چي يروه برودايي مرذهبي تره د نفرس

لېزيمه كولو لپاره د عبادت پر مهال خوب ورغى .كله چي را كښېنستى د خپلرو
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سترګو جږمي يې پرې كړې او پر مځكه يې وغورځولې .بيا له هغو جږمو څخه
د چايو بوټل راو ټوكېد او يوه كوچنۍ اغزنره ونره ځنري جروړه سروه .چري بيرا د
دغي وني په پاڼو كي د خوب د تښتېدو ځانګړنه وليدل سروه .دغره راز د نرورو

افسانوي رواياتو له مخي ويل كيرږي چري چراى پره چرين كري د عيسٰرى÷ ترر

زېږېدو  2700كاله د مخه ال د درمليز چيښاك په توګه پېژندل سروي وې ،چري
په اوبو كي به يې د هغو تازه پاڼي تر ايشولو وروسته استعمالولې .خو د دريمي
عېسوي پېړۍ په بهير كي چاى هلته ورځنى چيښاك وګرځېد او د هغو كښرت

او پروسيس پيرل سرو .بيرا د چرايو د كرلرو ،پروسريس او چيښرلو د الرو چرارو
خپرېدل په 3۵0ع.كال په پراخه پيمانه پيل سول .په ديارلسرمه عېسروي پېرړۍ
كي د هغو تخم جاپان ته ورسېد او هلته هم د هغو كرل پيل سول.

په شپاړسمه پېړۍ كري چراى پره اروپرا كري د يروه فيشرني چيښراك پره توګره

اسرتعمالېدلې او سمدالسره پره امريكرا كري هرم د هغرو چيښرلو رواج وموند.پرره
 1۶۵1ع.كال په انګلستان كي د يوه پاونډ (نژدې نيم كېلو) چايو بيه لس پونډه
وه .په هغه زمانه كي دا ډېره لوړه بيه وه .دغه مهال په يوه كور كي د چايو شتون
د شتمنۍ نخښه ګڼل كېدل .پوهو ښځو به چاى پره ځرانګړو لوښرو كري د ګېڼرو

غوندي ساتلې .په 172۴ع.كال په برما او د هند په آسام كي د چايو كررل پيرل
سول ،خو ډېري ګراني وې .بيا كله چي په 1828ع.كال د چايو بوټي د ځنګلي
ونو غوندي ډېر را شنه سول د هغو كښت هم ډېر سو او بيره يرې هرم را كښرته

سوه .په دې ډول د چايو كرل او چيښل په نورو ډېرو ځايونو كي دود سول.
د قهوې او چایو ګټي اوضررونه:

لكه چي د مخه مو وويل په قهوه او چايو كي به هرو مرو څه ګټي وي خو د

پوهو او تجربه لرونكو ډاكټرانو او طبيبانو ليكنرو او څرګنردونو تره چري لرږ څره

ځير سو پوهيږو چي دغه توكي د انسان روغتيا ته ستر تاوان رسوي.

که څوک غواړي چي لږ تر لږه دي ښكلى پاته سي تر ټولو لومړى دي چراى

او قهوه پرېږدي .که د چايو او قهوې پر ځاى ايشېدلي اوبه وچيښل سي ښه بره
وي .ايشېدلي اوبه په بدن کي د هضم آالت د خپلو دنردو د ښره ترر سرره کېردو
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لپاره په خو ځښت راولي ،اينه صافوي او د جسم د رنګ پره سراتلو کري سرتره

مرسته کوي.

يرررو هنررردى ليكررروال د «د حسرررن وصرررحت» پررره نامررره كتررراب پررره 111رررر

113مخونوكي وايي:

«د ډېرو لږو خلكو دې خبري ته فکر کيږي چي دوى چي د سهار د ناري په

مهال کوم چاى او قهوه يا كاكاو ( )Cocoچيښي ،د دوى د دې چيښاک اغېرزه
د دوى پر جسم او دماغ باندي څه ده .ډېررو نرامتو طبيبرانو چراى او قهروه برده
ګڼلې او د دوى دا بد ګڼل بېله معقو له دليله نه دي .چاى او قهوه په جوړښرت
او اوصافو کي يو له بله سره ورته دي .په دې دواړو کي يو قابض ترو کرى چري

«ټينک اسيډ» ( )Tannic Acidورته وايي سته چري پره چرايو کري پره سرل کري

( )15او په قهوه کي په سرل کري ( )5موجرود دي .پره دواړو کري داسري يرو لره
منځه تلونکى ،لطيف او خوشبويه تروکى سرته چري د وچېردو او سرره کېردو پرر
مهال څرګنديږي .په دواړو کي يو ډول جوهر هم سته چي د چايو دا په «تئين»

( )Thayneاو د قهرروي دا پرره «کررافئين» ( )Caffeineشررهرت لررري .د دغررو لرره
تجزيې څخه څرګنديږي چي دا وژونکي زهر دي چي د هغو له يروازي خوړلرو
څخه انسان او حيوان سمدستي مري .له دې تجربو څخه جوتره سروې ده چري
زموږ د چايو او قهوې جوشانده په حقيقت کي زهرجنه ده او دا زهر د تمبراکو
د نيكوټين سره يو شى دي .ځكه نو زموږ جسم تره هرومررو لرږ و ډېرر نقصران

رسوي .که څوک د چايو د چيښلو څخه پرهيز وکرړي نرو پرخروړو بانردي بره د
ناړو ترشح (راوتل) بند کړي او چي بند نره سري ،نرو معردې تره درومري او بيرا

معده خواړه نه سي هضموالى.

دا خبره څرګنده ده چي له ډېرو چرايو چيښرلو څخره عصربي کمرزوري پيردا

کيررږي .بررد پرهيررزه چرراى چيښررونکي برره ژر يررا وروسررته پرره عضررالتي رېږدېرردا
(رعشه) ،بدهضمي ،دماغي خراش او بي خوبي اخته سي.

يوه ډاکټر د قهوې په هكله ويلي دي :کمزورو يا ذکي الحرس وګرړو تره دي

معلومه وي چي که دوى نوى د قهوې په چيښلو پيل کړى وي ،نرو د خروړو ترر

خوړلو وروسته د تيزي قهروې لره چيښرلو څخره بره د دوي هاضرمه سمدسرتي
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خرابه سي .دا جوته سوې ده چي نازک مزاجو او زود رنجو ښا غلو ته د قهوې
چيښل هيڅكله ښه نه دي .دا يوازي محرک شرى دى او د جسرم غرړي ډېرر ژر

ځني خرابيږي او انسان ډنګر او ژړ سي .تر چايو او قهوې کوکو يا چاکليټ ډېر

ښرره دي .دا جسررم ترره ډېررر لررږ ضرررر رسرروي چرري د غررذا پرره ډول د خرروراک او

چيښرراک دواړو ځرراى نيسرري .ځكرره چرري پرره هغررو کرري غرروړزګي ،البررومين او
نشايسته لرونکي توکي سته».

د هندوستان يو نامتو طبيب حكيم هري کشرن ال ل پره خپرل کتراب «پيغرام

جواني» کي د نورو ناوړو شيانو تر څنرګ د چرايو او قهروې ډېرر چيښرل هرم د
صحت او ځوانۍ د بربادۍ عامل بولي او د تيزي مساله لرونکي غرذا ،شررابو،
تمباکو ،چاى او قهوې د نه استعمال توصريه کروي .د يروه برل کتراب چري «پره

خوړو سره درملنه» نوميږي په ۵۴مخ كري ليكلري دي« :چراى خروب لرږ وي او
که ډېر وخت پرله پسې وچيښل سي ،نو وينه خرابوي ،معده کمزورې کروي او

د احتالم او انزال شكايتونه هم رامنځته کوي».

دوه انګريزي ډاکټران فنبار ګارټن او ډينيل سرټيل د خپرل کتراب « Peptic

( »ulcerد نس خوږ) په  2۴مخ کي وايي« :په امريكا کي تر سره سوو تجربرو
ښوولې ده چي هغه زده کوونکي چي ډېره قهوه يا کوکا کروال چيښري د هغرو پره

راتلونکي ژوند کي د نس د خوږ (د معدي د زخرم) نراروغي ډېرره ليرده سروې

ده .مګر چاى او شراب داسي اغيزه نه ښندي» .خو يو بل ليكوال په «د نرس د
خوږو درملنه» نومي کتاب کي د چاى ،قهوې او نرور چيښراک ترر سرر لير

ال

ندي ليكي چي« :داسي ټول مشروبات او هغه چيښاک چي الكحل پره ګرډ وي
هرومرو په نس کي تيزابري تعامرل پيردا کروي او بايرد د هغرو لره چيښرلو څخره

پرهېز وسي».

د «صحت و زندګي» كتاب په  191مخ كي ليكي:

«په چايو كي «تئين» (د چايو جوهر) ،البومين ،ډيكسټرين ،ټينين
( ) Tanninاو معدني او نباتي اجزا او نور سته .تئين او ټينين د هغو اغېزمني
برخي دي .د چايو له ډېرو چيښلو څخه چي بدن ته تئين ډېر ورسيږي نو د

ډول ډول ناروغيو ور ته مخه سي معده او هاضمه خرابه سي د كولمو
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ناروغۍ را منځته سي د زړه دربى دونه تېز سي چي د هغه د اختالج او
غورځېدو كيفيت رامنځته سي .د پالو پالو تحري

له امله اعصاب ضعيفه

سي ،مثانه هم كمزورې سي او په وارو وارو متيازو راتلو ستونزه زياته سي

ګېډه هم ضعيفه سي او د سړي شى خوا ته نه كيږي څه چي خوري هغه هم
ښه نه سي هضموالى .د چايو بل عيب دادى چي وينه خرابوي او خوب لږوي
او د محركو اغېزو له امله د نارينتوب ځواك كمزورى كوي ،مني خرابوي او د

جريان ،احتالم او د انزال دسرعت ستونزي هم رامنځته كوي.

د فرانسې يوه نامتو ډاكټر موسيو اليوي د خپلو تجربو پر بنسټ ليكلري دي:

څوك چي چاى ډېري چيښي د هغه په دمراغي ځواكونرو كري خرابري را منځتره
كيږي .دماغ نازك رګونه يې كمزوري كيږي ،د اورېدو په ځواك كي يې ضرعف

پېښيږي او په غوږونو كي يې ډول ډول آوازونه مونده سي ،زړه يې غورځي او
د څېرې رنګ ژړ واوړي .دغه راز د ډاګټر بالرډ نومي په وينا څروك چري چراى

چيښرري څرره يررې خواترره نرره كيررږي او د بدهضررمۍ ،د زړه دربررى او داسرري نررور
عوار

هرو مرو ورپېښريږي .يرو شرمېر نرورو ډاكټرانرو هرم د چرايو پره هكلره

دغسي خبري كړي دي».

دغه راز د پورتني كتاب په 19۴مخ كي د قهوې په هكله كاږي« :قهوه هم د

چايو غوندي روغتيا ته ضرري ده بدهضرمي او برې خروبي رامنځتره كروي د
هغې له پرله پسې چيښلو څخه د هاضمې په كار كي سستي راځي ،د زړه سوى

او دربى او د السونو او پښو رېږدېده رامنځته كوي .اعصابو او دماغ ته تحري

او ځواك بخښي ،نبض تېز وي او خُوَلې او متيازي په زياته اندازه خارجوي».

يو بل ايرانى ډاكټر د «اطالعات پزشركي» پره نامره كتراب پره  ۵07مرخ كري

ليكي:

«قهوه او چاى تقريبا له يوې كرورنۍ څخره دي .پره قهروه كري كرافئين او پره

چايو كري تئرين سرته او دواړه كېميراوي مرواد بالره سري .دغره دوې مرادې چري

الكالوئيررډ يررې بررولي ټينيرر

اسرريډ لررري چرري كرره تجزيرره سرري يوريرر

اسرريډ

( )aciduricتوليدوي ،له دې امله ډاكټران د هغو چيښرل د بنردونو د پاړسروب
او درد (نقرس) او د پښتورګو د ډبري ناروغانو تره نره توصريه كروي .قهروه پره
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ځانګړې توګه پر اعصابو اغېز ښندي .كه لږ وچيښل سي څوك نره مسرموموي.

كه سهار د شيدو سره يوه خوږه پياله تر خوړو وروسته وخوړل سي برده نره ده
او ضمنا څنګه چي لږ څه قبض ماتوونكې ده د قبضيت د ماتولو لپاره ښره ده.

او سړى كار ته چمتو كوي ،خو په دې شرر چي په خوړلو كي يرې افررار ونره

سي .كه نه سړى د الكحلو غوندي مسموموي .دغه راز د چرايو مسرموميت ترر

قهوې لږ دى ،خو څنګه چي تر قهوې ډېري خوړل كيږي خطر يې زيات دى په
تېره چي ډېري ګاټه وي .د چا چي فشار لوړ وي ،يا ډېر عصبي كيرږي يرا د زړه

په كسالت اخته وي بايد د چايو او قهوې له چيښلو ډډه وكړي».

بل ايرانى طبيب د «راز سالمتي وطول عمر» په نامه كتاب په  ۵۴۶مرخ كري

د «چاى ،قهوه او كاكاو» تر سر لي
ليكي:

النردي د يروه اوږده مطلرب پره تررځ كري

«د چايو پاڼي تئين ،مرفين ،كوكائين ،كودئين ،ټينين او داسي نور لرري چري

له دغو څخه هرر يرو مهلر

او خطرنراك سرموم دي ،د انسران ګېرډي تره ضررر

رسوي او ژړ وي او ډنګرروي يرې .دغره راز چراى د پوهرانو د څېړنرو لره مخري
راډيو اكټيف تشعشعات لري او له دې امله هم بدن تره ډېرري مضرري دي .پره

بدن كي يوري

اسيډ زياتوي او د نقرس ناروغي توليدوي.

د هاوايي د پوهنتون يو استاد ډاكټر ډوريس ام هيلګرر وايري مروږ تره جوتره

سوې ده چي چاى او قهوه د انسان په بدن كري ويټرامين ( )B1لره منځره وړي.
كله چي يو انسان د دې ويټامين د لږوالي سره مخرامخ سري سرتړى او عصربي

وي ،رېږدي ،د شپې لخوا يې بدن پره موضرعي دردونرو اختره كيرږي او د ځران

خارښت ور پېښيږي .دغه حالت د پښو د عضلو په رېږدېدو او د پښو د تلو پره

خارښت سره پيل سي ،بيا د چا شى خواته نه كيږي او پاى كېداى سي د مړيني

المل يې سي».

د «صحت بخش عادات» نومي كتاب په  1۵7مخ كي ليكي« :په تش نس د

چايو لره چيښرلو څخره د اشرتها كمرى او د هاضرمې خرابري رامنځتره كيرږي .د
وخت په تېرېدو سره د چايو د ټينين د اغېزو لره املره د ګېرډي بلغمري غشرا (د
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نس دننه نرى پوست ( )Mucos Membraneته هرم نقصران رسرېدالى سري او
په كولمو كي سوى احساسيږي».

پرره دې وروسررتيو کرري د يرروې نړيرروالي راډيررو يرروې خبريررالي د افغانسررتان د

ننګرهار اړوند د آدم خيلو په نامه د يوه کلي د يوه اوسېدونکي ګل الردين نرومي
سره ،کوم چي عمر يې يوسل وپنځلسو کالو ته رسېدلى دي او اوس ال هم ښه

تکړه دى ،مرکه کړې ده ،هغره پره دې مرکره کري د خپرل عمرر د ډېرښرت راز دا
بللى چي تمباکو او چاى يې نه دي استعمال کړي.

يوه بله خبره چي ډېره مهمه او د يادولو وړ ده هغه دا ده چي پره هنرد كري د

چايو د پاڼو په ټولولو او د هغو د پروسيس او تخميرولو په بهير كري خواپراكي

هيش نه مراعاتوي.

دقهوې او چایو د چیښلو له امله د كوچني نقصان:
د «اخبار جهان مجلې» د 2001ع.كال د جنورۍ د  1۵ر  21ګڼي پره ()۵8

مخ كي ليكي :كه اميندواره ښځه هره ورځ د قهروې پنځره ګيالسره وچيښري نرو

هغې ته به د كوچني د نقصان (د حمل د اسقار) خطرونه تر دوه برابره زيرات

سي .دا خبره تر اوسره پروري د كرافئينو او د حمرل د اسرقار پره اړه د ترر ټولرو
سررتري څېړنرري څخرره جوترره سرروې ده .لرره آره لرره لومړيررو وختونررو څخرره ځينررو
ډاكټرانو شبهه درلوده چي كافئين د حمل د ضايع كېردو سرره اړه لرري .لره دې

كبله هغوى دغسي مېرمنو ته سال وركوي چي له كافئينو څخه پرهېز وكړي.

د نيو انګلينډ جرنل آف مډيسن د وينا سره سم كه دغسي مېرمني د ورځي د

امريكايي قهوې له يوه څخه تر درو ګيالسو وچيښي نو په هغو كي به د حمرل

د اسقار خطره  30فيصده زياته وي .البته له درو څخه تر پنځو ګيالسو پوري

دغه خطره تر ۴0فيصدو رسوي او تر پنځو يا تر هغو زيات ګيالسونه خطره تر

دوه برابرو زياتوي.

د حمررل پرره دوران كرري د چررايو د نرراوړو اغېررزو پرره هكلرره د «صررحت بخررش

عادات» نرومي كتراب پره  1۵8مرخ كري ليكري« :پره 1973ع.كرال د اكسرفورډ
پوهنتون يوه څېړونكي د اميندوارۍ په وخت كي د چايو چيښرلو او د شرديدي
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دماغي خرابل ( )Anencephalousپه هكله د شرمېر يروه مهمره اړېكره څرګنرده
كړه .د برتانيې هغه ميندي چي پورتنۍ ناروغي ولرري او چراى خروري د هغرو

هيوادونو د ميندو په پرتله چي چاى نره خروري لرس واره زيرات مرړه كوچنيران

زېږوي او يا د پيدا كېدوسره سم مري.
بوره یا سپین زهر

بوره كومه چي ډاكټرانو سپين زهر بللې ده په لومړيو وختونو كي خلكو ډېرر

بيې او نادره مساله ګڼل او د خوږولرو لپراره يرې لره شراتو څخره كرار اخيسرتى.
لومړى يې بوره له ګنيو (شكرني) څخه جروړول او خرورا ګرانره وه .بيرا سروونه

كلونه وروسته خلكو ته څرګنده سوه چي له جغندرو څخه هم بروره جروړيږي.

اوس يې له ګني او جغندرو دواړو څخه جوړوي.

پر بوره باندي پره جوړښرتونونو (كارخرانو) كري د هغرې بشرپړي بڼري تره ترر

رسېدو پروري ډول ډول كېميراوي پړاوونره تېريرږي .لرومړى د جغنردرو شرربت
باسي او دوه نيم فيصده د اهاكو شربت په ګډوي .تاسي پوهېږئ چي ډبري پره

كوره كي د پخېدو په پايله كي اهاك ګرځي او چي وخروړل سري صرحت تره بره
څونه تاوان لري؟ بيا دغو شربتو ته لس فيصده يو ډول سوډا وراچوي چي هغه
هم وژونكي او سوځونكي زهر دي .بيا د جغندرو د ځګ د له منځه وړلو لپاره

وازګي ور اچوي او بيا يو برل ډول سروډا پره ګرډوي څرو دغره وازګري لره منځره

يوسي .بيا د دې لپاره چي جغندر سپينه بوره سي د فاسفورو ( )Phosphoreپه
نامه يوډول كېمياوي مواد په وهي .دغه مواد يروه ټوټره سروځونكي او وژونكري
سموم دي .د اورلګيتو په جوړښتون كي كه په ګوګړو فاسفور ګډ نه كړي ،اور نه

اخلي .بيا د بورې د شفافتيا ،او خيرو ليري كولو او داسي نورو لپاره څرو ډولره
داسي مواد په ګډوي چي ټول قوي او وژونكي سموم دي او د انسران بردن ورو

ورو له كاره اچوي او د ډول ډول ناروغيو اختره كېردو تره يرې برابرروي .پره دې

ډول په ظاهره سپينه شكره خو په اصل كي د ناروغيو تومنه جوړيږي.

له دغسي بورې او تر دې بترو نورو خوږو څخه د نړۍ ټرول خرواږه خرواړه

جوړيږي او موږ خو يې بيا په چايو كي تر هر چا زياتره اسرتعمالوو .د امريكرا،
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انګلستان او ډېرو نورو ځايونو د طب پوهانو ډول ډول ژورو څېړنو جوته كړې

ده چي د بورې او په هغې له خوږو خروړو څخره د زړه ،شرريانونو ،پښرتورګو،

اعصررابو ،چاغښررت ،شرركري ،كلسررټرولو ،لرروړ فشررار ،د رګونررو د بندېرردو،
عصبانيت ،ستړيا ،سردرد ،ګنسيت ،هېري ،تدريجي مسموميت ،بدهضمۍ ،د

تناسلي ځواك د مړژواندي كېدو او ژر سپين ږېرتوب ناروغۍ رامنځته كيږي او
د ډېرو مړينو پايله د بوري اسرتعمال بلرل سروى دى .ان وايري چري د برورې او

خوږو خوړل د انسان په وجرود كري د غروړو پره پرتلره ډېرر كلسرټرول رامنځتره
كوي .په دې وروستيو كلونو كي ډاكټران دې پايلي ته رسېدلي دي چي بروره د
بشر د جسمي سالمتيا د لومړۍ درجي دښمنانو څخه ده .حرتٰٰى ځينري وايري

چي كه بوره نه واى اختراع سوې انسان به پنځلس كاله زيات عمر كوالى او د

هغو دريمه برخه به لږ ناروغه كېدالى.

له بده مرغه په موږ كي ځيني مېندي واړه ماشوم تره د قوطيرو پره شريدو كري

بوره ور اچوي او وركوي يې .بيا چي څه لوى سي مور او پالر او نرور خپلروان

يې ډول ډول چاكلېټونه ،ژاولي او داسي ډېر نور ورته وركوي چري پره دې ډول

كوچنى په خوږو روږد او عادي سي او په پايله كي چي پنځه كلنۍ ته ال نه وي
رسېدلي دغاښو په ناروغي اخته سي .بوره وړو ماشومانو تره نرور زښرت زيرات
ضررونه هم لري .څنګه چي د دوى ګېډه سخت شيان نه سري هضرموالى .نرو
كوچنيانو ته د خوږو شيانو وركول د هغو د مقاومت ځرواك لره منځره وړي او

په پايله كي د ډول ډول ناروغيو ښكار سي .د امريكا يرو ډاكټرر «سريل حرارث»

وايرري كوچنيررانو ترره د ډېرررو خرروږو وركررول پرره هغررو كرري د هررډوكو د نرراروغيو
امكانررات زيرراتوي او برردن يررې د ډول ډول مكروبونررو پرره وړانرردي لرره مقاومترره

اچوي.

له بله پلوه تاسي وګورئ چي ستاسي څونه دوسرتان او خپلروان د غاښرو پره

ناروغيو اخته دي او د غاښو د ډاكټرانرو كتنځايونوتره څونره وګرړي ورځري .دا
زياتره د بورې او په هغې د خوږو خوړو له شامته دي.

په امريكا كي چي بوره ډېره استعماليږي خبره تر دې رسېدلې ده چي له شل

كلنۍ څخه تر دېرش كلنۍ پوري ډېر ځوانان له خپلو طبيعي غاښونو څخه برې

د قهوې او چايو زهر جني جوشاندې
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برخي سروي او مصرنوعي غاښرونه او زامري يرې ايښري دي .د برورې بلره سرتره
خرابي داده چي انسان د چايو او تمبكو په څېر د هغې د خوړلو عرادي كيرږي.
تاسي چي كله هغه شيان چي بوره په ګډه وي لكه شربت يا چاى يا داسري نرور
وخورئ نو ستاسو بدن د دې خطرناكي پېښي د مخنيوي او مدافعې لپاره خپل

ټول ځواكونه فعال كړي ،تاسي په ظاهره او سمدستي څه تكړه تروب احسراس
كړئ او دغه شيان بيا بيا استعمالوئ خو خبر نه ياست چي بدن مو د دې توكو

په وړاندي داسري عراجز او زبرون سروى وي لكره د امريكايرانو او نرورو كفرارو

پوځيان چي د عراقيانو او افغانانو په وړاندي اللهانده او سربداله سوي دي.

له بده مرغه نن زموږ نژدې شرل فيصرده خرواړه بروره او شريريني جروړوي.

اوس چي سراښ او د دين ،وطن او خلكو پرر ځراى پرر پيسره مرين پرانګوال او
سوداګر په عامه توګه په تېره د كوچنيانو لپاره څه شيان جروړوي او مرادي پرال

راډيو ،ټلوېزيون او اخبار واال يې اعالنوي يا له پالسټيكو څخره جروړي سروي
بوغۍ او ناوكۍ وي يا له بورې او نورو ضررناكو خوږو څخه جوړ سوي آيرس
كريم ،شربتونه ،مرباوي ،كيكونه ،چاكلېټ ،پلمېټ ،بسكېټ ،ژاولي او په ډول
ډول نومونو نور څه .چي ټول زموږ د لويانو او ګالليو ماشومانو روغتيا په تېره

د هغو غاښو ته ستر او نه جبيره كېدونكى ضرر رسوي.

بده ال داده چي پره ځينرو خروږو خروړو او ډوډيرو كري د دې لپراره چري ښره

وپړسيږي او د يخي جوړولو ځيني خاوندان د دې لپاره چي يخى ژر توليد سي
د «امونيرراك» ( )Ammoniacپرره نامرره يررو ډول مضررر ګرراز كرراروي كرروم چرري د
نوشرادرو ،اهرراكو يررا ځينرو نررورو چټلررو شريانو څخرره پرره الس راځري .چرري هررم

وژونكي سم دي او هم ښايي چټل او ناپاكه وي.

نېكمرغه هغه څوك دى چي په كوچنيوالي يې مور او پالر د بورې او دغسي

نورو خوږو خوړو څخه منع كړى وي.

د بورې او نورو خوږو خوړو پرېښوول څه ناشونى كرار نره دى ،خرو لرږ څره

ستونزمن هرو مرو دى .څوك چي د خپل ځان او اوالدونو د سالمتيا سره مينه
لري بايد د بوري او د هغې له خوږو څخره پره تردريل سرره شرلوون وكرړي او
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كرار كرار يې پر ځاى د هغو خوړو استعمال پيل كړي چري خروښ يرې وي او

بوره ونه لري.

كه د نړۍ واكمنانو په رشتيا د خپلو ولسونو د روغتيا سره مينه درلوداى پرر

ډېرو دغسي مهلكو خوړو به يې بنديزونه لګولي واى او كه يې دا نه كروالى لرږ
تر لږه خوبه يې د سګرېټو د قوطيو غوندي د دغو زهرجنرو توكرو پرر قوطيرو او

بوتلونو هم ليكالى چي« :خبر اوسئ! د خروږو شريانو ډېرر اسرتعمال غاښرو او
روغتيا دواړو ته مضر دى ،ځكه نو له هغو څخه پرهېز وكړئ».

په هر صورت تر څو كوالى سئ له هغو طبيعي او اومو موادو څخه چي پره

برروره نرره وي خررواږه سرروي اسررتفاده وكررړئ .تركررارۍ ،مېرروې او حبوبررات ډېررر
استعمالوئ .كه مو خوږو ته هوا كېدل له شراتو يرا پراكي ګروړي ،وچرو انځررو،

وچو توتو يا داسي نورو كار اخلئ .شات په جسم كي د مصرنوعي تكرړه تروب

پر ځاى رشتيانى ځواك او پياوړتيا رامنځته كوي او صرف په شلو دقيقو كري د
بدن برخه ګرځي .دغه راز تاسي كوالى سئ د مصنوعي قندو پر ځاى د مېوو له
طبيعي قندو څخه ګټه واخلئ .انګور بېخي ډېر قندي مواد لري .په مڼو او امرتو

كي له  ۶څخه تر  8پوري قندي مرواد سرته .وچري مېروې لره  ۴0څخره ترر ۶۵

پوري قندي مواد لري .دغه راز په خرما ،كشمشو ،ګنيو ،چغندرو او داسي نورو
كي هم زيات قندي مواد سته( .د يرادو سروو توكرو د روغتيرايي ګټرو پره هكلره

«زموږ خواړه او درمليز توكي» كتاب وګورئ).

غنم ،اوړه او ډوډۍ
غنم د لوى څښتنأ له لويو نعمتونو څخه بالره سري .د انسران لره هرر ډول

خوړو څخه خوا توريږي خو د غنمو له ډوډۍ څخه يې هيش خوا نه نوريږي او
له كوچنيوالي څخه د مړيني تر ساعته يې خوري .د نوو څېړنو له مخي په غنمو

كري دونره ګټرور مرواد ،پروټينونره ،نشايسرته ،ويټامينونره ،پاسرفورس او لرږ څره

ځانګړي غوړي سته چي تقريبرا د انسران د بردن اړتيرا ليرري كروي او ځرواك او
ودي ته يې ګټور تماميږي.په غنمو او داسي نورو غلوكي داسري مرواد هرم سرته
چي د كلسټرولو د توليد مخه نيسي او زموږ د بدن د اړتيا وړ معدني مرالګي او

ويټامينونرره ،پرره تېررره ويټررامين  Bاو نررور بشررپړوي .دغرره راز يرروه ( )3۵0ګرامرره

ډوډۍ ( )8۵0كرالورۍلري ،چري د يروه انسران د ورځنۍاړتيراوړ كررالوريو 1/3

برخه تامينوي .هغه كسان چي كار كوي او زيراتو كرالوريو تره اړتيرا لرري اكثرره

وختونه د څه زياتي ډوډۍ خوړل ورته كافي باله سي( .كرالوري د تودوښري يرا

حرارت د اندازه كولو مقياس[واحد] يا د ځواك يا انرژۍ د انردازه كولرو واحرد

چي د خوړو په واسطه په بدن كي پيدا كيږي ( .)Calorieله بله پلوه څنګه چي
غنم او نوري غلې آسانه هضم كيږي ځرانګړى غرذايي ارزښرت لرري .دغره راز

څنګه چي غنم نسبتا ارزانه دي نو هغه كورنۍ چي لرږ ګټره لرري كروالى سري د

غنمو په ډوډۍ خپله لوږه ليري كړي.

له بده مرغه اوسمهال په ډېرو ځايونو كي په تېره په اروپايي هيوادونو كي د

ډول ډول خوړو د دودېدو له امله د ډوډۍ خوړل لږ سوي او د برورې مصررف
زيات سوى دى .په داسي حال كي چي د غنمو او نورو غلو د نشايستې قند ترر

سپيني بوري ډېر ګټور دي .ځكه چي بوره د هغې د توليرد او تصرفيې پره بهيرر
كي له خپله اصلي حالته وزي او روغتيا تره ډېرره ضرررناكه تمراميږي .پره تېرره
كوچنيان چي خواږه خواړه خورا ډېر خوري ،د هغو صحت تره بيرا بېخري ډېرر

تاواني تماميږي.
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په هر صورت په خوړو كي بايد توازن او اعتدال لره السره ورنره كرړل سري.

دغرره راز د غنمررو او اوړو د كررارولو پرره هكلرره هررم بايررد لرره ډېررر احتياطرره كررار
واخيستل سي .له دې امله موږ په الندي ډول څه مطالب راغونډ كړي دي چي

ستاسي پام ور ته را اړوم:

د غنمو اصالح سوي تخمونه:
هوښ كوئ چي د غنمو اصالح سوي تخمونه په تېره د غنمو بهرني اصالح

سوي تخمونره اوړه نره كرړئ او ډوډۍ يرې ونره خرورئ .د جران لروك ډاريګرول

( )Jean-luc Darrigolپه كتراب كري چري د سراعد زمران نرومي ايرانري لخروا د
«غالت براى سالمتى شما» تر سرلي

الندي ژباړل سوى دى ليكل سوي دي

چي د 19۵1ع.كال د اګسټ په مياشت كي د پونټ سنټ سپرى پره ښرار كري
پنځه تنه مړه او په لسګونو نور لېونيان سول .دغه راز د دغه ښار يو شرمېر نرور
خل

په يو ډول غير عادي مسموميت اخته سول .كله چي په دې هكله څېړني

وسوې څرګنده سول چي هغرو هغره ډوډۍ خروړلې وه چري د اوړو غرنم يرې د

غنمو د تخم د ساتلو او كنسرروي لپراره پره يرو ډول مروادو چري «سرټاټ فنيرل

مركور» نوميږي لړل سوي وه .وايري چري دغره مرواد د جنرين (د مرور پره نرس
كوچني) د غړو د نقص المل ګرځي او هرم د ميناماترا ( )Mina Mataپره نامره

مشهوره ناروغي رامنځته كوي.

په 1972ع.كال هم دغسي ډوډۍ په عراق كي نژدې پنځه سروه تنره ووژل.

دغه راز په راوروستو كلونو كي د بنګله ديرش د وږو خلكرو يروې ډلري پرر يروه

اورګرراډي بانرردي چرري د غنمررو تخمونرره پكښرري وړل كېرردل بريررد وكررړ ،چرري د
دغوغنمو د ډوډۍ د خوړلو له امله په زرګونو تنو خپل ژوند له السه وركړ.

له دې امله كله چي غنم رانسئ پام مو وي چي اصرالح سروى تخرم نره وي.

ځكه په اصالح سوو تخمونو داسي ډول ډول مواد وهي چي زيراتره سرمي وي

او د انسان د مړيني المل ګرځي.
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په غنمو او اوړو هم ډول ډول مواد وهي:
لكه چي پروهيږو پره ځينرو هيوادونرو كري دونره زيرات غرنم توليرديږي چري

ګودامونه ،بېړۍ ،سېلوګاني ،د اوړو لويي ژرندي او نور ځنري ډك وي او زيرات
مقدار يې بهر ته صادروي .نو د دې لپاره چي دغه غنم خراب نه سي او شپږۍ
ونه كړي ډول ډول مواد لكه تتراكلرور كاربن ،ډيبرومټان ،ډيكلرروس ،فسرفور
المينيوم او ...په وهي .دغه راز د اوړو د ساتلو لپاره هرم څرو ډولره د شرپږيو او

حشرررراتو ضرررد سرررموم لكررره ليرررډان ،مالټيرررون ،ډىكلرررروس ،ډيبرومټررران او

فسفورالمينيوم كاروي .په امريكا كي په دې منظور سيانيډري

اسريډ ،سرولفور

كاربن ،برومورمتيل ،سيانور هايډروجن ،كلرپيكرين او يو خورا پېچلرى سرموم

چي وارفارين نوميږي كاروي .چي دا وروستى سموم روغتيا تره ډېرر ضرررناكه
دى .پرره امريكررا كرري د غنمررو او اوړو د سرراتلو لپرراره يرروازي د دغررو سررمومو پررر
استفاده بسنه نه كوي او اوړه په يو څو ډوله نورو موادو چري تررى كلررورازټ،

پروكسيډ بنزول ،ډىاكسيډكلر او نور نوميږي سپينوي .جان لوك وړاندي ليكي:

اوس په دغو سمومو هم بسنه نه كوي او د اوړو د شپږيو سره د مبارزي لپاره د
برېښنا د څو زره ولټو څخره پره اسرتفاده ،د برېښرنا شرعاعوي د اوړو لره ګونيرو

تېروي .چي د ګونټر شواب نومى په وينا« :دغره اوړه د سرمېټو د يروې كڅروړي

غوندي مړه مواد وګرځي».

په دې توګره زيراتره بهرنري غرنم او اوړه پره دغسري روغتيرا تره خطرنراكو او

مضرو كېمياوي موادو وهل سوي وي.

پر دې سربېره كېداى سي زياتره بهرنري اوړه نرور عيبونره هرم ولرري .پره دې

هكله ستاسي پام د پاكستان د نامتو مجلې«اخبار جهان» د 2001ع.كرال دمرى

د مياشتي د21تر 27نېټې د ګڼي ( )13مخ ته را اړوم .د دغي مجلې د «خوراك

په اداره كي درغلۍ د رسوايى پولي ته رسېدلي دي» تر سر لي
اوږده مضمون كي راغلي دي:

النردي پره يروه

«د سكهر د سريمي د خروراك د ادارې پره ګردامونو كري تقريبرا دوه نريم لكره

بورۍ غنم د شپږيو كولو له امله خراب سوي دي او دغه غنم په اجبراري توګره

د اوړو لويو ژرندو (فلورملز) ته وركول كيږي .د لويو ژرندو ځينو خاوندانو لره
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دې امله تشويش څرګند كړى او ويلي يې دي چي له دغرو غنمرو څخره د اوړو

معيار خراب او ختم باله سي او دغه غرنم انسراني روغتيرا تره هرم مضرر دي .د
خوراك اداره د خپلي نرا اهلرۍ د پټولرو لپراره دغره غرنم د اوړو لويرو ژرنردو تره

وركړه او د هغو پر ځاى يې په ګدامونو كي نوي غنم واچول او د لويرو ژرنردو
او وړو ژرندو مالكان مجبوروي چي دغه خراب غنم استعمال كړي .له بله پلوه
د غنمو كښتګر په دغو ورځو كي د سختو سرتونزو سرره مخرامخ دي .پره هرره
سيمه كي په زرګونو ټنه غنم تر آسمان الندي پر ډاګونو پراته دي او د خوراك د

ادارې له خوا نه رانيول كيږي».

ښه ،تاسي څه فكر كوئ چي دغسي اوړه او يا تر دې بردتر بره ال افغانسرتان

ته نه رالېږي؟ نو عجبه نه ده چي موږ دغه خپل وطني غنم ولري نره اوړه كروو؟
زه خو د غنمو ګنل ته ورسم ،په دوبي لس منره او پره ژمري شرل منره ښره غرنم

رانيسم ،هلته يې ژرندګړي ته وسپارم ،د ښه پاكولو سپارښتنه ورته وكړم ،خرو
نه ورته وايم چي ښه ميده يې را اوړه كړه .دا ځكره كره تاسري «زمروږ خرواړه او

درمليز توكي» كتاب لوستى وي ،په هغه كي ويل سوي دي چي:

«دا سمه نه ده چي وګړي ډېر ميرده اوړه خوښروي او وايري چري ډوډۍ يرې

ښه ،پسته او نازکه وي .د ميده اوړو ډوډۍ روغتيا ته تاوان رسروي قبضريتي او
درنه وي ،په ډېرعمر هضرميږي او هرڅرو نره چري اوړه ميرده وي هغرو نره برې

سېكه وي( .په تېره د سپينو ميده اوړو ډوډۍپه خورا تكليف ژوول كيږي).

زموږ د خوړو ډېره برخره پرروټين جروړوي .غوښره او وينره د پرروټين څخره

جوړيږي.او پررو ټرين ترر ميرده اوړو پره ځيرږو اوړو کري ډېرر دي .د ميرده اوړو
پراټرې يا سمبو سې يا داسي نور شيان ګېډي ته تاوان رسوي او خروړونکي يرې

تل تر تله په قبض اخته وي .خو ځيږه اوړه ډېر ژر هضميږي.

اوس مهال چي په ځينو نانواييو او هوټلونو يا نورو ځرايونو کري اوړه اغرږل

كيږي يا ډوډۍ پخيږي ،تردې ډوډۍ خوړلو نه خوړل ډېر ښه دي ،پدې چي دا
ډوډۍ نه سې

لري او نه ژر هضميږي.

د ډوډۍ پخولو پر مهال بايد زواله په وچرو اوړو کري ډېرره ونره وهرل سري،

ځكه چي وچ اوړه نس ته تاوان رسوي .په اوړو کي مالګه اچول ډېرر ضرروري
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دي ،پدې چي مالګه د خوړو ډېره مهمه برخه ده او خواړه په ډېره ښره توګره پره

وينه بد لوي.

غنم بايد دونه اوړه کړئ چي په دوبي کي مو د پنځلسو ورځو لپاره بس سي

او پرره ژمرري کرري د يرروي يررا دوو مياشررتو لپرراره بسررنه وکررړي .پرردې چرري اوړه ژر
خرابيږي او بې سېكه کيږي او په خوند کي يې هم توپير راځي .پره نروره نرړۍ

کي د اوړو پر بوجيو باندي د هغو د مودې د تېرېدو ( )Expiryنېټه ليكلرې وي
او چي د مودې د تېرېدو ڼېټې ته يې لږ وخت پاته وي ال يې څوک نه رانيسري.

مګر زموږ هيواد ته چي پاکستاني يانور اوړه راځري د هغرو پرر بوجيرو بانردي د
هغو د وخرت د تېرېردو نېټره هريش نره وي ليكلرې او زمروږ دولتري چرارواکي او

خل

هم سر نه په ګرځوي ،چي دا ښه نه ده».

بله خبره داده چي كه كېردالى سري غرنم پره وطنري (د اوبرو پره ژرنردو) اوړه

كوئ .ځكه د برېښنايي ماشيني ژرندو د ډېري تېزۍ له امله اوړه داسي ګرم سي
چي جوهر او ګټور مواد يې وسوځي .كه بيا هم غنم نه سئ اوړه كوالى له بازار

څخه بهرني سپين اوړه مه رانيسئ .په بهر كي غنم په داسي ځرانګړو ماشرينونو
اوړه كوي چي د غنمو پوست كوم چي د غنمو عمده ،ژوندۍ ،ګټوري او فعالي
برخي باله سي ،په بشپړه توګه ځني بېلوي او تقريبا يوازي د غنمو مغز پاتيږي.

چرري د دغررو اوړو ډوډۍ ګردسررره بررې خاصرريته ،بلكرري روغتيررا ترره زښررته زياترره

ضررررناكه تمرراميږي.د سررپينو اوړو ډوډۍ ،ډبررل روټرري او نررور د معرردې تېررزاب
ډېروي چي په پايله كي په په معده کي بدهضمي او په بدن كي عمومي ضعف،

فشررار ،د شرركري نرراروغي او د چاغښررت نرراروغي رامنځترره كرروي او د عفرروني
ناروغيو الر ورته پرانيزي .څوك چي سپينه ډوډۍ خوري د هغې ( )۵8فيصده

نه هضم كروي او دفرع كروي يرې .د دې پره خرالف د سررو غنمرو او د سربوس
لرونكو اوړو ډوډۍ ډېره ګټوره ده اوپه ډېره آساني هضميږي ،په دې شرر چي

ښه يې وژوياست او ډېري اوبه ورسره ونه چيښئ .كه نه پره ګېرډه كري براد پيردا
كوي او هاضمه خرابوي .البتره د ډوډۍ برشرته برخره د هغرې ترر مغرز ډېرره ژر

هضميږي .بل دا چي كوچنيانو ته تر درې كلنۍ پوري ډېره لږ ډوډۍ وركوئ او
بيا يې مقدار په تدريل سره زياتوئ .نوي ځوانان او هغه لويان چري ډېرر بردني
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كار كوي كوالى سي د ورځي له ( )۵00څخه تر ( )۶00ګرامرو پروري ډوډۍ
وخوري .خو ګټه يې پره دې كري ده چري ترر دې زياتره ونره خروري .دغره راز د
غنمو اوګره ،كوچه او د غنمو د اوړو حلوا هم روغتيا ته ډېرر ګټرور خرواړه بالره

سي.

ترمیده اوړه:
د تر ميده او ړو په هكله بايد ووايو چي كه څه هم موږ له هغو څخه په شل

ګونو ډوله خوندور او مالګين خواړه تياروو خو له دې حقيقت څخه هم انكار

نه سي كېدالى چي له ترميده اوړو څخه جوړ سوي شيان چي موږ يرې پره ډېرر
خوند او شوق سره خورو او ډېري پيسې پر وركوو ثقيل (درانه) دي او په ډېرر
عمر هضميږي .په تېره هغه چا ته يې خروړل چري د كمرزوري صرحت خاونرد
وي ښه نه دي او نقصان ور ته پېښوي .پوهو طبيبانو د دې خبررو د څرګنردولو

تر څنګ دا هم ويلي دي چي ترميرده صرحت تره مضرر دي او د هغرو د ډوډۍ
خوړلو څخه هم بايد ډډه وسي.

د اوړو خمیره:
لكه چي پوهېږو پخوا موږ د اوړو پره طبيعري خميرره اوړه خميررول چري نره

لګښت پر راتى او نه يې روغتيا ته تاوان درلود .خو اوس چي د نوي تمردن لره

بركترره ژونررد ماشرريني سرروى او نرروو السرته راوړنررو لرره يرروې خرروا پرره ژونررد كرري
سرګردانۍ او له بلي خروا آسرانتياوي راوسرتي دي ،ډېرري چراري پره مصرنوعي
توكو تر سره كيرږي .پره دې لرړ كري مروږ خپرل اوړه ال هرم پره مصرنوعي توكرو

خميروو .خو له بده مرغه د روغتياپوهانو د څېړنو له مخي د دغسري ډول ډول

خميرو اسرتعمالول صرحت تره ډول ډول تاوانونره لرري .بردن پره تردريل سرره
مسموموي ،لومړى د هاضمې خرابي ورته پېښروي او بيرا يرې پره نرورو صرعب
العالجو ناروغيو اخته كوي .له دغه ځايه دى چي نوى تمدن كه هوسرايي لرري

ډول ډول خطرات يې هم له ځانه سرره راوړي دي .پره دې هكلره زمرا هيلره لره

ګرانررو خونرردو او نانوايررانو څخرره داده چرري د پرروډري ،كېميرراوي خميرررې لرره
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اسررتعمال څخرره ډډه وكررړي او خپررل ځانونرره او هررم خپررل ګاللرري ماشررومان ،د
كورنۍ او ټولني غړي له دې پلوه په ناروغتيا اخته كېدو څخه وژغوري.

سره مرچک یا سره زهر
سره مرچ

ډېر ګرم او وچ دي .وينه سوځي ،د بدن پوسرتکى سرور کروي.

بدن ګرموي .د ګرم مزاجو لپاره ډېر تاوان کوي او مواسير پيدا کوي .د مرچكرو

له خوړلو څخه د توليد د مادې ناروغۍ ،د احرتالم او جريران ،سررعت انرزال،

نامردي ،سوزاک او آتش

ډېريږي .د سرو مرچكو لږ خوړل بلغم څټي ،اشتها

خالصرروي او خررواړه هضررموي .د سرررو مرچكررو پاخرره سرروي غرروړي هررر ډول
پاړسوب ،کا او د پوستکي د خرابى لپراره ګټرور دي او د بنردو پاړسروب ليرري

کوي.

شنه مرچ

هم کټ مټ د سرو مرچكو خواص لرى.

د «صحت و زندگي» پره نامره يرو کتراب د هنرد يروه نرامتو ليكروال خوشرتر

ګرامي په اردو ژبه ليكلرى او د 1946ع .لره جروال ى څخره د1980ع.کرال ترر
نومبر پوري نولس ځلي چاو سوى دى ،څنګه چي په دغره کتراب کري د سررو

مرچكو په هكله د «سره زهر» تر سر لي

ال ندي يو مطلب راغلرى دى او ډېرر

ګټور او په زړه پوري دى ،نو موږ يې ځيني برخي دلته را ژباړو:

زموږ «خوند پالني» موږ ته د يوه شري د ګټري او تراوان پره اړه د فکرر کولرو

موقع نه ده راکړې .په دې هكله مروږ نره د ځران او نره د خپلري مېرمنري او اوال

دونو روغتيا ته څه پام کړى دى .زموږ کوچنى چي د ډوډۍ د خوړو سري مروږ
هغه ته په مرچكو تريخ سالن ور کول پيل کړو .لومړى کوچنى له هغه څخره د

خپلي کرکي څرګندونه کوي ،خو موږ د هغه کرکري تره پرام نره کروو پراى هغره د
مرچكو د خوړلو سره عرادي سري او لره مرچكرو څخره د کرکري هماغره فطرري

جذبه يې له دماغه ووزي.

د سرو مرچكو د تاوانونو فهرسرت ډېرر اوږد دى او د هغرو ګټري دونري دي

لكه په اوړو کي مالګه.

د مرچكو ضررناكي اغېزي تر ټولو د مخره د انسران د خروړو پرر هغره نرالۍ

پرېوزي چي له خولې پيل سوې تر مقعدي رسېدلې ده .کله چي موږ کوم داسي
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څه خورو چي په هغو کي مرچ

تېز او ډېر وي نو تر ټولو د مخره هغره زمروږ

ژبه احساسوي .ګواکي د لوى څښتنأ لخوا د جوړ سوى جسماني نظام سرره
سم موږ ته خبر تيا راکوي چي موږ داسري شرى خرورو چري زمروږ روغتياتره د
تاوان رسېدو اندېښنه ځني سته .خو له بده مرغه موږ د دې خبرتيا پروانه کوو.
په دې ډول مرچ

خوله په ډېره بده توګه سوځي ،پزه راوبهيږي ،له سرترګو

اوښكي رواني سي ،په ژړاسي ،خو موږ بياهم دغه سرره زهرر خرورو .د خرولې،

ستوني ،او ژبي د دې اخيستي اور د وژني لپراره پرلره پسرې يخري اوبره غوړپرو.
چي پاى خبره تر نزلې ،زکام او ټوخي ورسيږي .اوبيا ټوخى ډېرر اومرزمن سري

او په ټول ژوند کي مو نه خوشي کوي.

د مرچكو ګوله چي ژبه ،خوله او ستونى وسروځي ترر سررې غراړي (مررى)

تېره سي ګېډي ته ورسيږي .سره غراړه لره دې املره لره هغرې څخره لرږ اغېزمنره
کيږي چي له هغې څخه ژر تېريږي .لره مرچكرو څخره ګېرډي تره هرم د خرولې

غوندي اذيت رسيږي .د نس په مخاطي غشراوو کري سروى پيداسري او لره دې

امله د ګېډي د رطوبت ترشح او راوتل زيات سي او هاضرمه خرابره سري .چري

بيا د چا شى خواته نه کيږي ،معده ضعيفه سي او پراى خبرره دې تره ورسريږي

چي د سرطان د مهلكي ناروغۍ اندېښنه رامنځته سي.
کله چي دغه سره مرچ

له ګېډي تېر سري اوکولموتره ورسريږي ،هلتره هرم

بېله خپلو اغېزو ښوولو نه پاته کيږي .سهار په تشناب کي د خوړو نالۍ هغسري

سوى کوي لكه د مرچكو د خوړلو په مهال چي خولې کاوه.

کله چي د مرچكو تېزي او ګرمي په وينره کري جرذب سري او دغره اغېزمنري

ويني سترګوته ورسيږي نو خپل مضر اغېز پر سترګو هم اچوي .سترګي چُخړي
کوي ،جږمي يې سوى کوي او دانې پكښي راوخېژي .چي که يې ژر عالج ونه

سي کېداى سي چي بېخي د سترګو ليد کم سي.

دغه راز دغه اغېزمني ويني پر اينه هم اغېز وښندي او په ډول ډول نراروغيو

يې اخته کړي .تر مثانې ،پښتورګو او د متيازو تر نلكۍ د هغو اثرات ورسيږي.
په کومه ورځ چي مو مرچ

ډېر خوړلي وي په هغه ورځ مو متيرازي ډېرري

ژړي وي او سوى هم کوي .خو موږ بيا هم څه پروانه کوو او نور هم د مرچكو
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خوړلو ته ادامه ورکوو چي پاى يې پايله داسي چي د مثانې او د متيرازو د نرالۍ
سوى ډېر سي او نوونه ځني راوزي.

د مرچكو له پرله پسې او بېخي ډېر استعمال څخه پر نورو تراوانونو سرربېره

د توليد مادې ته هم ډېرر سرتر تراوان رسريږي .د توليرد مراده ډېرره نررۍ سري د

سرعت او پرله پسې احتالم شكايتونه رامنځته سي او پراى د براه د ضرعف بڼره

غوره کړي.

د مرچكو په ډېر لږ استعمال کي لږ ګټي هم سته( .پورتره وويرل سروې) .دا

ځكه چي دا يوه قدرتي خبره ده چي په دې نړۍ کي داسي هيش شى نسرته چري

يوازي تاوانونه ولري.
پاپړ

پاپړ وچ او ګرم دي .په عامه توګه د ماشو لره اوړو څخره جروړيږي .پراپړ ژر
هضميږي .خواړه خوندور کروي ،کره هاضرمه کمرزورې وي ،يرا څروک د يروې
ناروغۍ څخه راوالړ سوى وي ،که د پاپړ سره ډوډۍ وخروري د خرولې لعراب
يې ډېر وي او خواړه ښه هضموي او ډېره وينه ځني پيدا کيږي .البته هغره پراپړ

چي په بازار کي خرڅيږي او ډول ډول رنګونه لري ،لره روغتيرايي پلروه ډاډ نره
سي پر کېدال ى .ويل كيږي چي ځيني زهرجن جوهر ورسره ګرډ وي .برل لمرر

هم وهلي وي او دوړي هم پر لوېدلي وي ،نو له دې املره د برازار پراپړ پرورتنۍ
ګټي نه لري ،بلكي هغه پاپړ ګټور دي چي په کور کي پاخه سوي وي.
د كټوي دارو (مسالې) ګټي اوتاوا نونه یې
په خوړوکي د کټوي داروتره اړتياسرته کنره؟ کره وي نرو څنګره سرته؟ د هغرو

شيانو چي د مسالې په توګه کاريږي ګټي اوتاوانونه څه دي؟

دا داسي خبري دي چي د هر چرا لپراره د هغرو پره اړه معلومرات اړيرن دي.

پوهيږو چي كه خواړه ګټوروي تاوانونه هم لري .د هغو د تاوانو د اصالح لپاره

پوهانو مسالوته اړتيا محسوسه کړې ده .او څنګه چي دا اصالح د پوهو خلكرو
لخواوه ،ځكه نو د هغو سره ځيني نوري ضرروري خبرري هرم رامنځتره سروې.
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لپاره د خوړو خوندورکول او ښه رنګ او بوى

مسالو ته په ال ندي ال ملونو اړتياده:

 -1لومړى شى چي د خوړو په اړه پرام ورتره اوړي ،د خروړو شركل اورنرګ
دى .که خواړه د رنګ له مخي ښكلي او په زړه پوري وي ،نوښه خروړل

کيږي .وايي :خواړه له رنګه خوړل کيرږي .اولره دې املره يرې ګټري هرم
ډېري وي.

 -2په دې پسي د خوړو د ښه بوى خبره راځي .که خواړه خوشبويه وي ،نرو
طبعا يې انسان خوښوي او له دې امله يې په وجود کي هضم او جرذب

هم زيات وي.

 -3خونددى .که خواړه ډېرر خونردور وي ،نوغرذائيت بره يرې هرم ډېرر وي.
ځكه چي خوندور خواړه د بدن اعضا ډېر هضموي او جذبوي يې.

 -4د خوړو د بدبويى او بدخوندى ليري کول دي.

 -5د خررولي د نرراړو زيرراتول دي .څررو د خررولې د نرراړو زيرراتوب د خرروړو
نشايسته لرو نکي توکي په آساني هضم کړاى سي.

 -6د هاضمې پر خوځښت راوستل دي .څو د خوړو درانه تروکي ژر هضرم
کړاى سي.

 -7د کولمو پر خوځښت راوستل دي .څو قبض رامنځته نه سي.
 -8د برردن د رئيسرره اعضرراوو پياوړتيرراده( .د برردن رئيسرره اعضررا :د برردن
بنسټيزغړي ،لكه زړه ،د ماغ ،اينه اونور).

 -9له ځينو ناروغيو څخه مخكي تر مخكي ځان ساتل (وقايه) ده.

د مسالو له رامنځته کولو څخه موخه اومقصد يوازي دونه وو چي خواړه لږ

څه په خوند سره وخوړل سي او له بله پلوه پورتنۍ ګټي هم ترالسه سي .خرو د
زمانې په تېرېدوسره څنګه چري ژبري پره زيرات خونردورتوب روږدي سروې ،د
مسالو مقدار هم ورسره زيات سو .ترردې چري هغره مسرالې چري د ګټري لپراره

رامنځته سوي وې ،د تراوانونو سربب سروې معردې اوکولموتره يرې د سروزش
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ناروغۍ پيدا کړې هاضمه يې خرابه کړه کولمې يې کمزوري کرړې د پرې  ،د

ويني د سونګ او مواسيرو شكايتونه ځني رامنځته سوه.

د مسالو د مغزيانو پرته د هغو نور هيش توکى بايد د بدن جز نره سري .ځكره

لكه چي څرګنده ده مسالې درمل باله سي .او د درملو تعريف دادى چي هغه د

بدن جز نه سي .بلكي خپل اغېز وښندي او له بدن څخه بهرر سري .او د خروړو

تعريف دادى چي ډېره برخه يې د بدن جز وګرځي.

نو څه چي تاسي خورئ په هغو کي بايد ډېره برخه د خوړو وي او د درملرو

برخه يوازي د نامه لپاره پكښيكي وي .داسي خواړه به هرومرو څه برې خونرده
وي ،خو د ګټو له پلوه به ډېر ښه وي .که تاسي په پورته ډول کړنه نه سرئ کروال

ى ،نو يوه آسرانه الر داده چري پره خپلرو خروړوکي د مسرالو انردازه کرارکررار را

لږک ړئ څو ستاسي پر طبيعت باندي د دې بدلون سمالسي اغېرز پررې نره وزي
او په غير محسوسه توګه مقصد ترالسه سي.

په پاى کي بايد ووايو چي په مسالوکي عموما مالګره ،سرره مررچ ،ترورمرچ،

کورکومن ،ګشنيز ،لونګ ،زيرره ،لروى هېرل ،زعفرران ،دارچينري ،نعنرا ،اوري،

خواږه ولني ،شونډ ،اونور لږلرږ پره کراريږي .خرو د اوسرمهال د درغليرو تراوده
بازار ته چي ګورو د بازارونو پر ميده ،جوړو سوو او پره قوطيروكي اچرول سروو

مسالو باندي اعتماد نه سي كېدالى .كېداى سي په دغو مسالو كري صرحت تره
مضر او غير حالل اجزا ګډوي .لكه چي په پاكستان او نورو ځايونو كي زياتره

په دغسي مسالو او نورو شيانو د غير حاللو توكو لكه مونرو سروډيم ګلوټاميرټ

( )Mono Sodium Glutamateد ګډېدو آوازې خپريږي چي ښايي برې څره نره
وي.نو ښه داده چي د دغو مسالو غټ او ناميده سوي شيان له بازاره رانيسو او
په كور كي د خپلي خوښري سرره سرمي مسرالې ځنري جروړي كرړو او بېخري لرږ

استعمال كړو.

د امریکایي او صهیونیستي مصنوعاتو تحریم
لكه څنګه چي پوهيږو د اسالم سره د بې دينو مادي پالو طاغوتي ځواكونو،

نصاراوو ،يهودو او هنودو له ډير پخوا څخره دښرمني پرتره ده .پره دې لرړ كري
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دغو اهريمني ځواكونو د تاريخ په اوږدو كي د مسلمانانو پر ضرد بېرل بېرل زړه

بوږنوونكي جنګونه او ډول ډول شيطاني تروطئې او چلونره پره الر اچرولي دي.
اوسمهال كه څه هم د يهودو او نصاراوو د دوسو (دسيسرو) او توطئرو جرال د

پخوا په پرتله ډېرپېچلى دى خو د هغو مروخى او مقاصرد بيرا هرم هماغره دي.
دوى په دې وروستيو كلونو كي داسي پالنونره ترر الس النردي نيرولي دي او د

خپل ژوند او تجارت پاليسۍ يې داسي جروړي كرړي او عيراري كرړي دي چري
ټولرره نررړۍ او د هغررې اوسررېدونكي د خپلررو ځررانو او د خپلررو مررذاهبو مريرران او

چوپړيان كړي.

اوس پر عراق او افغانستان باندي د امريكې ظالمانه يرغل او نورو اسرالمي

هيوادونو او تحريكونو ته د امريكا د شيطاني او طاغوټي حكومت ګواښونو ،پر

بې دفاع فلسطينيانو ،لبنانيانو او نورو عربو بانردي د اسررائيلو ،پرر كشرميريانو
باندي د مشركو هندوانو ،پر چيچينيانو باندي د قطبي خرسانو (روسرانو) او د
نړۍ په نورو ډېرو ګوټونو كي د كفارو د ډول ډول مظالمو او نارواوو له امله په

درسته نړۍ كي د مسلمانانو غم او غوسره را پرارولې او پره هرر لروري رشرتياني
مسلمانان په يو ډول نه يو ډول د امريكايانو او نرورو كفرري ځواكونرو پرر ضرد

احتجاجونه او اعتراضونه كروي او د دوى او د دوى د شررمېدلو ګوډاګيرانو پره

وړاندي خپل له كركي او نفرته ډك احساسات څرګندوي.

له بده مرغه اوس مهرال ډول ډول كفرري ځواكونرو او د هغرو السرپوڅو پره

افغانستان كي ظلم او چور تاالن داسي لوړي پوړۍ ته رسولى دى چي نه داچي

زموږ ديني عالمان ،پاڅون كوونكي او بې ګناه ملكي وګړي ،ښرځي ،ماشرومان
او بوډاګان د القاعدې ،طالب او نورو پره نومونرو شرپه او ورځ پرر لره پسرې پره

مډرنو الوتكو او وسلو په ډله ييزه توګه كشرتاروي ،بلكري د دولتري لوټمرارو پره
همدستي لګيادي په پټه او ښكاره زموږ تر مځكه النردي شرتمنۍ ،جرواهرات،
سره زر ،قېمتي ډبري او نور ډول ډول كانونه را باسي او خپلو هيوادونو تره يرې

لېږدوي.
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له دې امله دى چي د نړى په ګوټ ګوټ كي اسالمي پوهانو د خپلو مقرالو،

ويناوو ،نصيحتونو او فتواوو په واسطه پتيلې ده او دا يې جوته كړې ده چي لره
امريكا او نورو ټولو كفري ځواكونو څخه د ژغورني يوازينۍ الري دوې دي:
 -1له كفري كلتور څخه په كلكه ډډه كول.

 -2په ژوند او تجارت كي د كفري هيوادونو د شيانو تحريم او بايكاټ.

د دغررو خبرررو پرره درك سررره او د اسررالمي عالمررانو د څرګنرردونو پررر بنسررټ

اوسمهال په ټوله اسالمي نړۍ كي د كفري ملټي نيشنل تجرارتي كمپنيرو (هغره
كمپنۍ چي په بېال بېلو هيوادونو كي يې پانګي اچولي دي او تجارتي فعاليتونه

كوي) په وړاندي د كركي او نفرت څپې راپورته سوي دي .ځكه دا هغه كمپنۍ

دي چي د امريكا او ګردي كفري نړۍ اقتصادي قوت جوړوي او دغه قوت بيا
د دوى پوځي ځواك پياوړى كوي چي په پايله كي زموږ پر هيوادونو دغسري پره

سپين سترګۍ سره را دانګي ،په مستقيمه توګه او د دوى د ګوډاګيانو پره ذريعره
زموږ پر ټولنيزو شئوناتو او دولتونو ولكه ټينګوي او باالخره مو خپلو ځرانو تره

اړباسي او غالمان كوي مو.

له بده مرغه نن مهال موږ د دغو كفري هيوادونو ډېر داسي شيان زمروږ پره

هر كور كي كاروو چي هم زموږ سپېڅلي دين ته تراوان بالره سري .هرم زمروږ د
هيواد لوړوملي ګټو ته دروند خطر راوالړي او هم مو روغتيا ته ضرر رسوي.

پر دې سر بېره دغه كمپنۍ موږ ته بل ستر تاوان هم رسوي چي هغه د دغرو

كمپنيو د مصنوعاتو د اعالنولو او اشتهارولو په پلمه زموږ د اخالقو ورانول او

زموږ له اصيل فرهنګ څخه زموږ د ځوانانو پردي كول دي .لكه چري پروهيږو

د دغررو هيوادونررو حكومتونرره ،پررانګوال او ملټررري نېشررنل كمپنررۍ پرره اسررالمي

هيوادونو كي په سترو لګښتونو او پانګو سينماوي ،ټلويزيونونره ،ډش كېبلونره،
ګېمونرره ،كلپونرره ،هوټلونرره او داسرري نررور راباسرري او شررپه او ورځ ،پرره تېررره د
مسلمانانو د عبادت او كار او د هغو د بچيانو د تعليم په وختونو كي د هغرو د

ډول ډول بې الري كوونكو خپرونو او زموږ د فرهنګ خالف اعالنونو له الري

په موږ كي فحش او لش كلتور خپروي او زمروږ ځوانران پره مشرروباتو او نرورو
نارواوو روږدوي.
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له دې امله دى چي په دې وروسرتيو كلونرو كري پره عربري هيوادونرو كري د

امريكايي او يهودي مصرنوعاتو تحرريم ښره پره زور او زوږ روان دى او پره دې

ډول ايماني غيرت يې د كفر اقتصاد ته ستره ضربه وركړې ده .زمروږ براور دى

كه چيري د نړۍ ټول مسلمانان په تېره د زموږ پر هيواد او اسرالم مرين او سرر

وركوونكي وګرړي د كفرارو توليردات دغسري تحرريم كرړي ،هغوتره بره سرخته
صدمه ورسيږي او اړ به سي چي د مسرلمانانوپر هيوادونرو لره تېريرو ،د هغرو د

ګواښونو ،عام وژني او سپكاوي څخه الس په سر سي.

پرره دې وروسررتيو كرري د اسررالمي نررړۍ سررتر نررامتو عررالم او د ډېرررو كتررابونو

ليكوال شيخ يوسف قرضاوي مدظله د الجزيرې په ټلويزيون كري د څرګنردونو

په ترځ كي اعرالن كرړى دى چري« :د امريكرا مصرنوعات دي لره پيپسري څخره
نيولې تر پيمپر پروري تحرريم سري» .كره زمروږ مولويران او پوهران هرم دغسري
وكړي او د مسجدو نو ،غونډو ،انټر نيرټ او نرورو ډلره ييرزو رسرنيو لره الري د

دغو كفري توليداتو په اسالمي ،هيوادنيو او روغتيايي تاوانونو زموږ خل

پوه

كررړي او د هغررو تحررريم او د مسررلمانو هيوادونررو د توليررداتو كررارولو ترره يررې

وهڅروي بشرپړ يقرين دي چري د لروى څښرتنأ او د هغره د پراك رسررول ج د

خوشالۍ سبب به سي.

د سركوزي غوښي ولي حرامي دي؟
قال الله تعالى:
ُ
َ
َ
ٓ
َّ
َ
َّ
َ
َّ
ُ
َ
﴿إِن َما ۡ َح َّر َم ۡعليك ُم ۡٱل َمي َت ۡة ۡ َۡوٱ َّدل َۡم ۡ َوۡل َم ۡٱۡل ِزنِيرِۡ ۡ َو َما ۡأهِل ۡبِهِۡۦ ۡل ِغريِ ۡٱّللِۡۖ﴾
[البقرةۡ .]173:

ژباړه « :لوى څښتن پر تاسي باندي د مړه سوي څاروي (مردار سوي)،

(بهېدونكي) ويني ،د سركوزي غوښي او هر هغه څه چي د الله له نامه پرته د نورو

نوم پراخيستل سوى وي حرام كړي دي».

په تفاسيرو او نورو ډېرو كتابونو كي وايي چي :سركوز ى نجرس العرين دى

او د هغه ټول اجزا غوښي ،پوست ،غوړزګي ،نوكان ،ورېښتان ،هرډوكي ،پلرې

او نور ناپاك او نجس دي او له هغو څخه ګټه اخيستل او كارول يې حرام دي.
د انسان او سركوزي پوستونه پره دباغرت سرره نره پراكيږي .البتره د انسران دا د

شرف له امله او د سركوزي دا د نجاست له امله.

د سركوزي د غوښو په هكله نوي ساينسي تجزيې او تجربې ډېري د عبرت

وړ دي .راځئ وګورو چي د سركوزي د غوښو استعمال په كومرو الملونرو منرع
سوى دى .له تېرو څه د پاسه دېرشو كلونو څخه سراينس د قررآن كرريم د دغره

حكم په تائيد څو ډوله سببونه موندلي او پره ګوتره كرړي دي .چري پره دې توګره

ساينس پوهان د لوى څښرتنأ دې څرګنرد حكرم اريران كرړي دي .اوس بره د

دغه نجس څاروي د جسم د هغو برخو په هكله رڼا واچوو چي انساني روغتيرا
ته ضررناكي دي .لومړى بايد دا ووايو چي ډاكټرانو جوته كړې ده چري پره سرر

كرروزي كرري د يررو ډول مشررهورو طفيلرري ترراوان رسرروونكو جراثيمررو كڅرروڼي

( )Trichina Cystموجودي دي .په تېره د جرمني نرامتو روغتيرايي سراينس
پوه هاينري

ريكوګ ( )HeinrichReckwegد سرركوزي پره غوښرو كري د

سټوكسين ( )Zootoxinپه نامه يو ډول عجبه زهررجن پرروټين مونردلي دي.
چي د حساسيت څو ډوله ناروغۍ ځني پيدا كيږي .په تېره دغه زهرجن پروټين
د اګزيما او سالنډۍ المل كيږي .كه څه هم د سټوكسين كچه يا خوراك لږ هرم
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وي بيا هرم كهرالي او د بنردونو درد ځنري پيردا كيرږي .دغره راز د سرركوزي پره
غوښو كي د ميوكو پواليزي

چرايرډ ( )Mucopolysac Charidesپره نامره

هم عنصر ډېر وي .نو څنګه چي په دغه عنصر كي (سلفر) تر ضرورت زيرات
وي له دې امله هم د بندونو ډېري ناروغۍ ځني پيدا كيږي .همدا شان ډاكټران

وايي چي د سركوزي د غوښو خوړونكي پره خنرازيرو ( ،)Scrofulaكرډو دانره

( )Tapewormيا د نس په چينجيانو او داسي نورو ناروغيو هم اخته كيرږي.
د نورو نوو څېړنو له مخي څنګه چي د سركوزي غوښي د غوړزګيرو او ناسرمي
غذا لرونكي دي او ژر نه هضميږي لره دې املره د هغرو د پرلره پسرې اسرتعمال

څخه انسان د پوست ،اينې ،زړه ،كولمو ګېډي اوسرطان په نراروغيو هرم اختره

كېدالى سي.

دغه راز د سركوزي د غوښو له خوړلو څخه يو ډول چينجى پيدا كيږي چي

د ډاكټرانو په ژبه «سوليم» ورته وايري .دغره چينجرى لره وينرو او كولمرو څخره
تېريږي او دماغ ته رسيږي چي په پايله كي يې د مرګي ناروغي رامنځته كيرږي.
له بله پلوه څنګه چي د سركوزي په غوښو كري غروړ بېخري ډېرزيرات دي نرو د

هغه د غوښو له خوړلو څخه پره وينره كري «كليسرټرول» ( )Cholesterolهرم
بېخي ډېر زياتيږي .چي له امله يې شريانونه تنګيږي او د وينري پره جريران كري

خنډونه رامنځته كيږي .چري الزمري او هررو مررو پرايلي يرې ترر وخرت د مخره

زړښت ،ضعف ،د فلل حملې يا د زړه نراروغۍ ()Diseases of the Heart

يعني د زړه دوره يا داسي نور وي .دغه شان د سركوزي د دغو غوړو غوښو لره

خوړلو څخه په انساني جسم كي «ويټامين اى» ( )Vitamin-Eتر اړتيا زيات
مصرفيږي او په پايله كي پره ناڅرګنرده توګره كميرږي .اوس ټرول پروهيږي چري
ويټامين اى ډېر په زړه پوري كار وركوي .چي يوه يې پر جنسي غردودو بانردي

مهمه اغېزه ده .ډېر چاغ ،په تېره د سركوزي د غوښو خروړونكي د ويټرامين اى
د كمښت ښكار كيږي چي په نتيجه كري لره جنسري پلروه سسرت او لره جنسري

مړاني څخه ولوېږي.

پر دې سربېره د سركوزي په غوښو كي د «ټري كينا» ( )Trichinaپه نامره

يو ډول نري نري چينجيان وي .د دغو غوښو د خوړلو سره دغه چينجيان هرم
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انساني جسم ته درومي چري لره كبلره يرې د «ټرري كينوسرس» پره نامره يرو ډول
ناروغي پيدا كيږي .د دغي ناروغۍ نخښي هيضه يا «سم الفرار» وژونكري زهرر
غوندي وي .كه دغه چينجيان عضالتوته والړ سي نو شديد دردونه ځنري پيردا

كيږي او زياتره وختونه دغسي عضرلې فلجيرږي .البتره كره پره وجرود كري دغره

چينجيان ډېرزيات سي نو د ناروغ مړينه تر ډېره حده يقيني كيږي.

دغه راز د سرركوزي د غوښرو د خوړلرو لره املره پرر پوسرت بانردي يرو ډول

كوچنۍ دانې راخيژي چي باالخره په بېله جلدي ناروغي اوړي .د سرركوزي پره

غوښررو كرري يررې يرروه بلرره نرراوړه نرراروغي هررم مونرردلې ده چرري«شرريپ وايرررس»

( )Shape Virusورته وايي .دغه وايرس د انسان سږو ته تاوان رسوي .دغره
وايرس د سركوزي په سږو كي هم ډېر وي .ښايي له دې امله وي چي پره ډېررو

اروپايي هيوادونو كي يې د سركوزي د سږو خوړل منع كړي دي.

پر دغو ناروغيو عالوه څو نوري ناروغۍ هم د دغه خبيث څاروي د غوښو

له خوړلو څخه پيدا كيږي.

ډېر مسلمان پوهان ادعا كوي چي سركوزى بېخي ډېر بې غيرته ،خبيث ،بې

حيا او د چټلو او ككړو شريانو د خوړلرو ډېرر شروقي او د ګنرده عراداتو څښرتن

څاروى دى .صرف سركوزى يو داسي څاروى دى چي پر خپلره مراده (ښرځه)
باندي غيرت نه كوي .نو له دې امله د نرړۍ د ډېررو بردو څرارويو د ليسرت پره
سركي راځي .له همدې امله كوم كسان چي د سركوزي غوښي زياتي خروري او

يا د هغه له اجرزاوو ګټره اخلري پره هغرو كري هرم د سرركوزي دغره عادتونره پره

څرګنده ليدل كيږي .او له جنسي پلوه بې حسه او بې تعصبه وي.

درنو لوستونكو! دا خبري هسي خوشي بې معنا خبري نه دي .موږ وړانردي

وويل چري د سرركوزي د غوښرو د خوړلرو لره املره د ويټرامين اى ډېرر كمښرت
انسان له جنسري پلروه سسرتوي او لره مرردۍ څخره يرې اچروي.پر دې خبررو د
لوېديز د بې حيايل تهذيب ډېر ښه شاهد دى .په امريكا او برتانيره غونردي پره

ظاهره متمدنو هيوادونرو كري چري د سرركوزي غوښري ډېرري خروري د هغرو د

خلكو په بې حياييو اوس هرڅوك خبر دى .موږ به يې دلته څو كوچنۍ بېلګري
درته ووايرو .د الهرور د «جنرګ» ورځپراڼي د 198۴ع.كرال د اګسرټ د ()2۵
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نېټې د ګڼي او د الهور د «نواى وقت» د 1981ع.كال د مارچ د ( )22نېټرې د

ګڼرري او د«جنررګ» ورځپرراڼي د198۴ع.كررال د اكترروبر د ( )2نېټررې د ګڼرري د

خبرو نو پر بنسټ د امريكا او برتانيې اړوندو چارواكو په ډېرر ويراړ سرره ويلري
دي چي په دغو هيوادونو كي هر درېيم زوكړى ارمونى دى ،او د دغسي زوكړو
شمېر ورځ په ورځ زياتيږي .په سويزرلينډ كي حكومت په دې چاره كي ال دوه

ګامه وړاندي تللى دى او پر اړوندو قوانينو باندي بيا ځلي كتني كوونكو تره يرې
ويلي دي او پتېيلې يې ده چري نره يروازي نارينره وو تره د برازاري ښرځو سرره د
اوسررېدلو اجررازه ده ،بلكرري كرره خررور او ورور هررم وغررواړي چرري جنسرري اړيكرري

وسراتي قرانون يرې ننګرره او مالترړ كروي .دغره راز وايرري چري پره امريكرا كرري د

نشويلي اوسېدونكى ډپټي جېمز نومي د خپلري سركه مرور سرره واده كرړى دى.
چي هلته پر دې خبره هيچا هم څه اريانتيا نه ده ښوولې.

وګورئ چي د برې غيرتره څراروي د غوښرو خروړونكى قروم څخره د غيررت

جنرازه ګردسرره وړل سرروې ده كره نره؟ پرره دې ډول مروږ تره پترره لګيرږي چرري د
لوېديځ د كلتور په دكان كي د شرم او حيا هيش شى نسته؟!

په پاى كي موږ په زغرده او يقين سره ويالى سو او پوهيږو چي قرآن په دې
َّ َ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َّ َ َ َ
ٓ ُ َّ
َ
ۡل َ
يرِ ۡ َو َما ۡأهِل ۡب ِ ۡهِۦ ۡل ِغريِۡ
ِزن ۡ
ۡل
ٱ
ۡ
م
فرمان سره چي﴿ :إِنما ۡحرم ۡعليكم ۡٱلميت ۡة ۡ ۡوٱدل ۡم ۡو
ِ
َّ
ّللِۖ﴾ هسي بې معنا خبري نه دي كړي ،بلكي دا د انساني صحت لپاره يوه لويه
ٱ ۡ

تحفه ده.

هغه شیان چي د سركوزي وازګي پکښي استعمال سوي دي
كفار او د سركوزي غوښي:

لكه چي څرګنده ده په ټوله اروپا ،امريكا او د نړۍ په نورو برخو كي كفار د

سركوزي غوښي خروري .د اروپرا ،امريكرا او ليرري ختريځ پره هيوادونرو كري د

سركوزو د روزلو په لكونو فارمونه سته .يوازي د فرانسې پره ( )42زرو غټرو او
كوچنيو فارمونو كي په لكونو سركوزي ترر روزنري النردي نيرول سروي دي .پره

دغو هيوادونو كي هر كال په مليونونو سركوزي روزل كيږي او كلره چري خپرل

ټاكلي عمر ته ورسيږي د دوى پر طريقه يې وژني او غوښي يرې برازارونو تره د
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د دغرو سرركوزو غوښري خرورا ډېرري او پره

پېخر خوري خو د هغو سپيني هيش نه اسرتعمالوي .پره داسري حرال كري چري د

دغو سركوزو سپيني د هر څاروي تر سپينو ډېري دي.

د خوراك او چیښاك په شیانو كي د سركوزي د غوړزګیو كارول:

تقريبا دوه سوه كاله پخوا يې د دغو سركوزو سرپيني سروځلې .بيرا يرې فكرر

وكړ چي دا بايد په هغو شيانو كي وكاروي چي غوړزګيو ته اړتيا لري .نرو هغره

وو چي دا غوړزګي يې د صابون په جوړولو كي وكارول .بيا دغه غوړي غوښي
او وازګي پروسيس او پيكينګ كېردلې او ماركېرت تره عرضره كېردلې .ډول ډول

كمپنيانو هغه رانيولې او د خورا ك او چيښا ك پره ډول ډول شريانو كري بره يرې

استعمالولې.

بيا د رواني پېړۍ پره پيرل كري د كرواليټي كنټررول ( )Quality Controlد

توليداتو د كيفيرت او څرنګروالي د كتنري ،څېرنري او څرارني (سلسرله رامنځتره
سوه .د اروپا بېلو بېلو هيوادونو د خورا ك ،چيښا ك توكي ،د ناروغانو درمل او

نور په البراتوارونو كي معاينه او تجزيه كول او ټولي كمپنۍ يې قانونا اړ ايستلې
چي پر خپلو مصنوعاتو باندي د هغو اجزا او اثرات وليكي .د دې سره كمپنيانو
د خپلو توليرداتو پرر قوطيرو او بوتلونرو بانردي د نرورو اجرزاوو سرره د خروك د

غوړزګۍ په هكله ليكل Fats of Pig :يا ( s Fats Pigد سرركوزي غروړزګي).
تر څه مهاله دغه كار دغسي پر مخ روان وو .خو كله چي دغه توليدات بهرر او

اسالمي هيوادونو ته ورسېدل نو مسلمانانو هغه بايكاټ (تحريم) كړل .بيرا ترر

ډېرو سالمشورو وروسته اروپايي كمپنۍ او حكومتونه پرر دې سالسرول چري د

 Fats of Pigيا  ,s Fats Pigپرر ځراى ( Animal Fatsد څرارويو غروړزګي)
وليكي .خو بيا بله ربړه رامنځته سوه .لوېرديزيان خرو پسرونه ،غروايي او نرور د

مسلمانانو د ذبحي د طريقې په خالف بل ډول او د ماشينونو پره ذريعره وژنري.
څنګه چي د مسلمانانو په عقيده پره غيرر شررعي طريقره د وژل سروي څراروي

غوښي مرداري دي نو د هغه غروړي خرو هرم مرردار دي .لره دې املره اسرالمي

هيوادونو بيا دغه مصنوعات تحريم كړل.
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دا هغه مهال وو چي دغو كمپنيو د بشپړو ملټي نيشنل تجارتي كمپنيو (هغه

كمپنۍ چي په بېال بېلو هيوادونو كي يې پانګي اچولي وي او تجارتي فعاليتونه

كوي) بڼه خپله كړې وه او د دوى توليدات د يروه هيرواد لره پولرو تېرر سروي او
ټولو اوو لويو وچوته رسېدلي وه .دغه راز په اروپا كري هرم د مسرلمانانو شرمېر

زيات سوى وو .دغو كمپنيو له يوې خوا پر مسلمانانو باندي دونه ستره ګټه نره
سواى پرېښرووالى .لره بلره پلروه كمپنرۍ دونري زيراتي سروي وې چري د حاللرو

څررارويو غرروړزګي او نررورو نباترراتو تېررل يررې نرره سرروالى برابررروالى .كرره يررې لرره
مسلمانو هيوادونو څخه د حاللو څارويو غوړزګي يا د نباتاتو تېل رانيوالى ګټه
يې لږېده او د توليداتو بيه يې لوړه تله .بل هم د اروپا د سركوزو غوړ هدر پاته

كېده .نو هغه وو چري د دغرو كمپنيرانو مالكرانو او د دوى نرورو سرالكارانو او

مرستندويانو ترر زيرات غرور او فكرر وروسرته دا سري حرل الر را وايسرتل چري
كمپنيررو پررر خپلررو توليررداتو د غوړزګيررو يادونرره نرره كررول او د اړونرردو قوانينررو د
احكامو په پام كي نيولو لپاره يې د غوړزګيو د نومونو او كچو لپاره څو كوډونه

وټاكل ،هغه يې د خپلو اړوندو هيوادونو اړوندو ادارو ته ولېږل او وروسته يرې
پررر خپلررو توليررداتو د غرره كوډونرره ليكررل .د ملټرررى نيشررنل كمپنيررون كررى اسررالم

دشمنى په ( )19مخ كي يې د دغو كوډونو بشرړ فهرسرت راوړى دى چري يرو

څررو يررې پرره دې ډول ديE100- E110- E120- E140- E141- :
E135- E210

دغه راز يې د دغه كتاب په  13مخ كي په فرانسه كي د دغو شيانو پره هكلره

د ياسر محمد خان په نامه د يوه مسلمان د سترګو ليدلى حال ليكلى دى .هغره

وايي چي زه فرانسې ته په سفر تللى وم او څو ورځي د جابر په نامه د خپل يوه

پښررتانه دوسررت سررره چرري لرره ( )22كررالو راهيسرري پرره فرانسرره كرري اوسررېدى
واوسېدلم .د بېرته راتلو پرمهال چي زه د جابر په ملګرتيا د څه شيانو د رانيولو
لپاره ماركېټونو ته والړم ،كله چي به ما څه شى راپورته كړ جابر به يې د اجزاوو

تركيب وكوت او زه به يې د هغه له رانيولو څخه منع كړم .بيا هغه زه خپل يوه

دوست ته وروستلم چي جرابر شريخ صراحب ورتره ويرل .دغره شريخ صراحب
دمخه د فرانسې په يوه دولتي اداره كي كرار كراوه .خرو كلره چري هغره اسرالمي
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كالي اغوستل پيل كړل ،ږيره يې پرېښوول ،حل يې وكړ او پنځه وخته لمونځ
يې كاوه نو يې خپل دغه كار له السه وركړ .ځكه نو هغه اړ سو چري د فرانسرې

په يوه ښار كي يو رستوران را وباسي .شيخ صراحب د جرابر پره غوښرتنه را تره
وويل چي ما د فرانسې په فوډ ډيپارټمنټ (د خوړو په يوه څانګه كي) لس كاله

كار وكړ .زما كار د خوړو ،د سينګار د سامانونو او د قوت د درملرو راجسررول
وو .كله چي به كومي كمپنۍ خپل يو توليد كړى شى بازار تره وړانردي كراوه نرو

لومړى به يې د هغره شرى نمونره ماتره راوړل .پره پايلره كري زه وپوهېردم چري د
غاښررو پرره كريمونررو ،د ږېررري خريولررو پرره كريمونررو ،ژاولررو ،چرراكلېټو ،خرروږو،

بسكېټو ،د خوړو په بندو دبليو ،ځينو درملرواو ملټرري ويټرامين ګوليرو او داسري
نورو كي دغه كمپنۍ د خنزير وازګي استعمالوي او د هغرو پرر قوطيرو بانردي د

وازګي نوم نه ،بلكي د وازګو د اقسامو كودونه ليكي.
په هغه خبر كي چي د پاكستان د الهور د «نووا

وتو » ورځپراڼي د1988

ع.كال د اپريل د 22مري نېټرې پره ګڼره كري خپرور سروى دى او پره دغره كرال د
ترجمان القرآن مياشتيزي هم له «اردو ډائجسټ» څخه اقتباس كړى دى وايري

چي :د متحده عرب امراراتو حكومرت د پروفيسرر احمرد صرقر (بيرروت) يروه
مقاله خپره كړې او په هغې كي تر هر اړخيزي څېړني وروسته د اروپا او امريكا
د هغو شيانو فهرست راغلى دى چي د خنزير د جسم يوه برخه ال نه يوه بر خه

پكښي ګده سوې ده .په دغو شيانو كي پرر صرابونونو ،لبسريرينو او ډول ډول د
سر ،مخ او غاښرو كريمونرو سرربېره د خرورك شريان لكره چاكلېرټ ،بسركېټ،
پوڅه ،خواږه خرواړه او كيكونره ،پنرډه ډوډۍ (ډبرل روټري) او مشرروبات هرم

شامل دي.

په دغره مقالره كري ليكري :د مسرلمانانو دينري فريضره ده چري النردي الفرا

ياداښت كړي او دكومو شيانو پر قوطيو او دبليو چي يرې ووينري بايرد پروه سري

چي په هغه كي د سركوزي غوړزګي يا غوښري ګرډي دي او هريش يرې بايرد ونره
خوري .او كوم بل څوك چي يې استعمالوي هغه ال په پوه كړي چي دغه شيان
سم نه دي .ان كوم دكاندار چي يرې خرڅروي هغره هرم پروه كرړي چري د دغرو

شيانو له خرڅولو ډډه وكړي .د دغو شيانو فهرست په دې دول دى:
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 -1پګ هاك سواين ( )Pig-Hog, Swineسركوزي او د هغه غوښرو تره
وايي.

 -2پورك ( )porkسپارګل ( )Sporkleهيم ( )Hamبيكن ( )Baconاو
مالګين پوركر ( )Saltiest Porkerد خنزير د غوښو بېرل بېرل نومونره

دي

 -3الرډ ( )Lardد سركوزي غوړزګيو ته وايي.

 -4جالټين ( )Gelatinيروه سريښرناكه مراده ده چري د څرارويو (زيراتره د
سركوزو) د هډوكو ،پوستونو ،ښونګرو او نورو څخه السته راځي( .لره

شينلويعني نباتاتو څخه هم په الس راځي).

 -5پيپسين ( )Pepsinيوډول درمل يا جوهر دي چي د سرركوزي وينره پره
ګډه ده( .پخپله پيپسين د معدوي عصارې يا دوو ډولو مهمو انزايمونو

څخه د يوه نوم دى چي په معده كي رامنځته كيږي ،په اسيډي چاپېريال

كي فعاليت كوي او پروټين او كروچني كېميراوي اجزاپره ()Peptones

او ( )Proteosesبدلوي.

 -6ايل شارټننګ يا اينيمرل شرارټننګ ( )L-Shorteningيرا ( Animal

 )Shorteningيوډول تېل (ويلي غوړي) دي چي په عامه توګه خرواړه
پكښرري پخيررږي .پرره دغررو كرري زيرراتره د سررركوزي يررا د داسرري څررارويو
غوړزګي وي چي په غير شرعي طريقه ذبح سوي وي.

په پاكستان كي هم په ځینو شیانو كي د سركوزي غوړ ګډوي
زموږ ګاونډى هيواد پاكستان د مسلمانانو مل

دى او د اسالم پر نامه

جوړسوى دى .خو له بده مرغه لكه چي د «ملټـي نيشنل كمپنيون كى اسالم

دشمنى» كتاب له ( )117مخ څخه څرګنديږي د دغه هيواد د غاښو د
كريمونو ځيني كمپنۍ هم د غاښو په كريمونو كي د سركوزي غوړ استعمالوي.

دغه كتاب د دې خبري د ثبوت لپاره د الهور د «نوا

وت » ورځپاڼي د

198۶ع.كال د اګسټ د اوومي نېټې د «سر راهے» كالم اقتباسوي او د
ضمير پلورونكو د دې قبيح عمل په هكله ليكي:
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«په دې مل كي د سركوزي دغوړزګيو د راوړلو سروداګر هرم سرته .پره يروه

خبر كي ويل سوي دي چي تېركال د سرركوزي د غوړزګيرو پرر واردولرو بانردي

دري دېرررش لكرره روپررل لګېرردلي دي .كلرره چرري پرره ورځپرراڼو كرري پررر دې خبررره
حيرانتيا او خواشيني وښوول سول او دا يې د دغه مل

او قوم پر تندي يو تور

داغ وباله نو په همدغه كال هم د څلورو لكو روپو په بيره د سرركوزي غروړزګي

وارده سول .پر دې سربېره د دغه هيواد ځينو نرورو ادارو هرم ويلري دي چري د
غاښو په كريمو كي د سركوزي د غوړو استعمال نه سي نفي كېدالى» .تفرو برر

تو اى چرخ ګدون تفو!

د سینګار په شیانو كي جعلکاري:
د يادولو وړ ده چي د پروفيسرر احمرد صرقر د پرورتنۍ څېړنري لره مخري پره

النرردي كاسررمټيكس يررا مي ر

او (د سررينګار سررامانونو) ( Lardد سررركوزي

غوړزګي) هرومرو ګده ده با يد له رانيولو او استعمالولو څخه يې ډډه وسي:
Lux Soap. -1

Camy Soap. -2

Avery Soap. -3
Soap Lata. -4

Safe Guard. -5
Zict. -6

Bryl Cream. -7
Liscap. -8

 -9د ورېښتانو ډول ډول كريمونه.

 -10ډول ډول لبسرينونه.
 -11د غاښو كريمونه.

پورتني شيان د كولګيټ ( ،)Colgateپام ليف ( )Palm leafكمپنۍ

جوړوي.

د سركوزي غوښي ولي حرامي دي؟

101

د غاښو په كریمو نوكي جعلکاري:
ده:

د دغو دوو كمپنيو د غاښو په كريمو كي هم د سركوزي غوړزګي ګډه سروې
 -1كولګيټ (.)Colgate

 -2بروفن فوډ (.)Food Burpen
د ښځو په لب سرینونو كي جعلکاري:
ساينسي څېړنو جوته كرړې ده چري د سرركوزي لره غروړزګۍ پرتره د برل هرر

څاروي غوړزګي د انسان پرر بردن بانردي ويلري كيرږي .نرو لره دې املره پره لرب
سرررينونو كرري د سررركوزي غرروړزګي ګررډوي( .د لررب سرررين پرره هكلرره بشررپړ

تفصيالت د «لب سرين او نوي ساينسي څېړني» تر سرر لير
کړئ).

النردي مطالعره

د سینګار په سامانونو كي د ماشومانو د هډوكو كارول:
د سرررينګار پرره سررامانونو كرري د خنزيررر پررر غوړزګيررو سررربېره هغرره يررو ډول

كيمياوي مواد هرم ګرډوي چري د حمرل د اسرقار لره الري يرې د ضرايع سروو
كوچنيررانو لرره هررډوكو څخرره پرره الس راوړي .دا خبررره د فرانسررې د كاسررمټي

( )Cosmeticد يوې مشهوري كمپنۍ د موټر د تالښۍ پره پايلره كري څرګنرده
سوه.

په دغه موټر كي يې د مړو ماشومانو جسدونه وموندل او بيا جوته سوه چي

د دغو كوچنيانو هډوكي په ډول ډول كريمونو كي استعمالول.
په شیندونکو عطرونو ( )Perfume Sprayكي شراب ګډوي:

لكه چي پوهيږو زموږ په مذهب كي د عطرو او خوشبويل وهل نبوي سنت

باله سي او په اسالمي رواياتو كي مسلمانان د هغو وهلو ته هڅرول سروي هرم
دي .خو د اسالم په سپېڅلي دين كي د خنزير غوښي او شراب خوړل په ټينګه

حرام بلل سوي دي .د روغتيايي پلوه هم د عطرو وهل غوره ګڼل سروي ،مګرر
د خنزير د غوښو او شرابو خوړل د انسان صحت ته خورا مضرر جروت سروي
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دي .اما امريكا يان او اروپايان كوم چي ځانونو تره متمردن او ډېرر پرا ك خرواره
وايي د خنزير دغه نجسي غوښي او مردار شراب په پېخر خوري.

دغه كفار د شرابو سره دونه مينه لري چي بېخي يې په عطرو او خوشربوييو

ګډوي .لكه چي تقريبا د سپرې عطرو پره ټولرو ډولونرو كري شرراب ګرډ دي .د
بېلګې په توګه ما چي په دې هكله د معلوماتو په منظرور د لرومړي ځرل لپراره د

بررردبويل ليرررري كولوسرررپرې عطررررو يررروه قررروطۍ را واخيسرررتل پرررر هغرررې د
( INGREDIETSترروكي يررا اجررزاوي) تررر سرررلي

النرردي لررومړى ترروكى

( SD ALCOHOL40-B.ايس ډي الكحل  ۴0 -بي) ليكلى وو.

لكه چي موږ پوهيږو د لومړي ځل لپراره محمرد زكريراى رازي د شررابو لره

تقطير څخه دغه ماده تر السه كړل او هغه يې الكحل وبلرل .الكحرل لره اصرله
عربي لفا دى كوم چي انګرېزان يې د شرابو په معنا استعمالوي.

نو كه موږ دغه سپرې پر بدن او يا كاليو باندي ووهو څرګنده خبرره ده چري

ټول بدن او كالي مو مرداريږي او په مردار جسد او د مردارو كالو سرره لمرونځ

او عبادت نه صحيح كيږي .د جسد او كالو طهارت او پراكي د لمانځره شررر

باله سي.

موږ هم عجب خل

يو په ټولو اسالمي هيوادونو كي ،ان زموږ په همدغره

كندهار كي ډول ډول ښه عطر او خوشبويى جروړيږي او د عطررو پلورلرو ډېرر

پخواني او سابقه لرونكي دكانونه سته ،خو موږ د اسرالمي هيوادونرو او زمروږ
خپلو عطرونو ته په كمه سترګه ګرورو او د كفرري ملكونرو دغسري نجرس عطرر

چي هم زموږ تر عطرو ګران او هم بي كيفيته دي رانيسو او پره نراپوهۍ او برې

خبرۍ سره هم زموږ ملي ګټي وټي ته تاوان رسوو او هم مو لمونځ ،عبادت او
آخرت خرابوو .زمروږ بردمرغي داده چري زمروږ د وطرن شريانو تره ارزښرت نره
وركوو .په تېره چي كوم شى ارزانه وي هغره تره خرو بېخري قردر نره وركروو .ان

داسي ال هم كيږي چي ځيني خلر

چري ځرانو تره پوهران او عالمران وايري پره

سپرې كي د الكحولو له شرراب بللرو څخره انكرار كروي او ادعرا كروي چري پره

سپرې عطرو ګډ الكحل د الكحلو هغه ډول دى چي شراب نه بلل كيږي او پره

دې ډول د خپل وطن د عطرو پر ضد او د كفارو په ګټه داليل هم وايي.
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په كلونیا كي هم الکحل او یو بل ډول نجسه ماده ګډه ده:
كلونيا ( )Cologneچي ( )Eau De Cologneهم ور ته وايري يرو ډول

معطر او خوشبويه محلول دى چي معموالً د الكحلو او له دوو څخه ترر شرپږو

فيصدو عطرو د يو ځاى كېدو څخه جوړيږي .پخوا اصلي كلونيا د سيټروس د
غوړيو (كوم چي د لېمبو يا نارنجو څخه په الس راځي) ،د شينشوبي غونردي

يو ډول نبات او د نارنجو د ګالنو د غوړيو څخه جوړېدل .وګورئ:

CD Edition Deluxe ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, 2005.

د  Cologneماده .خو اوس پر الكحلو سر بېره يو ډول بله نجسه ماده هرم

په ګډوي .د فتاٰوى علماء مسجدالحرام له ( )1۴0مخ څخه څرګنديږي چي په

ځينو عربي هيوادونو كي په كلونيا كي د دغي مادې د ګډېدو له امله تشويش او
جر او بحرث رامنځتره سروى وو .نرو د سرعودي عربسرتان سرتر اسرالمي عرالم

عبدالعزيز بن عبد الله بن باز فتروا وركرړه« :څنګره چري د ډاكټرانرو پره وينرا پره
كلونيا كي د «السبرتو» په نامه يرو ډول نشره كروونكې مراده ګرډه ده نرو بايرد لره
استعمال څخه يې ډډه وسي او پرر ځراى يرې نرور سرم عطرر وكرارول سري» .د

يرررادولو وړده چررري عررررب پررره عامررره توګررره الكحلرررو تررره «السررربرتو» وايررري.

( )Spirituousهغرره مرراده ده چرري مخمررر الكحررل پرره افرررار سررره پرره ګررډوي.
(.)Dictionary The Standard English Urdu

په پاى كي بايد ووايو چي كېداى سي اوس د ډېرو چراالكيو پره دودېدوسرره

د كفارو د ملټري نېشنل كمپنيو په توليداتو كري ترر دې زيراتي درغلرۍ رامنځتره

سرروي وي .لكرره چرري پرره دې وختونررو كرري مرروږ ليرردلي او اورېرردلي دي چرري
امريكايانو او ځينو نورو په اصطالح مرسرتندويو او خيراتري موسسرو زمروږ پره

هيواد كي زياتره دغسري مرواد د ښروونځيو زده كوونكرو او نرورو تره وېشرلي او
بازارونو ته يې وړاندي كړي چي زياتره تر وخت تېرروي ،ډېرر بدخونرده وي او

ډېر بد بوى يې هم ځي .داچي له دغو توليداتو څخره د ځينرو اسرتعمال حرالل
دى كه حرام دا بېل فقهي بحث دى .په اوسنيو شرايطو كي موږ ته د مسلمانانو

په توګه ښايي چي د امريكايانو او نورو كفري ملكونو دغسي مشكوك او مشبوه
شيان هيش استعمال نه كړو .ځكه لره يروې خروا د دغسري شريانو اسرتعمالول د
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اسالمي تقوا سره مخالف كار دى .بل دغسي شيان زمروږ روغتيرا تره مضرر او
اقتصادته تاواني دي او د دغسي نجسو توكو استعمال زموږ پر اخالقو او كرړو

وړو هم ډېره بده اغېزه ښندي .تاسي كوالى سئ له دغو شيانو څخه ځيني هيش

استعمال نه كړئ .ځينو ته چي اړتيا لرئ پخپله يې په خپلرو كورونرو كري جروړ
كړئ .يا يې پر ځاى د هغو معرادل او يرا ځينري طبيعري او زمروږ دوديرز تروكي

وكاروئ .يا د دغو شيانو پر ځاى د اسالمي هيوادونو له دغسي توليرداتو څخره
چي اوس بېخي ډېر دي او هر ځاى موندل كيږي استفاده وكړئ .اوس الحمرد
لله موږ هيش اړ نه يو چي د كفري هيوادونو دغه ناولي او چټل او زموږ روغتيا

ته مضر توكي استعمال كړو.

البته موږ دا هم په غوڅه توګه نره سرو ويرالى چري د اسرالمي هيوادونرو پره

دغسي شيانو كي د سركوزي غوړ پا پيپسين يا نور ناپاكه تروكي نره دي ګرډ .پره
دې هكله بايد هغه سوداګر چي دغسي شيان له اسالمي هيوادونو راوړي هلتره

له كمپنۍ واالوو څخه پوښتني او ګروېږني وكړي ،خپل ډاډ تر السه كرړي او د
اړوندو كمپنيو فهرستونه او سندونه وګوري ،د خپلو مالونو سرره يرو ځراى يرې

راواخلي ،زموږ د حكومت اړوندو ادارو ته يې وښيي او په خبري رسنيو كي په

دې هكله الزم وضاحتونه خپاره كړي.

سینګار ،سینګار ځاى او د سینګار شیان
په هر مهال او هر ولس کي ښځي د ځان جوړولو او سينګار سرره ځرانګړې

مينه لري .د اسرالم مبرارک ديرن هرم د دې لطيرف جرنس دغره طبيعري ذوق او

شوق له پامره نره دى غورځرولى .زمروږ پيغمبرر ج پره دې هكلره هرم څرګنردي
الرښووني کړي دي .په دې هكله د هغه دې حديث ته پام وکړئ:
َ
َّ َّ َ َ ٌ
يل ُُي ُّ
ب اْل َ َمال» (صحيح مسلم او مسند احمد).
َج
ِ
« ِإن اَّلل ِ
ژباړه :الله تبارک و تعالى پخپله ډېر ښكلى دى او ښكال ډېره خوښوي.

معنا داچي زموږ پيغمبر ج غواړي چري مروږ صراف سرتره اوسرو ،د براطني

پاکۍ او سپېڅلتيا ترڅنرګ خپلري ظراهري بڼري ،د سرر او ورېښرتانو او د کرالو
پاکوالي او خواپاکۍ ته هم متوجه اوسو .قرآن کريم فرمايي:
ُ َ َ َ َ َ َّ َّ َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َٰ
ق﴾ [األعرافۡ .]32 :
لرز ِۡ
تۡأخرجۡلِعِبادِ ۡه ِۦۡ ۡوٱلطيِب ِۡ
ّلل ِۡٱل ِ ٓۡ
﴿قلۡۡمنۡح َّرمۡزِينةۡٱ ۡ
تۡمِنۡٱ ِ
ژباړه( « :اى پيغمبره!) دوى ته ووايه چي چا دالله هغه ښكال حرامه کړې ده چي
هغه دخپلو بندګانو لپاره را اېستلې ده او چا دخداى بخښل سوي پاک شيان منع

کړل؟».

ښځي ته په حاللو شريانو او پره هغرو شريانو چري روغتيرا تره ضررر نره لرري

سينګار جواز لري ،خو چي د کور دننه وي .البته ښځه د کور دباندي هم آرايش
کوالى سي ،خو چي په حجاب کي په بشپړه توګه پټ وي او داسي نه وي چي

د نامحرمو خلكو د ورته کتلو يا کشش المل سي.

کومي ښځي چي بې ستره له کروره دبانردي وزي د هغرو پره هكلره د رسرول

اللهج دې حديث ته پام وکړئ:
َ
َ
َ
َ ُ َ َ َّ َ َ َ َ
ٌ
َ ٌ َ َ ٌ َ َ ٌ َ َ ٌ
ت ُ
َيدن ِرُيَ َها َو ِرُيُ َها
َل
و
ة
ن
اْل
ن
ل
خ
د
ي
َل
ت
يَل
م
م
«نِساء َك ِسيات اع ِريات مائَِل
ِ
ِ
َ َ َ
َ
يُ َ
ِّي ِة َخ ِس ِمائ ِة َاعمٍ » (صحيح مسلم او نور).
وج ُد ِمن م ِس

ژباړه :داسي ښځي بره وي چري د کرالو اغوسرتلو سرره سرره بره لڅري وي او

داسي ښځي به وي چي خپله به هم بردو چرارو تره مرايلي وي او خلر

بره هرم

106

زمونږ صحت او آخرت ته تاواني توکي

ځان ته او ناوړو چارو مايل کوي .دغه ښځي نه جنت ته ننوتالى سي او نره بره
يې خوشبويي ور ورسيږي .په داسي حال کي چي د جنرت خوشربويي د پنځرو

سوو کالو د سفر په ليري فاصله هم ځي.

سینګار په كور كي د مېړه لپاره دى نه د باندي د خلکو لپاره:
سينګار او ښه کالي اغوستل هم د ښځي حر دى او هرم پرر هغرې بانردي د
مېړه ح دى .خو تاسي ټولو ته معلومه ده چري اسرراف نره دى ښره .نرو داچري

زموږ ځيني خوندي د هندي او غربي (يعني مشرکينو او کفارو) دموډ او فېشن
په پيروي ډول ډول لباسونه په خورا ډېرو پيسو رانيسي او چي پره يروه واده کري
يې واغوسرتل بيا يې بل واده يا خوښۍ ته نه اغوندي ،نو آيا دا اسراف نه دى؟

او آيا دا د هندوانو او کفارو پيروي او پېښې نه دي؟

دا د مېړه ح دى چي ښځه هغه ته ځان جوړ کړي او خپل حسرن او ښركال

ورته څرګنده کړي .خو له بده مرغه په موږ کي دا دود اوس سر چپه سوى دى.
زموږ زياتي ښځي په کور کي د مېړه په مخ کي خيرني پيرني ګرځي ،خو چي له

کوره دباندي وزي نو ځان ښه جوړ او يو غوړو کړي او هغره څره زر او زينرت

او ښه جامې چي لري په ځان يې واغوندي .رسول الله ج څه ښه ويلي دي:
َ َ َ
َّ
ٌ َ َ َ
ُ
َُ
ْشف َها الشي َطان» (رواه الترمذي).
«ال َمرأة َعو َرة ف ِإذا خ َر َجت است
ژباړه :ښځه د پټېردو شرى دى ،کلره چري هغره لره کرور څخره دبانردي ووزي
شيطان يې په پېڅه سي( .يعني د خلكو په نظر کي يې ښه وايسوي چي په بده

ورته وګوري).

ښه خو داده چي که ښځه له کوره وتلو ته اړه سي ،نو په ساده لباس کري دي

وزي.

په قرآن کريم کي د پردو په مخ کي د ښځي په سينګار سوي حالت کي وتلرو

ته د «تبرج» لفا استعمال سروى دى .پره صرحيح البخراري کري د تبررج ژبراړه
هَبج َأ ْن ُت ِْر َج َحم َِاون ََها» (تبرج دادى چري ښرځه خپرل د ښركال
داسي راغلې ده« :الت َ ُّ
ځايونه څرګند کړي).

سينګار ،سينګار ځاى او د سينګار شيان
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د ښځي تبرج او د حسن او جمال اظهار او لڅه او بې ستره پر بازار کېدل،

لكه همدا اوس چي د امريكايانو او لوېديځوالو د تېري او نيواک سره زموږ پره

هيواد کي ډېر ليدل کيږي د کور نيو او ولسونو د تباهۍ او بربادي او خوارى او

ذلت المل سوى دى .نو د ټولنيزي فتنې او فساد د مخنيروي لپراره بايرد ښرځي

حيا او عفت خپل کړي.

سینګار ځاي (آرایشګاه) او شرعي احکام:
د ښځي لپاره سينګار يو فطري عمل او روا کار دى ،دغه راز د ښځي لخوا

د ښځي سينګارول هم روا کار دى ،خو چي په سينګار او د سيګاروونکي
ښځي په کار کي ناروا او ناسمي چاري نه وي .که يوه ښځه بله ښځه وړيا يا په

مناسبه اجوره جوړوي په دې کي څه خبره نسته ،لكه چي په درالمختار کي
ِ ِ ِ
وس ْ
إن حل ِال َر ا ْل َع َمل َوا ْملده ة» «د ناوي د سينګار
إج َارة املَْاش َة لتزَ ِّ َ ا ْل َعر َ
واييَ « :و َجازَ َ
لپاره د آرايشګري اجاره چي کار او د کار موده ذکر سي جواز لري» .خو که

آرايشګره داسي چاري تر سره کوي چي د لوى څښتنأ له طاعت او عبادته
دا يا سينګار کوونکې ښځه په وزي ،نو دا بيا ښه کار نه دى .يا حرام کارونه
کوي ،لكه چي د ښځي ورځي جوړوي يا يې د مخ لږ او عادي ورېښتان اخلي

يا يې د سر سپين ورېښتان په تور رنګ رنګوي يا د ښځي سر د لوېديځ د
کافرو او خداى ته ياغي ښځو په پېښو د اوښ د بوک غوندي جوړوي ،يا يې

سر د نارينه وو غوندي جوړوي ،يا نور ورېښتان پوري نښلوي يا د بدن
ورېښتان لكه د شرمځاى يا داسي بل ځاى ورېښتان ليري کوي يا داسي کارونه

کوي لكه چي په دې وروستيو کي د نورو کفري هيوادونو په سينګار
ځايونوکي دود سوي دي ،يا د سينګار خبره اسراف ته ورسيږي( ،لكه په

اوسمهال کي چي زموږ د هيواد په ګوټ ګوټ کي زياتي آرايشګراني بېخي

ډېري پيسې اخلي) نو په دې صورت کي دا کار ناروادى.

دلته به يوه بله خبره هم ياده کړو او هغه دا ده چي له امام احمد /څخره د

هغه مهال يوې آرايشګري ښرځي پوښرتنه وکرړه چري مرا د ښرځو پره ورېښرتانو
پوري د زياتي ورېښمو غوندي توکو په نښلولو او د ښځو د سرونو پره جوړولرو
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سره دغوني پيسې ګټلي دي چي حل ته په والړه سم ،نرو دا څنګره دى؟ هغره د

نه! جواب ورکړ او د دې کسب يې مكروه وباله او ورته ويې ويل چي حرل ترر

دې پرره حاللررو پيسررو وي( .احكررام تجميررل النسرراء ( )386مررخ د المغنرري پرره

حواله).

دغه راز په الفقه االسالمي وادلته کتاب او کشراف القنراع نرومي کتراب کري
وايي چي« :و كْر الَسب املَْ ِ
اش َ ِة» يعني د سرينګار کروونکي ښرځي کسرب مكرروه
َ َ ْ

دى.

پره اوسرنيو عالمررانو کري د سرعودي عربسرتان نرامتو اسررالمي پوهانرد شرريخ

الفوزان هم د يوې فتوا په ترڅ کي ښځو ته الرښوونه کوي چي د سينګار لپراره

دي سينګارځايونو ته نه ځي .ځكه چي له کور څخه سينګار ځراى تره د دې پره

وتلو کي په فتنه او ناروا د اخته کېدلو امكان سته .او دغه راز په سينګار ځايونو

کي يا هغه ښځي وي چي د اسالم په احكامو پابندي نه وي يا نارينه کار پكښي
کوي چي هغو ته د ښځي د ورېښتانو ښكاره کول حرام دي.

دغرره راز د سررينګار ځرراى پرره هكلرره د شرربكة االسررالمية د مركررز الفترروى د

1424هر کال د جمادي الثاني (څلورمي خور) په يوه فتوا کي چري پره المكتبرة
الشاملة کي راغلې ده داسي وايي:

د سينګار ځي په پرانيستلو کري کروم حررج نسرته ،خرو پره دې شررر چري د

شرعي ضوابطو سره سم کار وکړي او له حرامو او منع سوو کارونو څخه خالي
وي ،پرره دې ډول .1 :د سررينګارځاى کررارکوونکى برره مسررلمانه ښررځه وي.2 .

سينګارځاى به متبرجري (د ښركال د ځرايونو څرګنردوونکي ،آزادي ښرځي) نره
سينګاروي ،ځكه چي دا د هغو سره پر معصيت باندي مرسته ده او الله تعرالى

فرمايي:
َ
َ
َ
َ َّ َ َٰ َ َ َ َ ُ ْ َ
َََ َُ ْ َ
ن﴾ [المائدةۡ .]2 :
اونواۡلَعۡٱ ِۡلث ِۡمۡ َۡوٱل ُعد َو َٰ ِۡ
ىۖۡوَلۡتع
َبۡ ۡوٱتلقو ۡ
اونواۡلَعۡٱل ِ ِۡ
﴿وتع

ژباړه« :كوم كارونه چي د نېكۍ او تقوا دي په هغو كي يو له بله مرسته وكړئ او

د ګناه او تېري په چارو كي د چا مالتړ مه كوئ».

د سيګاروونکي په کار کي به حرام کار شرامل نره وي ،لكره دا چري د ښرځي

ورېښتان داسي جوړ او لنډ کړي چي د کافرو يا فاجرو ښځو يا د نارينه وو سره
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يې مشابهت او ورته والى وسي .يا يې ورځي جروړي کرړي ،ځكره چري رسرول

الله ج پر ورځي جوړوونکي او پر هغي ښځي چي د بلي ښځي ورځي جوړوي
لعنت ويلى دى .يا د ښځي عورت ته وګروري يرا الس پره ووهري .او د ښرځي

عورت ښځئ تره لره نامره څخره ترر زنګنرو پروري دى .يرا دا چري د سرر سرپين

ورېښتان يې په تور رنګ ور رنګ کړي.
په بې حیا آرایشګرو ځان سینګارول:

پره سرينګار ځرايونو کرري چري کرومي آرايشرګري ښررځي کرار کروي او ښررځي

جوړوي او سينګاروي زياتي يې بې لمانځه او لش مخري ،آزادي او د خرداى او
رسول له احكامو څخه بې خبري او ياغياني وي .دا داسي ښځي وي چي مېړه
له دوى څخه او دوى له مېړه څخه بېزاره وي او باالخره يې دغره کارونره پسري

را اخيستي وي .دوى نوري ښځي جوړوي ،خو پخپله دوى خپل ځانونه خپلرو
مړونو ته هيش نه جوړوي ،نو آيا يوه سترمينه او حياناکره ښرځه پره دغسري برې

حيا او ګنهكارو ښځو خپل ځانونه جوړوي؟ نه! هيڅكله نه! دغسي پراکخورې
او باعفتي ښځي د دغسي ناولو ښځو السونه هيش وخت ځان ته نه پرېږدي.

په نارینه سینګار كوونکو ځان جوړول حرام كار دى:
که په سينګار ځاى کي کار کوونکى نارينه وي يا پره دغسري ځراى کري کروم
ناينه د وظيفې له مخي وزي ننروزي ،نرو پره دغسري ځراى کري د ښرځي د ځران
جوړولو د حراموالي او پر هغې باندي د خداى د لعنت د اورېدو څه شبهه پاته

کيږي؟

په دغسي ځايونو کي په ناولو ،بې حيا او ګنهكارو بدنامو ښځو يا په نارينره

وو ځان جوړول پاکي او مسلماني ښرځي تره هريش مناسرب کرار نره دى ،بلكري

ښځه په کور کي چي څه کېداى سي ،په هغو بايد ځان سينګار او تيار کړي .پره

دې کي د هغې د دنيا او آخرت ښېګڼه او کاميابي ده.
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سینګار ځایونه او نوي ساینسي څېړني:
اوسررمهالو سررينګار ځررايونو ترره د ښررځو تلررل او د اسررالم او وطررن د دښررمنو

لوېديځوالو نوى رامنځ ته کړى فيشن غوره کول او د سينګارکوونکو لخوا ډول

ډول مضر او د روا والي او نه روا والي له مخي معلوم او نامعلوم کېمياوي مواد

استعمالول د مخ ،جسم او ورېښتانو فطري او طبيعري ښركال لره منځره وړي او
ډېر نور تاوانونه هم ځني رامنځ ته کيږي .په دې لرړ کري د قراهرې د روغتيرايي

کالل پروفيسر ډاکټر عبدالمنعم ليكنه ډېره فکر پاروونکې ده ،هغه ليكي:

«سينګارځايونو ته تلل او د سر د ورېښتانو ډول ډول جروړول او د اروپرايي

ښځو په پېښو د فېشرن ډول ډول رنګونره پره وهرل ،د هغرو دصرافولو او اړولرو

رااړولو لپاره بېلي بېلي غير فطري طريقې په کرار اچرول ورېښرتانو تره ډېرر سرتر

ترراوان لررري .لرره دغسرري چررارو څخرره ورېښررتان ژر ترروييږي او د هغررو بېخونرره
کمزوري کيږي .دغه راز د ورېښتانو جوړولو ماشين استعمالول او په ورېښتانو
ډول ډول کېمياوي دواوي وهل ورېښتانو ته سخت تاوان رسوي او ښځي بايد

له دغسي زيب او زينت څخه په کلكه ډډه وکړي».

زموږ ډېرو خوندو ته دا هيش معلومه نه ده چي د هغو د سر د ورېښتانو چپه

او راسته اړول څونه تاوانونه لري؟ د سرر د ورېښرتانو د هراخوا دې خروا اړولرو

پايله دا کيږي چي د هغو پر ريښرو زور راځري او د وينري هغره ځرانګړى مقردار
چي بايد ورېښتانو تره ورسريږي ،نره ور رسريږي .چري لره املره يرې د ورېښرتانو
بېخونه کمزوري کيږي .او نتيجه يې دا کيږي چي د آرايش ځايونو په صالونونو

کي د سينګار د ډول ډول چارو په تر سره کولو سره ښځه د څه مهال لپراره پره
ظاهره ډېره ښكلې ايسي ،خو وروسرته چري د سرينګار د دغرو چرارو اثررات لره

منځه ځري ،نرو بيرا پنځره ويشرت کلنره ځوانره ښرځه کره پنځروس کلنره نره وي،

څلوېښت کلنه خو هرو مرو ايسي او د دې ګناه اغېزه دا وي چي د مېرړه پره زړه

کي د ميني او محبت پرځاى کرکه او نفرت ورڅخه پيدا سي.
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سینګار ځایونه له ډول ډول خطرونو ډك دي (برتانوي څېړنه):
لكه څنګه چي په ښځو کي د ښكال شوق زياتيږي همدغسي پر تجارتي

بنسټونو والړو ،د سينګار د مراکزو کار وبار هم پرمختګ کوي .ورځ په ورځ
نوي سينګار ځايونه د نوو نوو سامانونو او د سينګار د توکو سره را وزي ،او

ډېر نارينه او ښځي په دې کار بوختي دي.

اوس د برتررانيې د جلرردي نرراروغيو دوو مرراهرو ډاکټرانررو بررروس پرروالک او

مارک ولكسن په خپل يوه رپوټ کي څرګنده کړې ده چي د نرسانو او په بېكريو

(کلچه پزيو) کي د کارکوونکو غوندي په سينګارځايونو کي کرار کروونکي او د

وېښتانو جوړوونکي هم د جلد د پاړسوب يا التهاب دخطره سره مخرامخ دي.
دغه شكايت د آرايشګر پر الس سربېره د هغره د بردن پره هرره هغره برخره کري

کېداى سي چي د کار په دوران کي کېمياوي مواد پوري نښلي.

د ورېښتانو جوړوونکو په السونو کري جلردي التهراب پره ظراهره دوه الملره

لري :زياتره په ورېښتانو له الس وهلو څخه ،په السونو کي يو ډول سوى پيردا

کيږي او پر پوست باندي د کېمياوي مرکباتو له لګېدو څخه حساسريت رامرنځ

ته کيږي .ښايي دغه کېمياوي مواد د ورېښتانو د پرېوللو لپاره استعمال سري يرا

د ورېښتانو په نوي انداز د جوړولو يا د سپينو ورېښتانو د رنګولو لپاره وي.

د سينګار په مرکزونو کي کار کول هغو کسانو ته ډېر نامناسرب دى چري لره

کوچني والي د يو ډول دانو يا بل ډول حساسيت په ناروغي اخته سوى وي .که
دغسي څوک د سينګار په مرکز کي د خپل کار په بهير کي د پوست د پاړسوب

په ناروغي اخته سي ،نو له دې ناروغۍ څخه د ژغورني امكانات ډېرر کرم دي.

البته د چا پوست چي لږ پړسېدلى وي او بيا په السونو شامپو او نرور کېميراوي
مواد ونه وهي ،نو کېداى سي چي د حساسيت له دغي ناروغۍ څخه وژغرورل

سي.

سینګار ځاى او د سرطان ناروغي:
ډاکټر رت آرم او ډاکټر فرينک موروي وايي چي هغه کسان چي په سرينګار

ځاى کي کار کوي ،په هغو کي لس برابره دا امكان سته چي د سږو په سررطان
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اخته سي .او عموما له دغي ناروغۍ څخه د دوى مرګ وي .دغره څرګندونره د

کاليفرونيا درو ډاکټرانو د 1975ع .کال په جوالى کرې ده .دغه څېړنه يروازي
د يوې سيمي د حسن او ښكال پر ماهرينو سوې ده .ساينس پوهران وايري چري

له دې څخه په ټول هيواد کي په دغه سبب د دغي ناروغۍ اندازه لګېداى سي.

که پر ورېښتانو باندي د استعمالوونکو رنګونو څېړنه وسري ،نرو معلومره بره

سي چي دغه ورېښتان هم د سرطان د پيدا کولو وړتيا لرري .سروال دا دى چري
دغه کېمياوي ماده د سرږو پرر ځراى د جلرد سررطان ولري نره پيردا کروي .د دې

پوښتني جواب تر اوسه د چا سره نسته .خو دونره معلروميږي چري پره سرينګار
ځايونو کي کار کروونکي ټولره ورځ پره کكرړ چاپېريرال کري اوسري او ورسرره د
داسي توکو سره سرروکار لرري چري کېرداى سري پره يرو ډول ال نره يرو ډول دي

سرررطان پيرردا کرروونکي وي .يررا داسرري معلرروميږي چرري دغرره ټررول عناصررر پرره

مجموعي توګه سرطان پيدا کوونکي وي .پر ورېښرتانو بانردي اسرتعمالېدونکي

عناصر وته «ايروسول» وايي او هر وخت کېداى سي چي السونه په دغره مراده
کكړ سي او چي ټول عمر دغه مواد استعمال سي نو دغه اغېرزې ځنري را مرنځ

ته کيږي .اړتيرا دې خبرري تره ده چري پره دې هكلره پرېكنرده او بشرپړه مطالعره

وسي .او رپوټ يې وړاندي سي ،خو ډېره ښه مشوره داده چي ښرځي دي هغره
شيان استعمال کړي چي په درملتونونو کي پيدا کيږي او د سرينګار هغره تروکي

دي نه رانيسي چي په نورو ځايونو کي خرڅيږي.
د سینګار د سامانونو ناوړي اغېزې

موږ په مخكنيو مخونو كي د سينګار په ځينو شيانو كي د سركوزي د غوړو

او نررورو مضرررو توكررو د اسررتعمال او د هغررو د ځينررو نررورو دنيرروي او اخررروي
اضرارو له امله د هغو ځيني بدګڼي بيان كړې .له لويره سرره پره خپلره آرايرش او

سينګار هم ډېري ناوړي پايلي لري.

د سينكار د شيانو كارول له ډېرو پخروا زمرانو څخره رواج لرري .د هرومر د

اوډيسي (ستري حماسي منظومې) د «پِنِي لوو» په نامه د پاك لمني خو ډېرري
ښكلي ښځي چي د اوليس مېرمن او د تلماك مور ده د سرينګار پره ذكرر كري د
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هغې د باړخو ګانو د سينګار لپاره د يو ډول غوړيو ،چي وايي د زيترون غروړي
وه يادونه سوې ده .د مصر ښايستې ملكې كلوپاترا هم د سينګار لپاره د زيترون

غوړي په مخ وهل .له دې څخه څرګنديږي چي لره ډېررو پخروا مهرالونو څخره
ځيني ښكال بخښونكي توكي د ښځو د مخونو د ښكال لپاره كارېدل .د جزبيرل

په كيسه كي چي د تورات يوه برخه ده لولو چي هغه پر خپل مخ رن

وواهه ،د

سر ورېښتان يې سمبال كړل او له كړكۍ د باندي يې كتل .د فارسيانو نارينه وو

هم په باړخو ګانو سرخي وهل .د دوى يوه پاچرا چري اسټريرراجز نومېردى او د
 ۵89قبل الميالد په شاوخوا كي واكمن وو په خپلو سترګو رنګ واهه ،په مرخ
يرې سررخي او سرپېده وهرل او پرر سرر بره يرې مصرنوعي ورېښرتان ايښرروول .د
لرغوني روم ښځو به خپل ډېر وخت د خپلو څېرو پر سينګار تېراوه .دغه مهال
ميناكارۍ ډېر رواج درلود .او د پاچا مېرمنري د هغرې سرره ډېرره مينره درلروده.

اوس خو نو دادى موږ وينو چي زموږ د مهال ټولي ښځي په تېره زموږ موډرني
او دفترونو او بهرنيو موسسو ته تلونكي ښځي خپل ډېر قېمتي وخرت پرر ځران

جوړولو تېروي او داسي ډول ډول شيان پر مخونو وهي چي هم ممكرن مرردار
وي او هم يې د مخونو طبيعې او خداى وركړې ښكال خرابره كرړي او براالخره

يې په ډول ډول جلدي ناروغيو اخته كړي.

د ځان جوړولو دغه دود سره د دې چي د زرګونو كلونو راهيسري روان دى،

په هيش ګون ښه كار نه دى جوت سوى .په نژدې تېرو سروو مهرالونو كري چري
كومي ښځي د خپل حسرن او جمرال لره املره مشرهوري سروي دي او د خلكرو
زړونه يې وړل هغو پر خپلو مخونو سرخۍ ،سپېدې ،پوډر يا كوم برل رنرګ نره

واهه.

سرخۍ او پوډر د پوست هغه مسرامات بنردوي كروم چري د هغرو پرانيسرتي

پرېښوول د جلد د روغتيا لپراره ډېرر اړيرن دي .او لكره چري پروهيږو روغتيرا او

ښكال يو له بله الزم او ملزوم دي .نو ټول هغه كسان په تېره زموږ خوندي چي
د خپلي ښكال قدر كوي بايرد دغره صرابونونه ،لبسريرين ،سررخۍ او سرپېدې او
ډول ډول پوډرونه او د سرر او مرخ كريمونره او داسري نرور د سرينګار سرامانونه

هيش نه كړي استعمال .يو نامتو ډاكټر وايي« :ما ډېر ناروعان ليدلي دي چي پر
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مخونررو يررې د بررازارونو د خرڅېرردونكو پرروډرو او پررر كېميرراوي توكررو مشررتمل

كاسمټي

سامانونو د وهلو له امله توري لكې او دانې څرګندي سوي وي».

دغه راز نوو ځوانانو او پېغلو ته د جلدي ناروغيو د ماهرانو مشوره داده چي

هغوى هيش مي

او (سينګار) ونه كړي .خو دا ددې معنرا نره لرري چري دوى

دي د خپررل پوسررت د نرررم او روغ سرراتلو لپرراره هرريش ډول غرروړ يرراكريم نرره
استعمالوي .ځكه چي په كم عمررۍ كري پوسرت د نراوړو اغېرزو سرره مخرامخ

كيږي .نو كره د دغسري كسرانو څېرره د دغسري اغېرزو څخره متراثره سروې وي

هغرروى بايررد د خپررل جلررد د صررفايى ،نرمررۍ او ښرركال لپرراره د زيتررون غرروړي

استعمال كړي.

پر غير روغتيايي شيانو مشتمل كاسمټيكس كه څه هم د اوس لپاره پرتاسي

بد نه دي لګېدلي خو امكان لري چي په راتلونكې كي ستاسي پر جلد بده اغېزه

وكړي.

دغه راز د مخ ځيني هغه كريمونه او لوشنونه چي كېمياوي توكي پره ګرډ وي

ستاسي جلد سمدستي هرومرو صافوي او ښركلى كروي .خرو دا هرم ممكنره ده
چي پر پوست باندي د دغسي كريمو نو په وهلو سره د پوست طبيعي غوړزګي

له منځره يوسري او وروسرته وروسرته ستاسري پوسرت د وچري څرمنري غونردي

وايسي.

د سينګار سامان جوړولو ځينري كمپنرۍ پره خپلرو مصرنوعاتو كري د طبيعري

نباتاتو توكي لكه شات ،د زيتون غوړي ،ګنى ،نكريزي ،كاكاو ،د بادامو غوړي،
د لېمبررو او سررنګترې ارغ او داسرري نررور شرراملوي .البترره د دغسرري كاسمټيكسررو

استعمالول د هر چا لپاره ګټور او د هر پوست سره مواف دي.
نوكله چي د كاسمټي

سامان رانيسئ لېبلونه يې په ډېر پام سره لولئ كره پرر

هغو باندي د طبيعي بوټ و او توكو نومونه ليكلي وه او كمپنۍ هرم كومره معتبرره
كمنۍ وه رانيسئ يې كه نه تر تېرېږئ.

لب سرین او نوي ساینسي څېړني

آيا ښځي خبري دي چي کوم لب سرينونه چي دوى پر شونډانو وهي له څره

شري څخره جروړ سروي دي؟ داخرو پرېررږده چري پره ځينرو لرب سررينونو کرري د
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سرکوزي غروړي اسرتعمال سروي دي ،نرور ټرول لره داسري ډول ډول کېميراوي
موادو څخه جوړ سوي دي چي شونډانو ته خو تاون رسوي چي رسروي او کره
په خوله ننوزي او تېر سي روغتيا ته هم په جدي توګه ضررناک تماميږي.او ان

د ځينو طب پوهانو د څېړنو له مخي سرطان زېږوونکي هم دي.

لب سرين معموالً له تېزابو ،نباتي غوړيو ،صابون ،کسټرآيل ،د پټروليمو لره

يو ډول مومرو ،خوشربويل ،غرذا سراتونکو کېميراوي مروادو ،د کبرانو لره ځينرو
اجزاوو ،نارنجي اسيدو او رنګونو څخه جوړوي ،نرو تاسري فکرر وکرړئ چري د
بدن پر داسي حساس او نرازک ځراى لكره شرونډانو بانردي د دغسري کېميراوي

اجزاوو پرله پسې وهل به باالخره څه نتيجه ولري؟

يوه بله د پام وړ خبره داده چي په ځينرو لرب سررينونو او د نوکرانو پره رنرګ

الكحول هم ګدوي .په داسي حال کي چري د الكحولرو پره حرامروالي کري هريش

ش

او شبهه نسته .د «عوور ىوى اسوالمى ګنواوى او ايوا ساينسوى ت ي وا »

نومي کتاب ليكوال محمد برن اخترر ليكري چري د لرب سررين پره حرامروالي او
ناپاک والي کي هيش ش

مه کروئ ،ځكره چري پره هغرو کري د خنزيرر غروړي،

الكحول او نور نجس مواد ګډوي.

د جان پرنس په نامه يو اروپايي څېړونکى وايي چي اروپايي ښځي سررخي

پوډر او لب سرين خرورا ډېرر اسرتعمالوي .لره دې املره اوس روغتيرا پرالونوکو

جوته کړې ده چي د لب سرينو له استعمالولو څخه به پر راتلونکي نسل باندي
ناوړي اغېزي لوېږي .يوې بلي څېرونکي مسز مي کروکوډيل چي د برتانيې د

«نيشنل ايسوسيشن فار هيلت» مشره ده اندېښنه څرګندوي چي په لرب سررينو
کي شامل کېمياوي اجزا په بدن کي د مرغړيو د پيدا کېدو المل کيږي.

دغه راز يوې برتانوۍ جريدې «نيو آيرډيا» د 1983ع .کرال پره يروه ګڼره کري

ويلي دي چي د څېړونکو تر پرلره پسرې څېړنرو وروسرته څرګنرده سروه چري پرر

شونډانو باندي د لب سرين لره وهلرو څخره پره معرده کري کررار کررار سررطاني

مرغړي پيدا کيږي چي په نتيجره کري يرې هغره ښرځي چري لرب سررين وهري د

ګېډي په سرطان اخته کيږي.
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روڼ اندې او په معنوي پسول ښکلې ښځه سینګار ته اړتیا نه لري

په ښځو كي ډېر فرق سته .هغه ښځي چي ښوونځى او پروهنځى يرې ويلرى

وي يا يې په كور كي د ځاني مطالعې لره الري لير

لوسرت زده كرړى او خپرل

شخصيت يې په مطالعه او خپل زيار د علم او پوهي په ترر السره كولرو د يروې

رشتيني مسلماني او افغاني په صفت جوړ كړى وي او په اند او ژونرد كري يرې
رڼا او ځال را غلې وي هغو ته خپل دغه لي

لوست ،علرم او پوهره او معنروي

ښكال هر څه وي .هغو د ټولني د منفي او ناسمو دودونو څخه ځانونه ژغورلي

وي ،نه دغسي دودونو ته څه ارزښت وركوي او نه يې په نه ترر سرره كولرو كري

څه شرم او د چا د څره ويلرو او پېغرور پرروا كروي ،بلكري هرر څره چري كروي د

اسالمي اصولو او خپلي ټولني په وړاندي د مسؤوليت په احساس يې كوي.

اوسنۍ متمدنه ،روڼ اندې او باسليقه مسرلمانه ښرځه پروهيږي چري د پرردو

هيوادونو پر ډېر بيرو ټوكرانرو او د هغرو پرر جوړولرو پيسرې وركرول هرم د خپرل
هيواد د اقتصاد سره جفا ده او هم د خپلي كورنۍ د ګټي وټي برې ځايره لګرول
او خپل كور او په تېره د كور مشر د ستونزو سرره مخرامخ كرول دي.پره معنروي

سينګار پسوللې ښځه پوهيږي چي د آرايش پر ډول ډول موادو پيسې وركول او
د هغو په مخ وهل هم د دې د كورنۍ ګټي تره تراوان دى او هرم د دې صرحت

ته .دغسي ښځو په رشتيا درك كړې ده چي د وخت هره شېربه چي پر بې ګټري
كارونو تېريږي نه بيا را ګرځېدونكې ده او نه جبيره كېدونكې .نرو هغروى خپرل
قېمتي وخت پر دې نره تېررروي چري پره ډول ډول ډېرر بيرو برېښرندوكو كراليو

اغوستلو او غليا سينګار كولو لره ځانره نانځكره جروړه كرړي او د هروس برازو

وګړو سترګو ته يې عرضه كړي .هغه پوهيږي چي په دې كار تر بوختېدو خرو د
خپررل كررور كررار او د هغرره د لوښررو او اثرراثيو اوډل او سررمبالول يررا د قرررآن كررريم
تالوت يا د كتاب مطالعه او ديني او علمي معلومات ترالسه كول يا څره ليكرل

يا بل ټولنيز يا وټه ييز كار ډېرر ښره دى .رشرتيا داده چري دغسري ښرځي څره د
حقارت عقده هم نه لري او ښه ژوند يې په ساده ګي او پاكي كي موندلى وي.
خو د دې په خالف ناپوهي ،نالوستي او چادياني ښځي يا په اصرطالح لوسرتي

متجررددي ،لوېررديځ خوښرري او لرره ديررن او اسررالمه بېررزاري (باسرروادې خررو بررې
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شعوره) ښځي له هغه ځايه چي په ځانو كي معنوي ښكال او پانګه نره وينري او

له علم او پوهي څخه بې برخي دي يا يې ښوونځى او پوهنځى په يو ډول يا د
واسطې او اعتبار په زور لوستى وي خو اوس د باسوادۍ له نامره او د شرهادت
نامې پرته بل څه په سينه كي نه لري نو دغسي ښځي د پوهو او اليقو ښځو پره

وړاندي د حقارت احساس كروي او براالخره خپلره دغره نيمګړتيرا او عيرب پره
مادي ښكال ،ډول او سينګار او زر او زېورو پټوي .دا نرو بيرا د دغسري ښرځو د
پلرونو او يا مړونو په اقتصاد پوري هم اړه لري .كه لره دې پلروه څره شرتمنه وه
بيا نو دا د ناز مېرمن او په اصطالح د لوى كور ښځه له ځانره د زرو او طرالوو

ويترين يا مجسمه جوړوي او دونره رنګونره پره مرخ مروږي چري تره بره وايري د
سركس يا كومي كومېډي ډرامي لوبغاړي خپل ځا ن مكيراژ كرړى دى .دغررسي
بې علمي او ناپوهي خوار كياني غرواړي پره دې ډول خپرل برې ارزښرته او برې

خاصيته او بې شخصيته وجود چي هريش معنرا او بيره نره لرري او مرازي ډوډۍ

خورې باله سي د پالر يا مېرړه د پرانګي پره زور او د زرګرانرو د هنرر ،د بهرنيرو
كمپنيو د صنعت او د خياطانو د زيار او زحمت په بركت د معنوي ښكلو سرره

سم او برا بر وايسوي او ان كله نا كله ال هغو ته پره پوسرخند ووايري چري« :يُرو

خوري ستا د شيانو موډ خو او س ختم سوى دى؟!».

البته دغسي ښځي دا هم هيڅكله نه غرواړي چري د دوى پره مجلسرونو كري

بېله د زرينانو ،كړو او بنګړو او فېشن او موډو او كله كله پر هندي فلمونرو او د
هغو د هلكانو په باب له تبصرو پرته د بل څه په تېره د اسالم ،وطن ،ټولني يرا

د علم او پوهي خبرره را منځتره سري .خرو كره كلره كلره دغسري خبرري پېښركي

رامنځته هم سي ووايي« :يُو خوري نن مآال دا د اوغانستان د آباتۍ او د خلګو
د خذمت او دا مكتب ،كتابونه ،نميشتې او سبكونه څره پره كرار دى؟ نرن پيسره
پيدا كه بس هر څه يې .نه وينې چي پالنى مالم چي پاكولته يرې ويلرې ده هغره

دى خررواركى زمررا د سررړي مررزدور دى او ماينرره يررې دغسرري خواربوشرركې ده او

څنګه چي د موډ سره سم كالي او د آرايش سم شيان نه لري د شرمه ودونو تره
نه سي تلالى».
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هو! دا موډونره او فېشرن او پره مصرنوعي تجملري توكرو پسرولل د نامتمردنو

ټولنو د ښځو ال څه چي د ځينو نارينه وو مر

ګرځېدلى دى .كه څه هم دا يو

تريخ حقيقت دى ،خو حقيقت دى چي زموږ هيواد پره نرړۍ كري يرو وروسرته

پاته هيواد دى .تاسي وګورئ چي زمروږ د دې وروسرته پاتره هيرواد ځوانران ان
ځيني شي

پوشه او ځوان طبيعته زاړه د موډ او فېشن په سيالي كي د امريكا تر

ځوانانو نه دي وړاندي سوي؟ له بده مرغه دا يو ترريخ خرو منلرى حقيقرت دى

چي د وروسته پاتو ټولنو د دښمنانو او لوټوونكو د نرامرئي چلونرو او د مروډ او
فېشن د تبليغونو له امله د لوكس پالني او تجمل خوښوني ناروغي د دې ټولنرو

يرروه څانګړنرره ګرځېرردلې ده .تاسرري وګررورئ پرره افريقررايي او آسرريايي نجونررو او

هلكررانو كرري دونرره ډېررر او داسرري وړانرردي تللرري موډكيرران ،سررينګار خوښرري او

فېشنيان سته چي اروپايان او امريكا يران يرې پېښرې ال منرې كره وكرړي .پره دې
هكله نور څه ووايم؟ بس دونه به ووايم چي دا موږ ته ډېر د شرم ځاى دى.

د سینګار د شیانو استعمال له شرعي او اقتصادي پلوه

نن مهال په نړۍ كي اقتصادي جنرګ روان دى .اوسرمهال د سرترو صرنعتي

هيوادونررو طرراغوتي ځواكونررو او ملټررري نېشررنل كمپنيررو د ګلوباليزېشررن او آزاد
تجارت او معيشت په نامه د يوه نوي ښكېالكي او نيواكي نظام دسيسه پره الر
اچررولې ده .دغرره هررر څرره دسررايس چرري د نررړۍ د سررترو قرردرتونو او د هغررو د
انډيواالنو او ګوډاګيانو لخوا د مسلمانانو او وروسته پاتو ولسونو په وړاندي په

الر اچول سوي دي دا د هغرو د شرتمنيو د لوټولرو او چورولرو او د هغرو د برې
ځواكه كولو ،خوارولو او د هرري اسرالمي ټرولني د هرر فررد د ژوندانره پره ډول
ډول بخولو اخته كولو او باالخره د ټولو د مريري كولرو لپراره دي څروك زمروږ

شته وړي د اسرايلو په ګټه يې په كار اچوي څوك يې د خپلو هيوادونو ،پوځي

ځواكونو ،دين او فرهنګ د ځواكمنتيا او د خپلو خلكو د ال شرتمنۍ او د هغرو
د ژوندانه د السمون او داسي نورو چارو د پرمختيا لپاره په كرار اچروي څروك

زموږ شته پخپله زموږ پر ضد او زموږ د خوارولو لپاره كاروي .په دې لړ كي د

اسالم دښمنانو زموږ څخه د پيسو لوټولو لپاره يو چل دا په الر اچولى دى چي
زښت زيات مضر او نا اړين شيان يې زموږ د ژوندانه ضرورت جوړ كړي دي.
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داسي بېخي ډېر جعلي ،زموږ دين ،روغتيا او اقتصاد تره مضرر شريان دي چري

زموږ مادي پال ،سراښ او بې بصيرته سوداګر يې د بهرنيو كمپنيو سره د جوړ

جاړي په پايله كي راوړي او زموږ د بېوزلي هيواد په مليونونو پيسې پر وركوي.
په داسي حال كي چي زموږ هيش نه دي په كار او موږ كوالى سو بېله هغرو هرم

خپل ژوندانه ته په عادي او سمه توګه ادامه وركړو .موږ مسلمانان يو .مروږ تره
اسالمي شريعت په مختصر سامان د ژوند كولو الرښوونه كرړې ده .رسرول ج

به بي بي عايشېل ته ويل« :اى عايشې! كه ته غواړې چي په آخرت كي زما
سره يوځاى سې ،نو تا ته د دنيوي ژوندانه د تېرولو لپراره دونره لرږ او مختصرر

سامان په كار دى لكه مسافر چي يې د ځان سره وړي .د شتمنو سره مره اوسره

او تر څو چي دي كاليو ته پينه نه وي وركړې زاړه يې مه بوله».

وګورئ د رسرول اللره ج پره دې وينرا كري څونره لروى حكمرت او نصريحت

نغښتى دى .كه موږ د لوېديزو هيوادونو دغه په ظاهره ضروري خو له اصله بي
ضرورته زيات شيان رانيسو يا به حرامو ته اړكيږو يرا پرور تره .نرن مهرال زمروږ

ځيني ځوانان او نجوني د لوېديزو هيوادونو د ړانده تقليد او د هغو د ډول ډول
سامانونو د رانيولو دونه شوقيان سوي دي او دونه يې خرڅونه زيات سوي دي
چي د كورنۍ ګټه يې هر څونه وي نه يې بسيږي او تل اړ او ترر پورونرو النردي

وي .دغسي وګړي تل په څرګنده خوشراله خرو پره زړونرو خوابردي او پرېشرانه

وي .ګټه يې برابرره او كرافي وي خرو ګرذاره يرې بيرا هرم سرخته وي او ترل پره
فكرونو او چورتونو كي ډوب وي .دا خو ال پرېږده ځيني دغسي نجوني چري د
مړونو كورونو ته والړي سي څنګه چي پره درنرو خرڅونرو آموختره سروي وي،
مړونه چي يې هر څه ګټري ټرولي د مروډ او فېشرن پرر نرا اړينرو شريانو او كراليو

باندي وركوي .چي له دې امله د ډېرو دغسي نوو واده سوو تر منځ شرخړي او
جنجالونه رامنځته سوي او پاى په طالق منجر سوي دي.

نو څنګه چي د دغو شيانو توليردوونكي يهرود او نرور كفرار د مسرلمانانو پرر

ضد پياوړي كوي ،نو د مسلمانانو لخوا د دې شيانو راوړل او رانيول لويره ګنراه

او د مسلمانانو سره ستر ظلم دى .لوى څښتن فرمايي:
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َ َّ َ َٰ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
َََ َُ ْ ََ
َ ُ َ َٰ َ َّ ُ ْ َّ َ َّ َّ
ّللۡ
ّللۖ ۡإِن ۡٱ َۡ
وا ۡٱ ۡ
ن ۡ ۡوٱتق ۡ
اونوا ۡلَع ۡٱ ِۡلث ِۡم ۡ ۡوٱلعدو ِۡ
ىۖ ۡوَل ۡتع
َب ۡ ۡوٱتلقو ۡ
اونوا ۡلَع ۡٱل ِ ِۡ
﴿وتع
َ ُ َ
ابۡ[ ﴾٢المائدةۡ .]2 :
ِيدۡٱلعِق ِۡ
شد
« كوم كارونه چي د نېكۍ او تقوا دي په هغو كي يو له بله مرسته وكړئ او د ګناه

او تېري په چارو كي د چا مالتړ مه كوئ .له لوى څښتن څخه وبېرېږي ،ځكه چي د

هغه نيونه ډېره سخته ده».

د اوسمهال په شرايطو كي ښايي د يهودو او نصراراوو د هريش شري رانيرول

جايز نه وي .كېداى سي دغسي د اړتياوړ شيان له اسالمي هيوادونو څخه برابر

او رانيول سي .په دې هكله زموږ مشرو علماوو ډېر پخوا ال څونه پر ځاى نظر

وركاوه .له حضرت موالنا اشرف علي تهانوي /څخه چا پوښتنه وكړه چي د
هندو له دكان څخه خوږې او داسي نور رانيول جرايز دي كره څنګره؟ هغره پره

جواب كي ورته وليكل« :كه په څرګنده كوم نجاسرت نره وي رانيرول يرې جرايز
دي ،خو كه دغه شيان له خپل مسلمان ورور څخه رانيسرې او ګټره ورورسروې

نو دا ډېره ښه ده» .وګورئ امداد الفتاٰوى 1۴1 /3مخ.

په دې هكله په كويټ كي خپرېدونكي عربي اوونيزي «المجتمع» د

2002ع .كال د مى پر 2۵مه د اسالمي نړۍ د نامتو ستر عالم ډاكټر يوسف
قرضاوي وينا هم خپره كړې ده .هغه په دې وينا كي په زغرده ويلي دي چي د

يهودو لخوا د جوړو سوو درملو او نورو شيانو رانيول جايز نه دي.كه بېخي

ډېره اړتياوي نو د «الرضورة قتدربقدرالرضورة» «يعني د هر هغه كار كول يا
پرېښوول چي د اړتيا له مخي رخصت باله سي نو رخصت يا جواز يې د اړتيا
په كچه وي او تر هغه زيات جواز نه لري» .د قاعدې له مخي دي دغسي شيان
هغه مهال له كفري هيوادونو څخه رانيول كيږي چي د اسالمي هيوادونو شيان

كفايت نه كوي.

د الهور د «آب حيات» مياشتيزي د 2002ع.كال د ستمبر په ګڼه كي ليكي:

«ډاكټر قرضاوي څرګنده كړې ده چي د نړۍ خوړني په دې نوي پېر كي پر موږ
فر

ده چي موږ د مسلمانو هيوادونو جوړو سوو شيانو ته كروم چري د ملټرري

نېشررنل كمپنيررو پرره خونړيررو منګولررو كرري ښرركېل دي ،ترررجيح وركررړو .زمرروږ د

اسالمي هيوادونو مصنوعاتو ته د دغو ملټري نېشنل كمپنيو لخوا جدي ستونزي
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او خطرې متوجه سوي دي» .د معلوماتو له مخري پرر ډاكټرر قرضراوي سرربېره
نورو ډېرو اسالمي عالمانو هم د دغو كمپنيو پر خالف فتواوي وركرړي دي او

په عربي هيوادونو كي د هغو پر مصنوعاتو بنديزونه او تحريمونه لګېدلي دي.

اوس به موږ د موډ او فېشن او داسي نورو څرو داسري شريانو مثالونره راوړو

چي زموږ اقتصاد ته پر تاوان سر بېره كېداى سي زموږ دين ،فرهنګ او آخرت

ته هم تاوان ورسوي .موږ درېشۍ ،نكټايي ،كاسمټيكس او داسي نرورو تره څره
اړتيا لرو؟ آيا دا د پردي كفري فرهنګ ښكارندي نه دي؟ آيا دا زموږ د اسالمي

افغاني فرهنګ مخالف توكي نه دي؟ آيا موږ له دې توكرو پرتره خپرل ژونرد تره
ادامه نه سو وركوالى؟ د لوېديز فرهنګ او فېشن د پيروۍ او تقليرد لره املره د

ډېرو نورو سترو فسادونو او ورانيو تر څنګ زموږ د مسلمانو او پښتنو ښځو دا

حال سو چي لره كورونرو لرش مخونره او سررتور سررونه راوزي ،پره موټرونرو او

دفترونو كي د افغانانو او بهرنيانو سره يوازي ناستي وي .ډول ډول عطرونه يې
وهلي وي .زموختره سرينګارونه يرې كرړي وي ،ډول ډول غيرر اسرالمي او غيرر
افغاني لباسونه اغوندي .ان ډېري مصنوعي پالسټيكي ورېښتان پر سرونو ږدي

او…

په دې باب د شرعي د احكامو په هكله بايد ووايو چي د حجاب خبرره خرو

اوس د اسالمي عالمانو په وعظونو او كتابونو كي د لوى څښرتنأ د كرالم او

د هغه د ستر پېغمبر ج د احاديثو په استناد دونه څرګنده سروې او تبليرد سروې
ده چي اوس هر څوك او هره ښځه په خبره ده او په پوهيږي .دلته په دې هكله

څه ويلو ته اړتيا نره ليردل كيرږي .خرو بهرنيرو كفرري هيوادونرو تره د مسرلماني
ښځي بېله محرمه تلل او هلته لش مخ ګرځېدل او د كفارو سره ناسته والړه ترر
اشدو اشده ګناه ده .رسول ج به ويل« :إ رّن ََل أُ َصافِ ُح النر َس َ
راء»( .النسرائي ،كتراب
ِ
البيعة ،بيعة النساء) (زه د ښځو سره په الس روغبړ نه كوم) .حضررت بري بري

عايشهل وايي :رسول ج هيش وخت د ښرځي الس تره الس نره دى وروړى
او د هغو سره به يې بيعت په خبررو كراوه .زمروږ پېغمبرر د ښرځو سرره د الس

روغبړ نه كاوه ،خو زموږ ښځه د كفارو سره د الس روغبړ ال څره چري ملكونرو

ته يې بې له محرمه سفرونه كوي.

122

زمونږ صحت او آخرت ته تاواني توکي

په موټر او دفتر كي د نارينه وو سره د ښرځي د تنهرا ناسرتي پره هكلره مرو د

رسول ج دې حديث ته پام را اړوم:
َ
َ ُ َّ
َع اب ِ َعب ٍ ِ
ِض اهلله َعنْه َام َأنهه َو ِم َ النهبِ هي َص هىل اهلله َع َل ْي ِه َو َو هل َم َ ق لَ« :ل َيل َون
ه
ْ ْ
اس َر َ
َ
َ
َ ٌُ
َ َ َ ُ َ َ َّ َ ٌ َّ َ َ َ َ َ َ ٌ َ َ َ َ ُ ٌ َ َ َ َ َ ُ َ َّ
اَّلل اكتُتب ُ
ت
ِ
رجل بِامرأ ٍة وَل تسا ِفرن امرأة ِإَل ومعها َمرم فقام رجل فقال :يا رسول ِ
َ َ
ِف َغز َوة َك َذا َو َك َذا َو َخ َر َجت ام َرأَِت َح َّ
اج ًة .قَ َال اذ َهب فَ ُ
ح َّج َم َع ام َرأتِك» (بخاري،
ِ
ِ
ِ
كتاب الجهاد ،باب من اكتتب ( )300۶حديث).

ژباړه :حضرت ابن عباسب له رسول ج څخه واورېدل چري :نارينره دي

د ښځي سره يوازي نه كښېني ،او ښځه دي بېله محرمه سفر نه كوي .دغه مهال
يو سړى والړ سو او ويې ويل :اى د لوى څښتن استازې! ما خپرل نروم پالنرۍ
غزا ته د تللو لپاره ليكلى دى او مېررمن مري حرل تره وتلرې ده .رسرول ج ورتره

وفرمايل :والړ سه د مېرمني سره دي حل وكړه.

د اسالمي احكامو له مخي ښځه حل ته ال بېله محرمه يوازي نه سي تلالى.

(له پورتني حديث څخه هم معلومه سوه) او سرفر يرې حررام او د رسرول ج د

الرښوونو مخالف كار باله سي ،نو د كفارو مل

سفر څنګه وي؟

ته به يرې تلرل او برې محرمره

د ښځو د ورېښتانو او ځینو نوروپه هکله ځیني احکام
د اسالم سپېڅلي دين د انسان ورېښرتانو تره د نارينره وي کره د ښرځي ډېرره

پاملرنه کړې ده .پره اسرالمي احكرامو کري ،پره تېرره د فقهري پره کترابونو کري د

ورېښررتانو د پرراکولو ،اصررالح کولررو ،ږمونځولررو ،مررنظم سرراتلو ،کوڅۍکولررو،
روزلو ،په غوړيو او خوشبويي وهلو په هكله ځانګړى الرښووني سته .صرحيح

حديث دى:
َ
َ
َ َ َ ُ َ
ُ
ل شع ٌر فليُك ِرمه»
َع ْ َأ ِب ه َر ْ َر َةَ :أ هن َرو َل اهللهِ َص هىل اهلله َع َل ْي ِه َو َو هل َم َق َال« :من َكن
(ابوداود ،باب في اصالح الشعر).

ژباړه :له حضرت ابو هريرهس څخه روايت دى چي رسول الله ج وفرمايل:

څوک چي ورېښتان لري ،نو د هغو دي په تنظيرف او ترزئين او غروړو وهلرو او

ږمونځولو اکرام ،ساتنه او پالنه وکړي.

په دې هكله پره دې کتراب کري د (ځران او څېررې سرمون او سمبالښرت تره

پاملرنه) تر سرلي

الندي هم څرګندوني سوي دي

دلته د ښځو د ورېښتانو او ځينو نورو په هكله ،ځينو څرګندونو او الرښرونو

ته ستاسي پام را اړوو.
د ورېښتانو رنګول:

که ورېښتان تور وي او سپين سوي نه وي يا يې رنګ داسي نه وي چي برد

ايسي ،نو په بل رنګ بدلون ورکول يا په داسي ډول رنګول چي د بهرنيو کافرو
ښځو د سر سره ورته والى پكښي را سي نو دا حرام دى .اما د سپينو ورېښرتانو

رنګول له تور رنګ پرته په بل رنګ سنت بالره سري او رسرول اللره ج يرې امرر
کړى دى ،خو په خالص تور رنګ د ورېښتانو رنګول هم حرام کار دى .رسول

الله ج فرمايلي دي:
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َّ َ َ َ ُ َ ر ُ ُ َّ َ
« َغ ر ُ
الس َواد» (مسند احمد) يعني سرپينو ورېښرتانو تره پره
ِّيوا الشيب وَل تقربوه
بل رنګ ورکولو بدلون ورکړئ ،خو تور رنګ مه ورنژدې کوئ.

دغه راز فرمايي:
َرُ َ َ َ
َّ َ
الس َواد» (مسلم) يعني دغه سپين ورېښرتان پره يروه
ِّيوا هذا بَِش ٍء َواجتَنِبُوا
«غ
بل رنګ بدل کړئ ،خو له تور رنګ ورکولو څخه ډډه وکړئ.

بل حديث دى:
َ ُ ُ َ ٌ َ ُ َ
ِ
َع ْ ا ْب ِ َع هب ٍ
آخ ِر
اس َق َالَ :ق َال َرو ل اهللهِ َص هىل اهلله َع َل ْيه َو َو هل َم« :يكون قوم َي ِضبون ِِف ِ
َ َ َ َ ُ َ َ َ َّ
َّ َ
َّ َ َ َ َ
اِئَة اْلَن ِة» (ابوداود او نسائي)
اص ِل اْلمامِ َل ي ِرُيون ر ِ
ان بِالسوا ِد كحو ِ
الزم ِ
ژباړه :حضرت ابن عباسب وايي چي رسول اللره ج وفرمايرل :بره آخرره

زمانه کي به داسي قوم وي چي په تور رنګ به خپل ورېښرتان د کروترو د ترورو

ججورو غوندي رنګوي ،دوى به د جنت بوى ،بوى نه کړي.

البته دغه حكم ښځي او نارينه دواړو ته دى .خرو کره د ترور رنرګ سرره برل

رنګ ګډ سي چي تور بخون وګرځري پرروا نره کروي .امرا د سرر پره ورېښرتانو د

داسي شي له وهلو څخه دي په کلكه ډډه وسي چي دکافرو ،زنا کارو او فراجرو
ښځو د سر سره يې ورته والى راسي .ځكه چي دا حرام دى( .المكتبة الشاملة،

د شيخ ابن عثيمين او شيخ فوزان فتواوي او نور).
د ښځو لخوا د مصنوعي ورېښتانو استعمالول:

د مصنوعي (جوړو سوو) ورېښرتانو د پرر سرر ايښروولو پره هكلره رسرول ج

فرمايي:
َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ
اشمة والمستو ِشمة» (رواه البخاري ومسلم)
اصلة والمستو ِصلة والو ِ
«لعن اَّلل الو ِ

يعني :د خداى لعنت دى پر هغره ښرځه بانردي چري د ورېښرتانو د لنرډو يرا

اوږدو ايسېدو لپاره د بل نارينه يا ښځي ورېښتان په خپلو ورېښتانو يا د بل چرا
په ورېښتانو پوري تړي .او پر هغه ښځه هم د خرداى لعنرت دى چري پره سرتنو
خالونه وهي يا د ستنو په ذريعه دغه كار د نورو ښځو پرر ځرانو ترر سرره كروي.

دغه راز په صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب وصل الشعر ( )۵932حديث

كي دي چي حضرت معاويهس د حل پر مهال پر منبر باندي د وعا په وخرت
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كي يوې اندازې ورېښتانو ته چي يوه ساتونكي (سرتېري) په الس كي نيولي وه

اشاره وكړه او ويې ويل چي ستاسي علما چيرري دي؟ مرا لره رسرول ج څخره

اورېدلي دي چي د زينت لپاره يې د دغسي ورېښتانو له استعمالولو څخره منرع
َّ َ َ َ
َ َ
َ َّ َ َ َ
ُُ
ني اَّتذ ه ِذهِ ن ِ َسراُهم» «اسررايل هلره
ِسا ِئيل ِح
كول او ويل يېِ « :إن َما هلكت َبنُو ِإ
هالك سول چي ښځو يې دغه ورېښتان په خپلو ورېښتانو پوري تړل».
د ښځي د ورېښتانو خریل:
ټول علما پر دې باندي يوه خوله دي چي ان پره حرل کري دي ال ښرځه چري

ځان له احرامه باسي د سر درېښتان نه خريي ،بلكي د ګروتي د يروه بنرد يرا څره

زيات په اندازه دي د سر د ورېښتانو څوکي لنډوي .په دې هكله د علماوو فتوا

ده:

و كر هلا حلقه بالكلية ،وحلهب بعض أهل العلم إل حرمة حللك ،ولذلك نبغي مل عمل

و هذا املجال أن حتلق للنساء شع ره ه بالكلية إن لرضورة ،المرض ونح حللك ،والذا ن
حتلقه هل ه عىل هيئة التشبه بالكا رات والفاجرات ،أو التشبه بالرجال ( .تاو الشبكة
انوالمية ،مرالز الفت

بإ اف د.عبداهلل الفقيه ،املكتبة الشاملة).

ښځي ته د سر د ورېښرتانو ګردسرره خريرل مكرروه دي او ځينري يرې حررام

بولي .نو کومي ښځي چي په سينګار ځايونو کي کار کوي هغو ته الزمه ده چي
بې له اړتيا د ښځو سرونه ونه خريي ،خو که د ناروغۍ او داسي برل څره لپراره

وي دا بيا بېله خبره ده ،همدا راز دي سيګاروونکي ښرځي د ښرځي سررونه پره

داسي ډول هم نه خريي چي د کافرو او فاجرو ښځو يا نارينه وو سره يې ورتره

والى او مشابهت راسي.

د ښځي د ورېښتانو لنډول:
د ښځي د ورېښتانو د لنډولو په هكله صحيح حكمونه په دې ډول دي:

 -1د ښځي بچه ګانه سر جوړول يا پره داسري ډول د سرر ورېښرتان کروچني
کول چي د نارينه وو او کافرو ښځو د سر سره مشرابهت او ورتره والرى
پكښي راځي جواز نه لري او حرام دى .د ښځي په خوښه وي کره يرې د
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مېړه په غوښتنه وي .د ښځو د نارينه وو سره د ورته والي يا د نارينه وو

د ښځو سره د ورته والي په هكله حديث دى:
ات ِمد النِّس ِ
اس َع النهبِي صد هىل اهلله َع َلي ِده وود هلم َأنهده َلعد املْت ََشدبه ِ
داء بِالر َج ِ
دال
ِّ َ
َ َ
ِّ َ
َع ْ ا ْب ِ َع هب ٍ ْ
ِّ
ْ َ
ْ َ َ َ
َواملْت ََش ِّب ِهنيَ ِم ْ الر َج ِ
ال بِالن َِّس ِاء( .دغه حديث بخاري او نورو روايت کړى دى).
ِّ

ژباړه :حضرت ابن عباسب وايي چي رسول اللره پرر هغرو ښرځو لعنرت

ووايه چي ځانونه د نارينه وو سره ورته کوي او همدا راز يې پر هغرو نارينره وو
لعنت ووايه چي ځانونه د ښځو سره مشابه کوي.

دغه راز فقهي حكم دى:
َق َ َع ْي َش ْع َر َر ْأ ِو َها َأثِ َم ْي َول ِعن َْي زَ ا َد ِو ا ْل َبزه ِاز ه ِة َوإِ ْن بِإِ ْحل ِن الزه ْو ِج ِألَنهه َن َطا َع َة ملَِ ْخل ٍق ِو
اْلَالِ ِقَ ،ول ِ َذا َحيرم ع ََىل الرج ِل َق ْ ِحل َيتِ ِهَ ،واملَْ ْعنَى املْؤَ ِّثر الت َهش ُّبه بِالر َج ِ
َم ْع ِص َي ِة ْ
ال ا هر( .د
ِّ
ْ
ه
ْ
ردالمحتار د  288 /5مخ پر حاشيه باندي درالمختار).
د کفارو سره د مشابهت او ورته والي په هكله رسول الله ج فرمايي:
ََ َ َ َ
« َمن تش َّبه بِقومٍ ف ُه َو ِمن ُهم» «دغه حديث احمد او ابروداود روايرت کرړي دي او
عالمه الباني صحيح بللى دى».
ژباړه :څوک چي ځان د يوه قوم سره ورته او مشابه کوي ،هغه له هغو څخه

دى.

دغه راز حضرت رسول اکرم ج فرمايي:
َ
انل َص َ
«لَي َس ِم َّنا َمن ت َ َش َّب َه ب َغِّينَا ََل ت َ َش َّب ُهوا باْلَ ُهو ِد َوَل ب َّ
ارى» «دغه حديث ترمذي
ِ
ِ
ِ ِ

روايت کړى دى او د هغه اسناد يې ضعيف بللي دي ،خو عالمه الباني په
السلسلة الصحيحة مختصرة او نورو کي ويلي دي چي دغه حديث د هغه د

شواهدو له مخي صحيح دى».

د حديث ژباړه :څوک چي له موږ پرته د نورو سره ځران مشرابه کرړي ،هغره

زموږ څخه نه دى او د يهودو او عېسويانو سره ځانونه مه مشابه کوئ.

 -2د ورېښتانو په يوه اندازه داسي لنډول او اخيستل چي د اوږو تر النردنۍ
برخي ورسيږي پروا نه کوي ،خو چي د کفارو سره د مشرابهت او ورتره

والي خبره نه وي .په دې هكله دغه فتوا ده.
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عا ،قد الان أزواج النبى صىل اهلل عليه

وولم أخذن م شعر رءووه حتى ك ن الال رة ،الام روا مسلم .وال رة ما قرص ع
اللمة أو طال عنها ،واللمة ما لم م الشعر باملنكبني الام قاله األصمعى [ .هناك خالف ى
حتد د معنى ال رة واللمة واجلمة م ج د ى «نيل األوطار» ج  1ص  137وثالثيات أمحد ج
 2ص  ] 207وقد قرص أزواج النبى صىل اهلل عليه وولم م شع ره بعد و ا ه ،لرتاله
التز واوتغنائه ع

ل الشعر وُتفيفا ملئ نة رءووه الام قاله القاىض عياض وغري ،

ومل ك حللك ى حيا ه (فتاوى االزهر ،مفتي عطيه صقر ،المكتبة الشاملة).
د پورته مطلب لنډون دادى چي که ښځه د خپل سر ورېښتان دونه لنډ کړي

چي تر اوږو پوري يې رسيږي پروا نه کوي ،ځكه چي د حضرت رسول الله ج

مېرمنو د هغه تر وفات وروسته خپل ورېښتان په دغه اندازه لنډول.

 -3د ځينو ورېښتانو لنډول او د ځينو ورېښتانو پرېښوول هم جواز نه لري.
او دې ته په عربي کي«القزع» وايي چي د منعي پره هكلره يرې د رسرول

الله ج صحيح حديث راغلى دى او حكم يې نارينه وو او ښځو ته عرام
دى .او د قزع په منع کي دليل او حكمت دادى چي ويل سوي دي چري
دا د مشرکسنو او يهودو کار دى او يا دا چي يه دې سره د لروى څښرتن

خلقت بد رنګه کيږي.

د قزع د منعي په هكله حديث دادى:
َع ْ ا ْب ِ ع َم َر َأ هن َرو َل اهللهِ َص هىل اهلله َع َل ْي ِه َو َو هل َم ََنَى َع ْ ا ْل َقزَ ِع (صحيح البخاري).
ژباړه :حضرت عمرس وايي چي رسول الله د ځينو ورېښتانو لره لنرډولو يرا

خريلو او د ځينو د پرېښوولو څخه منع وفرمايل.
په دې هكله فقهي فتوا ده:

قص بعضه و رك بعضه هذا ن جي ز ،وهذا القزع الذي صح عنه النهي م النبي
واما ّ

عليه الصالة والسالم الام و صحيح البخاري وغري (فتاوى الشيخ عبدالكريم،
المكتبة الشاملة).
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يعني د ځينو ورېښتانو لنډول او د ځينو پرېښوول جواز نه لرري او دا د قرزع

په نامه هغه کار دى چي منع يې له رسول ج څخه په صحت رسېدلې ده .او په
دې هكله په صحيح البخاري او نورو کي حديث راغى دى.

 -4د ښځي د شا دخوا ورېښتان لنډول او د بغلو د خروا دا اوږده پرېښروول
هم جواز نه لري ،ځكه چي په دې کي بدرنګي راځي او عبث کار دى.

همدا شان په دې کي د کافرانو سره مشابهت هم دى او په سر کي د نرر وي

کرره د ښرررځي د کررافرانو سررره مشررابهت حرررام دى .پرره دې هكلرره د د سررعودي

عربستان د نامتو عالم شيخ الفوزان فتوا په دې ډول ده:

ن جي ز للمرأة أن قص شعر رأوها م اْللف و رتك ج انبه أط ل؛ ألن هذا يه ش ه

وعبث بشعرها الذي ه م مجاهلا ،و يه أ ًضا شبه بالكا رات ،والذا قصه عىل أشكال
خمتلفة وبأوامء الا رات أو حي انات؛ القصة (د انا) اوم نمرأة الا رة ،أو قصة (األود) ،أو
(الفأر)؛ ألنه حيرم التشبه بالكفار والتشبه باحلي انات ،وملا و حللك م العبث بشعر املرأة

الذي ه م مجاهلا.
يعني ښځي ته روا نه ده چي د خپل سر ورېښتان د شا لخروا لنرډ کرړي او د

دواړو بغلو لخوا يې تر هغو اوږده پرېږدي ،ځكه چي په دې کي د ښايسرت برد

رنګي راځي او خوشي عبث کار دى .دغره راز پره دې کري د کرافرو ښرځو سرره
ورته والى هم راځي .همدا شران پره بېلرو بېلرو بڼرو د سرر ورېښرتان لنرډول او د

کافرو ښځو ،لكه د مشهوري کافري ډيرا نرا د سرر پره تقليرد د سرر د ورېښرتانو

لنډول يا يې په هغه ډول لنرډول چري د زمرري او مروږک پره نامره يراديږي هرم

جواز نه لري.ځكه چي د کفارو او څارويو سره ورته والى حرام دى
« -5تېري نام» د يوه هندي فلم د هل

يا د «ډيانا» نومي مشرهوري کرافري

ښځي غوندي سر لنډول او جوړول د کفارو پېښې او د هغرو سرره ورتره

والى دى چي حرام بلل سوى دى( .په دې هكله پورته فتوا وګورئ).

 -6که ضرورت وي لكه چي په سر کي ټپ وي او د هغه د درملني لپراره د
ښځي د سر د ورېښتانو لنډولو يا خريلو تره اړتيرا وي ،نرو د حاجرت پره
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اندازه يې لنډول يا خريل جواز لرري .پره دې هكلره النردي فتروا تره پرام

وکړئ:

هل جي ز للمرأة

عا أن قص شعرها؟

أجابي اللجنة :ن جي ز هلا أن قص أو حتلق شعر ح اجبها أو شعر رأوها إن لرضورة
دع إل حللك العالج جروح بالرأس أو احلاجب ت قف عالجها عىل قص الشعر أو بعضه
يج ز حللك بقدر احلاجة .اهد وقال األثرم :ومعي أبا عبد اهلل [أمحد ب حنبل ] سأل ع
املرأة عجز ع شعرها وع معاجلته أ أخذ عىل حد ث ميم نة؟ قال :ألي يشء أخذ ؟ قيل
له :ن قدر عىل الده ْه ِ َو َما ْصلِحه و ق يه الدواب .قال :إن الان لرضورة أرج أن ك ن
به بأس.
وقال شيخنا الشيخ اب عثيمني :/املرشوع أن املرأة بقي رأوها عىل ما الان عليه ،ون
ُترج ع عادة أهل بلدها.
حق و حللك
قصه ليس للمرأة أن ُتالِفه ؛ ألن له ّ
وإحلا أ َمر الزوج بِرتك الشعر وعدم ِّ

(الفتاوى العامة للشيخ عبدالرحمن السحيم المكتبة الشاملة).

د پورته مطلب خالصه داده :که د ښځي په سر يا ورځو کي ټپونه وي ،او د

هغو عالج د ټولو ورېښتانو يا ځينو په پرې کولو يرا خريلرو کيرږي نرو دا کرار د

ضرورت په اندازه روا دى .او د سعودي عربستان نامتو عالم شيخ ابن عثيمين
ويلي دي چي مشروع داده چي ښځه د خپل سر ورېښرتان لكره څنګره چري دي

هغسي پرېږدي او د خپلي سيمي د دود سره مخالفت ونه کرړي .او کره خاونرد
خپلي مېرمني ته د ورېښتانو د پرېښوولو او نه لنډولو امر وکړي نرو ښرځه يرې د

مخالفت ح نه لري.

دغه راز په عالمګيري کي وايي:
ِ
اَبا َن َب ْأ َس بِ ِه َوإِ ْن َ َع َل ْي حللك ََش ُّب ًها
َو َل ْ َح َل َق ْي املَْ ْر َأة َر ْأ َو َها َ إِ ْن َ َع َل ْي ل َ َج ٍ َأ َص َ َ

َب .
الرج ِل َه َ َمكْرو ٌ ال ََذا و ا ْلك ْ َ
بِ ه
يعني :که ښځه خپل سر د کوم درد له امله وخريي پروا نه کوي او که دا کار

د نارينه سره د ورته والي له امله وکړي ،نو دا مكروه دى.
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 -7د ښځي د پېكي ورېښرتان اوږدول يرا لنرډولو او جروړول کره د کرافرو او
ملحدو ښځو سره د ورته والي لپاره وي حرام دي ،که نه پروا نره کروي.

په دې هكله الندي فتوا ته پام وکړئ:

ما حكم القصة التي ستعملها بعض النساء وهي قص الشعر م

ق اجلبهة وجعل

خصالت منه تدل عليها؟
اجل اب :احلمد هلل.إحلا الان الغرض م القصة التشبه بنساء الكا ر

وامللحد

هي

حرام ؛ ألن التشبه بغري املسلمني حرام لق له صىل اهلل عليه وولم( :م شبه بق م ه منهم)
وأما إحلا مل ك القصد منها التشبه وإنام هي عادة م العادات املستحدثة بني النساء إحلا الان
يها ما عتَب ز نة مك أن تز َبا لزوجها و ظهر َبا أمام أ راَبا و مظهر ر م قدرها

عنده ال ظهر لنا باس َبا (فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء ج 3/ص  881المكتبة
الشاملة).

مطلب دا چي که د ښځي د مخ د پېكي د ورېښتانو لنډول د کافرو او

ملحدو ښځو د مشابهت په موخه نه وي او د خپل مېړه او د خپلو همزولو په

مخ کي د ښه ايسېدو لپاره وي روا باله سي.
د ښځي د سر د ورېښتانو توني كول:

د ښځي سر توني کول که د کفارو سرره د مشرابهت خبرره پكښري نره وي او
نامحرمو نارينه وو ته يې نه ښكاره کوي مباح کار دى .د لږي مرودې لپراره يرې

توني کوي که د ډېري مرودې لپراره .پره دې هكلره د سرعودي عربسرتان د نرامتو
عالم شيخ الفوزان فتوا په دې ډول ده:

باح للمرأة جتعيد شعرها عىل وجه ليس يده شدبه بالكدا رات ،ون ظهدر للرجدال غدري

املحارم .يعني ښځي ته د سر د ورېښتانو توني کول په داسي توګره چري د کرافرو
ښځو سره مشابهت پكښي نه او نامحرمو نارينه وو ته يرې ښركاره نره کرړي روا

دى.
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له تورو ورېښتانو څخه د سپینو ورېښتانو ایسته كول:
د نارينه او ښځي د سر ،ږيري ،برېتونو ،ورځو او باړخو لره ترورو ورېښرتانو

څخه د سپينو ورېښتانو اخيستل او ايسته کول چي د جهاد او دښرمن د بېرولرو

لپاره نه وي ،مكروه دي .په دې هكله صحيح حديث دى:
ب و َق َال« :إنَّ ُه نُ ُ
َأ هن النهبِي ص هىل اهلله َع َلي ِه وو هلم َنى َع َنت ِ
ْف ه
ور ال ُمس ِل ِم» (سنن
الشيْ ِ َ
ْ
ه َ
ِ
ْ َ َ َ ََ

الترمذي) .يعني پيغمبر ج له تورو ورېښتانو څخه د سپينو ورېښتانو له ايسته
کولو څخه منع کړې ده او ويلي يې دي چي سپين ورېرتان د مسلمان نور دى.

بل صحيح حديث دى:
َ
َ ُ
َّ
الشي َ
ب فَإنَّ ُه نُ ُ
ور ال ُمس ِل ِم َما ِمن ُمس ِل ٍم
َق َال َرو ل اهللهِ َص هىل اهلله َع َل ْي ِه َو َو هل َمَ« :ل تن ِتفوا
ِ
َ َّ ُ َ َ ُ َ َ َ َ ٌ َ ُ َ َ َ َ َ ً َ ُ َّ َ ُ َ َ َ ٌ
َ ُ َ ًَ
اْلسَلمِ إَِل ك ِتب ل بِها حسنة ورفِع بِها درجة أو حط عنه بِها خ ِطيئة»
ي ِشيب شيبة ِِف ِ
(دغه حديث احمد او ابو داود روايت کړى دى او الباني حسن بللى دى).
ژباړه :له تورو ورېښتانو څخه سپين ورېښتان مه ايسته کوئ ،ځكه چري دا د

مسلمان نور باله سي .څوک چي په اسالم کي سپين ږېرى سري لروى څښرتن د
هغه په سبب نېكي ورته ليكي ،درجه يې لوړه کړي او يا يې خطا ور وبخښي.

امام نووي وايي چي که وويرل سري چري لره ترورو ورېښرتانو څخره د سرپينو

ورېښتانو اخيستل د رسول الله ج د صرېح منعي لره املره حررام دي څره ليرري
خبره نه ده .ابن عربي وايي چي دغه منع د دې لپاره ده چي د خداى په خلقت

کي تغير او بدلون راځي.

پررر مراقرري الفررالح بانرردي د طحطرراوي پرره حاشرريه کرري وايرري چرري امررام

ابوحنيفة /د سپينو ورېښتانو ايسته کول چي د تزئين لپاره نره وي ،مكرروه نره
ګڼل.خو دا ښايي چي د لږو ورېښتانو په هكله به وه .اما د ډېرو ايسته کرول (د

پورته ياد سوي حديث) په سربب مكرروه دى .پره (الردين الخرالص او ارشراد)

نررومي کترراب کرري وايرري« :نتددف الشدديب :هد مكددرو عنددد األئمددة األربعددة واجلمهد ر».

(وګورئ الفقه االسالمي وادلته ،فتاوى الهنديه ،حاشية الطحطاوي على مراقي

الفالح او االسئلة واجوبة الفقهية کتاب ،المكتبة الشاملة).
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د ښځي د سر د ورېښتانو په ډول ډول ډېزانونو جوړول:
که ښځه د سر ورېښتان پرې نه کړي او په مختلفو ډېزاينونرو او فېشرن سرره

يې جوړ کړي پروا نه کوي .البته په دې کري دې خبررو تره پاملرنره پره هرر حرال

ضروري ده:

په دې کي بايد د کافرو او فاسقو ښځو سره د مشابهت خبره نه وي.

يوازي د ځان يا د مېړه د زړه د خوشالولو لپاره وي.

دونه وخت پر ضايع نه سي چي په نورو ضروري چارو کي ځنډ راسي.

(خواتين ىے لئے ايا مسائل  85مخ)

د ورېښتانو د ودي او زیاتوب لپاره د هغو څوكي پرې كول:
د ځينو ښځو د ورېښتانو څوکي پر دوو درو برخو چاودلي وي چري لره املره

يې د ورېښتانو وده ودريږي .که د دغو ورېښتانو سرونه پرې سي ،نرو ورېښرتان
بېرته وده کوي او اوږديږي .نو په دې صورت کي د ورېښتانو د سرمون او ودي
لپاره د هغو د سرونو معمولي پرې کول بې له څه شبهې جواز لري .خو کره پره

پوره توګه ورېښتان اوږده سوي وي ،نو د زياتو اوږدېدو لپاره يې د پررې کولرو

اجازه نسته.

(خواتين ىے لئے ايا مسائل  85مخ ،د فتاوى رحيميه د  120/10مخ په حواله)

د ښځي سر عورت دى:
د ښځي سر او د سر ورېښتان عرورت دي او د ورېښرتانو پټرول او سرتر يرې

واجب باله سي .داچي نن مهال پره اسرالمي هيوادونرو کري ،پره تېرره پرر ګرران

هيواد افغانستان باندي د نړۍ د منفور قردرت امريكرې او نرورو د اشرغال سرره

افغاني ښځي بې ستره لش مخونه او سر تور سرونه په بازارونو او نورو ځرايونو
کي ليدل کيږي دا له ډېرو بدو کرارونو څخره بالره سري .پره دې هكلره د رسرول

اللهج حديث دى:
َ
َ
َ ُ َ َ َّ َ َ َ َ
َ ٌ َ َ ٌ َ َ ٌ َ َ ٌ ُ َ ٌ
َيدن ِرُيَ َها َو ِرُيُ َها
«نِساء َك ِسيات اع ِريات مائَِلت م ِميَلت َل يدخلن اْلنة وَل ِ
َ َ َ
َ
يُ َ
ِّي ِة َخ ِس ِمائ ِة َاعمٍ » (صحيح مسلم او نور).
وج ُد ِمن م ِس
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ژباړه :داسي ښځي بره وي چري د کرالو اغوسرتلو سرره سرره بره لڅري وي او

داسي ښځي به وي چي خپله به هم بردو چرارو تره مرايلي وي او خلر

بره هرم

ځان ته او ناوړو چارو ته مايل کوي .دغه ښځي نه جنت ته ننوتالى سري او نره

به يې خوشبويي ور ورسيږي .په داسي حال کي چي د جنت خوشبويي د پنځو
سوو کالو د سفر په ليري فاصله هم ځي.

د ورځو جوړول او د مخ او السونو او پنډیو ورېښتان ایسته كول:
د ورځو د ورېښتانو اخيستل او د هغو نرۍ کول او جروړول پره هرره وسريله

چي وي حرام کار او کبيره ګناه ده ،ځكه چي په دې کي د لوى څښتن د خلقت
بدلون راځي او څوک چي د لوى څښتن په خلقت کي بردلون راولري د شريطان
په خوله کوي .او پر ترسره کوونکي يې او پر هغه چا چي د بلري ښرځي ورځري

جوړوي د رسول الله ج لخوا لعنت ويل سوى دى.

په دي هكله قرآن کريم د شيطان خبره داسي راوړي:
َّ
َ ُ َ َّ ُ َ َ ُ َ ُ َّ َ
ّللِ﴾ [النساءۡ .]119 :
رينۡخل َقۡٱ ۡ
﴿وٓأَلمرنهمۡفليغ ِ
ژباړه« :او زه به هغو ته امر وکړم او هغوى به زما په امر د خداى په خلقت او

پيدايښت کي بدلون راولي».

د يادولو وړ ده چي که د ښځي پر مخ باندي د ږيري او برېتو پر ځراى دونره

ورېښتان راغلي وي چي د ښځي مرخ برد ايسروي ،يرا يرې پرر پنرډيو او السرونو
باندي ورېښتان راغلي وي ښځي ته يې ايسته کول روا ،بلكي مستحب دي.خو

د مخ د لږو او عادي ورېښتانو ايسته کول جواز نره لرري( .وګرورئ پره المكتبرة
الشرراملة کرري د شرريخ ابررن برراز او شرريخ فرروزان او د فترروا لپرراره د دايمرري ټررولني

فتواوي)

شنه خالونه د بدن پر بېلو بېلو ځایونو وهل:
زموږ د هيواد په ځينو اطرافي سيمو کي په تېره په کوچيانو کي له ډېر پخروا

څخه د ښځي پر تندي ،زنه او باړخو ګانو او د بدن پرر نرورو برخرو او د نارينره
وو پر السونو او د پښو پر ځينو برخو باندي شنه خالونه وهي .د دې خرالونو د
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وهلو ترتيب داسي دى چي د بدن پر هغه ځراى بانردي چري خرال وهري سرتني

ووهي او ويني په راوباسي .بيا پر دغه ټپ باندي رانجه يا اهاک واچوي او کله

چي جوړ سي ،نو شين خال وګرځي .خو له څه مرودې څخره بيرا خبرره داسري
سوې ده چي ځينو کسانو چي دغه خالونه په کوچني والي يا پره پخروا وختونرو

کي وهلري وي اوس پره شررميږي او پره ډول ډول الرو چرارو يرې بېرتره ايسرته

کوي.

له شرعي پلوه د دغو خالونو وهل ښځي او نارينره دواړو تره حررام او کبيرره

ګناه ده او رسول الله ج يې پر وهونکي او پر هغه چا چي دغه خالونه د بل چا

پر بدن وهي لعنت ويلي دى ،لكه چي حديث دى:
َع اب ِ عمر َق َالَ :لع النهبِي ص هىل اهلله َع َلي ِه وو هلم ا ْل ِ
اص َل َة َواملْ ْس َت ْ ِص َل َة َوا ْل َ ِاش َم َة
ْ َ َ َ َ
ُّ َ
َ َ
ْ ْ
ََ
َواملْ ْس َت ْ ِش َم َة (صحيح البخاري).

ژباړه :حضرت عبدالله بن عمرب وايي چري پيغمبرر ج پره سرر بانردي د

ورېښتانو د نښلوونکي ښځي او پر هغي ښځي باندي چي د بلي ښرځي پره سرر

پوري ورېښتان نښلوي او پر هغي ښځي چي پر بردن خالونره وهري او پرر هغري

چي د بلي ښځي پر بدن خالونه وهي لعنت ويلى دى.

دا ځكه چي په دې سره د لوى څښتن په خلقت کي بدلون راځري او د خرال

پر ځاى باندي د نجسي ويني د درېدو له امله د خال ځاى نجس کيږي .نو کره
کوم نارينه يا ښځي دغسي خالونه وهلي وي او ايسته کېده يې بې لره ضررره او

بې له زياته عيبه ممكن وي استه دې کړې او توبه دي پر وکاږي خو که يې مخ

يا بل ځاى ته ډېر ضرر رسروي اسرته کېرده يرې واجرب نره دي .پره دې هكلره د

فقهي حكم دادى:

وال شم والنمص والتفليج حرام عىل الرجال والنساء ،الفاعل واملفع ل به ،ل رود اللع

عليه ،مما دل عىل حتر مه .و صبح م ض ال شم متنجس ًا ننحباس الدم يه ،إن أمك
إزالته بالعالج وجب ،وإن مل مك إن باجلرح ،إن خيف منه الرضر أو العيب الفاحش و
عض ظاهر الال جه والكفني ،مل جتب إزالته ،وجتب الت بة منه ،وإن مل ك رضر ،لزم إزالته.
(الفقه انوالمي وادلته)
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ژباړه :خالونه وهل ،د ورځو او د مخ ورېښتان کښل او د غاښونو نري کرول

پر نارينه وو او ښځو دواړو حرام دي او پر هغو هم حرام دي چي نورو تره يرې
تر سره کوي .ځكه چي د دې کارونو پر ترسره کوونکو باندي لعنت ويل سروى

دى .او دخال ځاى د نجسي ويني له امله نجس سي که يرې پره عرالج سرره لره
منځه تله کېداى سي ،له منځه وړل يې واجب باله سي او که د بدن په ظراهري

غړي کي لكه په مخ او السونو کي د ضرر يرا فراحش عيرب بېرره وي لره منځره
وړل يې نه الزميږي .بلكي پر دې کار باندي دي توبه وکاږي.
د غاښونو كوچني كول او داسي جوړول چي سره جال جال سي:
ځيني ښځي او نارينه د ښكال د زيراتوب لپراره او ځينري زړې ښرځي او زاړه

نارينه د دې لپاره چي ځوان وايسي خپرل ځينري غاښرونه د غاښرو پره ډاکټرانرو
نري او کوچني کوي او يا يې د ښه ايسېدو لپاره په يروه انردازه داسري جروړوي

چي سره جال جال سي چي دا کار هم د غاښو خاوند ته او هم ډاکټرر تره حررام

دى :ځكه چي دا عبث کار دى او په دې سره د لوى څښتن په خلقت کي تغيرر

او بدلون راځي .په دې هكله صحيح حديث دى:
َّ
َ
َ ُ َ َ َ ُ َُ َ
َ
ول َّ َ َّ َّ ُ َ
َ َ َ َ َ ُ ََُر َ
ات
عن اب ِن مسعو ٍد قال :س ِمعت رس
اَّلل صّل اَّلل علي ِه وسلم يلعن المتنمص ِ
ِ
َّ ُ َ ر َ َ َ َّ َ َّ َ َ َّ
َ ََُر َ
َ ُ َ َ
جل (سنن النسائي).
اَّلل عز و
ات والموت ِشم ِ
والمتفلج ِ
ات الَل ِِت يغِّين خلق ِ
ژباړه :حضرت عبدالله بن مسعودس ويلي دي چي ما له رسول الله ج څخه
اورېدلي دي چي پر هغو ښځو يرې لعنرت وايره چري د ورځرو او مرخ ورېښرتان

ايسته کوي او خپل غاښونه د ښايست لپاره داسي جوړوي چي سرره جرال جرال

سي او پر بدن خالونه وهي او د خداى خلقت ته تغير ورکوي.

اما که په غاښونو کي علت او ضرر وي او بد ايسي او اصرالح او عرالج تره

يې اړتيا وي يا خواړه سم نه سي په خوړالى ،نو عالج يې پروا نره کروي .دغره

راز که د غاښو سره اضافي غاښ را شين سوى وى يا کوم غاښ دونه اوږد وي
چي د خورک په وخت کي اذيت کوي ،نو کښل يې پروا نه کوي .په دې هكلره

فقهي فتواوي په دې ډول دي:
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وئل الشيخ صالح الف زان ع

ق م األونان قال :إحلا احتيج إل هذا الأن ك ن و

األونان ش ه واحتيج إل إصالحها هذا ن بأس به ،أما إحلا مل حيتج إل هذا ه ن جي ز ،بل
جاء النهي ع و

األونان و فليجها للحس وجاء ال عيد عىل حللك ألن هذا م العبث

وم غيري خلق اهلل.ون جي ز التفليج ون ال

للنهي عنه.

أما إحلا الان هذا لعالج مثالً أو إلزالة ش ه أوحلاجة لذلك الأن ن تمك اإلنسان م
األالل إن بإصالح األونان و عد لها ال بأس بذلك.أما إزالة األونان الزائدة قال الشيخ
اب جَب  :ن بأس بخل الس الزائد ألنه ش املنظر و ضيق منه اإلنسان ،...ون جي ز
التفليج ون ال

للنهي عنه.

انظر كتاب فتاوى المرأة المسلمة ج 1/ص.477/
غاښونو ته د سرو یا سپینو زرو پوښ وركول:
د ځينو خلكو غاښونه ښوري او يا ووزي .بيا د هغو ښورېدونکو غاښونو ته

ډاکټران د سرو يا سپينو زرو يا نورو موادو پوښونه ورکوي او د وتلو غاښونو

پرځاى د سرو يا سپينو زرو غاښونه ور ايږدي او د ځينو خلكو غاښونه د سرو

زرو په سيم ور تړي .څنګه چي دا ضرورت دى ،نو شرعا ښځي او نارينه
دواړو ته روا کار دى ،اما بې له اړتيا د نارينه وو غاښونو ته د سرو زرو پوښ

ورکول يا د سرو زرو غاښونه ايښوول چي د ښكال او وياړ او داسي نورو لپاره
وي جواز نه لري .ځكه چي نارينه د سرو زرو له استعمال څخه منع سوي دي.

او څنګه چي د اوداسه پر مهال د دغسي غاښونو په ايسته کولو کي حرج دى،
نو حرج شرعا مدفوع دى .له دې امله د هغو له ايسته کولو پرته اودس او غسل

صحيح دى( .خواتين کے لئے جديد مسائل 97 ،مخ د امداد المفتيين په

حواله او نور).

په دې هكله د فتاواوو عبارتونه په دې ډول دي:
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ال حرج و راليب أونان صناعية للرضورة ،واحلاجة الصحية ،الم وق ي أو لفي
أونانه أو بعضها؛ ألن حللك م باب العالج وإزالة العيب املأحلون يه

ع ًا ،إحلا مل رت ب

عليه رضر.
ون خالف  -يام نعلم  -و ج از اُتاحل الس م أي مادة الاني ،وإنام اختلف العلامء و
اُتاحل الس م الذهب؛ أجاز اجلمه ر؛ قياو ًا عىل األنف واحتج ا بحد ث ع َْر َ َجة ب

أوعد  -رِض اهلل عنه  -قال« :أصيب أنفي م الك َالب و اجلاهلية ،اُتذت أن ًفا م َو ِر ٍق،
عيل ،أمرين رو ل اهلل  -صىل اهلل عليه وولم  -أن أُتذ أن ًفا م حلهب» ؛ روا الرتمذي
أنت
ه
والنسائي وأب داود ،والس و معنى األنف.
قال الكاواين و «بدائ الصنائ » « :وأما شد الس املتحرك بالذهب ،قد حلالر الكرخي
 رمحه اهلل  -أنه جي ز ،ومل ذالر خال ًا.وحلالر و اجلام الصغري أنه كر عند أب حنيفة ،وعند حممد ن كر  ،ول شدها بالفضة،

ن كر باإلمجاع» (فتاوى الموقع االلوكة ،المكتبة الشاملة).
الذهب عند اجلمه ر قياو ًا عىل األنفّ ،
الس ّ م ّ
ألن «عر جة ب أوعد ق
جي ز ّاُتاحل ّ
باُتاحل ٍ
ٍ
ٍ
ّبي صىل اهلل عليه وولم ّ
الالب ّ
أنف م
أنفه م وقعة
اُتذ أنف ًا م ّضة أنت أمر الن ّ
ٍ
أن ّ
ّ
حلهب »...علم ّ
الذهب ،وإل حللك حلهب
الرضورة جي ز اوتعامله م
الل ما دعي إليه ّ
املالكيّة واحلنابلة .وقال ّ
الشا عيّة :جي ز وإن أمك ّاُتاحل م ّض ٍة.
إن األصل و ّ
وحلهب أب حنيفة إل املن وقالّ :
الرجال واإلباحة
الذهب حتر مه عىل ّ
بالفضة وهي األدنى يبقى ّ
حممد ب
للرضورة ،وقد اند عي
ّ
ّ
الذهب عىل التّحر م .غري أ ّن ّ
احلس م احلنف ّية وا ق اجلمه ر والذلك أب

وف و ق ٍل.

(موسوعة فقه العبادات ،المكتبة الشاملة).
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د نوكانو اوږدول او رنګول:
د احرراديثو پرره كتررابونو كرري د رسررول ج مشررهور حررديث دى چرري د نوكررانو

اخيستل د اسالمي فطرت له سننو څخه دى .يعنري دا لره هغرو سرننو څخره يرو

لرغوني سنت دى چري لروى څښرتنأ د انبيراوو† لپراره غروره كرړي ،ټرول
شرايع پر هغو متف وه او موږ ته يې د هغو په ترسره كولو كي په هغو پسري د

اقتدا امر كړى دى .نو له دې امله د نوكانو اوږدول د سنتو خالف كار باله سي.
پرره هررره اوونررۍ كرري يرروه پررال د نوكررانو پرررې كررول او د بغررل او تررر نامرره النرردي

ورېښتانو اخيستل مستحب دي .د جمعرې ورځ د دې كرارونو لپراره افضرله ده.
په پنځلسو ورځو كي هم جايز دي ،خو تر څلوېښتو شپو زيرات پرېښروول يرې

مكروه تحريمي دي( .عمدة المناس

 20۴مخ د درمخترار د  288 /۵مرخ پره

حوالرره) .د فترراوى علمرراء البلررد الحرررام پرره  ۵88مررخ كرري وايرري چرري د نوكررانو
اوږدول د څارويو او ځينو كفارو سره مشابهت او ورته والى دى.

نوكان د انسان د وجود ډېر مهم جز باله سي.په ډېرو مرواردو كري كرار ځنري

اخيستل كيږي او د انسان په تېره د ښځينه وو د ښكال يوه غروره ذريعره ده .لره
دې امله بايد د هغرو ډېرره ښره سراتنه وسري .ځكره د نوكرانو نراجوړي د بردن د
عمومي روغتيا د خرابل المل جوړېرداى سري .نوكران بايرد لره زخمري كولرو او
ګرږلو څخه په ټينګه وسراتئ .كره كروم كېميراوي مرواد اسرتعمالوئ يرا كرالي يرا

لوښي مينځئ نو بايد ربړي دسكلې په الس كړئ .كه مو نوكان ګررږل سروي يرا
كمزوري سوي وي د زيتونو او شړشمو غروړي سرره ګرډ كرړئ ،څره هروږه ور

واچوئ پاخه يې كړئ .بيا چي سراړه سرول بوترل تره يرې واچروئ ،لره كراره ترر

وزګارېدو وروسته السونه ښه پرېولئ او السونه او نوكان دواړه ښه پره ومروږئ

او دا كار څو واره تر سره كړئ .نوكان د ښكال لپاره په توږلرو او شريپ وركولرو
مه كمزوري كوئ .د نوكانو درنګ ( )Nail Polishيا ( )Enamelاستعمال د
نوكانو سطح وچوي او رنګ جذبوي چي له دې املره بيرا د هغرو طبيعري رنرګ

خررراب سرري او يررو ډول پيكرره ښرركاري .د رنررګ د پرراكولو تېررز كېميرراوي مررواد

( )Removerخو يې بيا بېخي خرابوي.
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وايي چي پر نوكانو د رنګونو وهلو دود هم لومړى مصريانو رامنځتره كرړ .د

مصر په ډېر ښايست نامتو ملكې كلوپاترا او د هغې مينځو به ساده او بې ضرره
رنګونرره اسررتعمالو ل .خررو نررن مهررال فيشررني ښررځي خپررل نوكرران پرره ډول ډول

كېمياوي رنګونو ښكلي كوي .پره دې رنګونرو كري ځينري داسري تېرز كېميراوي
مواد ګډ وي چي پر حساس جلد ډېر بد لګيږي.

له ديني نظره يې د فتاواوو په كتابونو كي د نوكانو نه رنګول اولٰى يعنري ښره

كار بللى دى او ويلي يې دي چي د اوداسه تازه كولو پر مهال يې ايسته كول او

زايلول الزم دي .ځكه دغه رنګ نوك ته د اوبو له رسېدو څخره ممانعرت كروي
او په اوداسه كي نوكانو ته د اوبو رسول اړين دي .د اوداسه پر غړو له رشتيانۍ

اړتيا پرته د داسي شي نښرلول او لګرول چري اوبره ورپررې نره ږدي د اوداسره د
صحت مخه نيسي .او لكه چي پوهيږو د ښځو لخروا پرر نوكرانو رنرګ وهرل د

اړتيا لپاره نه بلكي د ښكال لپاره دي .نو له درنو خوندو څخه هيله كيږي چي د
نوكانو له اوږدولو او رنګولو څخه تېري سي .په دې هكله په فتاوى عرالمګيري

( )۴مخ ،او جديد فقهي مسائل 23 /1مخ كي هم څرګندوني سوي دي
د ښځو لخوا عطرونه وهل:

د ښځو د عطرونو وهلو په هكله رسول ج فرمايي:
ُ ُّ
ً
َ َ َ َ َ َ َ
ُك َعني َزانيَ ٌة َوال َمرأَةُ إ َذا استَع َط َرت َف َم َّرت بال َ
ه كذا َوكذا يع ِن َزا ِنيَة»
ف
س
ل
ج
م
«
ٍ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
(رواه ابوداود والترمذي وقال حديث صحيح) .يعني :په بدو كتونكې هره
سترګه زنا كاره ده .او كومه ښځه چي عطر ووهي او (د نارينه وو) مجلس ته

نژدې تېره سي داسي او داسي ده ،يعني زنا كاره ده.

د پورتنيو خبرو په پاى کي بايد ووايو چي د ښرځو د ورېښرتانو او د هغري د
بدن د نورو غړو د سينګار په هكله مسايل خرورا ډېرر دي ،خرو دغره کتراب پرر

هغو ټولو باندي د بحث کولو حوصله نه لري ،ځكه نو موږ په دې هكله خپلري

خبري همدلته پراى تره رسروو .خرو نارينره وو ،ښرځو ،ډاکټرانرو او پره سرينګار
ځايونو کي بوختو ښځو ته توصيه کوو چري د سرينګار او د سرينګار د شريانو د
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استعمال او په سينګار پوري د اړوندو ځينو کارونو په هكله له جيردو اسرالمي
عالمانو څخه وخت په وخت پوښتني وکړي ،په دې هكله شرعي احكام ځران

ته معلوم کړي او له هغو کارونو څخه چي کتاب او شريعت يې د تر سره کولو
اجازه نه ورکوي ،له تر سره کولو څخه ډډه وکړي .دغه راز زموږ سروداګرو تره

توصيه کوو چري روغتيرا تره ضررري شريان او هغره شريان چري اسرتعمال يرې د
شريعت له مخي ښه نه دى هيواد ته وارد نه کړي او حكومت هم پره دې هكلره

وخت په وخت څارنه وکړي او متخلفينو ته شرعي جزاوي ورکړي.

له امریکا او نورو كفري هیوادونو څخه راوړل سوي غوښي
لكه چي څرګنده ده اوسمهال د افغانستان په بازارونو كي له امريكا او نرورو

كفررري هيوادونررو څخرره د چرګررانو ،غويررو او پسررونو راوړل سرروي غوښرري او

همدارنګه په بندو دبليو كي ډول ډول پخې غوښي خرڅيږي.
دغه غوښي له شرعي پلوه:

د اسالمي شريعت له مخي د الندي كسانو ذبيحه حرامه ده بايد ونه خروړل

سي :د مشرك او وثني (بت پالونكي) .د ملحد چي په هيش دين نه وي .د مرتد
كه څه هم د اهل كتابو په دين سوى وي او د زندي (څوك چري پره براطن كري

كافر وي خو په ايمان تظاهر كوي).

پر دې بنسټ د جاپانيرانو ،كمونيسرټانو او هنردوانو ذبيحرې حاللري نره دي.

(الفقه االسالمي وادلته۶۴9 /3مخ.

يهررود او نصررارا د اسررالمي شررريعت لرره مخرري اهررل كترراب دي .د يهررودو او

نصاراوو ذبح سوى څاروى هله حالل بالره سري چري د ذبحري لپراره يرې هغره
طريقه كارول سوې وي چي اسالم ويلې ده .بل دا چي پر هغه يرې پره رشرتيا د

«اللرره»أ نرروم اخيسررتى وي او د بررل چررا يررا حضرررت عزيررر÷ يررا حضرررت

مسيح÷ نوم يې نه وي پر اخيستى او اهل كتاب په رشتيا اهل كتاب وي.

خو اوس لكه چي ليدل كيږي د امريكا او نورو كفري هيوادونو زياتره خل

كوم چي له لويه سره اهل كتاب اورسما يهود يا نصرانيان بلل كيږي ملحردان،
دهريان او بې دينه سوي دي او مذهب او وحي او آخرت هيش نره منري .بلكري

په دغسي عقايدو ملنډي وهي .نو د دغسي كسانو د الس ذبيحه حالله نه ګڼرل
كيږي او چي په يقيني توګه جوته نه سي چي ذبيحه د معتقد كترابي پره الس د
الله د نامه په اخيستلو او د اسالمي شريعت سره سمه ذبح سوې ده لره دغسري

ذبايحو څخه احتراز واجب دى.كه ووايو چي دغره څراروي بره د دوى دغسري

معتقدو مذهبي وګړو ذبح كړي وي نو څنګه چي يهود د عزيرر÷ د الوهيرت
(خدايى) او نصارا د عيسٰى÷ د الوهيت قايرل دي نرو قروي اندېښرنه ده چري
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دوى به د ذبحي پر مهرال د خرداى د نامره سرره د عزيرر يرا مسريح نومونره هرم

اخيستي وي چي بيا هم ښايي د دغسي غوښرو لره خوړلرو څخره د احتيرار لره

مخي ډډه وسي( .دامداد الفتراٰوى د ۵۴۴ /3مرخ او جديرد فقهري مسرائل د /1

132مخ څخه په استفاده).

حكيم االمت موالنا اشرف علي تهانوي /د امداد الفتاٰوى په  ۵۴3 /3مخ

كي فرمايي« :د هندو لخوا خرڅه سوې ذبيحره حاللره نره ده كره څره هرم هغره
ووايي چي دا مسلمان ذبح كړې ده .ځكره چري د كرافر خبرره پره ديانراتو كري د

منلو وړ نه ده».

په دياناتو لكه حل او حرمت او طهارت او نجاست كي د كرافر او د مسرتور

او نامعلوم سړي قول د منلو نه دى (فتاٰوى عالمګيري ( )307 /۵مخ).

موالنا خالد سيف الله رحماني د جديرد فقهري مسرائل پره 133 /1مرخ كري

وايي« :له اروپا څخه چي كومي غوښي راځي او پر ليكلي وي چي( :په شررعي
طريقه حالل سوى دى) د دغسي غوښو د خوړلو ګنجرايش سرته .البتره كره پره
نورو قراينو او ذرايعو غالب ګومان داوي چري دا يرې هسري ليكلري دي خرو پره

حقيقي معنا يې د هغه په حاللولو كي شرعي طريقه نه ده رعايت كړې نو بيا د

دغسي غوښو خوړل درست نه دي».

اوس به وګورو چي له امريكا او نورو كفرري هيوادونرو څخره راوړل سروي

غوښرري معمرروالً څنګرره حاللرري سرروي دي .لكرره چرري څرګنررده ده پرره اروپررايي

هيوادونو كي يې له ډېرو پخوا زمانو څخه د څاروي سر غروټ ور پررې كراوه.

بيا يې دې چاري ته نوې بڼه وركړه او د ګلوټين يرا ګيروټين ( )Guillotineپره

نامه د سر پرې كولو مشين يې اختراع كړ .څاروى به يې ودراوه او له پاسره بره
يې يوه غټه چاړه پر را كش كړه او د څاروي سر به يې له تنه بېل كړ .بيرا يرې د

څارويو د ذبح كولو بله طريقه رامنځته كړه .د دې طريقې سره سرم څراروى پرر
سر باندي په يوه درانه شي وهي يا پر سر بانردي د برېښرنا كرنرټ وركروي .كلره

چي څاروى بې سده سي په زنځيرونو يې تړي او د مشين له تېرې چړې څخره

يې تېروي او نيمه غاړه يې ورپرې كوي .د «امت مسلمه پر كفار كى مظالم كى

دلخراش حاالت» پره  138مرخ كري ليكري« :د جرمنري د ميرونيخ د ښرار يروې
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سيمه ييزي محكمې هلته پر مسلمانو اوسېدونكو بانردي پره اسرالمي طريقره د
څارويو د حاللولو په هكه بنديز لګولى دى او حكم يې كړى چي مسلمانان هم

بايد هرو مرو څاروى د برېښنا په كرنټ بې سده كړي».

نو اوس د كفري ملكونو له عمومي حالرت څخره دا خبرره جوتره ده چري پره

امريكررا ،اروپررا او نررورو كفررري هيوادونررو كرري د غوښررو د تجررارت شررركتونه او

موسسې زياتره څاروي په دغه ډول ذبح كوي .چي دا بېخي غير اسالمي طريقه
ده او د دغسي ذبح سوو څارويو غوښي روغتياته هم مضري دي.

د دغي طريقې له مخي چي د څاروي د بې سده كولو لپاره دماغي ضربه يرا

د برېښنا جټكه وركوي په هغه كي د دغي جسماني صدمې لره املره د هسرټامين

( )Histamineد پيدا كېدو المل ګرځي چري پره دې سربب د څراروي غوښري
ډېري بدرنګه او بد خونده كيږي .لنرډه دا چري اوس پره امريكرا ،اروپرا او نرورو

كفري هيوادونو كي د غوښو د كاروبار كمپنۍ څاروي په ماشينانو وژنري چري

ګردسره د اسالمي شريعت مطاب نه وي .نو تاسي فكرر وكرړئ چري د دغسري

غوښو پركارټنانو او كڅوړو باندي چي ليكلي وي« :مذب ح حالل حسدب الرشد عة

السالمية» (په شرعي طريقه حاللي سوي دي) رښتيا به وي؟ هغره هرم د داسري
امريكايي او اروپايي كفارو لخوا چي نه خپل دين مني او نه د اسالم دين.
قا ل الله تعالٰى:
َ ٓ َ ُ َ ُ ُۢ َ َ َ َ َ َّ ُ ٓ ْ
َ َ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ
﴿ َٰٓ
ِينۡءامنواۡإِنۡجاءكمۡفاسِقۡبِنبإٖۡفتبينوۡا﴾ [الحجراتۡ .]6 :
يأيهاۡٱَّل ۡ

ژباړه « :اى مومنانو! كه كوم فاس تاسي ته كوم خبر ووايي نو تاسي د هغه په

هكله ښه څېړنه او تحقي وكړئ».

په پورتني آيت كي په فردي او ټوليزه توګه يو ډېر مهم اصل بيران سروى دى

او هغه دادى چي د هر فرد او هر حكومت دا دنده ده چي هغه ته چي كوم خبر

يا اطالع ورسيږي ،په تېره د بدو فاسقو او مفسدو وګړو له لروري ،نرو لرومړى
بايد هغه ښه وڅېړي.

نوپه دې هكله چي هر څوني څېړني سروي دي يرا وسري پايلره يرې د تفسرير

مظهري دا قول دى« :ونشك ان النصار و هذا الزمان ن دذبح ن بدل قتلد ن بال قدد
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غالب ًا الحيل طعدامهم» (تفسير مظهري  ۴0 /3مخ) .يعني دا حقيقرت دى چري د
دې مهال عېسويان څاروي نه ذبح كوي بلكي په برېښنايي مشين يې وژني .لره

دې امله د دوى ذبيحه حالله نه ده.

دغه راز لوى څښتن فرمايي:
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ژباړه « :او كو م څاروى چي د لوى څښتن په نامه نه وي ذبح سوى د هغه غوښي
مه خورئ ،دا كار فس

دى .شيطانان د خپلو ملګرو په زړونو كي شكونه او

اعتراضونه اچوي ،څو هغوى ستاسي سره شخړه وكړي .خو كه تاسي د هغو

اطاعت مانه تاسي به هرومرو مشركان ياست».

په ماشين باندي د دې دونو چرګانو او څارويو د ذبرح كولرو پرر مهرال د دې

كفارو لخوا د لوى څښتن د نامه يادول كله امكان لري او كله يې يادوي؟

نوښه داده چي د دغسي غوښو له رانيولو او خوړلو څخه احتراز وسي او پرر

ځاى يې زموږ د خپل هيواد يرا د اسرالمي هيوادونرو د چرګرانو ،پسرو او غويرو
غوښي استعمال سي .البته كه دولت په رشتيا د خلكو خردمت كروي نرو خلر

دي د امريكايانو د غير صحي او بې كيفيته غوښو له اړتيا څخره وژغروري او د

چرګانو د فارمونو زياتولو او دودولو او د نورو غوښو د محصروالتو ډېرولرو تره
دي رشتيانۍ توجه وكړي.

د بهر نیو په اصطالح ذبح سوو چرګانو د غوښو په هکله څه نوري خبري
د كراچي د اووه ورځنۍ مجلې «اخبار جهان» د 2000ع.كرال د د سرمبر د

 ۴ر 10ګڼي په ۶۴مخ كي د «ككړو خوړو څخه خپرېدونكي مكروبي نراروغۍ»
تر سرلي

الندي ليكي:

«بازاري خوركونه زياتره پره ځرانګړې توګره پره مكروبونرو ككرړ وي .څېړنرو

جوته كړې ده چي ككړ خواړه د ډول ډول ناروغيو المل كيرږي .پره امريكرا كري
هركال درې لكه تنه د خورك له امله ناروغه كيږي چي روغتونونو تره داخليرږي

او بيا له هغو څخه پنځه زره تنره مرري .د چرګرانو پره شرمول د نرورو الوتونكرو

له امريكا او نورو كفري هيوادونو څخه راوړل سوي غوښي

145

غوښي زياتره په بكټرياوو ككړي وي .د امريكا د چرګانو پر غوښو ترازه څېړنرو

جوته كړې ده چي د دغه ځاى د چرګرانو شرپيته فيصرده غوښري مكروبري دي.
ستونزه داده چي كه خواړه د خوني د تودوښي په درجه كي كښېښروول سري نرو

بكټرياوي په ډېره تېزي پر راټوليږي .دا هم جوتره سروې ده چري كره خرواړه پره
يخچال كي وساتل سي هم مكروبونه اخلي.دغوښو ساتلو ګودامونره ()stacks

لرره دې پلرروه نررور هررم زيررات خطرنرراك وي .ځكرره چرري د ګودامونررو ورونرره ډېررر

خالصيږي او بنديږي او له دې امله زيات جراثيم ور دننه كيږي».

له پورتنيو څرګندونو څخه موږ اټكلوالى سو چي د كومو په اصرطالح ذبرح

سوو چرګانو غوښي چي دسمندرونو له هاخوا څخه ترموږ پروري را رسريږي د

اوږده واټن نقل وانتقال او د ډېر عمر پر تېرېدو له امله هررو مررو پره ډول ډول

مكروبونو ككړيږي له خپله اصلي حالتره وزي او خامخرا خوسرا او خرابيرږي.

چي كېداى سي خوړل يې موږ په ډول ډول مكروبي ناروغيو اخته كړي.

له بله پلوه لكه چي پوهيږو په دې وروستيو كلونو كي په پر له پسرې توګره د

چرګانو او الوتونكو د ټيغر

يا وبايي والګي (سارس يا انفلونزا) د خپرېدو پره

هكله خبرونه خپريږي .همدا اوس هم چي د 138۵ل.كال د كب مياشت ده د
نړۍ په ګوټ ګوټ كي ان زموږ د هيواد په پالزمېنه (مركز) او څو نرورو سريمو

كي دغه نراروغي پره چرګرانو كري ليردل سروې ده .څنګره چري دغره نراروغي د

چرګانو ،مرغانو او د هغو له غوښو او هګيو څخه په انسانانو هرم پروري كيرږي
او د هغه د مړيني المل ګرځي ،نو له دې امله زموږ د حكومت په شرمول ډېررو
حكومتونو د چرګانو پر غوښو او هګيو واردولو او د هوا د مرغانو پرر ښركار او
نيولو بنديزونه لګولي دي .نو د دې لپاره چي خداى مه كړه د دغسي مشربوهو،

ككړو او غير صحي غوښو د خوړلو له امله په روغتيايي سرتونزو اختره نره سرو

الزمه ده چي پر هغو خپلي حاللي پيسې ور نه كړو او تر خوړلو يې تېر سو.
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د ګامېښو او غویو د غوښو روغتیایي تاوانونه
غوښی له روغتیا یي پلوه:

ډاكټران وايي چي غوښي د غذائيت ،خوند او جسماني ودي له پلوه په ټولو

خوړو کري ځرانګړى ځراى لرري .د ځينرو طبيبرانو پره انرد پره ځينرو نراروغيو او

کمزوريو کي د غوښو خوړل طاقرت ورکروي .نرو هغره ناروغران چري د غوښرو
خوړلوته ضرورت لري بايد غوښي وخوري اما د ځينو ناروغانو طبيعتونه چري
د غوښو خالف دي پر هغو بانردي لرومړې بايرد غوښري بنردي سري او بيرا يرې

عالج وسي.

لويو لويو ډاکټرانو او حكيمانو په خپلو مستندو کترابونو کري ويلري دي چري

غوښي براد ليرري کروي ،ډېرر ژر طاقرت ورکروي .د توليرد مراده ،وينره او وازګره

ډېروي .شهوت زياتوي ،د احتالم باعث کيږي او بردن چراغوي .خرو د دې ترر

څنګ هغو دا هم ويلي دي چي د غوښرو خرورک پرر دمراغ برده اغېرزه کروي او

خرابوي يې .ځيني طبيبران وايري :د هغرو هيوادونرو وګرړي چري غوښري ډېرري

خوري جګړه مار او ويني بهوونكي وي ،خو دماغي څرنګروالى يرې صرفر وي.
ان يو هندى مسلمان طبيب ادعا كوي :څنګه چي افغانان د نرورو هيوادونرو ترر

خلكو ډېري غوښي خوري نو ډېر جګړه مار او بهادران دي او پر ډېرره كروچنۍ

خبره مشتعل كيږي .يو برل ډاکټرر پره خپرل کتراب کري وايري :هغره څروک چري

غوښي ډېري خوري د هغه ميالن د حيواني جرذباتو خواتره وي او لره روحراني
برکت څخه لږ برخه ور رسيږي چي په نتيجه کي د هغه پر څېره باندي د نرمۍ

او لطافت نوم او نښان نه ليدل کيږي .د اسالم نرامتو عرالم امرام غزالري /پره

احياء العلوم كي وايي چي د غوښو پرر خوړلرو بانردي مرداومت د زړه قسراوت

رامنځته كوي.

په يوه بل کتاب کي د غوښرو پره براره کري داسري ويرل سروي دي :عمومرا د

غوښو هر ډول خواړه چي وي د هغو د هضم کولو لپاره لرويي معردې او ځګرر

ته ضرورت پيدا کيږي .دا ډول غوښن خواړه په ډېر مشكل سره هضرم کيرږي.

دغه ډول که د نس خوږ (د معدې زخم) وجود هم ونه لري ورو ورو په کولمو
کي د ننه سفر کوي او په دې ډول د کولمو د ننه سفر سست او نيمګړى کرړي
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او د هغو د وران هم کمزورى سي ،چي د دغو خوړو د هضمولو لپاره په معده

کي زياتو تيزابوته ضرورت وي چي په دې ډول د تيزابي مادې د ترشرح څخره

په معده کي يو ډول درد پيدا کيږي او دا ډول غوښن خواړه تر دوو درو اوونيرو
پوري په نس کي دننه پاته کيږي او اغيزه يې جاري وي.

په يوه بل کتاب کي وايې :هغه څوک چي د معدې يا کولمو په ټپ اخته وي

هغه بايد لومړى د غوښو د خوړلو څخه پرهيز وکړي.

په بل كتاب كي وايي :د غوښو خوړل د احتالم شكايت رامنځتره كروي او د

جريان او سرعت انزال ناروغيوته ډېري ضررناكي دي .غوښي د سربو او نرورو
غوندي په آسانه نه هضميږي .بلكي د غوښو پروټين او غوړزګي د هضمولو پر

غړو باندي ډېر فشار راوړي .د غوښو د خوړلو لره املره پره پوښرتورګو كري يرو

ډول تيزابي ماده چي يورك اسيډ ( )Uric Acidنوميږي زيراتيږي .چري بيرا يرې
پښتورګي په آسانۍ نه سي خارجوالى .دغه راز غوښي په بردن كري صرفرا هرم

زياتوي .د غوښو له ډېرو خوړلو څخره د مثرانې او پښرتورګو نراروغۍ رامنځتره
كيږي او د اينې ،پښتورګو ،زړه او د بدن د نورو غړو په كار كي نقص رامنځته

كيږي .له دې امله بايد غوښي لږ وخوړل سي .په تېرره د غرټ څراروي غوښري
بايد ډېري لږ وخوړل سي ځكه چي دغسي غوښي روغتياته ډېري تاواني دي.

د غوا او ګامیښي غوښي:

د ګاميښي او غوايي غوښي د خپل تاثير له پلوه په ډېرو قوي خوړو کري نره

راځي .په دې چي هغه پروټين چري پره زياتره انردازه د سرېرلي ،پسره ،چررګ او

کبانو په غوښو کي سته د غوايي په غوښو کي نسته .او هغه خوند چي په هغو
غوښو کي سته په دې غوښو کي نسته.

د غوايي غوښي وچي او ګرمري دي .او ځينري تاوانونره يرې پره النردي ډول

دي:

خرابه وينه په بدن کي پيداکوي .سودايې ناروغۍ رامنځته کوي .نس غټوي،

د مرغړيو او نورو د درد لپاره تاواني دي .په دماغ کي زهر جن مواد ډېرروي .د
ډېرو خوړو څخره يرې ورۍ خرابيرږي .پره ډېرر عمرر هضرميږي .پره دې ډول د

غوايي غوښي د روغتيا لپاره ډېري مضري دي.
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چري د غروايي غوښري خروري کوښرښ دي وکرړي چري د

کوچني ګيلګي غوښي واخلي او هغه دي يوازي نه پخروي ،بلكري يرو برل سرابه
دي ضرور ورسره اچوي .خو ګرمه مساله او مرچ

دې چي دغه غوښي پخپله ګرمى دي.

دي ډېرر نره وراچروي .پره

د غوايي د سر او پښو يخني ښوروا ګټوره ده .البته چي پره ژمري کري يرې پره

مناسبه اندازه وخورئ .دا د بدن حرارت نورمرال سراتي او د نرارينتوب ځرواک
پياوړى کوي .طبيبان وايي« :مدرق البقدر دوا ٌء وحلمده دا ٌء» يعنري د غروايي د غوښرو
ښوروا درمل دي خو غوښي يې ناروغي ده.

د ګاميښي غوښي هم ډېري ګرمي او وچي او د غوايي د غوښو په څېرر دي.

د نازک طبعو ،په تېره د علمي ،ادبي او ذهني کار کوونکو لپاره تاواني دي .خو

د ګاميښي د کټي غوښي دونه تاواني نه دي.

له بهرنیو هیوادونو څخه د غوایي راوړل سوي غوښي:

يوه ډېره بده بدمرغي چي تر ايډز را وروسته د اروپايانو په پېڅه سروې ده د

غويو لېونتوب دى .دغه مصيبت په ځانګړي ډول په انګلستان كي ډېر رامنځته

سوى دى .دې ناروغۍ ته په انګرېزي ( Mad Cow Diseaseد لېوني غوايي

نرراروغي) وايرري .د ( Foot & Mouth Diseaseد ښررونګري او خررولې
ناروغي) يې هم بولي .خو دا وروستۍ ناروغي څره نروې نره ده .دا يروه بېلره او

لرغررونې نرراروغي ده چرري پرره څررارويو كرري د يررو ډول وايرررس لرره تيتېرردو څخرره
رامنځته كيږي .لومړى د څارويو پر پښو او خوله دانې راوخېژي بيا ټپ سي او

له دې امله يې شريدې ډېرري لرږ سري .د دې نراروغۍ درملنره شرونې ده .خرو د
 Mad Cowناروغي بالكل نوې ده ،پره پخروا وختونرو كري هريش نره ده ليردل
سوې او درملنه يې هريش شرونې نره ده .د دې نراروغۍ لره املره غرويى ګردسرره
لېونى سي .د دېوالونو سره سر وهي .ګردچاپېره ګرځي را ګرځي اوپرانسانانو او

څار ويو بريدونه كوي .دغه ناروغي له څرارويو څخره انسرانانو تره هرم لېرږدول

كيرږي .د  University of Illinois at Urbana Champaignپره اسرنادو
كرري يررې د دې نرراروغۍ نرروم پرره ميررډكل ژبرره ( Bovine Spongiform
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 )Encephalopathy BSEايښى دى .په دغرو اسرنادو كري پره څرګنرده توګره
ليكل سوي دي :بواين سپانجي فارم د څارويو يوه وژونكرې نراروغي ده .دا لره
كومي باكټريا يا وايرس څخه نه بلكي د يروډول خپرل پره خپلره پيردا كېردونكي

مضر پروټين څخه چي پري اونز ( )Prionsورته وايي ،پيدا كيږي.

وايرري چرري دغرره نرراروغي لررومړى پرره 198۵ع.كررال څرګنررده سرروه .تررر

1990ع.كال وروسته په برتانيه كي د دغي ناروغۍ يولر

دري اتيرا زره پېښري

په ګوته سوې .دغه وبا په 1992 - 93ع.كلونو كي خپل اوج ته ورسېدل او په
هره اوونۍ كي د دغسي كېسونو شمېر تر زرو پروري ورسرېد .اوس هرم د ټولرو

تدابيرو سره سره په هره اوونرۍ كري د دغسري نرژدې سرلو پېښرو راپرور وركرول

كيږي.

دا ناروغي يوازي په برطانيه كي نه ده رامنځته سوې ،بلكي د اروپا په زياترو

هيوادونو كي تيتره سروې ده .پره آيرلېنرډ كري د دغري نراروغۍ 337پېررښي ،پره

فرانسه كي ۵1پېښي ،په پرتګال كي 19۵پېښي او په سويزرلېنډ كي  283پېښي
ثبت سوي دي.

په څارويو كري د  Mad Cow Diseaseاو Foot & Mouth Disease

دواړي ناروغۍ يوځراى هرم رامنځتره سروي دي .خرو د  Mad Cowنراروغي
ځكه خطرناكره ده چري د هغرو د غوښرو لره خوړلرو څخره انسرانانو تره لېرږدول

كيررږي .پرره انسررانانو كرري يررې دغرره نرراروغي ( CJD Jakob disease

 )Creuztfeldtبللې ده .په برتانيه كي له 199۵ع.كاله تر اوسه د لېونيو غويرو
د غوښو د خوړلو له امله د مړوسوو انسانانو په شمېر كي ورځ تر بلي ډېرښرت

را ځي .له دې امله د دغه هيواد دغوښو كاروبار ډېر خراب سوى دى او له دې

امله د دې هيواد اقتصاد ته دروند تاوان اوښتى دى.

د يوه تازه ر پوټ سره سم د دغي ناروغۍ له امله د دماغ د پاړسروب پېښري

د كاله  23فيصده زياتيږي او دا ناروغي د هلكانو په پرتله په نجونو كري زياتره
ليدل سوې ده.

لويه ستونزه داده چي ډاكټران په دماغ كي د دغي ناروغۍ د پاته كېدو مروده

نه سي اټكلوالى .دا ناروغي په ځينو حرالتونو كري ترر شرلو كرالو پره دمراغ كري
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پرورښت كوي .له دې امله د دې ناروغۍ عالمې تشخيصول ډېر ستونزمن كار

ګرځېدلى دى.

د لېونيو غويو د دغي خطرنراكي نراروغۍ لره املره د نرړۍ ډېررو هيوادونرو د

انګرېزانو د غوښو پر واردولرو بنديزونره ولګرول .ځكره نرو انګرېزانرو پره لكونرو

غوايي بېله دې چي لومړى يرې پره يرو ډول ووژنري پره ډېرره برې رحمانره توګره

ژوندي وسوځول .خو لكه چي ښكاري تر اوسه هم دغه ناروغي وركه سوې نه
ده .اوس هم د ځينو هيوادونو چارواكي د نورو هيوادونرو د غروايي د غوښرو د
ناسم كيفيت او داسي نورو خبرو له امله د هغه دصرادروونكو سرره پره شرخړو

اخته وي.

غوايي زموږ په هيواد كي بېخي ډېر روزل كيږي او كه يې د دولرت لخروا د

الزيا ت روزلو لپاره پاملرنره وسري كېرداى سري چري د غويرو غوښري زمروږ لره
هيواده بهر ته صادري سي .همدا اوس هم زموږ په هيواد كي د قصابانو لخروا
د حاللو سوو غويو او ګامېښو تازه غوښي پره پېخرر خرڅيرږي .خرو د تعجرب

ځاى دى چي د دې سره سره زموږ هيواد ته له ډېري مودې له بهر څخه هرم د
غوايي غوښي راوړل كيږي .له بده مرغه دلتره هريش يروه اداره هرم نسرته چري د

دغسي او نورو ډول دول غوښو البراتواري معاينات وكړي.

بله دا چي زموږ د وطن د غويو غوښي بايرد لره بهرر څخره ترر راوړلرو سروو

غوښو ډېري ارزانه واى .ځكه نه له بهر څخه تر دې ځايره د انتقرال لګښرت پرر
لوېږي نه كوم محصول .خو بيا هرم پره حيرانتيرا سرره دغره د بهرر څخره راوړل

سوي غوښي زموږ د غويرو ترر غوښرو ډېرري ارزانره دي .نرو دا ولري؟ دا څنګره
غوښي دي چي زموږ په وطن كي ترر حاللرو سروو غوښرو يرې ارزانره وركروي؟

هرومرو په دې غوښو كي څه خرابي سته .كه نه نو داسي ارزانه به نه واى.

په پاى كي زموږ هيوادوالو ته زموږ سپارښتنه دا ده چي لومړى د روغتيرايي

وجوهاتو له مخي ګردسره غوښي ډېري ونه خوري او څه لږ غوښي چي خوري

زموږ د وطن د ماهيانو ،چرګانو ،پسو او سېرليانو ،غويو او ګامېښو تازه حاللي

سوي غوښي دي خوري .اما له بهره راوړل سوي غوښي خو د پورتنيرو مطرالبو
په پام كي نيولوسره او له دې امله چي ممكن په ماشرينانو ذبرح سروي وي بايرد
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هيش ونه خورو .څو خداى مه كړه له دې پلوه په كوم تكليف اختره نره سرو .پره

هغه صورت كي به يې درملنه راته ګرانه وي او پښېماني به هم ګټه نه كوي.

بلرره خبررره دا ده چرري پرره دې وروسررتيو كرري زمرروږ پرره ځينررو رسررتورانونو او

خوړنځايونو كي د برګر او داسي نورو په نومونو غوښي خرڅيږي .لكه چري پره

بهرنيررو هيوادونررو كرري ليرردل سرروي دي  Burgerد سررركوزي لرره ورانرره څخرره
جوړيږي او دغوايي غوښي هم پكښي استعماليږي .خداى دي وكړي چي دغه

برګر هماغه د بهرنيو هيوادونو برګر نه وي .په دې هكلره اړونرد چرارواكي بايرد
څېړنه او پلټنه وكړي .كه يې غوښي د سركوزي يا په غير شرعي طريقره د ذبرح

سوو غويو وي بايد په كلكه يې د خرڅولو مخه ونيول سي.

كوكاكوال ،پیپسي ،فانټا او دغسي نور مشروبات (خواږه زهر)
لكه چي پوهيږو كوكاكوال ،پيپسي او داسي ډېر نور د چيښلو شربتونه د نړۍ

په ډېرو هيوادونوكي په تېره زموږ په دې وروسته پاته او په اقتصادي لحرا لره
پښو لوېدلي هيواد كي په پېخر چيښل كيږي او اړوندي كمپنۍ يې له دې دركره

د ورځي په ميليونونو ډالر ترالسه كوي .موږ په دې مضمون كي د كوالكروال او
پيپسي كمپنيو پر رامنځته كېدو ،اسرايلو ته د دغو شربتو له ګټي څخره د برخري

وركولو ،د هغو پر تركيب او روغتيا ته د هغو پر ضررونو ږغېږو.
كوكا كوال:

كوكاكوال يوه امريكايي كمپنۍ ده چي د اټالنټا د يروه فارميسيسرټ (درمرل
جوړوونكي) جان ايس1831( .رر  )88لخواپه 188۶ع.كرال پره ابتردايي ډول
رامنځته سوه او په 1892ع.كال پره امريكرا كري رسرما پرانيسرتل سروه .اوس د
دغي كمپنۍ لوى او نړيروال منځرى (مركرز) پره اټالنټرا كري دى .د معلومراتو لره

مخي اوس دغه كمپنۍ دغه توكي جوړوي:
كوكاكوال Coca Cola

فانټا Fanta

فروټوپيا Fruitopia
كيا اورا Kiaora
للټ Lilt

سپرايټ Sprite

سن كټ Sunkit

سكوپس Schwoppes

دغررري كمپنرررۍ پررره 19۶۶ع.كرررال د اسررررائيلو د حكومرررت د يررروې سرررتري

مرستندويي كمپنۍ په توكه تبارز وكړ .په 1997ع.كال د اسرائيلو حكومرت لره
دې امله چي دغي كمپنۍ د هغو سره زښرت زيرات كومكونره كرړي وه هغرې تره
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ټريډ ايروارډ (تجرارتي مرډال) وركرړ .پره 2001ع.كرال د امريكرا او اسررائيلو د
سوداګرۍ اتاق لخوا د كوكا كوال په نړيروال سرتر مركرز كري د اسررائيلو سرره د

كوكاكوال د ستر مرستندوى په صفت د «ګاال ايوارډ» په نامه مډال وركړ.

دا هم جوته سوې ده چي «د اسررائيلو سرره د مرسرتي» ترر پروګررام النردي

كوكرراكوال كمپنررۍ خپلررو كرراركوونكو ترره د اسرررائيلو او عربررو د جګررړې پرره اړه

ځانګړې روزنه وركوي .د دغي روزني ځانګړى نصاب يوې كمپنۍ جروړ كرړى
او مالي مرستي د «جيوش ايجنسۍ» (يهودي ټولني يرا ادارې) او د اسررائيلو د
حكومت لخوا ورته برابريږي .دغه وګړي د يهودو لخوا په الندي سروو سريمو
كي له هغو كسانو څخه اسرتخداميږي چري لره پخرواني شروروي اتحراد څخره
ورغلي وي .په دغه تربيتري پروګررام كري د اسررائيلو او عربرو د منرازعې پره اړه

ځانګړى مضمون تدريسيږي او هغو تره دا ويرل كيرږي چري فلسرطين د يهرودو
پلرنى ټاټوبى دى او د مسجد اقصٰى پر ځاى دمخه سليماني هيكل موجود وو،
اوس موږ غواړو د هغه پر ځاى بيرته سليماني هيكل ودان كړو .دغره راز دغرو

كسررانو ترره د كوكرراكوال د بررازار مونرردلو د الرو چررارو او د هغررو لرره ګټرري څخرره
اسرائيلو ته د مرستو په باب هم لكچر وركول كيرږي .دا هرم ورتره تدريسريږي

چي د عربو په خالف او د اسرائيلو په مالتړ څنګه پروپاګنډ په الرواچول سي.

د 2002ع.كال په فرورۍ كي كوكاكوال كمپنۍ د اسررائيلو سرره د مرسرتو د

كچي د ال زياتو لوړولو او د دوى په ګټه د مرستو د ټولولو په موخره د «فرينرډز
آف اسرائيل» او «نېشنل هيلي» دوو صهيوني كمپنيو سرره يوځراى د ګرډ لكچرر
وركولو پروګرام په الر واچاوه چي په هغه كي د منيسوټا د پوهنتون يوه يهودي
استازي لنډا ګريډسټين لكچر وركړ .دغه سړى د صرهيوني ټولنرو او تنظيمونرو

څخه تنخوا خوري خو دى وايي چي د نيشنل پبل

راډيو ( )NPRد منځنري

خترريځ اسررتازى دى .د 2001ع.كررال د سررپټمبر پررر لس رمه د مصررر «االهرررام»

ورځپاڼي د كوكاكوال يو اعالن خپور كړ .په دې اعالن كي د كوكاكوال كمپنۍ په
څرګنرردو الفرراظو خپلررو رانيوونكررو ترره ويلرري وه چرري« :كوكرراكوال رانيسررئ او د

اسرائيلو سره مرسته وكړئ».
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كوكاكوال كمپنۍ اعالن كړى دى چي هر كرال د خپلري ګټري لرس فيصرده د

اسرائيلو يهودي غورځنګ ته وركوي.

پر دې سربېره كوكا كوال كمپنۍ څه مهال دمخه په اسرائيلو كي سرتره پانګره

په كار واچول او د اسرائيلو لخوا د فلسطينيانو پرر غصرب سروې مځكره يرې د
تصفيه سوو معدني اوبو (منرل واټر) يوه كمپنۍ په شلو مليونو ډالرو رانيول .د

دې كمپنۍ په جوړولو سرره نره داچري اسررائيلو تره ګټره رسريږي ،بلكري د هغرو
اووسووتنو ته د كار زمينه هم مساعديږي .په اسرائيلو كري د كوكراكوال لخروا د
دغسي ستري پانګي اچوني او يهود پالني له امله اسرائيلو كوكاكوال تره هلتره د

هر څه زياتو توليداتو د جوړولو ح وركړ.
پیپسي كوال:

پيپسي كوال هم د خوړو او مشروباتو يوه امريكايي كمپنۍ ده او دغه نوم يې
په 1965ع.كرال هغره مهرال ځران تره غروره كرړ چري د  .Frito-Lay, Incپره
نامهيوې بلي كمپنۍ سره يوځاى سوه .د دغي كمپنۍ مركرزي دفترر پره نيويرارك

كرري دى .د لررومړۍ پيپسرري كمپنررۍ بنس رټ پرره 1898ع.كررال د يرروه امريكررايي

فارمسيست( 18۶۶Caleb D. Bradhamررر  )193۴لخروا كښېښروول سرو.

بيا په 1931ع.كال بل امريكايي فارمسيسټ ( –187۶Guth G. Charles
 )1948د بلي نوي پيپسي كمپنۍ تجارتي نخښه او سامانونه رامنځتره كرړه او د
يوې نوي پيپسي كمپنۍ بنسټ يې كښېښود .څنګه چي دغه پرانګوال د Loft,

 Incorporatedكمپنۍ مشر هم وو نو بيا دغره دواړي كمپنرۍ سرره يرو ځراى
سوې او  Loft, Incorporatedهم په  .Pepsi-Cola Companyونومول
سوه .بيا دغه كمپنۍ د نورو كمپنيو سره هم يرو ځراى سروه او يرو لرړ بدلونونره

پكښي راغله.

د دغي كمپنۍ په هكله بايد وويل سي چي په 1992ع.كال كله چي د عربرو

ټولني د كوكاكوال مشروبات تحريم كړل پيپسي د عربو او اسرائيلو پره برازارونو
كي خپل مشروبات په ډېره چټكۍ سره پلور ته وړاندي كړل او ښه غوښرنه ګټره
يې ترالسه كړه .چي بيا پيپسي مشروبات هم د عربي ټولني په ترور ليسرت كري
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راغله .په دغو ورځو كي پيپسي كمپنۍ د دې لپاره چي د عربري ټرولني لره ترور

ليست څخه ځان وژغوري د لنډ مهال لپاره يې له اسررائيلو څخره ځران ګوښره
كړ .خو له دې امله په امريكا كي پر هغې بانردي پرلره پسرې نيروكي كېردلې او د

پيپسي دغه كار يې له سياسي پلوه ناسم باله .د امريكا يروه تنظريم د پيپسري پرر

خالف دعوه دايره كړه او تور يې پر ولګراوه چري پيپسري پرر اسررائيلو بانردي د
تحريم په چاره ك برخه اخلي.كه څه هم د امريكا قوانينو امريكرايي كمپنرۍ پره

دغه تحريم كي له برخي اخيستلو څخه منع كولې خو دغه قوانين ښه څرګند نه

وه .بيا د محكمو د تحقيقاتو په نتيجه كي څرګنده سوه چري پيپسري كمپنرۍ پره

دغه تحريم كي نه ده شامله ،بلكي د پردې ترشا اسرائيلو ته مرستي وركوي .لره
دې امله پر دې خبرو خوله پټه سوه.

تاسي پوهېږئ چي د پيپسري معنرا څره ده؟ پره (ملټررى نيشرنل كمپنيرون كرى

اسالم دشمنى) كتاب كي وايي چري د  Pepsiتروري د دغرو الفراظو مخففرات

دي Pay each penny to save Israel:يعنري يروه يروه روپرل واچروئ او
ا سرائيل په ځواكمن كړئ .پر همدې بنسټ پيپسري كمپنرۍ اسررائيلو تره د كالره
لس ارب ډالره كوم

وركوي .د يادوني وړ ده چي د مرنرډا ( )MIRINDA

ترروري د دغررو الفرراظو مخففررات ديMuslim & Islam Ruined :

 .Intensively Never Dawn Againيعني مسلمان او اسالم دي پره ډېرره

بده توګه پوپنا سي او هيڅكره دي لوړتيرا او عرروج تره نره رسريږي .د سرپرايټ
( )SPRITEتررروري د دغرررو الفررراظو مخففرررات دي:

Supper Power

 Remained Israel Till Endيعني اسررائيل دي ترر پايره د سرتر ځرواك پره

توګه پاته وي .د ټيم ( )TEEMتوري د دغو الفراظو مخففرات ديTease :
 Each & Every Muslim.يعني هر مسلمان ته ازار ورسوئ.

په لومړيو وختونو كي دا خبره ښه جوته نه وه چري دغره تجرارتي كمپنرۍ پره

رشتيا د يهودو مالتړي دي او د هغو د ګټو ستره برخه اسرائيلو ته رسيږي ،خو

اوس پرره عامرره توګرره داسرري شررواهد سررته چرري د هغررو لرره مخرري لرره دې ترخرره

اوبېروونكي حقيقت څخه انكار نه سي كېداى.اوس پره رشرتيا جوتره سروې ده

چي دغه كمپنۍ د فلسطينيانو ،عربو او نورو مظلومانو او بې وزلو وژونكي دي.
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د دوى په دغو پيسو وژونكي وسلې برابريږي ،د اسرائيلو پوځ په پياوړى كيږي
او د اسرائيلو لخوا د اسالم پر ضد ډول ډول دسيسرې پره الراچرول كيرږي او د

اسالم بېخ په كښل كيږي.

له بله پلوه دغو او دغسي نورو يهرودي او عېسروي كمپنيرو د ټرولي نرړۍ پرر

ماركېټ خپله منحوسه ولكه لګولې او په ځانګړې توګه يې د اسالمي هيوادونو
سيمه ييزي كمپنۍ د ګواښ او ناكامۍ سرره مخرامخ كرړي دي .د دې سرترو او

توطئه ګرو كمپنيو د پانګي ،تبليغاتو ،چلونو او د زبرځواكو دولتونو د مالترړ لره
امله د اسالمي هيوادونو كوچنۍ او سيمه ييزي كمپنۍ بې وسره سروي چري پره

پايله كي د دغو اسالمي هيوادونو شرته او پانګره دغره سرتري كمپنرۍ لوټروي او

اسرائيل په ځواكمن كوي.

بله د خواشينۍ خبره ال داده چي دغره كمپنرۍ د اعالنونرو پره نامره پره نرورو

هيوادونو په تېره په اسالمي هيوادونو كي د يهودو ،هنودو او صليبي عېسويانو
د فرهنګي تېريو سره غوښنه مرسته كوي او په دغرو هيوادونرو كري فحاشرۍ او
لوڅ فرهنرګ تره وده او پرمختيرا ور بخښري .د كوكراكوال او پيپسري كمپنرۍ پره

اسالمي هيوادونو كي پر اعالنونو باندي په مليونونرو ډالرره لګروي .څرګنرده ده

چرري پررر دغررو اعالنونررو بانرردي دغرره لګېرردلي پيسررې هررم دغرره كمپنررۍ د هغررو د

رانيوونكو له جېبو نو څخه پوره كوي.

ښه نو اى درنو او عزتمنو لوستونكو! تاسي فكرر وكرړئ چري د دغرو شرربتو

رانيوونكي او چيښونكي څه كوي او څه چيښي؟ آيا دا شربتونه همدغه خروږې

اوبه دى او كه زموږ د مسلمانو فلسطيني او نورو عربو وروڼو ويني؟

آيا موږ كله دا فكر كړى دى چري پرر فلسرطيني مسرلمانانو بانردي دغره برده

ورځ او دا ميزايل ،بمونه او راكټونه اورېدل پرر دغرو مشرروباتو بانردي زمروږ د
پيسو په وركولو سره تر سره كيږي؟ آيا موږ كله دا فكر كړى دى چي د حرمينو

شررريفينو شرراوخوا چرري د يهررودو او نصرراراوو پوځيررانو محاصررره كررړې ده پررر
كوكاكوال ،پيسي او داسي نورو يهرودي او عېسروي مصرنوعاتو بانردي زمروږ د

پيسو د وركولو او زموږ د تېلو او داسي نورو شتو د غصبولو په سبب ده؟
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كه موږ هر يو د زړه له صدقه او په اسالمي او افغراني هروډ تصرميم ونيسرو

چي نور به زموږ د مسلمانو وروڼو ويني يعني دغه كوكراكوال او نرور يهرودي او
عېسوي خواړه او مشروبات نه خورو نو باور ولرئ چي د اسالميت دښمنان به

مو په كلكه د ناكرامۍ سرره مخرامخ كرړي وي .كره مروږ پره رشرتيا د فلسرطين،
عراق ،افغانستان او نورو مظلومو مسلمانانو سره خواخوږي لرو نو بايد لرږ ترر

لږه خو دغه كوكاكوال او دغسي نرور مشرروبات تحرريم كرړو او پره ټينګره ژمنره
وكړو چي نور به دغه ګنده شرربتونه ګردسرره نره چيښرو .مروږ بايرد د دې نراولو

مشروباتو له چيښلو څخه داسي ډډه وكړو لكه د شرابو له چيښلو څخه .بلكري

كه ووايو چي شراب يوازي يوه سړى ته تاوان رسروي خرو كروك او پيپسري ترر
شرابو ډېر مضر او خطرناكه دي دا به ډېره مناسبه خبره وي .ځكه چري دا ټرول

امت ته تاوان پېښوي .د كوكاكوال او پيسي چيښونكى نه يوازي د خپرل ضرمير

مجرم دى ،بلكي دا د بشپړ اسالمي امت مجرم دى .دا د فلسطينيانو دښمن ،د

عراقيانو دښمن ،د افغانانو دښرمن او براالخره د حضررت محمرد مصرطفٰى ج

دښمن دى .ځكه چي د ده په پيسو اسرائيل او نور كفار خپرل پروځي ځواكونره

پياوړي كروي ،زمروږ پرر لرومړۍ كعبره بيرت المقردس يرې منګرولي نروري هرم
ښخيږي او د كعبې شريفي او مدينې منورې نيولو ته يې هم الر اواريږي.

نو درنو لوستونكو! د لوى څښتنأ لپاره كه د يهودو او هنودو پره وړانردي

د ځپلو مظلومو مسلمانانو سره په خپلو ځانو او وسلو مرسته نه سئ كروالى ،د
هغو د شيانو سره خو شلوون (بايكاټ) كوالى سئ؟ او كه موږ دغونه هرم نره
سو كوالى نو د لوټ سوو عصمتونو ،معصومو كوچنيانو د شهادت او پر برې

ګناه مسلمانانو باندي د ډول ډول زړه دردونكرو مظرالمو پرر ليردو بانردي بره د
خپلو بې حسيو او بې پرواييو جواب خپل ربأ ته په كومه خوله وركوو؟

د كوكاكوال او پیپسي كېمیاوي مواد:
اوس را ځئ وګورو چي په دغو شربتونو كي چي موږ يرې داسري پره خونرد

خوند چيښو او خپلو ګرانو مېلمنو ته يې هم د هغو د عزت لپاره وركوو او كره

يې ورنه كړو د پزې پرې كېده يې بولو كوم توكي ګډ دي.

158

زمونږ صحت او آخرت ته تاواني توکي

 -1سيكلميټ ( :)Cyclamateدا يو بې بويه ،سپين ،شفاف پوډر دي چي
معموالً  Cyclamate Calciumيا Sodium Cyclamateورته
وايي .دغه پوډر د لومړي ځل لپاره په 1937ع.كال د Michael

 Svedaنومي لخوا كشف سول .دغه مصنوعي قند بېل بېل ډولونه لري
او د خوږولو ځانګړنه يې تر معمولي قندو او بورې له ( )300څخه تر

( )650واره ډېره ده .دغه ماده زياتره د يوې بلي له روغتيا يي پلوه
مضري مادي سره چي سكرين ( )Saccharinيا مثقال ورته وايي هم
ګډوي .سكرين بورې غوندي ماده ده چي له كوئيلې (سكرو) څخه يې

را باسي.

له بله پلوه د دغو مصنوعي خوږو بيه د جغندرو د بورې په نسبت ډېره لږ او

ارزانره ده .لرره دې املره پرره ډېررو هيرروادوکي د غيرالكلري مشررروباتو او نرورو پرره
خوږولو کي د بورې پر ځاى ګټه ځني اخلي .د دغو قندو د روغتيايي ضرررونو

په هكله د نړۍ مطبوعاتو او روغتيايي سازمانونو ډېري څرګنردوني کرړي او پره
ټينګار سره يې ويلي دي چي دغره پروډر لره روغتيرايي پلروه د انسران كرولمې د

ډول دول باكټرياوو بريدونو ته چمتو كوي او سرطان زېږوونکى دى.

 -2كاربن ډاى اكسايډ ( :)CO2دا له يو ډول زهرجنرو ګرازو څخره تېرري
سوي عامي ساده اوبه دي (چي دپاك بللو هيش ګرنټي يې نسته).

قدرت دغه زهرجن ګراز چري د وينرو د فضرلې غونردي دى دسرا ايسرتلو پره
ذريعه له سږو څخه دباندي را باسي .خو د كوكاكوال او پيپسي په اوبو كي دغه
ګاز ګډوي او جذبوي چي د دغو مشروباتو د بوتلونو او دبليو يروه ډېرره مهمره

برخه جوړوي او باالخره له دې عمليې څخه د مشروباتو د تېزابيرت درجره ،3

 ۴كيږي .دغه ګاز د مشروب پر خوند اغېز ښندي ،په شربتو كي يو ډول كوبل
جوړوي چري د چيښرونكي خولره تخنروي او د خونرد او يخروالي احسراس يرې
ډېروي .د مشروباتو كمپنيو ته كاربن ډاى اكسايډ له دې امله هرم مهرم او ړيرن

دى چي د بوتل اوبه تر ډېره مهاله نه خرابيږي .نو څنګره چري مروږ دغره ګراز د
دغسي مشروباتو په چيښلو سره بيرته ګېډي او جسم ته ننباسو او له امله يرې د

انسراني جسررم تېزابيررت تررر عررادي تېزابيرت درې يررا څلررور واره تېزيررږي .زمرروږ
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هډوكو او غاښونو ته تاوان رسوي او د بدن روغتيا ته هم خطرنراك تمراميږي.
له بله پلوه څنګه چي دغه مشرروبات ډېرر يرخ وي زمروږ پرر جسرماني نظرام او

ګېډه باندي دوه چنده بوج اچروي :يرو د تېزابيرت لره املره او برل د مشرروب د

حرارت د درجي له امله چي عموما صفر سانتي ګرراډ وي .پره داسري حرال كري

چي د جسم د حرارت درجه 37سانتي ګراډه وي .چي د دې تروپير د لره منځره
وړلو لپاره ګېډه بايد زيات كار وكړي .د خوړلرو پرر مهرال د دغرو مشرروباتو لره

چيښلو څخه د هاضمې مرستندويه كېمياوي مراده ()Digestive Enzymes

تحليليږي ،پر ګېډه زيات بوج اچوي چي له امله يې په ګېډه كي ګازونره او نرور
زهرجن مواد رامنځته كيږي .كوم چي په كولمو كي جذبيږي او جسم ترر خپرل

وخت دمخه بوډاكوي.
 -3فاسپوري

اسيډ ( :)Phosphoric Acidدغه تېزابي ماده زموږ د بدن

د هډوكو او غاښونو د كلسيمو ماده اخراجوي .له پرله پسې استعمال

څخه يې د هډوكو د كمزورۍ له امله د هډوكو درد او مال درد پيدا

كيږي او كله ناكله هم له معمولي ضربې څخه هډوكى ماتيږي .چي

دې ناروغۍ ته « »Osteoporosisيعني د هډوكو كمزوري وايي.

 -4كافئين ( :)Caffeineدا عصربي نظرام تره تحرير

وركروونكي او نشره

راوړونكي درمل دي چي له اسرتعمال څخره يرې سرړى د يرو څره مهرال
لپاره تكړه او تازه دمه وي او خوښي احساسوي .خو پنځره شرپږ سراعته

وروسته چي يې اغېزه له منځه والړه سري كمرزوري ،سسرتي ،كهرالي او

خوابدي محسوسه كړي .د كافئين له ډېر استعمال څخه كېرداى سري پره
انسان كري نراكراري ،د ځينرو غرړو رېږدېرده ،د زړه ټكران او داسري نرور
رامنځته سي .پردې سربېره كېداى سي د سر درد او سرپرله ګرځېده هرم

ورپېښ سي( .د كافئينو په هكله څه مطالب د قهوې او چايو تر سرلي

الندي هم وويل سول .).كافئين د مشروباتو په عامو بوتلونو كي له 3۵

څخه تر  ۵0ملي ګرامو پوري وي چي په دې حسراب بايرد پره نريم لېټرر

كي  200ملي ګرامه وي.
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 -5سوډيم بينزويټ ( : )Sodium Benzoateدا يوه مشهوره د يرخ ضرد
كېمياوي ماده ده ،چي د موټرانو ليلېټرونو ته يې د دې لپاره اچوي چري
اوبه يې يخى نه سي .دا «سم الفار» ته ورته يو ډول زهرر دي چري كررار
كررار اغېرز كروي .كره څروك پرره يروه سراعت كري كوكراكوال څلرور لېټررره

وچيښي كېداى سي چي د دغو زهرو له امله د مرګ تر پولي ورسيږي .د
مشروباتو كمپنۍ يې د مشروباتو سره د دې لپاره ګډوي چري د بوتلونرو

د خرابل مخه ونيسي( .د خلكو په ګېډو چي هرڅه كيږي ودي سي).

 -6رنرګ لرونكري تروكي ياكېميراوي رنګونره ( : )Food Coloringټرول
كېمياوي رنګونه پره تېرره سرور امارنرت ( )Amaranth Red No.او

بور برورډيكس ( )Bordeauxد څېړنرو لره مخري د سررطان د نراروغۍ
قوي المل ګرځي او د انسان روغتيا ته ناوړي پايلي لري.

 -7كنين :يو نشه كوونكى مركب دى چي په دغو مشروباتو كي يرې لره دې
امله ګډوي چي خل

د دغو مشروباتو معتاد سي.

 -8ايملسرري فرراير :Emulsifier :يررو ډول كيميرراوي مرراده ده چرري د انسرران
روغتيا ته مضره تماميږي .په ځينو مشروباتو كي يې د هغو د بېلرو بېلرو
توكو د سره يوځاى كولو لپاره كاروي.

 -9نور داسي ناڅرګند طبيعي خوندور توكي چي ښايي په قصد سرره يرې د
مشروباتو پر بوتلونو نه وي ليكلي.

دلته د كوكا كوال د مشروباتو د يوې مشهوري ادارې د يوه لي

د يوې برخي

وړاندي كول له ګټي خالي نره دي .د دغري ادارې پره لير كري وايري« :زمروږ د
مشروباتو د طبيعي اجزاوو فارموله پټه ده اوزموږ د كمپنۍ د ستر دفترر لره څرو

تنوپرته بل څوك نه دي په خبر».

د كوكاكوال ،پیپسي او داسي نورو روغتیایي تاوانونه:
لكه چري پروهيږو نرن مهرال زمروږ پره برازارونو کري کوکراکوال ،فانترا ،ټريم،

انرژۍ ،سپرايټ ،مرنډا او نورو ډول ډول شربتونه په پېخرر خرڅيرږي او زمروږ

خل

يې بېخي ډېرر مصررفوي ،د غټرو اوکوچنيرو مېلمسرتيا وو سرترخانونه پره
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ښكلي کيږي او په ښاديو او ودونو کي ساده اوبه يا سكنجبين يا د داسري نرورو
شيانو ورکول د پزي پرې کېدل ګڼي .خو په ځينوکتابونواونشرياتوکي د همدغو

غيرالكلرري مشررروباتو او ډول ډول كرروالوو پرره هكلرره ويررل سرروي دي چرري دغرره

مشروبات روغتياته له ډول ډول مضرو توكو او مصنوعي قندو څخه جروړيږي
او په وګړو کي د سرطان او نورو ډول ډول ناروغيو سبب کيږي.

د ډاكټر انعام الله په نامه يو ډاكټر په خپله يوه ليكنه كي پر صحت بانردي د

دغو مشروباتو د ناوړو اثراتو په هكله داسي ليكي:

پيپسي او كوكاكوال د كوچنيانو پر ذهني روغتيا باندي د بدي اغېزې له املره

پرره هغررو كرري نرراارامي ،هيجرران او سركښرري رامنځترره كرروي او كرروچني ضرردي
جوړوي .په هغو كوچنيانو كي چي كوكاكوال ډېرره چيښري د مرور او پرالر د پره
عذابولو او يو له بله د جنګ جګړو كولو تمايالت زيات وي او پره ذهانرت كري

يې كمښت ليدل كيږي.

كوكاكوال د كوچنيانو پر جسماني روغتيا باندي داسي برد اغېرز ښرندي چري

په ظاهره چاغ ښكاري خو دننه كمزورى او سست وي .ژړ او ډنګر وي سرترګو

يې توري الغې وهلي وي او څېره يې مړاوې ښكاري.

د دې مشروباتو ډېر چيښرل د اينرې د نراروغيو ( )Liver Cirrhosisالمرل

ګرځي .البته د دغي ناروغۍ لومړى المل د الكحلي مشروباتو اسرتعمال دى او
تر هغه وروسته يې لويه وجه د كوكاكوال ،پيپسي او داسي نورو چيښل دي.

د كوكاكوال او داسي نورو له زيات چيښلو څخه ذهني كمزوري ،د سر درد،

په تېره د ټېكو درد ،د رويې او برخورد بدلون او د ذهني وړتيا كمښت رامنځته

كيږي .ډېر استعمال يې د ګېډي او مثانې د سرطان المرل كېرداى سري .كره يرې
اميندواري ښځي وچيښي د ماشروم د بڼرري د خرابرل او يرا د عيبري پيردا كېردو

سبب كېداى سي.

امريكررايي او اروپررايي ډاكټرانررو د پورتنيررو نرراروغيو الملونرره د كوكرراكوال او

داسي نورو چيښل ګڼلي دي .هغو خلكرو تره خبرردارى وركرړى دى چري كره پره
خپل خوراك او چيښاك كي بدلون را نه ولي په راتلونكو شرلو كرالو كري د بردو

پايلو سره مخامخ كېدالىسي.
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د غه راز د ملټى نيشنل كمپنيون كى اسالم دشمنى په ( )89مخ كري ليكري:

«د روغتيا د ماهرانو د څېړنو سره سرم پيپسري ،كوكراكوال ،سريون او ،مرنرډا،
سپرايټ چيښل هيپاټايټس بري او سري ( )Hepatitisد اينرى مهلكري نراروغۍ

رامنځترره كرروي .دغرره راز د كوكرراكوال او پيپسرري لرره چيښررلو څخرره د شرركري د

ناروغۍ امكانات هم ۵0فيصده زياتيږي»( .د كوالكوال د ضررونو پره هكلره د

دې كتاب پره ( )79مرخ كري د دووانګرېرزي ډاكټرانرو څرګنردوني هرم وړانردي
سوې).

له دې امله دى چي په امريكا ،سكانديناوي هيوادونو ،لوېديزه اروپا او نورو

هيوادونو کي د روغتيا وزارتونو خلكو ته اعالم کړې ده چي دغره خروږې غيرر
الكلي اوبه چي له ډول ډول کوال وو او د هغوله متفرعراتو او متشرابهاتو څخره

عبررارت دي .او لرره مصررنوعي قنرردو څخرره جرروړيږي د سرررطان او ډېرررو نررورو

نرراروغيو زېږوونکرري دي .پرره ځينررو هيوادونررو لكرره ډنمررارک او نرروروکي د دغررو
شربتونو خرڅال و د دولت لخوا منع سوى دى او خلكو تره اعرالم سروې چري

دغه شربتونه رانه نيسي او ويې نه خوري.

له بده مرغه دغه مشروبات چي نن مهال زموږ هيوادته له باندنيو هيوادونرو

څخه په ډول ډول نومونو او خورا ډېرر راځري ،د اسرالمي او مرذهبي پلروه خرو
دولت هيش هم نه پر وايري .د روغتيرايي لحاظره هرم زمروږ د عرامي روغتيرا د

وزارت د مسئولينو لخوا نه څېړل کيرږي .نرو څنګره چري دغره مرواد زمروږ ډېرر
خل

شپه او ورځ په خرورا ډېرره انردازه مصررفوي بايرد پره دې هكلره زمروږ د

دولت د اسالمي او اقتصادي چارو مسئولين او د عرامي روغتيرا وزارت جردي
څېړنه وکړي .هغه مشروبات او نور خوراكي توكي چي راوړل او مصرفول يرې
زموږ دين او دينري وروڼرو ،زمروږ آخررت او زمروږ وطنري اقتصراد او د شرربتو

دوديزو داخلي توليداتو ته تاوان وي او زموږ صحت را خرا بوي په كلكره منرع

كړي ،د واردولو مخه يې ونيسي او د هغو ديني ،اقتصادي ،سياسي او اخروي
ضررونه رسما تائيد او په ګوته كړي او خل

وپوهوي چي نور د هغو له خوړلو

څخه ډډه وکړي .البته د هغو مشروباتو په هكله چي زموږ ديني امورو ،روغتيرا
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او اقتصاد ته مضر نه وي ،اعالن وكړي چري زمروږ سروداګر يرې وارد كرړي او

خل

يې بېله کومي اندېښنې مصر ف كړي.

بله د پام وړ خبره داده چي په دې وروستيو كري زمروږ پره هيرواد كري هرم د

ځينو شربتو او منرل واټر د توليد كمپنرۍ را وتلري دي چري دا د ډېرري خوښرۍ

خبررره ده .لرروى څښررتنأ دي زمرروږ پرره ګررران اسررالمي هيررواد كرري هررر څرره ژر

رشتيانۍ سوله او كراري راولري چري زمروږ دا د تمردن اوپرمخترګ لره كاروانره
وروسته پاته ټاټوبي پر خپلو پښو ودريږي او هر څه له خپله توله ولري .پره دې

هكله لومړى بايد د دغو كمپنيو څښتنان داسي توكي توليد نه كړي چري خرداى

مه كړه زموږ دين او صحت ته تاوان وي او د دوي غراړي بنردي وي او يرا يرې
زموږ پر بې وزلو خلكو په ډېره ګرانه بيه وپلوري .البته اړوند مسئولين هم بايرد
د دغو كمپنيو د توليداتو په هكله څېړني وكرړي او د ناسرمو شريانو د توليرد او

بازار ته د هغو د وړاندي كولو مخه په كلكه ونيسي.
سوډا واټر او لېمونیډ:

كه څه هم نن سبا سوډا واټر لږ مصرفيږي اما لېمونيډ (د لېمبو خوږې اوبه

يا شربت) بيا هم نسبتا ډېر چيښل كيږي .نو بده نه ده چي دلته د دغو اوبرو پره
هكله هم څه رڼا واچوو څو كه يې څوك چيښي د هغو په خواصو هم څره پروه

وي.

د بد هضمۍ په حالت کي چي خواړه نه هضرميږي يرا نرس پاړسروب کرړى

وي ،يا ټېد بندوي ،يا په کولمو کي رطوبت لږ وي ،په دغسي حالتونو کري کره
سوډا واټر وخورئ ښه دي .يعني د درملو په ډول يې د هاضمې لپاره استعمال
کړئ .خو بېله کوم ضرورته سوډا او لېمونيډ استعمالول هم ډېر تراوان لرري .د

هغو د ډېرو خوړو څخه معده کمزورې کيرږي ،پره بردن کري رطوبرت ډېريرږي،

قرروت کميررږي ،سررتونى خرابيررږي ،خرروب لږيررږي او بيررا بېلرره هغررو خررواړه نرره
هضميږي .ټېد نه راوځي ،د هغو سره د يخي استعمالول خو بېخي تاواني دى.

که په يخي کي بوتل ايښى وي هغه هم دونه ګټه نه کوي.

د كوكاكوال او داسي نورو پر ځاى باید څه شي وچیښو؟

164

زمونږ صحت او آخرت ته تاواني توکي

موږ د خپل هيواد په ګوټ ګوټ كي په تېره زموږ په تاريخي واليت كنردهار

كري د ډول ډول ښررو ،خوشربويو او خرروږو شرربتو ډېررر سرابقه لرونكرري شررربت

جوړوونكي لرو .همدا اوس زموږ د كندهار په ښار كي د شربتو خرڅولو داسي
دكانونه سته چي اويا كلنه سابقه لري او ډېرر ښره شرربت لكره د انرارو ،غرورې،

انګورو ،نارنجو ،لېمبو ،سكنجبين او داسي نرور شرربتونه جروړوي او خرڅروي
يې .چي هم خوندور دي ،هم د ځينو ناروغيو درمل او هم ډېر ارزانه دي .خرو

له بده مرغه چي موږ خپل نه منو ليكن د بل دا هر څه منو!

د بهرنيو اسالمي هيوادونو له شربتونو څخه هم دلته ډېر ښه او زموږ روغتيا

ته ګټور شربتونه موندل كيرږي .لكره روح افرزا ،نرور ،جرام شريرين ،قرشري او د
ډول ډول مېوو صحي جوسونه.

دغه راز موږ كوالى سو په ډېره آساني سره په خپلو كورونو كري ډېرر ښره او

تازه شربتونه ،جوسونه ،شيريخ ،آيس كريمونه او د شيدو ډول ډول مشرروبات

جوړ كړو .چي هم پاك او ستره وي ،هم تازه او هم ارزانه .موږ په دې هكله يرو
كتاب هم ليكلى دى ان شاء الله د دې كتاب د خپرېدو سره به يرو ځراى خپرور
سي .تاسي كوالى سئ د هغه له مخي په ډېره آساني او پره ډېرر لرږ لګښرت ډېرر
ښه ،خوندور او روغتيا ته ګټور شربتونه جوړ كړئ ،چي هم يې پخپله وچيښرئ

او هم يې خپلو درنو مېلمنو ته وركړئ.

د كوكاكوال او پیپسي په هکله ځیني عجیبي تجربې
 -1په «ملټــى نيشنل كمپنيون كى اسالم دشمنى» كتاب كي د ډاكټر انعام الله
د تجربې په هكله داسي ليكي :د كوكاكوال او پيپسي په بوتلونو كي

كښل سوى غاښ يا نوك واچوئ ،تاسي به ووينئ چي هغه به په دوو

ورځو كي ويلي سي او په دوو اوونيو كي به بېخي حل سي .په داسي
حال كي چي دغه غاښونه ،هډوكي او نوكان د انسان تر مړيني وروسته

په زرګونو كلونه خوندي پاته كيږي او نه خرابيږي.

كوکاکوال ،پيپسي ،فانټا او دغسي نور مشروبات (خواږه زهر)
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 -2كه ستاسي د تشناب كوم پيپ بند سي ،نو د شپې د پيپسي يا كوكاكوال
يو يا يونيم لېټر بوتل پكښي واچوئ ،سهار يې پمپ كړئ نو پيپ به

دستي خالص سي.

د پيپسي يخ بوتل واخلئ ،د غوښو يوه كوچنۍ ټوټه پكښي واچوئ .پنځلس

دقيقې وروسته به د غوښو ټوټه په بوتل كي وشوړيږي او لږ وروسته به په بوتل

كي يوډول چينجي غوندي شيان څرګند سي .نو تاسي فكر وكړئ چي د غوښي

د ټوټې دا حال وي ،نو زموږ د ګېډي او اينې به څه حال وي؟ آيرا مروږ د دغرو
مشروباتو په چيښلو سره خپل ځانونه د مرګ خولې ته نه وركوو؟

معدني اوبه (منرل واټر )Mineral Water
لرره بررده مرغرره زمرروږ پررر هيررواد بانرردي زمرروږ د ډول ډول بهرنيررو او كورنيررو

دښمنانو د شرومي ولكرې او د خپرل چراروكو ،نرا اهلرو چرارواكو د واكمنرۍ او

خيانتونو له امله په دې يوويشتمه پېړۍ كي زموږ د ګران هيرواد زيراتره خلر

د

چيښاك له روغتيايي اوبو څخه بې برخي دي .پره داسري حرال كري چري اوبره د

انسانانو ،حيوانانو اونباتاتو ټولو لپاره يوه حياتي اړينه ماده ده .د انسان په بردن
كي نژدې اويا فيصده اوبره وي .لروى څښرتنأ اوبره د ژونرد سربب او بنسرټ
ګرځولى دى .له دې املره پره خپرل سرپېڅلي كرالم كري د اوبرو پره هكلره داسري

فرمايي:
َ
َّ
ٓ
ُ
َ
ۡح﴾ [األنبياءۡ .]30 :
﴿ َو َج َعل َناۡم َِنۡٱل َماءُِۡۡكَۡش ٍء ٍۡ

«او موږ هر ژوندى شى له اوبو څخه پيدا كړ» .بل ځاى فر مايي:
َّ ٓ
َ َّ ُ َ َ ُ َّ َ
ِنۡما ۡءٖر﴾ [النورۡ .]45 :
ّللۡخل َقُۡكۡدٓابَّةٖۡم
﴿ ۡوٱ ۡ
«او لوى څښتن هر ساكښ له اوبو څخه پيدا كړ».

تاسي پوهېږئ چي د ككړو او غير صحي اوبو لره چيښرلو څخره انسرانان پره

ډول ډول ناروغيو اخته كيږي او لكه چي څرګنديږي د كندهار د ښار تر مځكره

الندي اوبه هيش د چيښلو وړ نه دي خو ټول خل

يې له مجبوريته چيښي.

دا څو كاله كيږ :ي چي د كندهار د اوبو رسولو چارواكي دلته او هلته د اوبو

د نلونو د غځولو په كار اخته دي خو د كار د نتايجو درك يې نسته او خل

اوسه الهم د غير صحي اوبو چيښلو ته اړ دي.

تر

څنګه چي د انسان بدن څه معدني تو كو تره هرم ضررورت لرري نوپره نروره

نړۍ كي له ښايسته ډېره مهاله خل كاني يا منرالي اوبه چيښي.

دلته بده نه ده چي لومړي د معدني يا منرالي اوبو په هكله څه رڼا واچوو:

په ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA,2005.DeluxeEditionCD

كي د ( Mineral Waterمعدني اوبه) تر سر لي

الندي ليكي:

معدني اوبه (منرل واټر )Mineral Water
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«معدني اوبه هغه اوبه دي چي پر زيات مقدار تجزيه سوو منرالونو يرا ګرازو

مشتملي وي .هغه معدني اوبه چي په طبيعي توګه له ځينو چينو څخره پره الس

راځي معمروالً زيرات مقردار كلسريم كاربونايرټ ،مګنېشريم سرلفر ،پوټاشريم او
سوډيم سلفاټ لري .دغسري اوبره بايرد د كراربن ډاى اوكسرايډ يرا هايرډروجن
سلفايډ ګازونو له پلوه هم غني او مشبوع وي .دغره راز منررل واټرر مقطررو يرا

كاربن ډاى اوكسايډ ګاز وركړل سوو اوبوته په مصنوعي او غير طبيعي توګره د
ځينو مالګو په وراچولو سره السته راوړل كيږي.

د دواړو مصررنوعي او طبيعرري معرردني اوبررو منرالونرره پررر زيرراتو او بېلررو بېل رو

منرالونو مشتمل دي .خو په ځينو مواردو كي كېداى سي دغه منرالونه د عرادي

اوبو په پرتله هم لږ وي.

له ډېرو لرغونو زمانو څخه خل

د منرال لرونكو اوبو په چينو كري پره تېرره

په تودو چينو كي لمبيږي.دا ځكه چي د دوى په اند دغره اوبره د رومراتيزوم ،د

بندو د درد او پاړسوب ،د جلدي ناروغيو او داسي نورو په وړانردي معرالجوي
ارزښت لري .رشتيا هم ډېري دغسي چينې د ناروغيو د ليري كېدو او معرالجې

ډېررر ښرره او مرسررتندوى ځايونرره جرروت سرروي دي .پرره ځينررو هيوادونررو لكرره
انګلستان ،جرمني ،امريكرا او نرورو كري يرې پرر دغسري چينرو ډېرري سرتري او

مشهوري ودانۍ جوړي كړي دي .د 1970ع.كلونرو لره نيمرايي را پره دې خروا
معدني اوبه د چيښاك د اوبو په توګه ورځ تر بلي زياتي استعماليږي.د فرانسې،

ايټاليې او نورو اروپايي هيوادونو د منرالي اوبرو لره چينرو څخره هركرال زيرات

مقدار بوتلونه بهر ته صادريږي».

زموږ د هيواد په خورا ډېرو برخو كي هم معدني اوبره پره زياتره پيمانره سرته

چي هم روغتيايي او هم تجارتي ارزښت لري .خو له برده مرغره ګټره نره ځينري

اخيستل كيږي .له څه مهاله له بهرنيو هيوادونو څخه د منرل واټر پره نامره اوبره

په بوتلونو كي خورا ډېري راوړل كيږي چي يرو غرټ بوترل يرې پره شرل ،پنځره

ويشت افغانۍ دى او زياتره يرې پره دولتري او د شرتمنو وګرړو پره مېلمسرتياوو،
عصري هوټلونو او د ودونو په صالونونو كي چيښي .چي زياتي يې هماغه اوبه
دي كومي چي موږ يې په كورونو كي په ايشولو سره د چيښلو وړ ګرځروو .خرو
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زه ګومان نه كوم چي تر اوسه دي چا پوښتنه كړې وي چي دا كلره معردني اوبره

دي او ولي دونه ګراني دي؟

په دې وروستيو كي زموږ د هيواد ځينو تجارانو هم دغسري اوبره را ايسرتلي

دي .چي كه په رشتيا معدني اوبه وي نو د شركر ځراى دى .خرداى دي وكرړي

چي زموږ دولتي چارواكي او نور ملي سوداګر هم وهڅيږي او زمروږ د هيرواد
له دغسي اوبو څخه په زياته پيمانه د درملني او چيښلو لپاره ګټره واخلري .البتره

دولت بايد دا نوري بهرنۍ اوبه ګردسره بندي كړي .زموږ سوداګر هم بايد دغه
اوبه دوني ګراني ونه پلوري .بلكي بوتلونه دې په ښه صحي توګره چمترو كرړي،
ښرره او ښايسررته لېبلونرره دي پررر ونښررلوي .د هغررو د محتويرراتو پرره هكلرره دي د

روغتيايي مراجعو تصديقونه واخلي او د دغرو اوبرو د نرورو اوصرافو ،تركيرب،
روغتيايي ځانګړنو او ګټو سره يو ځاى دې پر لېبلونو چاو كرړي ،بوتلونره دي

ښرره بسررته بنرردي كررړي او كورنيررو او بهرنيررو بررازارونو ترره دې د خرررڅالو لپرراره

وړاندي كړي .څرو هرم خپلرو خلكرو او نرورو وګرړو تره لره دې الري روغتيرايي

خدمت وكړي او هم خپلو ځانو او هيواد ته ګته ورسوي.

دغه راز كه دولت يا ملي سوداګر يا نور پانګوال د ترودو معردني روغتيرايي

اوبررو چينررو ترره پخررې الري وباسرري او دغررو چينررو ترره نررژدې هوسررنځايونه
(سررناتوريمونه) ،د دغررو چينررو پرره اوبررو كرري د ځرران مينځلررو ځايونرره او نرروري

اړوندي ودانۍ جوړي كړي هم به د خلكو د ځينرو جلردي او نرورو نراروغيو پره
ښه كولو كي مرسته وكړي او هرم بره خپرل او د هيرواد اقتصراد تره غوښرنه ګټره

ورسوي.

د معدني اوبو په هكله په پښتو ژبه دوه مغتنم كتابونه خپراره سروي دي چري

يو يې «د افغانستان تر ځمكي الندي او كراني اوبره» نروميږي او پوهانرد غرالم
جيالني عار

ليكلى دى او بل يې «پره افغانسرتان كرې د منرالري اوبرو چينرې»

نرروميږي او محقر ديپلرروم انجنيررر سررتانه ميررر زهيررر او محق ر ديپلرروم انجنيررر
شېرشاه رشراد پره دواړو ليكلرى دى .كره څروك د هيرواد د كراني اوبرو پره هكلره

مطالعه كوي له دغو كتابونو څخه ښه استفاده كوالى سي.
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د شربتو د پوډرو پوړۍ
له ډېره مهاله زموږ د هيرواد د برازارونو پره ځينرو د كرانونو كري د ډول ډول

شربتو د پوډرو پره نومونرو يرو ډول كروچنۍ كاغرذي پروړۍ (ساشرۍ )Sachet

پلورل كيږي چي ډول ډول نومونه يرې پرر چراو كرړي وي ،لكرهMvit-C: :

 Neda, Jivan’s, Tang,او داسرري نررور .پررر دغررو پوړيررو بانرردي د ځينررو د
جوړېردو ځايونره د امريكرا د  Kraft Foods Incكمپنرۍ ،د ځينرو دا تركيره د
ځينو دا دبى او د ځينو دا پاكستان ليكلي دي.

د دغو پوړيو د رنګونو او ليكنو څخه لره ورايره څرګنرديږي چري دا ګردسرره

جعلي توكي دي .ځكه يو خو يرې د دغرو پروډرو د ځينرو محتويراتو د انګرېرزي

نومونو  Spellingsسم نه دي پر ليكلي .د بېلګرې پره توګره سروډيم سريكلمېټ

 Sodium Cyclamateيې د  Jivan’sپر دوه ډوله پوړيو بانردي Sodyum
 Siklamatليكلي دي .دغه راز يې د سركرين ( )Saccharinنروم Sakkarin
ليكلى دى.

بل د دغو پوړيو د پوډرو د محتوياتو په تركيب كي ځيني هغه كوډونه ليكلي

دي چي د سركوزي د غوړزګيو لپاره يې كاروي .پر دې سربېره د دغو پوډرو په
تركيب كي د سكرين او سوډيم سيكلمېټ نومونه هم تر سترګو كيرږي .چري دا

توكي لكه چي وړاندي مو اوږدې خبري پرر وكرړې روغتيرا تره ډېرر مضرر دي.د
انسرران كررولمې د ډول دول باكټريرراوو بريرردونو ترره چمتررو كرروي او سرررطان

زېږوونکى هم ګڼل سوي دي.

پر دغو پوړيو يې ليكلي دي چي د دې پوړۍ پوډر پره دوو يرا يرو نريم لېټررو

يخو اوبو كي واچوئ او ويې چيښئ .د تعجب وړ خبره ده چي له دغونه ارزانو
او لږو پوډرو څخه يو نيم يا دوه لېټره خواږه شربت جوړيږي .نو تر هغه ځايره

چي عقل حكم كروي دا شرربت نره ،بلكري د چراالكو او حرامخرورو ساكښرانو
لخوا د ځينو ناپوهو وګړو له جېبونو څخه يو ډول غال او كيسره برري ده .سرمه

خبره خو داده چي دا ګردسره شربت نره ،بلكري د ډول ډول نراروغيو ترومني او
زهرجن توكي دي چي له را نيولو او چيښلو څخه يې په كلكه بايد ډډه وسي .د
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دغو پوړيو پيسې او ګټه دي لوى څښټنأ د هغو د جوړوونكرو ،زمروږ هيرواد
ته د را پرېښوونكو او خرڅوونكو د اوالدونو په دواوو ور خرڅي كړي.

شیدې ،د قوطیو شیدې ،وچي شیدې او د مور شیدې
لوى څښتنأ په قرآن كريم كي د جنت پر شيدو يادولو سربېره د څارويو د

احوالو په عجايبو باندي د استدالل په هكله د څارويو د شريدو پره براب داسري

فرمايي:
َ
َ َ َّ
ُۢ َ َ
َ َ َٗ
ُ
َّ َ ُ
ُُ
َّ
ۡود ٖم َّۡلَ ًناۡ
ث
﴿ ۡ
ي ۡفر ٖ
ِۡف ۡٱۡلنع َٰ ِۡم ۡلعَِبة ۖۡنسقِيكم ۡمِما ِ
ِإَون ۡلكم ِ
ِۡف ۡبطون ِ ۡهِۦ ۡ ِمن ۡب ِ
َّ
َ ٗ َ ٓ ٗ
ِلشرب َ
يۡ[ ﴾٦٦النحلۡ .]66 :
خال ِصاۡسائِغاۡل َٰ ِ ِ
ژباړه « :اوستاسي لپاره په څارويو كي يو عبرت او درس هم پروت دى .د هغو له
نسونو د خوشيو او ويني تر منځ موږ خالصي شيدې په تاسي چيښو چي د چيښونكو

له ستوني په آسانۍ تېرېدونكي او خوندوري دي».
د حضرت رسول ج د معراج پر مهال ،د بيت المقدس پره اقصٰرى جومرات

كي تر دوه ركعته لمانځه وروسته كله چي له جوماته بهر راووتى جبرايرل÷ د

شرابو او شيدو دويگ پياليگ ورته ونيوليرگ .چري هغره مبرارك د شريدو پيالره

حگني واخيسته .جبرايرل÷ ورتره وويرل چري ترا فطررت غروره كرؤ ،كره دي د
شرابو پياله اخيستيگ واى امت به دي بيگ الري سوى واى.

بيا چي يې د جبرايل÷ سره يو حگراى اّسرمانو تره تشرريف يرووؤ ،سردرة

المنتهٰى ته په رسريگدو او د بيرت المعمرور پره ور شرگوولو سرره بيرا د شررابو،

شيدو او عسلو پياليگ ورته راوؤه سويگ ،چي له هغو خگخه ييگ بيا د شيدو

پياله واخيسته او وييگ خوؤليگ .بيا جبرايل ورته وويل چي ترا فطررت غروره
كؤ ،له ديگ امله به ته او ستا امت پرفطرت والؤ ياست .دغه راز لره حضررت

ابن عباسب څخه روايت دى چي د رسول ج د چيښلو په شيانو كي شيدې
تر تولو ډېري خوښېدلې .چي له دې څخه د شريدو سرتر ارزښرت پره ښره توګره

څرګنديږي.

د شيدو د ګټورتيا په هكله هيش ش

نسته .لوى څښتنأ چي انسان ته هرر

څه نعمتونه وركړي دي په هغو كي شيدې ځانګړى ځاى لري .د بزې ،مېرږي،
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غرروا ،ګامېښرري او اوښرري شرريدې هررر يررو ځانترره بېررل بېررل خاصرريتونه لررري .خررو

ډاكټرانو په ټولو كي د بزې شيدې ښې بللي دي .زمروږ هيرواد داسري يرو ځراى

دى چي بايد شيدې وركوونكي څاروي بېخي پكښي ډېر واى او موږ شريدې او
له هغو څخه تر السه كېدونكي شيان لكه كوچي ،غوړي ،پېروى ،پوڅه ،مسرتې
او داسي نور بېخي ډېر درلودالى .خو له بده مرغه زموږ د ګران هيواد په چارو

كي د پردو غليمانو ډول ډول مداخلې او د هغو د ګوډا ګيانو خيانتونه او زموږ
بې اتفاقى او ناپامى زموږ په هيواد كي د لبنياتو د ډېرښت او پر مختيا پره مرخ

كي ستر خنډونه ګرځېدلي دي .دلته د دې پر ځاى چي د كوچيانو او مالردارانو

د وضعي ښه كېدو ته پام وسي او مرستي ورسره وسي په ډېرره برده توګره ځپرل

سوي او د ډول ډول كړاوونو سرره مخرامخ سروي دي .كره ځينرو نوروكسرانو د
غواوو يا ګامېښو ځيني فارمونه را ايستلي دي ،څنګه چي په تاوان كري وه بېرتره

يې پرې ايښي دي .صرف د كنردهار د ښرار د كابرل دروازې د بانردي يروه ډېرر

شررتمن سرروداګر دغررواوو يررو فررارم را ايسررتلى دى ،چرري كورونررو او د اسررتوګني

ځايونو ته د نژدې والري لره املره يرې برد بروي خلر

ډېرر پره عرذاب كرړي او د

روغتيايي ستونزو سره مخامخ كړي دي .خو شيدې يې هر چا ته نره رسريږي،
بلكي د ځينو رشوتخورو او معتبرو وګړو كورونو ته يې لېږي او كله ناكله چري
څه لږ قدري پاته سي هغه هم هغه چا ته په بيه وركوي چي زړه يې غواړي .لره

دې امله دى چي عام خل

د لوى څښتن له دې ستر نعمت څخره يرا ډېرره لرږ

ګټه اخلي يا د بازار هغه شيدي او مستي خوري چي اوبه وراچول سوي وي او
له روغتيايي پلوه هم ښې نه وي .اما ډېر خل

د بهرنيو هيوادونو څخره راوړل

سوي د قوطيو يا وچي شيدې ډېري استعمالوي.
د قوطیو مایع شیدې:

كه څه هم د كاغذي قوطيو او پالسټيكي بوتالنو د شيدو څښتنان ادعرا وي

او تبليغات كوي چي د دوى شيدې د فارمونو تر شيدو ښرې ،پراكي او معيراري

دي ،خو د دغو شيدو د ډېرمهال ساتلو لپاره هغوى ډول ډول روغتيا تره مضرر

كېمياوي مواد ور اچوي.
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د بېلګې په توګه دغرو قوطيرو تره د شريدو د ډېرر مهرال لپراره د سراتلو او نره

خرابېرردو پرره خرراطر يررو ډول كېميرراوي مررواد ور اچرروي چرري فارمررل ډي هايررډ

( )Formal Deyhdeنوميږي.كوم چي ډېر خطرناك دي او له استعمال څخه
يې د سرطان د خطرناكي ناروغۍ د پيدا كېدو احتمال سته .په پاكسرتان كري د

( )PCSIRپه نامه يوه نامتو البراتوار څه موده د مخه له بازارونو څخه د دغو
شرريدو څررو قرروطۍ ټررولي كررړې او د هغررو د معرراينې پرره پايلرره كرري يررې فررارملين

كېمياوي مواد پكښي وموندل .له دې امله زمروږ حكومرت تره الزمره ده چري د
دغسي غير صحي شيدو د واردولو مخه ونسي او كه حكومت دا كرار نره كروي
دي د دغو مضرو شيدو له خوړلو څخه په كلكه ډډه وكړي.

خل

د نیسټلي د شیدو په قوطۍ كي شرموښکۍ؟!
دغررره زړه بررردوونكى او خواګرځررروونكى خبرررر پررره 1999ع.كرررال د «ډان»
ورځپاڼي د سپټمر د 21مي نېټې په ګڼه كي خپور كړ .د ايوب مل
سړي دغي ورځپاڼي ته يو لي

په نامره يروه

لېږلى وو چي لنډيز يې پره دې ډول دى« :مرا د

1999ع.كال د سپټمبر پر 13مه د نيسرټلي د قوطيرو د مرايع شريدو يرو كرارټن
رانيوى .چي څو ورځي مو دغه شيدې استعمالولې .يو مهال زما مېرمني د دغه
كارټن له قوطيو څخه يوه دانه پرې كړه يو څه شيدې يې خپل ماشوم تره ځنري

وركړې او نوري يې په يخچا ل كي كښېښوولې .بيا كله چي زما مېرمني د دغي
قوطۍ پاته شيدې پره كروم لوښري كري اچرولې نرو ناڅاپره لره قروطۍ څخره مرړه
شرموښكۍ را ولوېدل .د دې حالت په ليدو سره زمرا مېررمن ډېرره وبېرېردل او

سمدستي يې دغه شيدې ايسته توى كړې .څه مهال وروسرته زمرا زوى هرم پره

قيونو سو .بيا مو هغه روغتون ته يووړ ،چي څو ساعته وروسته يې طبيعت سم

سو .له دې امله موږ د دغو شيدو نور ټول كرارټن ايسرته وغورځراوه او پرېكرړه

مي وكړه چي بيا به د دغو شيدو پر ځاى د بازار پرانيستي شيدې رانيسم».

دغه راز يوه ايرانري ويرب سرايټ د نيسرټلي پره کمپنرۍ پروري اړونرد پره يروه

کاريكاتور کي داسي انځور کښلى وو چي دغه کمپنۍ په يهودانرو پروري متعلر

ګڼي.
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وګورئ موږ زياتره پر دغسي په قوطيو كي پټو شيانو باندي پيسې وركروو او

ناسنجيده او ناليدلي يې خورو او چيښو! بايد هرشى چي رانيسو محتويات يې
ښه ځانته معلوم كړو او كه يې نه سو معلوموالى په دې د چلونو پره برازار كري

پر هر شى خپلي په زيار او خواري ګټلي پيسې ور نه كړو او داسي شيان رانيسو
چي په يقيني توګه پاك او صحي وي او د هيش ناوړتيا احتمال پكښي نه وي.

وچي شیدې او د سركوزي غوړزګي:
د 198۵ع.كال د اپريل پر 13مه د پاكستان د الهور د «جنګ ورځپاڼي» په

دوهم مخ ( )۶كالم كي يو خبر خپور سوى وو چي پكښي ويل سروي وه چري:

« له جاپان او نورو لوېديزو هيوادونو څخه په راوړلو سوو د كوچنيانو او لويرانو
د خوړلررو پرره وچررو شرريدو كرري د سررركوزي غرروړزګي ګررډه ده .د سررينګاپور د

مسلمانانو د ټولني د جريدې «وايس اف اسالم» د خپاره سوي راپور سرره سرم
دغه خبره د ماليزيا د مصرف كوونكو ټولني كړې ده .كروم چري د دغرو تورونرو
څېړنه يې كړې ده .د دې خبري تائيد د ايم ،ټى ګليز پره ليكلري كتراب كري هرم

سوى دى .په دغه كتاب كي ويل سوي دي چي :په  880ګرامو وچوشريدو كري

 120ګرامرره د خرررس غرروړي وي .پرره دې هكلرره د ماليزيررا ټررولني د سررويډن د
اړونردو ادارو سرره اړيكري ټينګري كرړې .هغرو هرم ترر څېړنرو وروسرته دا خبرره
تصدي كړه .د سويډن د مسرلمانانو د ټرولني مشرر محمرود الرديبي وويرل :كره

تاسو خپلو ماشومانو ته د وچو شيدو په لټه كي ياست نو تاسي ته داسي شيدې
نه پيدا كيږي چي د سركوزي غوړي په ګډ نه وي .د جاپران د مصررف كوونكرو

اتحاديې هم دغه خبره تصدي كړې ده».

د دې خبر په خپرېدو سره په پاكستان كي په خلكو كي تشويشرونه رامنځتره

سول .ځكه چي زياتره وګړي خپلو كوچنيانو ته د دبليو وچري شريدې وركروي.
پر دې سر بېره ډېر خل

له دغسي وچو شيدو څخه مستې جوړوي ،شرېرچاى

هررم ځنرري جرروړوي او پرره ډېرررو نررورو شرريانو كرري ،لكرره پرره ځينررو خرروږو ،آيررس

كريمونو ،ډوډيو او نورو كي يې هم خورا زيراتي كراروي .لره دې املره مختلفرو
افرادو د پاكسرتان لره دولرت څخره د دې خبرري د تحقير او څېړنري غوښرتنه
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وكړه .شپاړس مياشتي وروسته د 198۶ع.كال د اګسټ پر دوهمه د پاكسرتان
د وفاقي محتسب له خولې په ورځپاڼو كي دا خبر خپور سرو چري« :د لوېرديزو

هيوادونو څخه په راوړلو سوو وچو شيدو كي د سركوزي غوړي نسته .په هغرو

هيوادونو كي چري دغره شريدې ځنري راوړل كيرږي د پاكسرتان د سرفارتونو لره
الري د دغو شيدو له جوړوونكو څخه وضاحت وغوښتل سو ،هغو وويل چي

د دوى لخوا په جوړو سوو وچو شيدو كي د سركوزي د غوړو كومه برخه نه ده

ګده .د پاكستان د سوداګرۍ وزارت هم د دغو شيدو لره توليردوونكو څخره د
هغو فارمولې وغوښتلې .له هغو څخه هم جوته نه سوه چي په دغو وچو شيدو

كي د خرس غوړي ګډوي .د پاكستان د شريدو د توليرداتو ټرولني هرم تصردي

كړه چي په وچو شيدو جوړولو كي د سرركوزي د غروړو«الرډ» اسرتعمالولو تره

هرريش اړتيررا نسررته» .امررا د پاكسررتان د الهرور د ( )PCSIRپرره نامرره يرروه نررامتو
البراتوار چي د وارداتي وچو شيدو پر نمونو البراتواري تجزيره او معاينرات ترر

سررره كررړه .هغررو وويررل چرري پرره دغررو نمونررو كرري د ځينررو څررارويو د غرروړو پترره

ولګېدل .خو دايې جوته نه كړالى سوه چي دا د سركوزي غوړي دي كه د كروم

بل څاروي؟ له دې امله د ( )PCSIRالبراتوار راپور د غرور وړ دى .كره د غره
غوړي د خرس نه بلكي د بل څاروي هم وي بيا هرم هغره پره كفرري هيوادونرو
كي په شرعي طريقه نه حالليږي ،بلكي مرردار بلرل كيرږي او د هغرو غوښري او

غوړي هم شرعاښه نه بلل كيږي .البته كېداى سي په دغو وچو شريدو كري دغره
غوړي د همدغو غواوو وي خو د پورتنيو خبرو او معتبررو اسرالمي ارګرانونو د

څرګنرردونو پرره پررام كرري نيولررو او زمرروږ دينرري معتقررداتو ترره د توليرردوونكو د نرره
درناوي او د اوس مهال سراښيو ،غولونو او چاالكيو ته په پام او كتنه سرره ترر

څو په يقيني توګه جوته نه سي چري پره دغرو شريدوكي كروم غروړي ګرډ دى ،د
دغسي وچو شريدو پره اسرتعمال كري هرم د دينري تراوانونو او هرم د روغتيرايي

تاوانونو احتمال سته .نو ښه به دا وي چي د دغسي شيدو تر خوړلو چي دونري
ارزانه هم نه دي او ځيني روغتيايي ستونزي هم رامنځته كوي تېرسو او د خپل

وطن د غواوو او نورو څارويو پاكي شيدې وخرورو .او لروى څښرټنأ تره پره
عاجزي دعاوي وكوړو چي اى لويره ربره! زمروږ پرر حرال ورحمېرږه او مروږ او
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زموږ دولت لكه څنګه چي ښايي هغسي جوړ كړې او دا ډېري ناسمي مو ته په

خپله خدايي را سمي كړې .آمين.

د مور شیدې كه د دبلیانو او نورو وچي شیدې؟
ډېري كمپنۍ ادعا كوي چي د دوى جوړي كړي شيدې او نور خرواړه د مرور

د شيدو نعم البدل (ښه عو

) دي .ليكن دا ټولي له مبالغې ډكري خبرري دي.

اصالً دا خبره جوته سوې ده چي بل هيش خواړه او يا شريدې د مرور ترر شريدو

ښه نه دي.

خپل كوچني ته له ځيګر څخه شيدي وركول آسانه او ارزانه دي .د دې لپاره

هيش بوتل يا چوش

تره ضررورت نسرته .ډېرر وخرت هرم نره نيسري او د دې د

حرارت درجه هم تر عامو تودو سوو شيدو ښه ده .وچي شريدې هيڅكلره هرم
كوچنيانو ته مه وركروئ .ځكره كروچني تره د وچرو شريدو وركرول د كروچني پرر

روحيه ،وده ،اند دود او روزنه او اخالقو باندي ډېره بده اغېرزه كروي او لره بلره
پلوه هم كه تاسي د مور د شيدو په مقابل كي وچي شيدي استعمال كړئ ،نو له
دې امله به تاسي په بله لويه ستونزه هم اختره سرئ .ځكره لوښري د جراثيمرو او

مكروبونو څخه د پاكولو لپاره په پالوو پالوو پرېولل او د ورځي لږ تر لږه دوه

واره ايشول غواړي .بيا كه شيدې ډېري تودې وي د كوچني د ستوني د سوځلو
او خرابيدو خطر هم ورسره وي .ځيني هغه شريدې چري ژر جروړيږي هغره پرر

كوچني باندي ښه نه لګيږي .له تيو څخره كروچني تره شريدې وركرول د قردرتي
فارمولې طريقه ده .نو كوچني تره ترر ټولرو ښره او طبعري د مرور د خپرل ځيګرر

شيدې دي .چي د دې خبري له اهميت څخه هيش انكار نه سي كېدالى.

كه چيري كوچني ته د غوا شيدې وركوئ په دې شيدو كي مالګه د انسران د

شيدو په پرتله درى برابرره ډېرره ده او پرروټين يرې دوه برابرره دي .نرو د غروا د

شيدو د رودلو څخه د كوچنيانو پر وينه نفوذي فشار ()Osmotic Pressure

او پر پښتورګو باندي غير ضروري بوج لروېږي .د غروا پره شريدو كري كرالورۍ
ډېري وي په دې خاطر د هغوكوچنيانو په پرتله چي د مور شريدې روي د هغرو

ماشومانو وزن چي د غوا شيدې په چوش كي روي ترر معيراري وزن ډېرر وي
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او د هغو څخه د  80%ماشومانو چي عمر يرې ډېرر سري د چاغيردو د نراروغۍ

امكانات ډېر سته.

د كوچنيانو د شيدو جوړوونكي ډېري ادارې ادعا كروي چري د دوي جروړي

سوي شيدې د كوچنيانو هډوكي كلكوي .خو د دې بررعكس ويرل كېرداى سري
چي په مصنوعي شيدو روزل سوي كوچنيان د چاغښت له امله تر خپل طبيعي

وخت د مخه بلوغ ته رسيږي.

د هغو كوچنيانو چي په چوش كي شيدې روي د غوا په شيدو كي د بهرني

پررروټين ( )Proteinsلرره املرره د حساسرريت پرره نرراروغيو لكرره ( )Eczemaاو
سالنډى ( )Asthmaپه اخته كېدو ډېر امكانات سته او كله چي د چوش
خالص ورپرېږدئ د هغه چوش

سر

په ربړونو باندي مكروبونه نښلي چي له املره

يې د ګيډي د پاړسوب شكايت را منځته كيږي.

د مور د شيدو له ډېرو ګټو څخه يوه ګټره دا هرم ده چري پره كوچنيرانو كري د

ټپ څخره د ژغورلرو لپراره ( )Antibodiesبرابرر وي او د دغسري ناروغيوپره
وړاندي د مور له لومړنيو شيدوڅخه چري (كانرډيات) ( )Colostrumsورتره

واي ري دسررپينو كرويرراتو لررومړنۍ دفرراع كرروونكي مرسررتي مونرردل كيررږي .هغرره
كوچنيان چي چوش

روي هغه د غوا د شريدو د كيميراوي تركيرب څخره هرم

ناروغه كيږي او د غوا شيدې په مخفري ډول د ګيرډي د درد د نراروغۍ منځتره

راوړونكو بكټرياوو د زياتېدو المل ګرځي .په داسي حال كي چي د مور شريدي
بي ضرره ليكټ

اسيډ بكټريا ته ( )Lactic Acid Bacteriaځواك وربخښي.

كله چي مور خپل كوچني تره شريدي وركروي ،مرور او كروچنى دواړه ډاډ او

تسليت محسوسوي او د دواړو تر منځ ښې اړيكي پيدا كيږي.

كوچني ته د شيدو وركولرو څخره ژر د ښرځو رحرم خپرل اصرلي حالرت تره

راګرځي او هغه ميندي چي خپلو ماشومانو ته د خپل ځيګر شيدي وركروي پره
هغو كي د ځيګر (تي) د سرطان امكانات ډېر لرږ وي .خرو هغره ښرځې چري د
شيدو وركولرو عمرل د ايسرټروجن درملرو پره اسرتعمال بانردي دروي او خپلري
شيدې وچوي هغوى د ويني په لخته كېدو اخته كيږي چي د دغره ډول وچولرو

څخه د ځيګر د سرطان امكانات ډېريږي .د خپل ځيګر څخه كوچني ته شيدي
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وركول بله دا ګټه هم لري چي كه ناروغه كوچني ته په كوم سبب د مور شريدي

مونده نه سي نو هغه په كوم روغترون كري د دايري ( )Donor motherڅخره
شيدي رودالى سي .په يوه زمانه كي دغه دود عام وو چي كه به مور ناروغه وه

يوه دايي ښځه به يې چي د شيدو وركولو وړ به وه په خپل كور كي سراتل چري
كوچني ته خپلي شيدي وركړي .تاسري بره د رضراعي ورور او رضراعي خورپره
هكله ډېر اورېدلي وي د دې معنا دا ده چي دغره هلر

يرا انجلرۍ د يروي مرور

څخه شيدي رودلي دي .په اسالم كي كروچني تره د مرور د شريدو وركرول دونره

مهم دي چي په قرآن كريم او د فقهي په كتابونو كي د «رضاع» ترر سرر ليكونرو
الندي مفصلي خبري او شرعي مسئلې راغلي دي .پر ميندو باندي د قرآن كريم

حكم دى چي خپل اوالد ته تر دوو كالو خپلري شريدې وركرړي دا ځكره چري د
مور شيدې د ماشوم لپاره تر نورو شيدو ډېري غوره او مناسبي دي.

ډېري ښځي داسي فكر كوي چي زه كوچني ته شيدي نه سم برابروالى خرو

داخبري بېخي بې بنسټه دي .يوه مور زياتره هغه وخت دغه خبري كوي چي د

دې د كوچني وزن سمدستي نه زياتيږي .هغره ښرايي دا فكرر كروي چري د دې

ماشوم ته پوره خواړه نه ور رسيږي .په داسي حال كري چري پره حقيقرت كري د

كوچني د پيداكېدو څخه دوې ورځي وروسرته دهغره  10%وزن كميرږي او بيرا
كوچنى د مور د شيدو د رودلو په صورت كري پره تقريبرا  1۵ورځروكي د خپرل
پيداكېدو د وخت وزن بيرتره الس تره راوړي .خرو كره د غروا شريدې يرا نروري
وچي شيدې روي د كوچني د زوكړي د لومړي وزن دبيرته الس ته راوړلولپراره

ډېر وخت تيرېږي .د دې پلوه هم د مور شيدي ډېر ښه خواړه دي او واقعا چي
د دې هيش نعم البدل (ښه عو

) نسته.

كه څه هم د مختلفو ښځو د شيدو د توليد په اندازه او د ځيګر په كچه كري

توپير وي خو بيا هم د ځيګر كچه د شيدو د توليدولو سره څه اړه نه لري.

يوه ښځه د اوو كوچنيانو د غذائي اړتياوو د بشپړولو وړتيرا لررالى سري .پره

نوي طبابرت كري د مرور د شريدو د ډېرېردو لپراره ډول ډول ګرولۍ او كېميراوي

تركيبات سرته چري شريدې د يرو څره مهرال لپراره زيراتوي خرو د دغسري شريانو
استعمال د سر درد او د سر پرله ګرځېده او نور تكليفونه رامنځته كوي .لره دې
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امله د شيدو د ډېرېدو لپاره بايد دغسي ګولۍ ونره خروړل سري .د دې ګوليرو او
تركيباتو پر ځاى تاسي كوالى سئ د نورو دوديزو درملو په مرسته خپلي شيدې

ډېري كړئ .پر دوديزو درملو سربيره پر شريدو رودنكري بانردي د مرور توجره د

شيدو د زياتوب لپاره ډېره ښه نسخه باله سي .كله چي كوچنى د خپلي مور ترى

نيسي د هغه د نيولو څخه شيدې راويښريږي او ډېرري رابهيرږي او د كروچني د
رودلو څخه شيدې هم ډېريږي .كله چي كوچني ته ضمني خواړه هم وركوئ نو
څنګه چي كوچنى ډېر وږي نه وي او ترى ښره پره زوره نره روي لره دې املره پره

شيدو كي هم كمى راځي .البته اروايي مسايل هم د شيدو د ډېرېدو مخه نيسي.
پريشاني ،كورنۍ ربړي اوپه احساساتو كي سړه وضع هم د شيدو په مقدار كي

كمښررت راولرري .د درملررو د ډېررر اسررتعمال څخرره ،پرره ځررانګړي ډول د حمررل

اخيسررتلو د مخنيرروي د درملررو ،اينټرري هيسررټامين ( )Antihistamineانترري
بيوټي

له استعمال څخه او د متيرازي راوړونكرو درملرو لره خوړلرو څخره هرم

شيدي كميږي .نو هغه مينردي چري كروچني تره شريدي وركروي بايرد د دغسري

درملو څخه ډډه وكړي .پدې چي د دغسي درملو اثر زياتره د مور په شيدو كي

شامليږي او د كوچني پر روغتيا باندي ډېري بدي اغېزي ښندي .نو له دې امله

دغه ډول درمل د ډاكټر له مشوري پرته مه استعمالوئ.

د شيدو وركولو پر مهال چي كوم عام مسايل پيدا كيږي هغه د تيانو د سررو

پاړسوب او د ځيګر درد دى چي په دوو تر څلورو ورځرو كري بيرتره سرميږي.
شيدې وركونكي ميندي بايد خپل ځيګر پاك وساتي ليكن د دې لپاره د صابون

استعمال ښه نه دى .پدې چي د صابون له پرېولو څخه د پوست مثبته غوړزګي
له منځه ځي او د ځيګرر پوسرت و چيرږي او پوسرتكى يرې خروروكي خروروكي

كيږي او چوى چي د دې څخره د ځيګرر درد پيرل كيرږي .د درد څخره د ځران
ساتلو لپاره يو احتيار په كار دي او هغه دا چي د شيدو رودلو پر مهال تى بايد

د كوچني په خوله كي سم وركړئ او كله چي كوچنى تى وروي ،تى هغره مهرال
ځني ليري كړئ چي هغه خوله ټينګه نه وي نيولې تر څو تى د كوچني د خرولې

څخه په آساني سره راووځي .د كوچني چي تى په خوله كري وي يرو دم يرې مره

ځني را ايسته كوئ چي د دې څخه د تى د سرر د ټپري كيردو خطرره ډېرره ده .د
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ځيګر درد اكثره د تيو له ډكېدو څخه د كلكېدو له امله پيداكيږي او دغره كلر

والى هغه مهال له منځه ځي چي كوچنى د شيدو په رودلو پيل وكړي .كله چي

په تيانو كي غټى ښكاري د هغه سره تبه هم وي چي پره دې صرورت كري بايرد

معالل ډاكټر ته مراجعه وكړئ يا ممكن دغره پاړسروب د تيرانو د ()Mastitis

نخښه وي .په دغره حالرت كري د هغرو د لره منځره وړلرو لپراره اكثرره لره اينټري

بيوټي

درملو څخه ګټه اخلئ.

غوړي
داچي په ځينو ځايونو كي دغوړيو پاكوالى او روغتيا يي مسايل څونه په پام

كي نيسي تر دې پوري به خپل د سترګو ليدلى حال در ته ووايم .په هند كري د
ملګرو ملتونو د مهاجرو د څانګي يوه هندۍ ډاكټره وه .هغې به تل خپلو افغانو
ناروغانو ته توصيه كول چي د بازار شيان مه خورئ .په لومړي سر كي موږ تره
د دغي ډاكټري خبري بې ارزښته ايسېدلې .خو ورسته پوه سولو چي دا ډېر ښه

وايي .يو مه ال مي د نوي ډيلي په يوه سيمه كي پرر پاخره سرړك د لمرر ګلري يرا
كاپر ګل (آفتاب ګردان) بېخي ډېري داني اواري ولېدلې .كله چي ورنژدې سوم
ومي ليدل چي په دغو دانو كي بې حسابه توري شپږۍ ګرځي او يو سړى دغره
دانې او شپږۍ په بېلچه كي اخلي او په يوه لغوړنه كوټه كي يې د يروه ماشرين د

ژرندي د جلتي غوندي ځاى ته اچروي او وروسرته د دغرو دانرو غروړي بېرل او
كنجاړه بېله راوزي .په دې توګه يې زما د بازار له شيانو څخه څه چي د غروړو

له استعمالولو څخه يې الزړه راتور كړ .د غوړو پره هكلره ترڅرو كېرداى سري د

زيتونو يا د شړشمو غوړي (تېل) يا د غواوو او مېږو غوړي يا د خپل وطرن يرا
د عربي هيوادونو د برا اعتمرادو كمپنيرو ويلري غروړي چري كلسرټرول ونره لرري

رانسئ او په خوړو كي يې بېخي لږ كاروئ.

زيات آشپزان د خوړو په پخلي كي كوچي استعمالوي .دا ځكه چي د كوچرو

ويټامينونرره نسرربتا ډېررر او غرروړزګي يررې لررږ وي .خررو ځينرري خل ر

د كوچررو او

مارجرين ( )Margrineتر منځ توپير نه سي كوالى .د كوچو د رانيولو پرمهال
مو پام وي چي د كوچو پر ځراى مرارجرين را نره نيسرئ .مرارجرين د 18۶0ع.

كلونو په وروستيو كي يوه فرانسوي درمرل جروړوونكي H. Mège-Mouriès

ايجاد كړل.دغه مهال په فرانسه كي كوچي لږ وه .مارجرين د يروه يرا څرو ډولرو
نباتاتو ،د پسونو له وازګو يا ځينو نورو څارويو له غوړيو يا تېلو څخره پره الس

راځي چي د كوچو په پرتله يې بيه لږ ده .په 1928ع.كال په انګلسرتان كري يرو
قانون را ووتى چي د مارجرين پر هر پاكرټ دي د هغرو نروم پره څرګنرده توګره
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وليكل سي .په دې توګه مارجرين او كوچي سره بېل سول او د هر يوه بيره هرم

بېله بېله وټاكل سول.

دغوړو روغتیایي ضررونه:
غوړي يروازي د چاغښرت او زړه نراروغۍ نره رامنځتره كروي ،بلكري د طرب

پوهانو د څېړنو له مخي له هغو څخه هډوكي هم نري او نازك كيږي .د غروړو
له امله د ويني لوړ فشار ،د كلسټرولو لوړوالى او پره پايلره كري د زړه د نراروغيو

عالمې ځيني وختونره نراجوتي وي .څنګره چري د زړه د زيراتو نراروغيو پتره پرر

وخت نه لګيږي نو عام وګرړي لره هغرو څخره د ژغرورني لپراره ترر هغره مهالره

پرهېز نه كوي څو د زړه ناروغي په پشبړه توګه ورپېښه نه سي.

د زړه پر سطحه داسي يو ډول رګونه سته چي زړه ته اكسريجن رسروي .نرو

كله چي دا رګونه بند سي كوم چي سبب يې غوړ مواد كيږي نرو زړه اكسريجن
نه سي تر السه كوالى او له دې امله نور غذايي توكي هم نه ور رسيږي .له دغو
رګونو څخه كه كوم يو ناببره په پشبړه توګه بند سري نرو لره هغره څخره يرو ډول

تكليف چي «هارټ اټي » (د زړه حمله) ورته وايي پيدا كيږي .پر دې بنسرټ
چي كوم كسان غوړ خواړه خوري په حقيقت كي خپل زړه وږى ساتي.

ځرروان او پرره ښرركاره روغ وګررړي عمومررا فكررر كرروي چرري هغرروى د زړه لرره

ناروغيو څخه خوندي پاته سوي دي او دا د بوډاګانو ناروغي بولي .خو دا ډېره
خطرناكه غلط فهمي ده .زيات شمېر داسي ځوانان سته چي د زړه په نراروغيو

اخته دي .دوى د زړه د ناروغيو ځينو لومړنيو نخښو ته پرام نره كروي او پره دې
توګه د مړيني كومي ته ځانونه ور اچوي .په دوى كري د برد احتيراطۍ لره املره د

زړه نررراروغۍ ورځ تربلررري زيررراتيږي .د دوى خررروراك ،چيښررراك او عرررادات د
روغتيايي اصولو سره سم نه دي او له دې امله په اوسرني ژوندانره كري هغرو تره

تكړه او فعال اوسېدل مشكل سوي دي.

په دې برخه كي يوه ګټوره څېړنه سروې ده .لره هغرې څخره څرګنرديږي چري

آسيايي وګړو چي لوېديز تهذيب او هڅروب (كلترور) خپرل كرړى دى د خپرل
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ژوندانه د خوراك ،چيښاك صحي او سمي الري چاري يې پرې ايښي او له دې

امله په دوى كي د زړه د ناروغيو ګچه لوړه تللې ده.

د ساري په ډول د جاپانيانو په تېره بيرا د سرهيلي آسريا د وګرړو ژونرد دود د

زړه او د شكري نراروغۍ كنټرولروي .د دغرو سريمو عرام وګرړي لكره كرارګران،
مزدوران ،بزګران او نور د روغتيايي اصولو ترر پرولي ډنګرر دي او د كلسرټرولو

سطحه ډېره پكښي ټيټه ده .خو ځينو نورو د ښاري او لوېرديز ژوندانره د اغېرزو
له كبلره د ځران هوسراينه غروره كرړې او زيراتره هغره خرواړه چري كلره كلره بايرد
وخوړل سي د خپلو همېشنيو خوړو غوندي خوري.

د زړه له ناروغيو څخه د ژغورني بنسټيز شرر دادى چي وګرړي روغتيرايي

عادتونرره خپررل كررړي او پرره خرروراك ،چيښرراك كرري احتيررار وكررړي او جسررماني

فعاليتونه زيات كړي .بل دا چي زموږ دوديز خواړه روغتيا ته زښت زيات ګتور
دي .په هغو كي مېوې ،سابه (تركارۍ او سبزي) دالونه ،حبوبات او غلې دانرې
ډېري دي .خو له بده مرغه نن مهال د دې خوړو پر ځاى زياتره له غوړزګيرو او

خوږو څخه ډكو خوړو ته مخه سوې ده .چي كه د دې حالرت مخره ونره نيرول

سي او داسي غير صحي عادتونه پرې نه ښوول سي نو به لره  ۴0څخره ترر ۵0

كلنو وګړو مړينه د زړه د ناروغيو له السه بې كچي ډېره سري .د زړه د نراروغيو
د مخنيوي لپاره مشوره داده چي چهل قدمي كوم چي يو غروره اسرالمي سرنت

دى هر وګړى خپل عادت وګرځوي او ور سره ورسره بڼوالي ،بايسكل ځغلول
او يا داسي كوم بل ورزش وكړي.

مشكل دادى چي اوس خلكو ماښام ال څه چي د ورځي ډېر وختونه ټلويزيو

نونو ته ناسته غوره كړې او خپل دغه ارزښتناك وخت پر غير صرحي الرو او د
لوېديزيانو او هنديانو د كلتوري يرغل د پروګرامونرو پرر كترو لګروي .دغره راز

ډېره لږ الر هم د موټر په واسطه پرې كوي.

په دې لړ كي ځينو نورو ناسمو تصوراتو ته خاتمه وركول هم اړيرن برېښري.

ځيني وګړي فكر كوي چي كه په سبزيو كي موجود ګټور توكي د ويټامينونو لره
ګوليو څخه تر السه سي نو دغه ضرورت به بشپړ سي .خو دا غلط خيرال دى.

184

زمونږ صحت او آخرت ته تاواني توکي

دغه اړتيا په خپله د سبزيو په خوړلرو سرره ترر سرره كيرږي .ډېرر سرابه او مېروې

خوړل ډېر ګټور او د زړه له ناروغيو څخه د مخنيوي ډېره ښه الر ده.

د پالسټیکي كڅوړو استعمال زموږ روغتیا او چاپېریال د ګواښ سره مخامخ
كړى دى
په پخوا وختونو کي که زموږ ژوند سراده وو ،خرو خرورا پراک ،برې ضررره،
روغتيايي او صفا ستره هم وو .دلته زموږ موخه زمروږ د ژونرد پرر ټولرو برخرو
باندي خبري او څېړنه نه ده ،بلكي موږ دلته د پالسټيكي کڅوړو پر بېخي زياتو
روغتيايي تاوانونو او د چاپېريال په کكړتيا کي د هغو د زيراتي ونرډي پره هكلره
لنډي خبري کوو .پخوا به موږ له کوره د ټوکره څخه جروري سروي کڅروړي را

واخيستي بازار ته به والړو .له دکاندارانو څخه چي به مرو شريان رانيرول ،هغرو
به ټول په کاغذونو او کاغذي کڅروړو کري پره يرو ډول څرانګړي مهرارت سرره
پېچل او همداراز به يې پر ځينو کاغذونو او کڅوړو تار هم پېچى او راکول به
يې او موږ به په خپله د ټوکره په کڅوړه کري واچرول او کرور تره بره مرو راوړل.

دغه راز به موږ ډول ډول مېوې او نور په ځرانګړو ټوکريرو کري ايښروولې او پره

هغو کي به مو ساتلې.

خو له بده مرغه له کومه مهاله چي زموږ ټولني تره د پرردو کلترور را څرګنرد

سو زموږ د ټولني د ډېرو ښو دودونو او معموالتو ځراى غيرر صرحي او مضررو
کړو وړو اشغال کړ .په دې لړ کي يو هم پالسټيكي کڅوړي او ډېر نور دي چي
زموږ د ټوکره او کاغذي کڅوړو ځاى يې ونيو او د څه سهولت او آسانتيا په را
بخښلو سره يې زموږ روغتيايي حالت او چاپېريال د ستر ګواښ سره مخرامخ

کړى دى .نن مهال دادى وينو چي زموږ د هيرواد پره هرر ګروټ کري ډول ډول

پالسټيكي کڅوړي او نو شيان خورا ډېر کارول کيږي..

بدمرغي داده چري د دې کڅروړو زښرتو زيراتو تراوانونو تره نره زمروږ دولرت

متوجه دى ،نه زموږ د روغتيا او چاپېريال ساتني مسؤولين او چار واکي څه پر

وايي او نه زموږ د خلكو د دې کڅوړو روغتيايي خطراتو ته پام اوښتى دى.
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دغه پالسټيكي کڅوړي او نور له پولي ار تهايي لين څخه جروړيږي چري يرو

ډول پټروليم محصول دى .په رنګره کڅروړو کري کرروميم ( )Cromiumلېرډ

(.)Laedکاپر ( )Copperکېډميم ( )Cadmiumاو داسي نرور مضرره مرواد
کارول کيږي چري پره انسرانانو کري د حساسريت او ډېررو نرورو نراروغيو المرل

ګرځي .تور رنګي پالسټيكي کڅوړي تر نورو ډېري زياتي هالکروونکي دي ،او
د سرطان غوندي خطرناکي ناروغۍ سبب ګرځي.

پر دې سربېره د موثقو منابعو په حواله په پاکستان کي په روغتونونرو کري د

استعمال سوو پالسټيكي موادو ،لكه سرنجونو (پېچكاريو) او داسي ډېرونرورو

ناپاکو او فضله موادو څخه د پالسټيكي کڅوړو په جوړولو کي کار اخلي .چي

دغسي کڅوړي ال زياتي خطرناکي باله سي

پر دې سربېره دغه کڅوړي هغه مهال ډېري خطرنراکي کيرږي چري پره هغرو

کي خواړه په تېره تاوده خواړه کښېښروول سري او بيرا وخروړل سري .کره تاسري

چاى ،سالن ،شيدې يا درمل په دغو کڅوړو کري ايرږدئ ،نرو لره هغرو څخره د

کڅړو کېمياوي مادې جذبوي چي په پايله کي يې دغه شيان تاسي ته د روغتيا
پر ځاى د بېالبېلو ناروغيو المل ګرځي.

دا چي دغه پالسټيكي کڅوړي او نور شيان په الرو ،کوڅو ،لښتيو او ډنډونو

کي د غورځولو له امله څونه ډېر مكروبونه جذبوي او زېږوي او زموږ چاپېريال

څونره کكرړوي دا بيررا بېرل او ډېررر اوږد بحرث دى چري دا کرروچنى کتراب يررې د
بيانولو حوصله نه لري .په دې هيله چي زموږ دولرت ،روغتيرا يري موسسرې او

خل

د دغو خطرناکو توکو له شره د ژغورني لپاره اغېزمن تدابير ونيسي.

درملنه
په نړۍ او زموږ په هیواد كي د درملني لنډ تاریخ:
له كومي ورځي څخه چي لوى څښتنأ حضرت آدم÷ مځكي ته را كروز

كړ طبابت هم ور سره رامنځته سو .پر مځكه باندي د هغه د ګام ايښوولو سره
سم د ځان په فكر كي سو له سړو ،تودو او طبيعي آفتونرو څخره بره يرې ځران

خوندي كاوه او چي څه درد او تكليف به ورپېښ سو د هغه چاره به يرې كرول.
په دې توګه ويالى سو چي د انساني ټولني په تاريخ كي طبابت په ټولو طبيعري

پوهنو كي لومړۍ پوهنه ده چي په بېلو بېلو ټولنرو او تراريخي پړاوونرو كري يرې

وده كړې او تر دې اوسنۍ پوړۍ پوري را رسېدلې ده .د تاريخ پوهرانو پره وينرا
زمرروږ عنعنرروي طبابررت د زردشررت لرره وختررو څخرره دود دى .د اورپررالو (آتررش
پرستانو يا مجوسيانو) دغره پخرواني پېغمبرر چري د عيسٰرى÷ ترر زېږېردو شرا

وخوا اووه پېړى دمخه په بلخ كي اوسېدى د «اوستا» په نامه كتاب وليكى چري
په هغره كري يرې د طبابرت او روغتيرا سراتني پره هكلره هرم څرګنردوني وكرړې.

وروسته لرغوني افغانستان ته د سكندر او يونانيانو په را تلو او بيا دلته د ځينرو
يونانيانو په پاته كېدو او د هندي درملو او طبابرت پره رانقلېردو سرره ترر اسرالم

دمخه دلته يو ډول افغاني ،يوناني او هندى مخلور طبابت رامنځته سو .بيا پره

اسالمي دوره كي مسلمانان ديونراني طبابرت سرره بلرد سرول .هرارون الرشريد،

مررامون ،متوكررل ،مقترردر او نررورو عباسرري خلفرراوو پرره بغررداد كرري روغتونونرره
پرانيسررتل او يونرراني طبيبرران يررې ور ترره را جررذب كررړل .چرري پرره دې توګرره د
مسلمانانو لخوا د طبابت په تاريخ كي ستر بدلون راغى .لومړى د يونراني طرب

كتابونه په عربي وژباړل سول او بيا په عربي ژبه د طب مستقل كتابونه د ځينو
عربي ،افغاني او ايراني طب پوهانو لخوا وليكل سول .څنګه چري د اسرالم پره
سپېڅلي دين كي د خير او ښېګڼي په هكله زښت زيات ټينګرار سروى دى او د

انسانانو روغتيا ته په ستر ارزښت قايل دى له دې املره د طرب پروهي د اسرالم
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په سيوري كي بشپړتيايي پړاوونه ووهل ،د دې دين په پيروانو كي ډېر ستر ستر

او په نړيواله كچه نامتو طبيبان ،لكه محمد زكرياى رازي ،شيخ الرئيس بروعلي
سينا ،ابن رشد او ډېر نور مونده سول چي د يونان ،هند او فارس ګډوډ او سره

پاشلى طبابت يې مرتب او منظم كړ ،پر هغه يې زياتوني وكړې ،له نظري بڼري

څخه يې عملي بڼه وركړه او په دې توګه د عربو او نورو مسلمانانو د تالښرونو،
تجربو ،زيراكت او نبوغ له امله نوى ،مستقل اسالمي طبابت را منځته سو.

دغه اسالمي طبابت د عباسريانو پره پېرر كري افغانسرتان تره نفروذ وكرړ چري

باالخره د لرغوني افغاني ،يوناني ،هندي او عربي طبابرت څخره زمروږ اوسرني

دوديز طبابت تشكيل سو كوم چي زموږ د هيواد په ګوټ ګوټ كي رواج لرري

خو له بده مرغه چي د واكمنو د نه پاملريني له امله د دې طبابت (د طبي بوټرو

او طبيعي منابعو) درمليزي ګټي له پامه لوېدلي دي.

دغه راز اسالمي طبابت چي خپلي لوړي كچي ته رسرېدلى وو او د نراروغيو

پوهي ته يې پراختيا وركړه ،په داسي حال كي چي اروپايان له طبابته بېخري برې
برخي وه لومړى د عادي تلو راتلرو لره املره اروپرا تره ورسرېد او ورپسرې چري د

صليبي جګړو او ډول ډول يرغلونو پره پايلره كري اروپايران ختيرزو هيوادونرو او
اندلس ته ورسېدل او خپل ځانونه يې د يوه ستر تمدن سره مخامخ وليردل نرو

يې له دې ستري پوهي څخه په ګټه اخيستنه پيل وكړ چي په دې توګه تر ډېررو

پېړيو پوري اسالمي طبابت پر اروپا مسلط وو .ډېر اروپايي طبيبان او د طبابت
د زده كړي مراكز د اسالمي طبابت د مكاتبو شاګردان او پيروان وه ،د اسالمي
طرب پوهررانو آثررارو پرره اروپايررانو كرري دونرره نفرروذ درلررود چرري ان د ابررن سررينا د

«قانون» التيني ژباړه تقريبا دېرش واره چاو سوې ده .ډېرو اروپايي شرارحينو
د قانون بېلي بېلي برخي شرح كړي دي .ډېر نور طبي كتابونره يرې هرم بره بېلرو
بېلو ژبو ژباړلي او ان ځيني يې تقريبا څلوېښت ځلي طبع كړي دي.

په دې توګه د لوېديز اوسرنى طبابرت چري د نولسرمي پېرړۍ پره پيرل كري پره

مستقله توګه د لوېديز يا انګريرزي طرب پره نامره ونومرول سرو هماغره يونراني،

اسالمي طبابت دى چي د لوېديزيانو د ډول ډول زيارونو او پرمختياوو په پايله
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كي اوسنۍ پوړۍ ته رسېدلى دى .خو بيا هم په ډېرو مواردو كي نيمګرړى او د

ډېرو ناروغيو په وړاندي بې وسه پاته دى.

زموږ په هيواد كي د دغه طبابت دودېدل له افغانستان څخه د انګرېزانو ترر

وتلو وروسته په محدوده توګه پيل سول .د شرلمي پېرړۍ پره لومړيرو لسريزوكي
روغتونونه را منځته سول .په 1311ل.كال پره كابرل كري د طرب پروهنځي او د
درمل جوړولو عالي ښوونځي بنسټ كښېښوول سو .خو له بده مرغه پر موږ د

نا اهلو ،ځران او پرردي پرالو واكمنرانو د شرومي سريطرې او د پرردو غليمرانو د

توطئو او تېريو له امله زموږ د طبابت چاري دونره ورسرته پاتره دي چري ټرول د
اړتيا وړ درمل او طبي سامان آالت مو له بهرنيو هيوادونو په ډېره ټيټره سرطحه

او كيفيت او ګرانه بيه را ته راځي او زيرات شرمېر ناروغران مرو پره ګاونرډيو او

نورو هيوادونو كي تداوي كيږي.
اسالم او درملنه:

لكه چي پوهيږو د اسالم د سپېڅلي دين ستره او بنسټيزه موخه له روحي او

معنوي پلوه د انسان جوړښت او لوړو او سپېڅلو پوړيو ته د هغه رسول دي .له
دې امله اسالمي شريعت د انسان جسماني روغتيا او د هغې ساتني ته ډېر پرام
اړولى دى .ځكه چي جسم دې موخي ته د رسېدلو او د انسان لخوا د اسرالمي

ارشاداتو او شرعي چارو د تر سره كولو او د دواړو جهانو دسمولو او د ژوندانه
د كړاوونو او ستونزو د اوارولو وسيله بالره سري .دغره المرل دى چري اسرالمي
شريعت له زښتو زياتو روغتيايي الرښوونو او سپارښتونو ډك دى .څو مسلمان

له ديني او بدني پلوه ښره ځرواكمن او پيراوړى اوسري .پره دې هكلره رسرول ج

فرمايي:
َ
َ
ل
ُ
َ
َّ
َّ
ُ ُ َ ُّ َ ٌ َ َ ُّ
الضعيف َوف ُك َخ ٌ
ِّي اح ِرص َلَع
اَّلل ِمن ال ُمؤ ِم ِن
«المؤ ِمن الق ِوي خِّي وأحب إَِل ِ
ِ ِ ِ
َّ
َ َ َُ َ َ َ
اَّلل َو ََل َتع َ
جز» (مسلم ،كتاب القدر ،باب في االمر بالقوة
ما ينفعك واست ِعن بِ ِ
 2۶۶۴حديث).

يعني لوى څښتن ته ځواكمن مومن تر بې سېكه مومن غوره دى .پره دواړو

مومنانو كي خير دى .د هغه څره كوښرښ كروه چري ګټره درتره رسروي ،لره لويره
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څښتنه مرسرته غرواړه او ځران عراجزه او اسركېرلى مره ګڼره .يعنري د خرداى پره

طاعت كي چي ډېر ګټور كار دى زيات كوښښ كوه او په دې چاره كي له خدايه

مرسته غواړه او د عبادت او له خدايه د مرستي په كار كي سستي مه كوه.

لوى څښتنأ د انسان د وجرود د سراتني او لره آفتونرو ،نراروغيو ،وژونكرو

مكروبونو او زهرجنو اغېزو څخه د هغه د ژغورني لپاره په خپله د هغه په بردن

كي دونه قوي تدابير په كار اچولي دي چي التر اوسه پوري د انسان علم په دې
نه دى بريالى سوى چي په هغو باندي په بشپړه توګه وپوهيږي .كه دغه طبيعري

تدابير موجود نه واى نو يوه مازي ساده ناروغي به هم د انسران لپراره وژونكرې

جوتېدالى او د هغه د درملني لپاره به د هغه هيش هڅه او هاند نه سواى بريالى

كېدالى .له دې امله وو چي حضرت ابراهيم÷ خپل پرالر او قروم تره د نرورو

خبرو په ترځ كي وويل:
ُ ََُ َ
َ َ
يۡ[ ﴾٨٠الشعراءۡ .]80 :
﴿ِإَوذاۡم ِرضتۡفهوۡيشفِ ِ

«او كله چي زه ناروغه سم هغه رب العالمين مي رغوي».

كلرره چرري د اسررالم مقرردس ديررن د نررړۍ د انسررانانو د دې او هغرري دنيررا د

نېكموغۍ لپاره دا د جهل په تورتمونو او مادي او معنوي ناروغيو تياره نړۍ په

خپلو سپېڅلو الرښوونو رڼا كړه ،نه يوازي دا چي د انسانانو د نورو ډېرو شئونو

تر څنګ يې د هغو د مادي او بدني ناروغيو رغولو ته پام واړاوه ،بلكي د هغرو

د زړونو د ناروغيو رغولو ته يې هم بشپړه پاملرنه وكړه.

د زړونو د ناروغيو يادوني موږ په الندي آيتونو كي موندالى سو:

لوى څښتن د شبهې د ناروغۍ په هكله وايي:
ُُ
َّ َ ٗ ُ َّ ُ ُ َ َ َ ٞ
ّللۡ َم َرضۡاۖ﴾ [البقرةۡ .]10 :
ِفۡقلوب ِ ِهمۡمرضۡفزادهمۡٱ ۡ
﴿ ِۡ
ژباړه« :د ه غو (منافقانو) په زړونو كي يوه ناروغي ده چي لوى څښتن هغه ال

پسي زياته كړه».

دغه راز فرمايي:
َّ َ ٗ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ٓ َ َ َ ُ َ َ ٞ
ُ َ َّ
ُ
ُ
ل﴾[المدثرۡ .]31:
ّللۡبِهَٰذاۡمث ۡ
ونۡماذاۡأرادۡٱ ۡ
ۡوٱلك َٰ ِفر ۡ
ِينۡ ِِفۡقلوب ِ ِهمۡمرض ۡ
﴿ َو َِلَقولۡٱَّل َۡ

ژباړه« :او د زړه ناروغان او كافران دا وايي چي ښه نو د لوى څښتن د دې

عجيبي خبري څخه څه مطلب كېداى سي؟».
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او د هغه چا په هكله چي د قرآن اوسنتو پرېكړي ته بلل كيږي او نه يې مني

فرمايي:
َ
ْ
ُ َ
َّ َ َ ُ ِ ِ َ ُ
َ ُ
ك َم ۡبَي َن ُهم ۡإذَا ۡفَر ٞ
يق ۡمِن ُهم ۡمع ِرضون ِۡۡ ٤٨إَونۡ
ولۦ ۡ َِلح
ّلل ِ ۡورس ۡ
﴿ِإَوذا ۡد ُع ٓوا ۡإَِل ۡٱ ۡ
ِ
ِ
َّ ٌ َ َ ْ
َ ُُ
ُ
ِۡمذ ِعن َ
ۡلقۡۡيَأتُ ٓواْۡإ ََله ُ
نۡل َّ ُه ُمۡٱ َ
مۡم َرضۡأ ِمۡٱرتابُ ٓوۡا﴾ [النورۡ .]50-48 :
ِفۡقلوب ِ ِه
ِيۡۡ٤٩أ ِ ۡ
يَك ۡ
ِ
ژباړه « :كله چي دوى د لوى څښتن او پېغمبر لوري ته بلل كيږي څو پېغمبر د
دوى د خپل منځي شخړو په هكله پرېكړه وكړي نو له دوى څخه يوه ډله په څنګ
كيږي .البته كه ح د دوى پر خوا وي نو پېغمبر ته د امر منونكي په بڼه مراجعه كوي.

آيا د دوى په زړونو كي د (منافقت) نارغي ده؟ او كه په ش كي لوېدلي دي؟».

د شهوتونو د ناروغۍ په هكله فرمايي:
َ
َّ َ ُ َّ َ َ
َ َ ٓ َ َّ َ ُ َّ َ
ٓ
َ
َ
َ
ۡكأَ َ
ُت ۡفل َۡتضع َن ۡۡب ِٱلقو ِۡل ۡف َيط َم َعۡ
ح ٖد ۡم َِن ۡٱلن ِ َسا ۡءِ ۡإ ِ ِن ۡٱتقي ۡ
ب ۡلسُت
﴿يَٰنِسا ۡء ۡٱنل ِ ِۡ
َّ
َ
ٞ
ض﴾ [األحزابۡ .]32 :
ٱَّلِيۡ ِِفۡقلب ِ ۡهِۦۡ َم َر ۡ
ژباړه « :اى د پېغمبر مېرمنو! تاسي د عامو مېرمنو غوندي نه ياست .كه تاسي له
لوى څښتن څخه بېرېدونكي ياست نو په داسي لهجه خبري مه كوئ چي د زړه په

ناروغۍ اخته كوم سړى تمه پيدا كړي».

البته د بدني ناروغيو په هكله په قرآن كريم كي داسي يادونه سوې ده:
َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٞ َ َ َ َ َ َ َ َ ٞ
ج﴾
يض ۡ َح َر ۡٞ
ۡوَل ۡلَع ۡٱل َمرِ ِ ۡ
م ۡحرج ۡوَل ۡلَع ۡٱۡلعرجِۡ ۡحرج
س ۡلَع ۡٱۡلع َٰۡ
﴿لي ۡ
[ - ]61الفتحۡ .]17 :

[النور:

ژباړه« :كه ړوند ،ګوډ او ناروغ جهاد ته والړ نه سي نو څه باك نسته».

پرره حررل ،روژه او اودس تررازه كولررو كرري د برردن د نرراروغۍ يادونرره د داسرري

عجيبو اسرارو او رازونو لپاره سروې ده چري پروه سرړي تره د قررآن عظمرت لره

ورايه څرګندوي.

له هغه ځايه چي د اسالم مقدس ديرن پره خپلرو مبراديو او توجيهراتو كري د

حفا الصحې ،د نراروغيو د خپرېردو مخنيروى او د هغرو پره وړانردي وقرايوي
تدبيرونو نيولو ته بلنه وركوي او د هغو د درملني لپاره خپل پيروان هڅروي نرو

اسالمي طبيبانو د لوى څښتنأ له معجز كتراب څخره د حفرا الصرحې او د
ناروغيو د وقايې لپاره دغه درې قاعدې يا اصول را ايستلي دي:
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( )1حفررا الصررحه )2( .روغتيررا ترره د ضرررر رسرروونكي شرري لرره خوړلررو او

استعمالولو څخه ډډه كول )3( .د داسي عمل څخه ځان ساتل چي پر ناروغي

ناوړي اغېزي ښندي.

په دې هكله ستاسي پام الندي آيتونو او د هغو ژباړو ته را اړوو:

په هغه آيت كي چي د روژې په هكله نازل سوى دى فرمايي:
َ
َ َ
ُ َّ ً َ َ َ َٰ َ َ َ ٞ
َ ُ َ
ۡسف ٖرۡفعِ َّدةۡمِنۡأيَّا ٍمۡأخ َۡر﴾ [البقرةۡ .]184 :
﴿ف َمنَۡكنۡمِنكمۡم ِريضاۡأوۡلَع
ژباړه « :كه له تاسي څخه څوك ناروغ يا مسافر وي ،نو په نورو ورځو كي دي

هغونه روژې ونيسي چي خوړلي يې دي».

په دې آيت كري لروى څښرتنأ نراروغ لرره د نراروغۍ د عرذر پره خراطر او

مسافر لره د روژې خوړل روا كړي دي .څرو د هغره صرحت او روغتيرا وسراتل
سي او تاوان ورته ونه رسيږي.

د حل په هكله چي كوم آيت نازل سوى دى په هغه كي داسي فرمايي:
َ َ َ َ َ َ
َ ٞ
َ
َ َ
ُ َّ ً
يضاۡأَو ۡب ۡهِ ۡۦٓ ۡأَ ٗذىۡم َّ
ِنۡصيا ٍم ۡأوۡ ۡصدق ٍة ۡأوۡ
﴿ف َمنَۡكن ۡمِنكمۡم ِر
ِنۡرأ ِس ۡهِۦ ۡففِديَة ۡم ِ
ِ

ُ
ن ُس ٖۡ﴾ [البقرةۡ .]196 :

ژباړه« :خو كه له تاسي څخه څوك ناروغ وي يا يې په سر كي څه تكليف وي

(چي له امله يې خپل سر وخريي) نو هغه دي د فديې په توګه روژې ونيسي يا دي

خيرات وركړي او يا دي قرباني وكړي».
په دې ډول يې ناروغ او هغه چا ته چي په سر كري څره تكليرف ولرري او د

احرام په حالت كي سر خريل ورته الزم وي ،د سر خريل مباح كرړي دي .چري
له دې څخه اسالمي فقهاوو او علماوو نور دغسي مسايل هم قياس كړي دي.

د اوداسه په آيت كي فرمايي:
َ
َ
َ
ٓ
َ
َٓ
َٓ
ُ ُ َّ َ َٰٓ َ َ َ َٰ َ َ
ٞ
ُ
ۡجا َء ۡأ َحد ۡمِنكمۡم َِن ۡٱلغائ ِ ِط ۡأو ۡل َٰ َمستُ ُم ۡٱلن ِ َسۡا َۡءۡ
ۡسف ٍر ۡأو
﴿ِإَونۡكنتمۡمرَض ۡأو ۡلَع
َ َ َ ُ ْ َ ٓ ٗ َ َ َ َّ ُ ْ َ ٗ
يد َ
اۡطي ِ ٗبا﴾ [النساء[ - ]43 :المائدةۡ .]6 :
َۡتدواۡماءۡفتيممواۡصعِ
فلم ِ
ژباړه« :او كه تاسي ناروغ ياست يا په سفر كي ياست ،يا انساني حاجت رفع
كړئ يا مو ښځو ته الس وروړئ او بيا اوبه ونه مومئ ،نو له پاكي خاوري څخه كار

واخلئ».
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په دې آيت كي په اودس تازه كولو كي ناروغ ته د وقايې او حمرايې لپراره د

اوبو پر ځاى له خاوري څه كار اخيستل مباح سوي دي.

پر همدې بنسټ اسالمي سترو طبيبانو د اوسني عصري طبابت تر رامنځتره

كېدلو په سلګونو كلونه وړاندي ويل :د طب موخه روغتيا سراتنه او د نراروغۍ

رغېدنرره ده .چرري اوسررنى طبابررت يررې د وقررايوي او معررالجوي طررب پرره نومونررو
راښيي .كه تاسي د اسالم د نامتو طبيب ابن رشد (1120ر 1198ع) «الكليات

فري الطررب» كتراب وګررورئ ،هغرره وقايره او معالجرره پرره «حفرا الصررحه وازالررة
المر

» تعبيروي .دغه راز كه تاسي د نامتو مسرلمان طبيرب ابرن البيطرار (پره

12۴8ع.كال مړ) كتاب «تحفة البيطار» وګورئ ،هغه سوونه كلونه دمخه ويلي
دي :حفا الصحه داده چي څوك د ځان د روغتيا ساتنه په داسي حال كي چي

بدن يې روغ رمرټ وي ،مراعرات كرړي او د خپرل ځران راتلرونكې پره پرام كري
ونيسي .ځكه هوښيار سړى هغه دى چي د يوې چاري چاره د هغې تر پېښرېدو

دمخه وكړي او وقايه تر عالج غوره ده.

اسالمي طبيبانو ډېر پخوا ال ويرل چري وقايره ترر معرالجې هرم آسرانه او هرم

مهمه ده .ځكه د معالجې لپاره پوه طبيب په كار دى څو د ناروغۍ تشخيص او

درملنه وكړاى سي .خو داسي پوه طبيبان ممكن لږ وي .او كه پروه طبيبران هرم
وي ممكررن داسرري يرروه نرراروغي وي چرري معالجرره يررې ممكنرره نرره وي .او يررا د

معالجې وسايل مونده نه سي او د معالجې وخت تېر سي او بيرا كره د معرالجې
اسباب هم مونده سي ممكن ناروغ د طبيب خبره ونه مني او كره دا هرم ومنري

ممكن ناروغ د تداوۍ واك ونه لري.او كه د تداوۍ قدرت هم ولري او ناروغي
درمل سي ممكن د ناروغۍ يا درملو اغېزه بل تكليف رامنځته كرړي .ځكره نرو

اسالمي طبيبان «االطباء افضل من الدواء» د حضرت محمد ج وينرا برولي .او
سپارښتنه كوي چي هر څوك بايد د روغتيا وقايې ته زيات پام وكړي او په دې

هكله هغوى په مشهورو طبي كتابونو كي ډېري ښې مشورې هم وركړي دي.
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د ناروغیو د درملني په هکله د اسالم الرښووني:
رسول ج به د خپل ځان ناروغي هم تداوي كول او خپلو هغو اړوندو كسانو

او اصحابوته چي په ناروغي به اخته وه هم د درملني الرښوونه كرول .د رسرول

ج هغه احاديث چي د ناروغانو درملني ته هڅونه كوي:
ُر َ َ َ ٌ َ َ
ِ
ِض اهلله َعنْه َع ْ َرو ِل اهللهِ َص هىل اهلله َع َل ْي ِه َو َو هل َم َأنهه َق َالِ « :لُك دا ٍء دواء فإِذا
َع ْ َجابِ ٍر َر َ
َّ َ َ َ
َّ
َّ
أُص َ
يب َد َو ُ
اَّلل َع َّز َو َجل» (مسلم ،كتاب السالم ،باب لكل داء
ن
ذ
إ
ب
أ
ر
ب
ء
ا
اِل
اء
ِ
ِ
ِِ ِ ِ
دواء220۴ ،حديث).

ژبراړه :لره حضررت جرابرس څخرره روايرت دى چري رسرول ج وويرل :لرروى

څښتن داسري هريش نراروغي نره ده مونردلې چري هغرې تره دې درمرل نره وي را

استولي او چي درمل پر ناروغي ولګيږي د خداى په فضل رغيږي.
َ َ َ َ َّ ُ َ ً َّ
ِ
ِض اهلله َعنْه َع ْ النهبِ ِّي َص هىل اهلله َع َل ْي ِه َو َو هل َم َق َال« :ما أنزل اَّلل داء ِإَل
َع ْ َأ ِب ه َر ْ َر َة َر َ
أَن َز َل َ ُ
ل ِش َف ً
اء» (بخاري ،كتاب الطب۵۶78 ،حديث).

ژباړه :له حضرت ابوهريرهس څخه روايت دى چري رسرول ج وويرل :لروى

څښتن داسي ناروغي نه ده را لېږلې چي د هغې درمل دې نه وي را لېږلي.
ٍ ِ
ِض اهلله َعنْه َق َالَ :قا َل ْي ْاألَع َْراب َ :ا َرو َل اهللهِ َأ َن َنتَدَ َاو ؟
َع ْ أ َوا َم َة ْب ِ َ ِ ك َر َ
َ َ ََ َ َ َ
اء إ ََّل َو َض َع َ ُ
ل ِش َف ً
اد َّ َ َ َ َ َّ َّ َ َ َ َ َ ً
اء» (ترمذي ،ابواب
قال« :نعم يا ِعب
ِ
اَّلل تداووا ف ِإن اَّلل لم يضع د ِ
الطب ،باب ما جاء في الدواءوالحث عليه).

اسامه بن شري س وايي :اعرابو له رسرول ج څخره پوښرتنه وكرړه چري آيرا

موږ د ناروغيو درمل وكړو؟ هغه ورته وفرمايل :هو! تاسري اى د لروى څښرتن

بنده ګانو تداوي وكړئ ،ځكه چي الله تعالى هيش ناروغي نه ده را استولې چري

هغې ته دې درمل نه وي موندلي.

اسالم د ناروغيو درمل سنت او مستحب بولي .لكره څنګره چري د اسرالمي

نړۍ سترو پوهانو ويلي دي هر انسان لره د طبابت دغونه زده كړه چي ځان لره

ناروغۍ په وساتي مستحب ده .او وايي پوهه دوه ډوله ده :د اديرانو پوهره او د

ابدانو پوهه .نو لكه چي د ديني علم دغونه زده كړه چي خپلري دينري چراري پره
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سمبالي كړي الزمه ده ،د طبابرت هغونره زده كرړه چري د خپرل ځران روغتيرا او

سالمتيا په وساتي هم الزمه ده.

لرره همرردې املرره مسررلمانانو ډېررر روغتونونرره ،طبرري انسررتيتوتونه ،او مدرسررې

وداني كړې چي له هغو څخه داسي ستر او نوميالي اطبا راووتل چي نړيوال بره
تر څو دا نړۍ وي د هغو په علمي او همېشنيو زيارونو وياړي.

د اسالم پيروانو په هماغو لومړيو كي دوه ډوله ،ځراى پرر ځراى (ثابرت) او

ګرځنده (سيار) روغتونونه درلوده .ګرځنده روغتون د رسول ج په وختو كي د
خندق د غزا پر مهال د لومړي ځل لپاره جروړ سرو .پره دغره جګرړه كري خېمره

ووهل سوه او د هغې له الري د جګړې د ټپيرانو معالجره كېردل .چري وروسرته

دغه ډول ګرځنده روغتونونه زيات منځته راغلره او پره ټولرو ضرروري وسرايلو،

لكه درملو ،خوړو ،كاليو ،طبيبانو ،روغتيا پالو او درمل جوړوونكو سرمبال ،لره
يوه ښار څخه بل هغه ښار ته چي ځاى پر ځاى روغتونونره بره يرې نره درلرودل

لېږل كېدل.

د ځاى پر ځاى روغتونونو په هكله د اسالمي تمدن تاريخ ليكرونكي وايري:

په اسالمي نړۍ كي لومړى روغتون د وليد بن عبدالمل

برن مرروان پره وخترو

كي پرانيستل سو .چي يوازي د جذام په نراروغي اختره كسران بره يرې درملرول.
وروسته دغه ډول روغتونونه ورو ورو زيات سول او په ټولو اسالمي ښارونو او
ان ډېرو كوچنيو ښارګوټو كي او د كلينيكونو په بڼه په عامو محالتو كري د ډول

ډول ناروغيو د درملني لپاره را منځته سول .چي په هغو كري ټرول ناروغران پره
وړيا توګه درمل كېدل ،او د فارمسي څانګي ،د طبو په كتابونو سمبال كتابتونونه
او طبي انستيتوتونه به يې درلودل .چي د طرب زده كوونكرو بره پكښري د ډېررو

سترو اطباوو څخه زده كړه تر السه كول.

په ساري ناروغیو له اخته كسانو څخه ګوښه اوسېدل:
د صحيح مسلم د كتاب السالم ،باب اجتنراب المجرذوم و نحروه پره2231

حديث كي راغلي دي چي يو مهال د رسول ج سره د ليدلو او بيعت كولو لپاره
د ثقيفو د قبيلې يو پالوى ورغلى وو .په دغره پرالوي كري يرو سرړى د خروراړه

195

درملنه

(خوړونكي يا جذام) په ناروغي اخته وو .رسول ج پرې نره ښرود چري ورسرره

وګوري او سړى يې ور واستاوه او ورته ويې ويل« :انا قدد با عنداك دارج » «مروږ
ستا سره بيعت وكړ او والړ سه».

د صحيح البخاري د كتاب الطب ،باب الجذام په  ۵707حديث كي د

حضرت ابوهريرهس څخه تعليقا روايت دى چي رسول ج وفرمايل:
َ
ُ َ َ
«فِ َّر ِمن ال َمجذومِ ك َما ت ِف ُّر ِمن اْل َس ِد» «د خوراړه په نراروغي اختره سرړي څخره
داسي تښته لكه له زمري څخه چي تښتې».

د سنن ابن ماجه او نورو په حسن ،صحيح حديث كي د حضرت ابن
انل َظ َر إ ََل ال َمج ُذوم َ
عباس څخه روايت دى چي رسول ج وويلََ « :ل تُد ُ
يموا َّ
ني»
ِ
ِ
ِ
«په خوراړه ناروغۍ اخته كسانو ته ډېر مه ګورئ».

څنګه چي حضررت رسرول ج پرر خپرل امرت بانردي زښرت زيرات شرفقت

درلود ،نو يې دوى ته الرښوونه وكرړه چري لره هغرو اسربابو څخره چري د دوى
اجسامو او زړونو ته علت او ناروغي پېښوي ډډه وكړي .او په سراري نراروغيو
اخته كسانو ته د دغسي ناروغيو ځني اخيستلو لره املره او د وقرايوي تردابيرو د

نيولو په پام كي نيولو سره نژدې نه سي.

دغه راز په هغه حديث كي چي امرام احمرد پره خپرل مسرند كري راوړى دى

وايي چي رسول ج يوه ښځه وغوښتل .كله چي يې د هغې سره د دخرول اراده
وكړه د هغې په بغل كي يې سپين ټكى وليد .نو يې ورته وويل« :اْليق باهلك».

(ته بېرته خپلي كورنۍ ته والړه سه).

دا چي ځيني علما دغه احاديث د ځينو نرورو احراديثو معرار

او مخرالف

ګڼي بايد ووايو چي دې ټكي ته ډېر ستر علما متوجه سوي دي او په دې هكله

يې په ځيرنه سره څه تعار

نه دى موندلى.

د سرراري نرراروغيو او د هالكررت د ځررايونو څخرره د ځرران سرراتلو او ګوښرره

اوسېدلو په هكله د ر سول ج لخوا نور ورتره ارشرادات هرم سرته .د بېلګرې پره
توګه :په ابوداود كي دي چي يوه صحابي چي فروه بن مسري

نومېردى رسرول

ج ته وويرل :اى د لروى څښرتن اسرتازې! مروږ څره د كركيلرې مځكره لررو چري
«ابين» ور ته وايي .خو دا د وبايي ناروغيو ځاى دى .نو رسول ج ور ته وويل:
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«دعهاعنك ،فان من القرف اتللف» «دغه ځراى پرېرږده ځكره چري دغره ځراى تره
نژدې كېدل د هالكت او مرګ سرره مخرامخ كېرده دي»( .البتره د دغره روايرت

اسناد ځينو ضعيف بللي دي).

دغه راز په بخاري او مسلم كي له حضرت اسامه بن زيد څخره روايرت دى

چي رسول ج وفرمايل:
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ ُ َ
َّ ُ
َ َ ُ
ون بِأر ٍض فَل تدخلوها َو ِِذا َوق َع بِأر ٍض َوأنتُم بِ َها فَل َّت ُر ُجوا
« ِإذا س ِمعتم بِالطاع ِ
ِمن َها» «كله چي واورئ چي په يوه مځكه كي طاعون دى نو هغې مځكي ته مه
ورځئ .او په كومه مځكه كي چي د طاعون ناروغي ګډه سوې وي او تاسي

پكښي اوسېږئ ،نو له هغې مځكي مه وزئ».

دا ارشاد له دې امله دى چي كره هغره ځراى تره څروك ورسري چري د وبرا يرا

طاعون ناروغي پكښي تيته سروې وي ځران بره د دې خطرنراكي نراروغۍ سرره

مخامخ كړي .چري دا د شررعي او عقرل دواړو مخرالف كرار دى .لروى څښرتن
فرمايي:
َ
ُ َ
َ ُ ُ ْ
ُ َ
﴿ َوَلۡتلقواۡبِأيدِيكمۡإَِلۡٱ َّتلهلكةِۡ﴾ [البقرةۡ .]195 :

«تاسي په خپلو السونو خپل ځانونه په هالكت كي مه اچوئ» .او كه څوك له

دغسي ځايه وزي كېداى سي چي دغه ناروغي له ځان سره نورو ځايونو ته
ولېږدوي ،خپله هم له دې ناروغۍ ونه ژغورل سي او د نورو ډېرو خلكو ژوند
هم د خطر سره مخامخ كړي .نو ښه داده چي څوك د طاعون له سيمي ونه

وزي ،بلكي ځان د لوى څښتن رضا او قضا ته وسپاري او دعاوي او دواوي
دي كوي .او كه په همدغه سيمه كي يوې فراخي ارشو ته ووزي كېداى سي

چي هوايي بدله سي او له خطره وژغورل سي.

څنګه چي دلته پر دې خبرو نرور ډېرر بحرث مروږ لره خپلري اصرلي موضروع

څخه ليري كوي ،ځكه نو په دې هكله له نورو تفصيالتو څخره ډډه كروو .البتره
كه څوك په دې هكله مفصل معلومات غواړي له سترو او جيدو عالمانو څخه

دي پوښتني وكړي .يا دي معتبرو كتابونو ته مراجعه وكړي.
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د ناروغۍ روحاني درملنه او دعاوي:
كه چاته څه ناروغي ورپېښه سي تر ټولو دمخه دي په بشپړ يقرين او اعتقراد

سره قلبي او روحاني درملني ته پناه وروړي .دا د لوى څښرتنأ لخروا انبيراوو
صلٰوة الله عليهم اجمعين ته او د هغو لخوا موږ مسلمانانو ته داسري را ښروول

سرروې درملنرره ده چرري د سررترو سررترو ډاكټرانررو او حكيمررانو عقلونرره ،پرروهي او

تجربې نه په رسيږي.

ناروغ دي ګردسره زړه نه اچوي ،بلكي زړه او نفس دي قوي كوي ،پرر هغره

ستر ذات دي توكل كوي او ځان دي پر سرپاري چري پيردا او پنرا يرې دى .ښرې

چاري دي تر سرره كروي ،خيراتونره دي وركروي ،د خلكرو سرره دي ښره وضرع
كوي ،د ويرجنو د ويرونو پره ليرري كولرو كري دي ونرډه اخلري ،پره عراجزي او

انكسررار سررره دي توبرره وكرراږي او د ذك رر او اسررتغفار تررر څنررګ دي د زړه پرره
حضور ،قبلې ته مخامخ ،په اوداسه ،په داسي حال كي چري السرونه يرې پورتره

كړي وي هغه دعاوي چي رسول ج د ناروغۍ پرمهال كړي دي او داسي نوري

دعاوي دي لوى څښتنأ ته د خپلي روغتيا لپاره كوي.

دعا تر ټولو ګټوره دوا ده .دعا د بالوو دښمنه ده .دعرا د برالوو او نراروغيو

دفع او عالج كوي ،كه بال او نراروغي نره وي نازلره سروې د نازلېردو مخره يرې
نيسي او كه نازله سوې وي يايې له منځه وړي او يايې كموي .دا د مومن ډېرره

ښه وسله ده .حاكم په خپل صحيح كي له حضرت عليس څخه روايرت كروي

چي رسول ج وويل :دعا د مومن وسله ،د ديرن سرتون او د آسرمانو او مځكري
رڼا ده .دا چاري ډېرو سرترو پوهرانو ازمرويلي دي او د هغرو داسري اغېرزي يرې
ليدلي دي چي په حسي او مادي درملو كي يې نه دي ليدلي .دا د لروى څښرتن

حكمت او قانون دى چي كلره زړه رب العرالمين او د درد او درملرو خرال او د

طبيعت مدبر او تصرف كوونكي ته ورسيږي دغسي ناليدلي درمل پر ولګوي.

دا هم جوته سوې ده چي كله روح ،نفس او طبيعت پياوړي وي د ناروغۍ

په دفع كي يو له بله السونه وركوي او ناروغ د خداى په حكم روغ رمټ سي.

البته دا خبري رشتياني او د يقين درلودونكي پوهان مني ،خو د جاهالنو،

منكرانو او ناولو اروحونو د خاوندانو زړونو ته نه لوېږي .هغوى به هله پوه سي
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َ َ َ ُ َ ُ َ
َۡت ُ
ِيدۡ
چي د زكندن سلګۍ ورته ودريږي او ورته و ويل سي﴿ :ذَٰل ِ ۡماۡكنتۡمِنه

﴾١٩

[ق]19 :

«دا هغه شى دى چي ته ځني تښتېدلې» .يعني دا هغه حقيقت دى

چي د هغه له منلو څخه تا ډډه كول.

هو! موږ ته زموږ دين د دغسي روحاني عالج تر څنګ د حسي او جسماني

درملني الرښوونه هم كړې ده .په دې هكله موږ څه وړاندي څرګندوني وكړې.
د دې چارو تر څنګ بايد د معالجې دارو درملو او نورو ټولو تدابير هم پره كرار

واچول سي .دا هرم د اسرالم الرښروونه ده .خرو دا يقرين مرو وي چري درمرل د
ناروغۍ د رغېدو لپاره يو سبب باله سي له آره خو شفا د لوى څښتن لخوا ده.

البته كه څوك درمل شفا بالذات وګڼي پر هغه باندي د شرك بېره ده.

ناروغ دي پخپله هم ځانته په زاريو او په ډېره عاجزي د شفا دعا كوي.

ځكه چي د ناروغۍ په حالت كي دعا قبليږي .د هغه خپلوان او پوښتني
كوونكي دي هم هغه ته د شفا دعاوي كوي .خو ګورئ چي د ناروغۍ پر مهال

د شرعي او ادب حدود په پام كي ونيسئ او د شكايت په ډول دعا و نه كړئ.
بيا چي لوى څښتن څه كوي په هغو رضا واجب ده .البته د دعا د قبلېدو لپاره

تلوار د دعا د نه قبلېدو له آفاتو څخه باله سي.په بخاري شريف كي د رسول ج
َ ُ َ َ َ َ َُ ُ َ َ ُ
ت فَلَم يُستَ َ
حديث دي چي« :يُستَ ُ
جب ِِل»
جاب َلح ِدكم مالم يعجل ،يقول :دعو

(كتاب الدعوات باب يستجاب للعبد مالم يعجل ۶3۴0 ،حديث) .يعني كه
تلوار ونه كړئ ستاسي دعاوي قبليږي ،خو تاسي واياست :دعا مي وكړه خو

قبوله نه سوه.

په صحيحو احاديثو كي راغلي دي چي رسول ج هم د روغتيا پر مهال ،كله
ُ َ ُ
ُ ُ َّ
ّلل ۡأَ َ
ح ٌد ۡ﴿ ،﴾١قلۡ ۡأ ُعوذۡ
چي به بيدېدى او هم د ناروغۍ پر مهال د ﴿قلۡ ۡه َو ۡٱ ُۡ
َ َ
ُ َ ُ ُ
وذۡب َ
َ
اسۡ ﴾١سورې ويلې .او نوري دعاوي يې
بۡٱنلَّ ِ ۡ
ر
بۡٱلفل ِۡ
قۡ ﴾١او ﴿قلۡۡأع ِ ِ
بِر ِ
هم كړي دي.
د يادوني وړ ده چي كتابونو د دعاوو د قبلېدو لپاره دغه شپږ وختونه ډېر ښه

وختونه بللي دي )1( :د شرپې وروسرتۍ درېيمره برخره )2( .د اذان پرر مهرال.

( )3د اذان او اقامت پره مرنځ كري )۴( .ترر فرضرو لمونځونرو وروسرته )۵( .د
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جمعې په ورځ كله چي امام منبر ته پورته سي بيا د لمانځه ترر پراى تره رسرېدو

پروري )۶( .د جمعرې د ورځري د مرازديګر تررر لمانځره وروسرته د مرازديګر تررر
وروستيو شېبو پوري.

دعاوي بايد د لوى څښتنأ په حمد او ثنا او پر رسول الله ج په درودونرو

او سالمونو ،په توبره او اسرتغفار ،پيرل سري او د هغره سرتر ذات پره نومونرو او

صفاتو په توسل سره تر سره او بيا په حمد او صالة پاى ته ورسيږي .د دعرا د
قبلېدو لپاره څه خيرات هم وركړئ .ان شاء الله دغسي دعراوي بره هريش رد نره
سي .په تېره چي بيا د هغو دعاوو سره سمي وي كرومي چري رسرول ج يرې پره

هكله سپارښتني كړي دي .ځكه چي كېداى سي هغره يرا د قبلېردو وړ وي او يرا

اسم اعظم پكښې وي.

خو د دعاوو د قبلېدو لپاره يوه خبره ډېره مهمه ده او هغه داده چري لره ډول

ډول معصيتونو او ګناهونو ،سركښيو ،حرامو ،ظلمونو ،فس او فساد ،خيانتونو
او بدو او ناوړو كارونو څخه مو په خوله نه بلكي د زړه له كومي سمه ،صحيح

او په اخالص توبه كښلې وي او د دې ناوړو كړنو سره سره بايدپه نورو داليلرو
او وسايلو لكه د خداى په عفو ،ځينو نفلي روژو ،عبادتونو او ذ كرونو ،علم او
پوهي ،مازي په خوله توبه او داسي نورو ځانونه تېر نه باسو .له يروه سرتر عرالم

څخه يو چا پوښتنه وكړه چي آيا زه تسبيح ووايم كه استغفار؟ هغه ورته وويل:

خيرن كالي تر عطرو صابون ته ډېره اړتيا لري.

كه څه ناروغي درپېښه سي په غذا یې درملنه وكړئ:
څنګه چي غذايي مواد (نباتي بوټي ،ميوې ،سابه ،او نور ډول ډول خرواړه)

هر څوك موندالى سي او په هغو درملنه هم آسانه ،هم ارزانه او هم برې ضررره

ده نو د طبيبانو پر دې اتفاق دى چي تر څو په خوړو د درملني امكران وي نرور
درمل مه خورئ .او ترر څرو چري پره بسريطو او سراده درملرو عرالج شرونى وي
مركب (له څو توكو جوړ درمل) هم مه استعمالوئ .د خوړو پېژندونكو طبببانو
الرښووني د ناروغۍ د مخنيروي لپراره وي ،يعنري نره پرېرږدي چري مكرروب د

ناروغ په د ننه وجود كي نفوذ وكړي .په داسي حال كي چري نرور ډېرر درمرل د

200

زمونږ صحت او آخرت ته تاواني توکي

درد او ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره وي او دغسي درمرل ډېرر لرږ د نراروغۍ د

مخنيوي لپاره وركول كيږي .بل دا چي زياتره درمل مخردر او مسركن وي چري
كېداى سي د ناروغ اعصابو او زړه تره مضرر تمرام سري .مهمره ال داده چري كره

چيري ډاكټر د ناروغۍ په تشخيص كري اشرتباه وكرړي ښرايي نراروغ ال نراروغ
كړي او يايې ان د مړيني ترر پرولي ورسروي .خرو كره د خروړو درملګرر دغسري
اشتباه وكړي كه ناروغ ښه نه سي تر پخوا خو به يې حال نه بتريږي.پوه طبيب

هغه دى چي تر څو په آسانه شى عالج كېدونكى وي مشكل كار يا قوي درمرل

توصيه نه كړي .بايد درملنه په ضعيفو درملو پيل سي بيا كه ناروغي ښه نه سري
قوي درمل توصيه سي .اما كه د ناروغ حالت بل ډول وي اوسمدالسره د قروي

درملو ايجاب كوي په هغه صورت كي دي طبيب څنګه چي الزمره وي هغسري

وكړي.

تر څو كېداى سي په طبیعي او نباتي بوټو او درملو درملنه وكړئ:
انسانانو په زرګونو كلونو د نباتي بوټو او ميوو د درمليرزو خواصرو پره هكلره

علم تر السه كړى دى او د هغو خواص يې د درملو په توګه د انسانانو پر جسم

ازمويلي دي او پوهېدلي دي چي ډول ډول دردونه او ناروغۍ درملروي .لره دې

امله له ډېرو پخوا زمانو څخه خلكو خپلي ډول ډول ناروغۍ په طبيعي او نباتي

درملو درملولې او لوى څښتنأ به د هغو په سبب شفا وركرول .پره تېرره دغره
طب د اسالمي طبابرت يروه سرتره برخره ګرځېردلې وه .خرو لره كلره څخره چري

لوېديزيانو د مسلمانانو سره تر تودو صليبي جګړو وروسرته د مرئري او نرامرئي

او علمي صليبي جنګ الر خپله كړه او زموږ ډول ډول علوم يې له مروږ څخره
زده كړل او بيا يې خپلي تجربې پر ورزياتي كړې او خپل نوم يرې پرر كښېښرود
او ډول ډول نوي كېمياوي درمل او البراتوارونه او داسي نور يې راو ايستل ،په
طبيعي درملو عالج تر ډېري اندازې لږ سو .په داسري حرال كري چري كېميراوي

درمل لكه څنګه چري پخپلره د هغرو جروړوونكي هرم وايري جرانبي عواقرب او
عوار

لري .يعني كه يوه ناروغي ښه كوي ،بله نراروغي پره بردن كري زېرږوي.

خو طبري بروټي او طبيعري درمرل دغره ځرانګړني نره لرري .لره دې املره پره دې
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وروستيو وختونو كي له ګياهي بوټو څخه د ګټي اخيسرتني ارزښرت او اهميرت

بېرته څرګنرد سرو .د نرړۍ پره ډېررو برخرو كري د طرب پوهرانو افكرار د ګيراهي
درملني او پخوانيو درملرو معجرزو تره متوجره سروي دي او اوس بېرتره طبابرت
ګياهي درملني ته سوقوي .اوس په امريكا ،اروپا ،هندوستان او د نړۍ په ډېررو
نورو برخو كي د حكومتونو روغتيايي ادارو د ګياهي طبابرت ارزښرت منلرى او

په دې لټه كي دي چي د كېمياوي درملو مصرف هر څه زيات را لرږ او منسروخ
كړي .په دغو هيوادونو كري د درملرو جوړولرو پره څرانګو كري د ګيراهي درملرو
طبيبان او كار پوهان هم د كېمياوي درملو د پوهانو تر څنګ په كار بوخت دي

او د درملو په جوړولو كي د هغو له پوهي او مشورو څخه ګټه ترالسه كوي.

هيله ده زموږ اړوند حكومتي چارواكي هم وهڅيږي چي د هيواد د اسالمي

طبابت دغي څانګي ته ارزښت وركړي او كه چيرري د درملرو جوړولرو كرار تره

اقدام كوي دغي برخي ته هم بشپړه توجه وكړي.

البته زما موخه د كېمياوي درملو د ارزښت نفي نه ده .بلكري كره د كېميراوي

او ګياهي درملو په منځ كري د منطقري ارتبرار د ايجراد لپراره هڅري وسري او د
ناروغيو سره په مبارزه كي له هر ډول درملو څخه چري د بشرري علرم او پروهي

محصول باله سي ګټه واخيستل سي دا به ډېره ښه خبره وي.
د كېمیاوي او طبیعي درملو په هکله د ډاكټرانو نظریې:

د «راز سالمتي وطول عمر» چي د اسماعيل اژدري په نامه يوه ايراني طبيب

ليكلى دى پره لومړيرو مخونرو كري د لوېرديځ د كېميراوي طبابرت او د اسرالمي
طبيعي طبابت د پرتلني په هكله د پوهو ډاكټرانو او طبيبانو نظريې ليكل سروي

دي څنګه چي د دې موضوع په روښانتيا كي ګټوري دي نرو لره هغرو څخره مرو

الندي څو كرښي را واخيستلې:

كه ووايو چي لوېديز طبابت ناروغ ته ډېر خطرونه لري مبالغه به مرو نره وي

كړې .ډېرو لويو ډاكټرانو پخوا خپل ناروغان پره كېميراوي درملرو درملرول خرو
اوس چي د دغو درملو په ضررونو پوه سرول خپرل ناروغران پره طبيعري درملرو

درملوي.
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ډاكټر سر ويليام نومى په دې عقيده دى چي« :په اوسني طبابرت كري تقريبرا

ټول قوي زهر اسرتعماليږي .دغره سرموم د بردن پره ځينرو برخرو كري يرو ځراى

كيږي ،په كراره كراره د بدن انساج تخريشوي او له منځه يرې وړي او د انسران

عمر را كموي».

اوسنى طبابت ځيني ناروغۍ معالجره كروي خرو پره عرين درملنره كري ځينري

نوري ناروغۍ هم رامنځته كوي.

كه يو څوك په يوه نسربتا مهمره نراروغۍ اختره سرو او پره اوسرنيو كېميراوي

درملو درمل سو بيا محاله ده چي د ښې ورځي مخ وويني .بيا به يې ټول عمرر

د درملو او ډاكټرانو سره سروكار وي.

رشتيا هم ډېر ناروغان لره اوسرنۍ كېميراوي درملنري څخره سرتړي سروي او

خواتوري سوي دي خو له بده مرغه چي بله چاره هم نه ويني.
د كېمیاوي درملو د ناسمو كارولو په هکله څرګندوني:

د «صحت بخش عادات» په نامه يو ګټور او معيراري كتراب چري ليكرونكى

يررې زبيررر وحيررد نرروميږي او د پاكسررتان يرروې معتبررري او د معيرراري كتررابونو

خپروونكي ادارې«اردو سائنس بورډ ،الهور» خپور كړى دى ،د در ملو ترر سرر
لي

الندي د كېمياوي درملو په هكله ډېر ګټور مطالب لري ،له دې املره مرو د

لوستونكو د زياتو معلوماتو لپاره دغه مطالب دلته وژباړل او ځاى ځاى مو څه

اړيني زياتوني هم پر وكړې:

د انساني ژوند د پر مختيا سره سم د درملو استعما ل ورځ تر بلري زيراتيږي

او پر انساني كړو وړو كنټرول ټينګوي .له زېږېدو څخه ترر مړينري پروري زمروږ
ژوند د كېمياوي كنټرول تابع سوى دى .د درملرو لره ډېررو اعالنولرو او تشرهير

څخه موخه داده چي د هغه په هكله زموږ يقين پوخ او ټينرګ كرړي .كره زمروږ

كررولمې د پروګرررام سررره سررم كررار نرره كرروي نررو مرروږ سمدسررتي ملررين (قرربض
ماتوونكي) درمل اخلو او خورو يې .كه سهار د را ويښېدو پر مهرال زمروږ پرزه
بنده وي يا د نزلې څخه ناسم كيفيت احساس كړو نو موږ انټي بيوټير

درمرل

استعمالوو .يا كه غرمه د تلو پر مهال ناڅاپه زموږ پر مالدرد سري ،نرو مروږ لره
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هغه څخه د ژغرورني لپراره پره هغرو اوبرو چري رائري (اوري د شړشرمو د دانرې
غوندي يو ډول نرۍ دانې چري پره عربري كري خرردل ورتره وايري ،د اچرارو پره
جوړولو كي هم په كاريږي ،طبيبان يې پېژني) .په ګډ وي د لمبېردو پرر ځراى د

عضالتو مسكن درمل استعمالوو .په برتانيه غوندي پر مختللي هيواد كري هرم

خلر

ډېرر درمرل خروري .زمروږ پره هيرواد كري هرم خلر

د كوچنيرو كوچنيرو

ناروغيو د درملني لپاره فورا درمل استعمالوي چري دا بېخري ناسرم كرار دى .د

يوې دقيقي احصائيې له مخي په برتانيه كي هره ورځ نژدې نيم لوى وګرړي او

تقريبا هر درېيم كوچنى درمل اسرتعمالوي .پره پاكسرتان غونردي پرر مختيرايي
هيواد كي هم اوس څنګه چي ښوونه او روزنه كررار كررار لروړه ځري خلر

لره

تعويررذونو او ټوټكررو څخرره مررخ اړوي او ايلوپيته ر ) د كېميرراوي يررا انګرېررزي

درملني ( )Allopathicدرمل استعمالوي .نن سبا درمل داسي الزم ګڼل سوي
دي لكه زموږ خواړه .په امريكا غوندي پر مخ تللي هيواد كي خل

د دردونو د

كمولو ،د خوښيو لټولو ،اشتها خالصولو ،ستړ يا ليري كولرو او خروب ورتللرو

لپاره د مليونونو ډالرو په بيه درمل كاروي .دا سمه ده چي درمل په رشرتيا سرره

تكليف كموي او موږ ته آرام خوب راولي ،خو په دغو درملو روږدېده هم ښره

او سمه خبره نه ده .ځيني نارينه د خپل نارينه توب ځرواك د لروړ بېولرو لپراره د

سرټروئيډ ( )Steroidپرره نامره درمررل كراروي .برروډۍ ښرځي د مياشررتنيو وقفررو
مصنوعي هامونونه زياتوي .د كوچنيانو د آرامولو لپراره مسركن درمرل وركروي.
ځيني ښځي تر ډېر مهاله د خپلي ځوانۍ د ساتلو لپاره اسټروجن ()Estrogen

درمل كاروي( .په دوى كي په طبيعي ډول د حيض بندول پره عمرر كري زيرات
والى راولي).

سره د دې چي نړۍ د ډبري له دورې څخه بېخي ډېره ليرري سروې ده .خرو

اوس هرم خلر

لرره ذهنرري پلرروه پررر كرروډو او ټوټكررو د زرګونررو كلونررو وړانرردي

غونرردي يقررين لررري .اوس نررړۍ د ګوليررو لرره اسررتعمال څخرره د همرراغو مررافوق

الفطرت ګټو د تر السه كولو په لټه كي ده.

ځينرري درمررل د ژوندانرره د سرراتلو لپرراره مهررم دي .خررو لرره بررده مرغرره نررن پرره

بازارونو كي زياتره نااړين او نامناسبه درمل پلور ته وړاندي كيرږي .د كينسراس
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د پوهنتررون د  Pharmaceutical Chemistryمرراهر پروفيسررر وينرراده چرري
اوسمهال ( )90فيصده نا اړين درمل جوړيږي .دغسي درمل ګټه لږ رسوي خو
تاوانونه يې زښت زيات دي .د فرانسې د نوبل د جرايزې ګټرونكي اينرډريولوف

( )Andrew Lwoffاټكل دى چري پره فرانسره كري ( )30فيصرده نراروغۍ د
درملو له ناسم يا بې ځايه استعمال څخه پيدا كيږي.

اوس چي پر روغتيايي موضوعاتو كوم نصابي كتابونره ليكرل كيرږي ټرول د

نررروو درملرررو څخررره د پيررردا كېررردونكو نررراروغيو پررره اړه دي .د تېررررو كلونرررو د
استعمالېدونكو درملو په نسبت د اوسمهال درمل ډېرر اغېرزمن دي .دا كره څره

هم ناروغ ته ژر ځواك بخښي او سمدستي يې تكليف ورآراموي خو همدغسي

يې ناروغه كوي هم.

د برتانيې د  Safety Drugد ادارې د مشر وينا ده چي پره نرړۍ كري داسري

درمل نسته چي له ضمني اغېزو (جانبي عوارضو) څخه دي په بشپړه توګه پاك
وبلل سي .ډېر درمرل د ژوندانره فعاليتونره ښره كروي او يرا يرې د خرابرل مخره

نيسي .له دې صالحيته پرته درمل بې ګټي بالره سري .خرو د دې وو سرره سرره
ضمني عروار

هرم را منځتره كروي .خلر

عمومرا د ډېررو معمرولي او سراده

ناروغيو د درملني لپاره درمل استعمالوي .زيرات خلر

د درملرو پره برې ځايره

استعمال خپل د هضم نظام په لوى الس ورانروي .د خروړو د نره هضرمېدو لره

بېري د خپلو خوړو په عادتونو كي په قصده بدلون راولي او د بېخي ډېرو زياتو
شفا راوړونكو غذاوو د خوړلو كوښرښ كروي .ځينري بيرا پره خپلرو خروړو كري

كمښت راولري .د ګېرډي د ترشرۍ او تېزابرو ضرد ډېررو شريانو ( )Antacidلره

خوړلو څخه ښايي خواړه هضم سي ،خو د هاضمې د خرابل اصرلي سربب نره
سي ليري كېدالى .پر دې سربېره د انټي اسيډ مادو لره ډېرر اسرتعمال څخره پره
ګېډه كي هايډرو كلوري

اسيډ ډېر افرازيږي .د دې مطلب دادى چي د لومړيو

انټي اسيډ مادو د عكس العمل څخه د ژغورني لپاره ډېرو انټي اسيډ مرادو تره

اړتيا رامنځته كيږي چي په دې سطح د دغو مادو له استعمال څخه كېداى سي

د وينو كېمياوي تركيب خراب سي.
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دغه راز كوم كسان چي له قبض څخه شكايت كروي هغرو تره ښرايي داسري

خواړه وخوري چي د ګېډي فضله مواد يې ډېر كړي ،لكه تركارۍ ،شنه سابه او
داسي نور.پر دې سربېره بندګوبى (كرم) ګازري او د حلروا كرډو هرم قربض نره

لري .د قبض ماتولو دوهمه الر د ملينو (قبض ماتوونكو) درملو استعمال دى.

خوپه دې كي ش

نسته چي په لرومړۍ طريقره ،يعنري پره سربو د قربض عرالج

غوره دى .دا د كولمو د نظام د ښه كولو الر ده او نور ټول كوښښونه مصرنوعي

دي ،كوم چي له په كار اچولو څخه يې زموږ كولمې د درملو سره عادي كيږي.

او بله دا خبره هم ده چي قربض مراتوونكي درمرل نرور نقصرانونه هرم رامنځتره
كوي( .ټول قبض ماتوونكي او د نس ناسرتي راوړونكري درمرل د ګېرډي د كرار
طبيعي طريقه خرابوي او پرله پسې استعمال يې د كولمو تاو هم رامنځته كوي.

دغه راز قبض ماتوونكي درمل د مثال په ډول د پيرافينرو محلرول پره غوړزګيرو

كي د حلېدونكو ويټامينونو په انجذاب كي خنډ اچوي او د ځينرو ملينرو درملرو
څخرره د نرراروغ د جسررم اوبرره تررر دې كچرري خررارجيږي چرري نرراروغ بېخرري ډېررر

كمزورى كړي).

جسم د خپلو اړتياوو په پام كي نيولو سره خپرل ټرول افعرال پره خپلره سررته

رسوي .نو ښه داده چي زموږ جسم د خپرل كرار د ښره نظرام لپراره ټرولي اړينري

ضروري مادې په خپله پيدا كړي .كه نه د نس ناستي يرا قربض پره صرورت كري
استعمالېدونكي درمل د كولمو په طبيعي كار كي ګډوډي رامنځته كوي .د ډېرو

معمولي ناروغيو لپاره ويل سوى مهم عرالج د ساينسري درمليرزو اصرولو سرره
سم نه وى .خو لكه چي څرګنده ده بيا هم څه نا څه په كار لوېږي .البته دغسي

عالج روغتيا ته ډېر مضر دى .ځكه چي د دغسري درملرو حملره د نراروغۍ پرر
ضد نه ،بلكي د هغو نخښو او عالمو پر خالف وي چي د دغي ناروغۍ له امله

څرګنرردي سرروي وي .دغرره عالمررات زيرراتره د جسررم د جوړښررت پرره خررالف د

ناروغۍ د مرستندوى په توګه كار وركوي.

د اميندوارۍ پر مهال هم د درملو استعمال ضرررناكه دى .لره څېړنرو څخره

جوته سوې ده چي د حامله ګۍ په وخت كي د درملو بې ځايره او برې مشرورې
استعمال ډېر ناوړه حاالت رامنځته كوي .د حامله ګۍ په لومړيرو ورځرو كري د
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خوب راوړونكي درمل لبريم ( )Libriumلره اسرتعمال څخره پره زېږېردونكي

ماشوم كي د مورزاده ناروغتيا امكانات زيات وي .دغه راز په يوه بله څېړنه كي
د دغسي يوې بلي اندېښنې يادونه هم سوې ده .د څېړونكو په وينا كېرداى سري

د آسپرين له استعمال څخه هم په ماشوم كري مرورزاده نراروغي مونرده سري .د

دغو څېړنو له مخي د حامله توب له پيله په  28ورځو كي د دغسي يوې دوا له

خوړلو څخه كېداى سي په ماشوم كي مورزاده نقايص مرثالً د زړه عارضره او د
جسماني غړو د بردي وضرعي غونردي خرابرل پيردا سري .دغره راز كره دغسري
ښځي زيات پنسلين استعمال كړي هم كېداى سي د دوى او د دوى د ماشوم د

مزاج پر وضع ناوړي اغېزي وښندي.
زموږ يوشمېر خل

د پنسلينو په هكله په دې اند دي چي دا د هري ناروغۍ

درمل دي او له درملتونونو او د درې ګزي د غاړي درمل پلورونكو څخه يرې د
ډاكټر بې مشوري او بې نسخې رانيسي او خوري يرې .درسرته ده چري پنسرلين
ډېر ښه انټي بيوټي

باله سي خو دا د هري ناروغۍ څه چي د ځينرو مكروبونرو

په هكله ال څه اغېزه نه ښندي .نو د هغو پر خپل سرر خروړل كېرداى سري سرتر
خطر ولري .ځيني ناروغان د پنسلين سره حساسيت لري .وايي چي په امريكرا

كي په يوه كال كي په ( )9۶مورده كي ناروغان د پنسلينو د تزري لره املره مرړه
سول .په يوه بله څېړنه كي څرګنده سوې ده چي په  19۵7كال په امريكا كري د

پنسلين په وسيله د ناسمي درملني له امله ( )10۵00تنرو خپرل خروږ ژونرد لره
السه وركړ .تر دوهمي نړيوالي جګړې وروسته چي پنسلين نوي كشف سرول د
هغو په هكله يو عجيب شورماشور رامنځته سو او ټولو فكر كراوه چري كېرداى
سي په دغه معجزه لرونكي درمل د ډېررو مكروبونرو نروغۍ وايسرتل سري .خرو

اوس چي ډېر كلونه تېر سوي دي دې درمرل انسران تره ډېرره لرږ ګټره ورسرول.
اوس جوته سوې ده چري د پنسرلينو اسرتعمال انسران ضرعيفه كروي ،عمرر يرې

كموي ،د بدن ويټامينونه يې سوځي او د بدن ګټوري باکټرياوي ،پره تېرره هغره

باکترياوي چي په ګېډه كي ژوند كوي او ويټامين  Bتوليدوي له منځه وړي.

په امريكا كي د ورځي  2۵ټنه آسپرين كاريږي چي په دې حساب هر نارينه،

ښځي او كوچني ته دوې نيمي ګولۍ رسيږي .زموږ ډېر خل

هم له درد څخره

درملنه
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د خالصون لپاره آسپرين استعمالوي .د بېلګې په توګه كه د هغو پرر غراښ درد

وو ،د دې پر ځاى چي د غاښو د درملګر سره اړيكي ونيسي د آسپرين د ګوليرو
خوړلو ته ترجيح وركوي.كه پر چوكۍ له ناسم كښېنستلو يا د يو بل ډول سراده

پاړسوب څخه درد ورپېښ سو هم د درد ضد ګولۍ خوري .په داسي حال كري
چي په دغو ټولو صورتونو كي ډاكټر ته تلل اړين دي .دردونره د يروې نراروغۍ

نخښي څرګندوي چي بايد پام ورته وسي .مسكن درمل د هغرو عرالج نره بلرل
كيږي .له دغسي درملو خوړلرو څخره سمدسرتي درد آراميرږي ،خرو د نراروغۍ
الملونه نه ليري كوي .كله كله د ناروغ حالت دونه خراب وي چي د سمدسرتي

توجه اړتيا ورته ليدل كيږي او كله بيا يو معمرولي تكليرف پره ډېرره لرږ پاملرنره

ليري كيږي.

له پورته خبرو څخه اټكل كېداى سي چي ټول درمل خطرناكره دي .ترر څرو

چي د هغو په هكله بشپړه څېړنه نه وي سوې د درملرو ډېرر اسرتعمال ترر ګټري

ډېر تاواني دى .خو په راډيرو ګرانو ،ټلوېزيونونرو او اخبرارونو كري خپرېردونكي

اعالنونه زياتره دغسي درمل داسي ښيي چي ګواكي دا د چراكلېټو غونردي برې

ضرره دي او هيش كومي ضمني بدي اغېزي نه لري .مثالً كوډين  Codeineيا

( Methylmorphineد تريرراكو جرروهر چرري د درد د آرامرروونكي پرره توګرره
استعماليږي) .قبضريتي دي .فيناسريټين ( )Phenacetinپښرتورګو تره تراواني

دي .دپريسررټامول ( )Paracetamolزيررات اسررتعمال د اينررې د خرابررل المررل
كيږي .د آسپرين د لږو خوړلو څخه هم كېداى سي لره ګېرډي او كولمرو څخره
ويني راوتل پيل سي .د برتانيې د يوه ډاكټر په وينرا د دغره ځراى پره آسرپرينو د

يوه مليون روږدو كسانو له ګېډو څخه ويني بهيږي.

د ستړيا ،خواشينۍ ،خل تنګۍ يا د ډېري غم غوسې د ليري كونكرو درملرو

بې ځايه استعمال هم تاواني دى .البته دا هم جوته ده چي د وخرت پره تېرېردو
سره د دغو درملو د خوړلو په كچه كي زياتوب ته اړتيا رامنځتره كيرږي چري پره

پايله كري يرې مروږ عرادي كيرږو او د هغرو لره خوړلرو پرتره زمروږ وضرعيت نره
سميږي .پرېشاني ،درد او ستړيا زمروږ لپراره تنبيهري عاليرم دي ،هغره بايرد پره

درملو ليري نه سي ،بلكي پره دغسري صرورتونو كري بايرد د خپرل ځران لپراره د
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سمو او موافقو حاالتو د رامنځته كولو او زموږ په ورځنيرو چرارو كري د بردلون

راوستلو په لټه كي سو او يا د ډېر درد په صورت كي د معالل ډاكټر سره اړيكي

ټينګي كړو.

انساني ژوند له لوړو ژورو ډك دى ،كله خوښي ،كله غم او كلره هرم تنهرايي

پر موږ را چاپېره سي .كه دا بدلونونه نه وي نو انسان خرو مرازي د يروه ماشرين

يوه پرزه جوړيږي .او كه موږ خپل حالت په درملو كنټرول كړو نو زموږ ژونرد
ماشيني غوندي كيږي چي دا د انسان او ماشين په منځ كي د توپير له منځه تلو

خبره ده.

درمل باید د ډاكټر په مشوره او بشپړ وخوړل سي:
لنډه دا چي درمل ګټور هم دي او تاواني هم ،نو بايد د روغتيايي اصولو

سره سم او د پوهو ډاكټرانو په مشوره استعمال سي .په دې باب له ډېر پخوا
څخه زموږ ديني عالمانو الپه خپلو كتابونو كي توصيې كړي دي چي هيش در

مل ،په تېره هغه درمل چي په طبي كتابونو كي يې په هكله څرګندوني سوي
وي د پوه ډاكټر او طبيب له مشورې پرته ونه خوړل سي .په دې هكله ستاسي

پام د بېلګې په توګه د امام ابن حجر الهيتمي د الفتاوى الحديثية د ( )۴۴مخ

دې عبارت ته را اړوم« :ون نبغي ن حد ان ستعمله ان بعد مشاورة طبيب حاحلق والذا
وائر ما ر و التب ال ب ،نبغي مل

را ان ن قدم عىل اوتعامله ان بعد مشاورة

ال بيب».
ژباړه :درمل بايد د پوه ډاكټر په مشروره وخروړل سري .دغره راز هغره درمرل

چي په طبي كتابونو كي يې په اړه څرګندوني سوي هم بايد د كتاب د مطرالعې

له مخي د ډاكټر بې مشورې ونه خوړل سي.

د لته يوه بله خبره هم د يادولو وړ ده او هغه دا چي د روغتيرا نړيروالي ادارې

څه مهال دمخه خبروركړى دى چي د ستوني د خرابرل يرا غوږونرو د انفكشرن

( )Infectionټپ ،ګزك ،عفونت (غوندي تكاليف چي به د انټي بيټير

پره

ذريعه په آساني سره ښه كېدل ،ژر به د هغو درملنه ستونزمنه سي ،يعني د دغرو
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ناروغيو مكروبونه به په ځينو هيوادونو كي د مالريا او نري رنځ غوندي د انټي

بيټيكو په خالف مزاحمت ايجاد كړي.

د دغي ادارې په يوه رپوټ كي ويل سوي دي چي پنسلين يانور انټي بيټير

درمل چي پخوا يې ساده انفكشن په آساني سره ليري كاوه ،له دې وروسرته بره

بې اغېزي سي.

البته دغي ادارې د دې ستونزي پړه د درملو پر ناسم اسرتعمال اچرولې ده او

ويلي يې دي څنګه چي د دغسي درملو كم يا ناسم خوراك توصريه سري نرو پره
بدن كي مكروبونه نه وژ ل كيږي او د درملرو پره وړانردي مزاحمرت ايجرادوي،

تردې چي دغه درمل چي د ژوندانه د ژغورني وړتيا لري په ځينو ناروغانو كري
بېخي د يوه چاكلېټ حيثيت غوره كوي .د دې ستونزي برل المرل يرې دا بللرى

دى چي ځيني ناروغان چي څره انټري بيټير

وخروري او لرږ څره ښره سري نرور

درمل خوړل پرېږدي .څنګه چي د درملو خوړلوكورس بشپړ نه سي نو په جسم

كي چي كوم جراثيم پاته سي هغه د دغو درملو پر ضد مقاومت پيدا كړي.

پرره امريكررا كرري بيررا دغرره سررتونزه برررعكس د درملررو لرره ډېررر اسررتعمال څخرره

رامنځته سوې ده .هلته څېړنو جوته كړې ده چي يوشمېر ناروغانو ته په نا اړينه

توګه انټي بيټي

وركول كيږي چي په پايله كي پره دغسري ناروغرانو كري داسري

باكټرياوي وده كوي چي د دغو انټي بيټيكو پر ضد زياتي ځواكمني وي .له دې
امله د كاله په زرګونو وګړي د درملو د نه اغېزي له امله ناروغه يا مړه كيږي.

د سهيل ختيزي آسيا په بېلو بېلو سيمو كي د پنسلينو پر ضد مزاحمت دونه

زيات سوى دى چي لس كاله دمخه د ټايفايډ ( )Typhoidلويي تبي عرالج

په درو ارزانو دواوو كېدى خو اوس دغه درمل په عامه توګه برې اغېرزي سروي

دي.

له بده مرغه زموږ ځيني هيواد وال رشتيا هم چي لږ درمل وخوري او ځران

لږ څه روغ احساس كړي نو نور درمل نه خوري .له دې امله ناروغانو ته په كار

ده چي په دغسي او نورو ټولو مواردو كي د ډاكټرر لخروا توصريه سروې دوا پره

بشپړه توګه وخوري.
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په هغو درملو چي الکحل او داسي نور ګډ وي درملنه څنګه ده؟
لكه چري پروهيږو پره ډېررو درملرو يرا شرربتو او نرورو ،ان پره ځينرو ګوليرو د

«الكحررل» ( )Alcoholپرره نامرره مرراده ګررډه وي .محمررد زكريرراى رازي لررومړى
سړى وو چي د شرابو له تقطير څخه يې دغه ماده پره الس راوړل او هغره يرې
الكحل وبلل .الكحل له آره عربي لفا دى چي په عامه توګه شررابو تره كرارول

كيږي .وايي پالنى سړى الكحليست دى .يعني شررابي دى .پره عرامو لغتنرامو
كي يې هم الكحل شراب بللي دي .په ځينو ډكشينريو كي يې الكحل د شررابو

روح او جوهر بللي دي .په المنجد كي ليكلي« :الكحرل االتيلير

يا االيترانول ( )Ethanolكروم چري عرام خلر

()Ethylic

يرې السربيرتو ()Spirituous

بولي ،بې رنګه مايع دي چي خوږه لوړى بوى او تېز او سوځونكى خوند لري.
د ځينو خوږو ،دانو ،پټاټو ،لرګيو او نورو له تخميرر څخره اسرتخراجيږي او پره

كېمياوي توګه هم جروړيږي .دا پره جروهري (لره ځينرو ميروو ،دانرو ،او نباتراتو
څخرره خُالصرره سرروو) مشررروباتو كرري راځرري او د پرراكوونكي او عطرونررو او

كريمونو د ويلي كوونكي مادې په توګره اسرتعماليږي» .پره فرهنرګ عميرد كري

ليكي« :الكل ( )Alcoolفرانسوي لفا دى چي له عربي څخره مراخوذ دى .د
تند او سوځونكي خوند درلودونكى مرايع دى او پرر دوه ډولره دي :يرو اتيلير

الكل چي په ټولرو خمرري چيښراكونو ،شررابو ،عرقرو او د هغرو پره امثرالو كري

موجود دي او د انګورو يا كشمشو له شرابو څخه اخيستل كيږي .او برې رنګره
مايع دي چي مطبوع بوى او تند خوند لري .په هوا كي د آبري كرم رنګري لمبرې

پرره كولررو سررره سرروځي .او زيرراتره د الكلرري مشررروباتو پرره توګرره مصرررفيږي.په
داروخانو كي هم كارول كيږي .بل ډول يې ميتالي

الكرل دي چري د لرګري لره

تقطير څخه په الس راځي او هغه ته د لرګي عرق يرا د لرګري الكرل يرا صرنعتي
الكل هم وايي .د چيښلو وړ نه دي او په صنعت او طبابت كي په كاريږي».

د «ملټرى نيشنل كمپنيون كى اسالم دشمنى» كتاب په ( )111مخ كي ليكي:

شراب عموما په خپلو معروفو نومونو په شيانو كي نه ګډوي خو د شرابو مرؤثر

جررز «الكحررل» ( )Alcoholزيرراتره پرره انګريررزي درملررو ياشررربتو او نررورو هررم
ګډوي .د طبي نقطۀ نظره «الكحل» هغه ماده ده چي په شرابو كي اثر ښرندي.
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په كومو شرابو كي چي د «الكحلو» مقدار هرڅونه زيات وي هغونه تېز وي .او
هر څونه چي الكحل په شرابو كي لږوي هغو نه كمزوري وي.

ښه نو كه په درملو كي ګډ الكحل يا په نورو مواردو كي د الكحلرو پره نامره

استعمالېدونكي مواد شراب وي ،نو د دغسي درملو د خوړلو حكرم لره شررعي

نظره څنګه دى؟

موالنا خالد سيف الله رحماني د «جديد فقهي مسائل» په ( )201مرخ كري

د «په الكحلو كي د ګډو درملو استعمال» تر سر لي

الندي ليكي:

«دا منلى حقيقت دى چي الكحل شراب او يو نشه راوړونكى شى دى او له

دې امله حرام دى .شراب چيښل غټه ګناه ده او د سخت عذاب باعث ګرځي.

نررو د مررازي خونررد يررا د ښرركال د زيرراتوالي يررا د قرروت لپرراره د هغررو مشررروباتو
استعمال چي الكحل په ګډ وي درست نه دى .البته د درملو او عالج په هكلره

څنګه چي دا يو ډول ضرورت او مجبوريت دى د فقهاوو د دې عام اصل سره
سم چي «ضرورت ناجايزه شيان هم روا كوي» د هغو درملو اسرتعمال بره چري
الكحل په ګډ وي درسرت وي .د فقهري پره كترابونو كري پره دې لرړ كري ځينري

صراحتونه موجود دي :شرب البنل للترداوي البراس بره (خالصرة الفتراٰوٰى /۴

20۴مخ) .يعني د درملني لپاره د بنګوپه څكولو كي كوم حرج نسته.
هل جي ز ب القليل م اْلمر للتداوي إحلا مل جيد شيئ ًا ق م مقامه؟ يه وجهان

(فتاٰوى عالمګيري .)112 /۴يعني كله چي د شرابو كوم معادل پيدا نه سي ،نو
د هغو لږ چيښل د درملني لپاره جواز لري؟ په دې كي د فقهاوو دوې رايي دي

ځينو جايز او ځينو ناجايز بللي دي.

البته كه د دغسي درملو كوم بل معادل درمل موجود وي نرو لره هغرو څخره

پرهېز په كار دى .شراب يوازي حرام نه ،بلكي ناپاك هم دي .او د ناپاكو شيانو
نه يوازي د نننى اسرتعمال ،خروړل ،چيښرل او نرور ناجرايزه دي ،بلكري د هغرو
خارجي استعمال ،يعني پر بدن وهل او نرور هرم جرايز نره دي .لره دې څخره د
سپرټ او ټينكچرو او نورو حكم هم معلوميږي چي بېله اړتيا د هغو لګول هرم

درست نه دي .ځكه چي په هغو كي هم شراب ګډ دي .البته د عرالج پره توګره

دضرورت له مخي به د هغو لګول هم درست وي».
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داسي ښكاري چي په حرامو او ناپاكو شيانو باندي د درملني په هكله ځينرو

فقهرراوو اجررازه وركررړې ،خررو پرره كمررزورو داليلررو اوپرره ډېررر احتيررار او د ځينررو
شرطونو او قيدونو سره .په دې هكله د درالمختار دې عبارت ته پام وكړئ:

اختلف و التداوي باملحرم وظاهر املذهب املن الام و رضاع البحر .لك نقل املصنف

ثمة وهنا ع احلاوي وقيل رخص إحلا علم يه الشفاء ومل علم دواء آخر الام رخص
للع شان وعليه الفت

(د رد المحتار د 19۴ /1مخ هامش).

ژباړه :په حرامو د درملني په هكله يې اختالف كړى دى .او ظراهره مرذهب

يې د منعي پلوى دى ،لكه چي د بحر الرائ كتاب د رضراع پره براب كري ويرل

سوي دي .خو مصنف د حاوي كتاب په حواله وايي چي چا ويلي دي :كه د يو
چا علم ورسيږي چي په كومو درملو كي شفا ده او پوه سي چي ناروغي يې بله
دوا نه لري نو هغه ته د دغسي درملو استعمالول رخصت دي ،لكه چي تږي ته
د حرامو (شرابو) د چيښلو په هكله رخصت وركرړه سروى دى او پرر دې قرول

فتٰوٰى ده.

په دې هكله عالمره شرامي /هرم د ردالمحترار پره /۴ ،۵۵۵ /2 ،19۴ /1

3۴2 /۵ ،298 /۴ ،1۵۶مخونرررو كررري څرګنررردوني كرررړي او د ځينرررو كترررابونو

عبارتونه يې نقل كړي دي .خو داسي ښكاري چي هغه هم د دې رايي پلوى نه

دى .ځكه د ردالمحترار پره 3۴2 /۵مرخ كري ليكري چري« :مرذهب د دې خبررو

خالف دى».

په دې صورت كي خو په دې د چا علم نه رسيږي چي دا درمل به په رشرتيا

د دې ناروغۍ لپاره شفا وي كه څنګه؟ ان دا خبره كه د طبيب لخوا وي ال هرم

د منلو نه ده .ځكه د ډاكټر خبري خو د تجربې له مخي دي چي دا علم يا يقين

نه بلكي غالب ظن باله سي.

نو لكه چي څرګنديږي دا خبري د تامل وړ دي.
الندي خبري ټولي د دې خبرو خالف ښكاري ،نو راځئ ويې لولو:

د قرآن كریم الرښووني:
لوى څښتن په قرآن كريم كي فرمايي:
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َ َ
َ
ام ُن ٓوا ْ ۡإ َّن َما ۡٱ َ
س ۡ َۡوٱۡلَ َ
ِين ۡ َء َ
اب ۡ َۡوٱۡلَز َل َٰ ُۡم ۡرج ٞ
نص ُ
يأي َها ۡٱ ََّّل َ
ۡلم ُۡر ۡ َۡوٱل َمي ِ ُ
﴿ َٰٓ
س ۡمِن ۡع َم ِلۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ِ
ِ
َ
َّ َ َٰ َ َ ُ َ َّ ُ ُ
وهُۡل َعلكمۡتفل ُِحونۡ[ ﴾٩٠المائدةۡ .]90 :
نۡ ۡفٱجتنِب ۡ
ٱلشيط ِۡ
ژباړه « :اى مومنانو! دا شراب ،قمار ،بتان او د فال اچولو لپاره غشي ويشتل ټول
ناولي او د شيطان كارونه دي نو ځانونه ځني وساتئ څو وژغورل سئ».

بل ځاى فرمايي:
َ
ُُ َٓ
ٓ
َ َُ َ َ َ
َ
س ۡقُل ۡفِيه َما ۡإث ٞم ۡكبريَ ٞ
َ َ
ۡو َم َنَٰفِ ُع ۡل َِّلن ِ
اس ِۡإَوثمهماۡ
ِ ِ
﴿۞يسۡلون ۡع ِن ۡٱۡلم ِۡر ۡ ۡوٱلمي ِ ِۡر
ِ
َّ
أَك َ ُ
َبۡمِنۡنفعِ ِه َماۡ﴾ [البقرةۡ .]219 :
ژباړه « :ستا څخه د شرابو او قمار په هكله پوښتنه كوي ور ته ووايه په دواړو كي
لويه ګناه ده .كه څه هم د خلكو لپاره به څه ګټي هم پكښې وي ،خو ګناه يې تر ګټي

ډېره زياته ده».

يادونه :ځيني محق اسالمي طبيبان او عالمان وايي :دا چي لوى څښرتن د
اس﴾ يعني په شرابو خوړلو كي خلكو
شرابو په هكله فر مايلي چيَ ﴿ :و َم َنَٰفِ ُعۡل َِّلن ِ ۡ

ته ګټي دي .له دې څخه مراد د وجرود روغتيرا او ګټره نره ده ،بلكري د هغرو لره
چيښلو څخه ظاهري خوند مراد دى .يا هغه مادي ګټري ځنري مرراد دي چري د
شرابو د تجارت له الري يې په الس راوړلې .خو جوته خبره دا ده چي شرراب

له اصله صحت اوعقل ته مضر او مهل

دي.

بل ځاى لوى څښتن فرمايي:
َ
َ ُ ُ َّ َ َٰ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َٰٓ َ
ث﴾ [األعرافۡ .]157 :
بئ ِ ۡ
تۡويح ِۡرمۡعلي ِهمۡٱۡل
حلۡلهمۡٱلطيِب ِۡ
﴿ َو ُي ِ
يعني «هغه امي پېغمبر پاك شيان حاللوي او ناپاكه حراموي».

(د دې آيت په استناد پوهان وايي :هر هغره څره چري روغتياتره ګټره رسروي

هغه پاك او طيرب دي او هرر هغره څره چري ضررر ورتره رسروي هغره ناپاكره او

خبيث دي).

نو لكه چي له دغو آيتونو څخه ښكاري خداى تعالى شراب رجس او نراولي

(ام الخبائث) بللي دي.
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د احادیثو الرښووني:
بخاري له حضرت ابن مسعود څخه تعليقا ذ كر كوي« :ان اهلل مل جيعل ِشفا َء

الم يام حرم عليكم» يعني :لوى څښتنأ تاسي ته په هغو كي چي پر تاسي يې
حرام كړي دي شفا نه ده ګرځولې.

(دغه حديث بخاري د كتاب االشرربة ،د براب شرراب الحلرواء والعسرل پره

لومړيو كي ذكر كړى دى او ابوحاتم بن حبان په خپل صحيح كي له رسول ج

څخه روايت كړى دى).

دغه راز په صحيح مسلم كي له طارق بن سويد الجعفي څخه روايت دى

چي هغه د شرابو په هكله له رسول ج څخه پوښتنه وكړه .رسول ج هغه منع

كړ يا يې د شرابو جوړول بد وګڼل .طارق ورته وويل :زه يې د درملو لپاره
َ
َّ ُ َ َ َ
ك َّن ُه َد ٌ
اء» (كتاب األشربة ،باب
جوړوم .رسول ج وفرمايل« :إِنه ليس بِد َوا ٍء َول ِ
تحريم التداوي بالخمر ( )198۴حديث .يعني :شراب درمل نه بلكي ناروغي
ده( .چي دا په شرابو سره د درملني په هكله د منعي قطعي نص او دليل دى،

او نور ټول محرمات د قياس له مخي همدغسي باله سي).

په ترمذي ،ابوداود ،ابن ماجه او نورو كي له حضرت ابوهريرهس څخه
ِ
اْلبِ ِ
ِ
يث» (مشكٰوة
روايت دى چيََ « :نَى َرو ل اهللهِ َص هىل اهلله َع َل ْيه َو َو هل َم َع ْ الده َواء ْ َ
كتاب الطب  ۴۵39حديث) .يعني :رسول ج له خبيثو او ناپاكو درملو څخه
منع وفرمايل.

ابوداود ،نسائي او نورو روايت كړى دى چي يوه درملګر له رسرول ج څخره

په درملو كي د چونګښي د ګډولو په هكله پوښرتنه وكرړه رسرول ج د هغرې لره
وژلو څخه او په درملو كي د هغې له كارولو څخه منع كړ( .ځكه چي په حرامو

له درملني منع راغلرې ده)( .اشرعة اللمعرات( .)۶09 /3 ،د چونګښري د وژلرو
څخه منرع د دې د مرردار والري او د هغرې لره خوړلرو څخره د خروا ګرځېردو او

حراموالي له امه وه)( .مرقات31۴ /8 ،مخ).

عبدالله بن عمر وايي چي ما له رسول ج څخه واورېدل چي« :كه زه ترياق

(يوډول درمل) وخورم يا د جاهليت د وختو تعويذونه ،مررۍ اوداسري نرور پره
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غاړه كړم يا زه له خپله ځانه شعر ووايم ،نو زه به له هغو كسانو څخه يم چي د

هيش ناوړه كار د تر سره كولو پروا نه كوي».

د احراديثو شرارحين د دې حرديث پره تشررېح كري وايري چري څنګره چري د

ترياقو په نامه درملو كي د مار غوښي او شراب ګډ وي او له دې املره حررام او

نجس دي نو رسول ج له هغو بد وړل.

ديادوني وړ ده چي پورتني ټول حديثونه د محدثينو لخواصحيح بلل سوي

دي.

د محدثینو اقوال:
شيخ عبردالح محردث دهلروي /د اشرعة اللمعرات پره ۶07 /3مرخ كري

وايي:

«په ځينو فقهي روايتونو كي راغلي دي چي كه پوه طبيبان اتفاق وكړي چي

دغي ناروغۍ لره بېله دغو درملو بل درمل نسته ،په هغه تداوي جرايزه ده .خرو

بايد وويرل سري چري د پوهرو طبيبرانو وجرود او پره يروه شري كري د درملنري پرر

انحصار د دوى اتفاق متعذر دى».

پر مشكٰوة باندي د مالعلي قاري هروي /د شرحي مرقاة المفراتيح لره /8

 311 ،310مخونو څخه جوتيږي چي :پره خبيثرو ،نجسرو او حرامرو درملنره د

امام ابو حنيفه /په نزد حرامه ده.

امام ابن حجر شافعي /د فرتح البراري پره  101 /10او  30۵مخونرو كري

وايي« :پره صرحيحو احراديثو كري پره شررابو لره درملنري څخره د حرامروالي او
نجاست او خباثت له امله صريح منع راغلې ده او صحيح مذهب هم همدغره

تائيدوي».

د درس ترمذي په  291 /1مخ كي ليكي:

«څوك كه د اضطرار په حالت كري وو او ځران يرې پره خطرر كري وو او بېلره

حرامو درملو په بل څه نه ژغورل كېردى ،نرو پره حرامرو درملنره د ضررورت پره
اندازه په اتفاق جايزه ده او بېلره دغره حالتره د نراروغۍ د ليرري كولرو لپراره پره

حرامو درملنه د امام شافعي ،امام اعظم او امام محمرد پره نرزد مطلقرا ناجرايزه
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ده .او د امام ابويوسف په نزد كه كوم پوه (حاذق) طبيب دا پرېكړه وكړي چي
له حرامو درملو پرته د ناروغ ژغورنه شونې نه ده نو پره دې صرورت كري بره پره

حرامو تداوي جايزه وي».

امام ابن قيم جوزيه پره الطرب النبروي ( )117مرخ او زادالمعراد ()1۵2 /3

مخ كي ليكي:

«په محرماتو معالجه عقالً او شرعا بده او قبيح ده .ځكه پر دې امت باندي

محرمات د هغو د خبث (ناولتيا) او له هغو څخه د ژغورني او د هغو له خوړو
څخه د صيانت او ساتني له امله حرام سروي دي .نرو دا مناسربه نره ده چري پره

هغو له ناروغيو شفا وغوښتل سي .ځكره كره حررام درمرل د بردني نراروغۍ پره

ليري كولو كي اغېرز وښرندي خرو زړه بره يرې د خباثرت لره املره پره ډېرره لويره
ناروغي اخته كړي .نو په حرامو تداوي به د زړه د ناروغۍ په بيه د بدن روغتيرا

وي».

حكيم االمت موالنا اشرف علري تهرانوي /فرمرايي« :يروه غلطري دا عامره

سوې ده چي د ناروغ په درملنه كي د پاكو او ناپاكو او حاللو او حرامرو درملرو

ته پام نه ك وي او بېلره څېړنري او پوښرتني او ګروېږنري او بېلره شرديده ضررورته
حرامي اونجسي دواوي وركوي ،چي دا سخته لويه غلطي ده»( .اغالر العروام

20۴مخ).

د فقهي احکام:
په درالمختار او د هغه په حاشريه ردالمحترار كري وايري« :د شررابو لرږ (يرو

څاڅكۍ) او ډېر د هغو د مغلا نجسوالي له امله حرام دي .حالل بلرونكى يرې
كافر كيږي او په درملو او نورو كي له هغو څخه استفاده هم حرامه ده خو كره
څوك پر دې وبېرېدى چي له تندي مري او بېله شرابو يې بل څه ونه مونردل ،د
ضرورت په اندازه يې چيښل جواز لري .او په شرابو درملنه هم په معتمد قرول

حرامه ده»( .وګورئ ردالمحتار 398 ،397 /۵مخونه).

د بحر الرائ په 339 /3مخ كي ليكي« :په ظاهر المذهب په حرامرو درملنره

روا نه ده».
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د حكيم االمت موالنا اشرف علي تهانوي /پره امرداد الفتراٰوٰى كري لره /۴

20۵تر 212مخونو پوري له هغه څخه د حرامو درملو او داسي نورو پره هكلره
سوي پوښتني درج دي چي د ټولو د جوابونو لنډيز دادى :فقهاوو تصرېح كړې
ده چي نجس شى سپي ته ال مه اچوئ .محرم االستعمال شى كفارو ته هم مره

وركوئ .متقدمينو د ضرورت په وخت كي د حرامو درملو استعمال هرم جرايز
نه دى بللى ،خو متاخرينو د ضرورت په وخت كري اجرازه وركرړې ده احرور د

متقدمينو قول دى .د هغو انګريزي درملرو چري پره هغرو كري د شررابو او نرورو
حرامو شيانو ګډون يقيني دى خوړل او سر بېره پر بدن وهل كه د اضرطرار پره

حالت كي وي اتفاقا مباح دي او كه د اختيار په حالت كي وي كه غالب ګومان
دا وي چي شفا نه ځي حاصليږي په اتفاق حرام دي .او كه غالب ګومان دا وو

چي شفا ځني حاصليږي او د هغره معرادل درمرل نره وه پره دې صرورت كري د
علماوو تر منځ اختالف دى ځينو جايز بللي ځكه چي رسول ج د عرينه قبيلرې
څو وګړو ته د اوښو د متيازو د چيښلو اجازه وركړې وه او ځينرو ناجرايز ګڼلري
دي او وايي چي عرينه قبيلې ته د منسوبو كسانو په هكله حديث منسوخ سوى

دى (د تيسير القاري په 282 /۵مخ كي د عررنيين حرديث پره شررح كري وايري
كېداى سي دغه حكم په حرامو د عالج تر منعي دمخه وي) .نو امتناع يې تقوا
ده او انتفاع يې فتوا .دغره راز پره كومرو انګريرزي درملرو چري پره يقرين سرره د

شرابو جوهر او داسي نور ګډوي استعمال يې جايز نه دى.

سيد ساب په فقه السنه  17 /2مخ كي ليكي« :په شرابو باندي د درملني پره

هكله علماوو اختالف كړى دى ،چا منع كړې او چا مباح كرړې ده .خرو راجرح
منع ده .ځكه شراب خلكو د جاهليت په زمانه كري د ترداوۍ لپراره خروړل .نرو

كله چي اسالم راغى مسلمانان يې په شرابو له تداوۍ څخه منرع كرړل او ورتره

حرام يې كړل».
يادونه:

د فقهي اصولو او احكامو له مخي مفتي بايرد پرر راجرح قرول فتروا وركرړي.

(فتٰوى نويسي كى رهنمرا اصرول ۴2مرخ .دغره كتراب د عالمره شرامي د نرامتو
كتاب شرح عقود رسم المفتي په رڼا كي ليكل سوى دى).
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د الفقه االسالمي وادلته په  ۵22 /3مخ كي وايي« :د څلورو واړو مرذهبونو

امامان وايي چي :په راجح قول د درملني لپاره له شرابو او نورو ټولو مسركراتو

څخه ګټه اخيستنه حرامه ده .لكه په غوړيرو ،او خروړو كري د هغرو كرارول او د
درملو په ويلولو او داسي نورو كي د هغرو اسرتعمال .ځكره رسرول ج فرمرايي:

«لوى څښتن ستاسي شفا په هغو نره ده ګرځرولې چري حررام دي» .خرو حنفيره
وايي :په حرامو درملنه هله رواده چي په يقين سره پوه سري چري پره هغرې كري

شفا ده ،او بل معادل درمل يې نه وي .اما په ظن او ګومان سرره درملنره نره ده

په روا .او د طبيب په قول يقين نه حاصليږي .همدا شان د سركوزي په غوښرو

هم د درملني رخصت نسته.

دغه راز په الفقه االسالمي وادلتره ( ۵۴93 /7ر  ۵۴9۶مخونرو كري د قررآن

كريم او احاديثو په استناد د نسبتا اوږده بحث په ترځ كري وايري« :څنګره چري
شراب محرم العين دي د هغو هم لږ او هم ډېر خروړل حررام دي .او د خوړلرو

رخصت يې هم د تندي او په زوره چيښلو (اكراه) پرمهال د ضرورت د رفعري
په كچه ښوول سوى دى او وايي چي د درملني او نورو لپاره له هغو څخره ګټره
اخيستنه جايزه نه ده ،ځكه چي لوى څښتن زموږ شفا پره هغرو نره ده ګرځرولې

چي پر موږ يې حرام كړي دي».

د كتاب الفقه على المذاهب االربعه پره  12 /2مرخ كري ليكري« :پره شررابو

تداوي پر معتمد قول حرامه ده .او د امام محمد /په قول يې د مسكرو (نشه
كوونكو) په لږو او ډېررو درملنره حرامره بللرې ده ،او دا قرول يرې معتمرد ګڼلرى

دى» .دغه راز د دغه كتاب په 2۶ /۵مخ كي ليكي« :احناف وايي چي كلره كروم
خواړه په ستوني كي بند سي د شرابو خروړل د سرتوني د خالصرېدو لپراره يرا د
شديدي تنردي د ماتېردو لپراره كره برل څره مونرده نره سري پره هغره انردازه چري

ضرورت وي جايز دي .ځكه چي په دې سره د روح بقا راځي او دا پر مسلمان
واجب باله سي .او دا د اضطرار حالت بلل كيږي .خو په شرابو درملنه صحيح

نه ده».
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د «د واړو جهانو سردار ارشادات» د كتاب په  112مخ كري د «پره حررام او

ناپاك څيز عالج مه كوئ» تر سر لي

الندي په دې هكله د احاديثو ترر راوړلرو

وروسته په حرامو د درملني نه كولو د حكمت په هكله داسي ليكي:

«د حرامو او ناپاكو څيزونو مثالً شراب ،افيم ،چرس ،بهنګ او داسي نرورو

څيزونو نه بنده ته هسي هم كركه ورځي د بيمارۍ په حال كښي طبيعرت هسري
هم نازك شي .ځكه نو كه مريض له داسي دارو ګان وركرړى شري چره پره هغرې
كښي دا څيزونه ګډ وي نو مريض ته به سخته كركه ورځي او د فايدې په ځراى
به ورته نقصان رسوي .دغه شان ځيني خل

پره دارو ګرانو كښري د مرردارو او

ناپاكو ځنراورو اعضراء شراملوي ،لكره چونګښره ،شرر مښركۍ ،مروږك ،سرپى،
پيشو ،م او شرمښ وغيره او وژلى شي .او هرم دغسري يرا د ځينرو اعضراوود

اچولو نه پس دا دارو كښي ګډ كړى شري يرا وسروځولى شري او بيرا دارو كښري
واچولى شي .كه مريض ته دا معلومه شري چري پره دې دارو كري څره ګرډ كرړى

شوي دي نرو هغره بره برې نېټرې مرړ شري .ځكره حضرور ج د حرامرو او ناپراكو

څيزونو په ذريعه عالج كول منع فرمايلي دي».
سپرټ او ټنکچر:

د سپرټو ،ټنكچرو او داسي نورو پره هكلره د ډاكټرانرو څېړنره داده چري دا د

«شرابو جوهر» دي .البته په هغو كي د زهررو اجرزا هرم ګرډ دي .كروم څره چري
شراب وي په مفتٰٰى به قول د هغو په لږو او ډېرو كي توپير نسرته .لرږ وي كره
ډېر وي حرام به وي او له دې امله به ناپاك هم وي .نو له دې املره د سرپرټو او

ټنكچرو لګول درست نه دي او كه ولګيږي پرېولل به يې واجب وي .خو كه د
درملو په توګه كارول كيږي او په عو

يې كوم بل درمل نه موندل كيږي يايې

د ترالسه كولو توان نره وي يرا د هغرو د مونردلو ترر مهالره نراروغي زيراتيږي او
شرردت اختيرراروي پرره دې صررورت كرري برره يررې اسررتعمال درسررت وي .د امررام
ابوحنيفرره مسررل

دادى چرري پرره حرامررو شرريانو درملنرره نرره سرري كېرردالى .خررو

نورواحنافو يې د جواز فتٰوى وركړې ده .حديث هم د دې تائيد كوي .لكه چي
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رسول ج د عرينه قبيلې وګړوته د اوښو د بولو د چيښلو حكم وفرمايه( .جديد

فقهي مسائل 37 /1مخ).
يادونه:

د جواز د فتوا او د حديث العرنيين په هكله په څه وړاندي پاڼو ( )191مرخ

كي هم خبري وسوې.
د لنډيز په توګه:

د پورتنيررو تفصرريالتو تررر ليكلررو وروسررته د محمررد عبرردالحى لكهنرروي /د

مجموعة الفتاٰوى دې حكم ته ستاسو پام را اړوم« :در ودائيكه آميرزش شرراب
اگرچه ي

قطره هم باشد ،يقيني يرا ظنري باشرد نوشريدن آن دوا حررام اسرت»

(وګورئ د خالصة الفتاٰوى مع مجموعة الفتاٰوى 372 /۴مخ).
هيله:

په درملو ګډ الكحل چي په هر نامه وبلل سي اوله هر شي څخره چري جروړ

سوي وي كه نشه كوونكي وي ،يعني كره يرې څروك يروازي وخروري د معروفرو
شرابوغوندي يې نشه كړي يا يې روغتيا ته تاوان ورسوي ،نو هغه شررعا خمرر
(شراب) دي او خوړل يې حرام بلل كيږي .البته كه كوم ډاكټر يا كېميرا پروه پره

درملو يا ځينو نورو شيانو د الكحلو په نامه ګډ توكي هغه شراب نره برولي چري
نشه كوونكي ،صحت ته مضر او حرام دي نو لطفرا دي پرر پورتنيرو څرګنردونو

باندي له شرفاهي اعتراضرونو څخره ډډه وكرړي .ځكره دا خبرري ټرولي د لويرو
پوهانو او اسالمي عالمانو له ليكنو څخه ليكلي سوي دي .په دې هكله كه د ده

خبري واقعا مستندي وي ځان ته دي لږ تكليف وركړي او د دغو د ده پره وينرا
جايزو الكحلو په هكله دي يوه هر اړخيزه ليكنه وكړي څو نور پوهان پرر هغرې
جر او بحث وكړي او په پايله كي په دې هكلره حقراي څرګنرد او خبرره سرپينه

سي.

ځیني شرعي حکمونه:
امام ابوحنيفه /ويلي دي :د انسان د مكرم والي له امله د هغره لره اجرزاوو

څخه ګټه اخيستل جايز نه دي .دغه راز امام صاحب وايي :چي د سركوزي لره
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څرمني او نورو څخه دي ګټه نه اخيستل كيږي .خو له ورېښتانو څخره يرې ګټره

اخيستل پروا نه كوي .خو امام ابويوسف /وايي لره ورېښرتانو څخره يرې هرم

ګټه اخيستل مكروه دي اما د امام صاحب خبره غوره ده.

كه پوه طبيب ناروغ ته ووايي چي ستا ناروغي د ځيږګري يرا مرار لره غوښرو

پرته او يا له هغو درملو پرته چي د مار پوست په ګډوي نه ښه كيږي نراروغ تره

يې خوړل روانه دي( .عالمګيري3۵۵ ،3۵۴ /۵مخونه بحر 339 /۵مخ).

كه طبيب نراروغ تره ووايري چري تره بايرد د سرركوزي غوښري وخرورې څرو

ناروغي در څخه ليري سي ،نراروغ تره يرې خروړل روا نره دي( .بحرر الرائر /۵

339مخ).

نیم پیازه او بې سنده ډاكټران:
كه تاسي ته كومه ناروغي پېښه سي در ملنه يې هرو مرو كوئ .كه ډاكټرر تره
اړتيا پيدا سي تر ټولو ډېر ښه او پوه ډاكټر ته مراجعه كوئ .په دې هكله رسرول

ج همدغسي الر ښوونه كړې ده .خو هوښ كوئ چي جاهل ،نريم پيرازه او برې
سنده طبيب ته ورنه سئ.زموږ زياتره كارونه همدغسي نيم پيازه ډاكټرانرو ،نريم

پيازه انجنيرانرو او نريم پيرازه سياسرتوالو را وران كرړي دي .وايري «نريم حكريم

خطره د ځان».

له بده مرغه څنګه چي زموږ د هيواد سياسي حالت سم او عادي نه دى ،نو

له دغي وضعي څخه په استفاده د جاهلو او بې اسرنادو نيمچره ډاكټرانرو او پره

اصطالح يوناني طبيبانو خولۍ په غروړو كري سروې ده او دغسري پره اصرطالح
ډاكټران او طبيبان څنګه چي په طبابت كري بشرپړ تحصريالت او معلومرات نره

ل ري د انسانانو په روغتيا لروبي كروي او ناروغرانو تره كلره نرا كلره داسري درمرل
توصيه كروي چري د هغرو د نراروغيو د الزيراتوب او ان بېخري د هغرو د مړينري

سبب ګرځي.

اسالمي شريعت دولت مكلفوي او د هغه دنده يې بولي چري دغسري نراپوه

طبيبان د طبابت له كاره منع او ګوښه كړي .په دې هكله د فقهي په كتابونو كي

څرګند احكام موجود دي او دا د امر برالمعروف او نهري عرن المنكرر لره چرارو
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څخه بولي .زموږ د مذهب امام حضررت امرام اعظرم ابوحنيفره /پره هماغره
خپل مهال كي ال دا موضوع ډېر ه مهمه ګڼلې وه او د عمومي ضررر د دفعري او

عامه مصلحت لپاره يې د جاهل طبيب د حجرر او منعري حكرم وركرړى وو .د

اسالمي نړۍ نامتو عالم حضرت امام غزالي /وايي« :اسالمي شريعت د دې
لپاره راغلى دى چي د خلكو دين ،ځانونه ،عقلونه ،عزت ،شته او ژوند وساتي
او هر څه چي دې شيانو ته ضرر وي له منځه وړل يې د امكان تر پولي واجرب

بولي» .رسول ج وايي« :څوك چي نره پروهيږي او د طبابرت كرار كروي كره يرې
چاته تاوان ورساوه تاوان به وركوي» .وګورئ ابوداود ۴۵8۶حديث ،ابن ماجره

3۴۶۶حررديث ،نسررايي  ۵2 /8مررخ او دغرره حررديث حسررن بلررل سرروى دى.پرره
دغسي مرواردو كري دغسري جاهرل طبيرب بايرد قانونرا تعقيرب او محكمرې تره

معرفي سي .د فقه السنه په 82 /3مخ كي وايي« :ټول عالمران بېلره اختالفره او
په يوه خوله وايي چي كه كوم څروك پره طبابرت كري نيمګرړې پوهره ولرري او د

ناروغ داسي درملنه وكړي چي ناروغي يې نوره هم زياته سري نرو هغره د خپرل

دې جنايت مسؤول او د تاوان په وركولو مكلف دى».

له بده مرغه زموږ په هيواد كي طبابت ډېر وروسرته پاتره دى .خلر

مرو لره

ډول ډول ناروغيو سره الس او ګرېوان دي .خو نه سرمه درملنره سرته ،نره سرم

درمل او د درملني وسايل ،نه سم درمرل ځايونره سرته او نره دې چرارو تره لكره
څنګه چي ښايي هغسي پاملرنه سوې ده .د طبابت په هكله د نوو پرمختګونو،

تجربو او معلوماتو په هكله خپرونو او كتابونو او داسي نرورو تره زمروږ د ډېررو

لږو ډاكټرانو الس رسيږي.

له بله پلوه چي زموږ بې وزلي ناروغان ډاكټرانرو تره ورځري زيرات ډاكټرران

داسي عادت لري چي څنګه چي ناروغ د خپلي نراروغۍ پره هكلره پره توضريح

پيل وكړي او چي خبري يې ال خالصي سوي نه وي ډاكټر د نسخې پره ليكلرو

پيل كوي .پره دې صرورت كري څنګره كېرداى سري د نراروغۍ علرت تشرخيص
كړي؟

ډاكټر نه يوازي بايد ناروغ جسما معاينه كړي ،بلكي روحا يې هم معاينره او

معالجه كړي .ډاكټر بايد د ناروغ سره ډېرره ښره وضرع وكرړي ،پره مهربراني او

درملنه

223

ورين تندي خبري ورسره وكړي او په ناروغ كي داسي قوت قلب ايجراد كرړي
چي د هغه د دننني ځواك او خوښيو په تحريكولو سره د هغه د قطعري درملنري

موجبات برابر كړي .د ډاكټر لفا له يوې التيني كلمې څخره مشرت سروى دى

چي د ښوونكي يا هدايت وركوونكي معنا وركوي .له دې څخره بايرد وپروهيږو
چي ډاكټر يو حكيم او ښوونكى دى نه يوازي د څو ګوليو ،شربتو يا پېچكراريو

توصيه كوونكى.

بل چي ډېرر مهرم دى د ډاكټرر درملځرى او كتنځرى دى .د زيراترو ډاكټرانرو

كتنځي داسي چټل او ناپاكه وي چي د نراروغ يرې پره ليردو سرره د ډاكټرر او د
هغه له درملني خواتوره سي او كركره يرې ځنري وسري .پره تېرره چري بيرا ډاكټرر

ناروغ ته د ده د اړوند درملتون څخه د درملو د رانيولو توصيه وكړي .دا خبرره
خو نو ناروغ ته د قوت قلب پر ځاى دا تلقين كړي چي دې ډاكټر صاحب چي

دا دونه ډېره دوا درته وليكل حتمرا يرې مطلرب د خپرل اړونرد درملترون درمرل
خرڅول او تېرول دي ،نه زما درملنه .بيا كه كروم نراروغ د دغره ډاكټرر صراحب

نسخه بل درملتون ته ور هم وړي په داسي مېخي يا هيروغليف لي

يې ليكلې

وي چي بېله ده او د ده د اړوند درملتون د كاركوونكي پرته يې برل هيڅروك نره
سي لوستالى .په دې توګه ناروغ له دغه وخته ال د ده پرر درملرو او درملنره برې

باوره سي .نو تاسي فكر وكړئ چي كه ناروغ ته د عالج پره هكلره دغسري فكرر

پيدا سي څنګه به روحا معالجه ،تسكين او تسلٰى سي؟

د اوسني دولت له چارواكو څخه خو دا هيله نه سي كېدالى چي د ډاكټرانو

د كتنځيو او درملتونونو اړيكي دي وشلوي .په دې هكله دي خپله ناروغ پام او

كوښښ وكړي چي دغسي دوافروشو ډاكټرانو ته ورنه سي.

دا چي د ډاكټرانو ،شخصي روغتونونو او نورو روغتيايي خدماتو فيسونه او

د درملو بيي نه دي معلومي او وخت په وخت نه كنټروليږي دا بيا د دې ساحې
داسي ناروغي ده چي د عالج توقع يرې نره كيرږي .دغره المرل دى چري پره دې

وروستيو كي په هيواد كي ځيني داسي شخصي روغتونونره راوتلري دي چري د

خلكو غولولو او چورولو ته يې مال تړلې ده.
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زموږ په كورنۍ كي يوه تن ته د حساسيت (د بدن د كا يا خارښت) تكليف

پېښ سو .تر زياتي بې ګټي درملني وروسته مو له ټلويزيون څخه واورېدل چري

د كابررل پرره خيرخانرره مېنرره كرري د افغرران روغتررون پرره نامرره شخصرري روغتررون د

حساسيت د واكسينونو په تطبي سره د دغي ناروغۍ عالج كوي .موږ هرم پره
خپل هيواد كي د دغسي پرمختيا د رامنځته كېدو له امله پره ډېرره خوښري سرره
كابل ته د تللو زحمت او لګښت پر ځان ومانه .هلته يې تر څرو ډولره ټيسرټونو

وروسته د نسبتا زياتو پيسو په بردل كري واكسرينونه را كرړل او د ډاكټرر توصريه
سوي درمل مو هم د دغه روغتون له درملتون څخه واخيستل .خو باور وكړئ

چي دغو واكسينونو او درملو هيش ګټه و نه كړه .بلكي هم برې ځايره سررګرداني

را باندي تېره سوه او هم مو لګښت هدر والړ.

پاكستاني زښت ګران او هندي بې اغېزي درمل:
په ځينو مواردو كي زموږ ډاكټران هم نه دي مالمت .زموږ په ډاكټرانو كري

ډېر ښه او پوه ډاكټران او د ډېرو ښو استعدادونو خاوندان سته .خو څنګه چري

زموږ د زياترو خلكو اقتصاد ضعيف دى نو ډاكټران زياتره ناروغرانو تره ارزانره
درمل ليكي .خو له بده مرغه چي زياتره ارزانه درمل جعلي ،بې كيفيته او د لږو

مؤثره موادو درلودونكي وي .د بېلګې په توګه اوس زموږ هيواد ته ډېر هنردي،
چينايي او پاكستاني او نور درمل راځي چي بيه يې خرورا ټيټره او بېخري ارزانره
ده .دا له دې امله ده چي تقريبا ټول دغسي درمل جعلي او برې کيفيتره دي .پره

دغسي درملنه خو نه داچي ناروغ نه ښه كيږي ،بلكي ناروغي يې ال زيراتيږي او
هغه لږ پيسې يې هم هدر ځي .له بلي خوا هم ډاکټر په بدنامره كيرږي او هرم د

اصلو درملو د واردو نکو او زموږ د هيواد داقتصادپه تاوان تماميږي.

ځيني ډاكټران بيا د خپلو اصولو له مخي ناروغانو تره د معتبررو كمپنيرو ډېرر

بيي درمل تجويزوي .له بده مرغه بهرني درمل بېخري ډېرر ګرران دي .پره دغرو

درملرو كري بايررد پاكسرتاني درمررل ارزانره واى ځكرره يرو خررو يرې خررام مرواد پرره
پاكستان كي پيدا كيږي او په پاكستان كي د كارګرانو كار هرم ارزانره دى او برل
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يې افغانستان ته پر راوړلو دونه لګښت نه راځي .خرو د پاكسرتان درمرل ان ترر

ځينو نورو باندنيو درملو ال ګران دي.

زما په ګومان په دې هكله ستونزه بل ځاى ده .پاكستان خو د امريكايرانو او

لوېديزيانو يو نيمه مستعمره غوندي هيواد دى .لكه موږ چي پوهيږو په لوېرديز

كي د درملو او روغتيايي سامان آالتو ستري ستري كمپنۍ راو تلي دي چري پره

پاكستان او نورو دغسي هيوادونو كي زياترو تجارانو لره دغرو كمپنيرو څخره د
امتيازونو په تر السه كولو سره د هغو د ايجنټانو او نماينده ګرانو حيثيرت غروره

كړى دى .نو د دې پر ځاى چي پاكستاني سوداګر له خپلو خرامو مروادو څخره
استفاده وكرړي ،د درملرو جوړولرو امتيازونره او خرام مرواد لره بهرنيرو لوېرديزو

ملكونو څخره پره ګرانره بيره رانيسري ،د هغرو پره بردل كري د ډاكټرانرو او درمرل
پلورونكو پرالس د خپلو خلكو په مليارډونو پيسې د هغو له جيبونو كاږي او د

دغو پردو جيبونو ته يې اچوي.

د لوېدیزو هیوادونو د درملو د تحریم په هکله فتوا:
د اسالمي نرړۍ سرتر نرامتو عرالم او د ډېررو كترابونو ليكروال ډاكټرر يوسرف

قرضرراوي مدظلرره د لوېررديزو هيوادونررو درمررل جرروړوونكي كمپنررۍ د يهررودو
مرستندويي بللي او له دې امله يې ويلي دي چي د اسالمي هيوادونو درمل كره

څه هم د لوېديزو هيوادونو د درملو د معيار سره برابر نه وي بيا هم ډاكټرانو ته
ښايي چي ناروغانو ته د اسالمي هيوادونو د درملو نسخې وليكي .ځكه چري د
لوېديزو هيوادونو د درملو له ګټي څخه يهود حمايره كيرږي .د امريكرا او نرورو
لوېديزو هيوادونو د درملو رانيول څنګه چي د يهودو سره مرسته كوي د هغو د

ځواكمنۍ المل كيږي .چي دا ګناه ده او د ظالم سره د مرستي سره مترادفه ده.

لوى څښتن فر مايلي دي:
َ
َََ َُ ْ ََ
َ
َ َّ َ َٰ َ َ َ َ ُ ْ َ
َ ُ َ َٰ َ َّ ُ ْ َّ َ َّ َّ
ّللۡ
ّللۖ ۡإِن ۡٱ َۡ
وا ۡٱ ۡ
ن ۡ ۡوٱتق ۡ
اونوا ۡلَع ۡٱ ِۡلث ِۡم ۡ ۡوٱلعدو ِۡ
ىۖ ۡوَل ۡتع
َب ۡ ۡوٱتلقو ۡ
اونوا ۡلَع ۡٱل ِ ِۡ
﴿وتع
َ ُ َ
ابۡ[ ﴾٢المائدةۡ .]2 :
ِيدۡٱلعِق ِۡ
شد
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« كوم كارونه چي د نېكۍ او تقوا دي په هغو كي يو له بله مرسته وكړئ او د ګناه
او تېري په چارو كي د چا مالتړ مه كوئ .له لوى څښتن څخه وبېرېږي ،ځكه چي د

هغه نيونه ډېره سخته ده».

په دې ډول ډاكټر قرضاوي فتوا وركړې ده او په زغرده يې ويلري دي چري د

يهودو لخوا د جوړو سوو درملو او نورو شيانو رانيرول جرايز نره دي.كره بېخري

ډېره اړتياوي نو د «الرضورة قتدر بقدر الرضورة» (يعنري د هرر هغره كرار كرول يرا
پرېښوول چي د اړتيا له مخي رخصت باله سي نو رخصت يا جواز يې د اړتيرا

په كچه وي او تر هغه زيات جواز نه لري) .د قاعدې له مخي دي دغسي شيان

هغه مهال له كفري هيوادونو څخه رانيول كيږي چي د اسالمي هيوادونو شيان

كفايت نه كوي( .په دې هكله د دې كتاب  126او 127مخونه هم وګورئ).

د دې بحث په پاى كي بايد ووايو چي د درملو د توريرد ،كيفيرت او د بيرو د

مناسبوالي ستونزه دولت اواروالى سي .كه دولت پخپله درمل او طبري سرامان
آالت د اسالمي هيوادونو سره د اړيكو ټينګولو او تړونونو السليكولو لره مخري

وارد كړي او په د ننه هيواد كي د درملو جوړولو كارته توجه وكرړي ،هرم بره د
كفري هيوادونو او بې كيفيتو درملو مخره ونيرول سري او هرم بره د درملرو بيري

ارزانه او كنترول سي .خو د دې كار هيله له اوسني دولت څخه نه سي كېدالى.

دغه الملونه دي چي زموږ د ناروغانو ډېري عادي ناروغۍ په سختو او وخيمو
ناروغيو بدلي سري او يرو شرمېر ناروغران د درملنري لپراره پاكسرتان او هنرد تره

سفرونه كوي .چي هلته په تېره په هند كي زيات ناروغان پر داسي كسانو پرېښ

سي چي هم يې زياتي پيسې مصرف سي ،هم خوارۍ او كړاوونه پر تېر سي او

هم يې ناروغي يا الزياته سي ،يا بېخي ور ځني ومري او بيرته يرې كرور تره مرړ

راوړي .خداىأ مو دي وزله وكړي.

د نارینه ډاكټرانو لخوا د ښځو درملنه
سمه خبره خو داده چي په هر لوى او كوچني روغتون كي نارينه ډاكټران او

د هغو كتنځي د نارينه وو د درملني لپاره وي او ښځي ډاكټراني او د هغرو بېرل

كتنځي د ښځو د درملني لپاره وي .خو لروى څښرتن ترهأ پره ژړا او شركايت
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سره بايد ووايو چي د پردو غليمانو د دسيسرو او زمروږ د هيرواد د پرمختيرا پره

مررخ كرري د دوى د ډول ډول خنررډونو د اچولررو او د هغررو كسررانو چرري زمرروږ د
مشرانو په نومونو يې پر موږ ظلمونه او حكومتونه كړي دي د ځاني ګټو په فكر

كي د لوېدلو او دې چارو ته د لږ پاملرني او زموږ د خلكرو د علرم او هيروادنۍ
پر مختيا سره د نه يا لږي عالقې له املره پره دې هكلره غرونره غرونره سرتونزي

رامنځته سوي او پرتې دي .د اوس لپاره خو د دې چارو هريش امكانرات نسرته.
نو په ډېرو مواردو كي اړتيا ليدل كيږي چي موږ خپلي ښځي نارينه ډاكټرانو ته

د درملني لپاره ورولو.

اما له بده مرغه زموږ ځيني خل

په دغسي مواردو كي د شررعي غيررت او

ننګ پر ځاى له جاهلي غيرت او مړاني څخه كار اخلي .چي له دې املره ډېرري
داسي پېښي سوي دي چي زموږ ناروغي ښرځي ان د مړينري ترر پرولي رسرېدلي

دي .وايي چي د هيواد په اطرافو كي د يوې ښځي د كوچني تر زېږېدو وروسته
د هغې په رحم كي د كوچني د نمونې د پاته كېدو له امله خون ريزي ورته پېښره
سوې وه .مېړه يې نارينه ډاكټر نه ورپرېښاوه او نرسه يې په درملنه نره پوهېرده.

چي پاى بې چارې ښځې د ډاكټرانو پر هماغه كټ ساوركړه.
َ
﴿إنَّ ِ َّ َّ ٓ َ َ
ون﴾ۡ .
ج ُع ۡ
ِ
اّۡللِِۡإَوناۡإَِلهِۡر َٰ ِ
زما خپلو افغانو وروڼو ته په ډېر درناوي دا عر

دى چي په دغسي مواردو

كي د سرزورۍ او ناپوهۍ پر ځاى د عقل او شريعت الر خپله كړئ او دا فكرر

و كړئ چي كه ستاسي د ممانعت له امله ستاسي خور يامېرمن لره منځره والړه

سي پر هغه دنيا به د لوى څښتنأ په وړاندي څه جواب واياست؟
د نارینه ډاكټرانو لخوا د ښځو د درملني په هکله شرعي احکام:

اسالم د ستونزو او سختيو دين نه دى ،بلكي د اسالمي غرا شريعت بنسرټ

پر آساني او سهولت والړ دى .لكه چي لوى څښتن فرمايي:
ُ ُ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َ ُ ُ ُ
س﴾ [البقرةۡ .]185 :
يدۡۡب ِك ُمۡٱل ُع َۡ
سۡوَلۡي ِر
ّللۡبِكمۡٱلي ۡ
﴿يرِيدۡٱ ۡ
ژباړه« :لوى څښتن پر تاسي آسانتيا راوستل غواړي ،سختي راوستل نه غواړي».
بل ځاى فرمايي:
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ََ َ ََ ََ ُ
ِينۡمِن َ
ج﴾ [الحلۡ .]78 :
ۡح َر ٖۡ
ِۡفۡٱدل ِۡ
﴿وماۡجعلۡعليكم ِ

ژباړه« :په دين كي يې پر تاسي باندي كوم حرج او تنګي نه ده راوستلې».

پر همدې بنسټ د فقهي قاعده ده چي« :مشقت د آسانۍ وسايل جلبوي او

د تنګۍ پر مهال پراختيا الزميږي» .د دې قاعدې له مخي د ښځي د ناروغۍ په
دغسي ځانګړو حاالتو او اعذارو كي د نارينه ډاكټر لخوا د هغې كتنه او درملنره

رخصت باله سي.

بل په داسي شرايطو كي چي د ښځو د درملني لپاره ښځينه ډاكټره نه وي د

نارينه ډاكټر لخوا د هغې درملنه اضطراري ضرورت دى .پره دې هكلره د لروى

څښتن حكم دى:
َّ
َّ
َ
َ
َّ
َ
ُ ُ
َ َ َ َّ َ َ ُ َّ َ َّ َ َ َ ُ
َ
ِۡإَون ۡكث ِ ٗ
ضلونۡ
ريا َۡلُ ِ
﴿وقد ۡفصل ۡلكم ۡما ۡحرم ۡعليكم ۡإَِل ۡما ۡٱضط ِررتمۡ ۡإَِلهِِۗ
َ ُ َ َ
َ ٓ
َّ
َ
ِينۡ[ ﴾١١٩األنعامۡ .]119 :
نۡ َر َّب ۡه َوۡأعل ُمۡۡب ِٱل ُمع َتد َۡ
بِأه َوائ ِ ِهمۡبِغريِۡعِل ٍمۡإ ِ ۡ
ژباړه « :د كومو شيانو استعمال چي لوى څښتن له اضطراري حاالتو او سخت
ضرورت پرته په نورو ټولو حالتونو كي حرام كړي دي د هغو تفصيل يې تاسي ته
درښوولى دى .بېشكه چي زياتره خل

داسي دي چي بېله علمه صرف د خپلو

خياالتو او خواهشاتو پر بنسټ ګمراه كوونكي خبري كوي .ستا رب له حده

تېرېدونكي ډېر ښه پېژني».

د لوى څښتن له دغه سپېڅلي ارشاد څخه د فقهري هغره قاعرده را وتلرې ده

چي وايي« :ضرورتونه ممنوع شيان روا كوي»« .اضطرار» له سختي اړتيا څخه
عبارت دى.

رسول ج فرمايي« :د لوى څښتن په نزد ډېر غوره دين هغه دى چي ډېر

آسانه وي» .چي هغه عبارت د اسالم له سپېڅلي دين څخه دى.

د الفقه االسالمي وادلته په  ۵۶3 /3مخ كي وايي« :د درملني لپاره ښځي ته

كتل د فقهاوو لخوا استثنايي حاجت ګڼل سوى دى .البته د حاجت په انردازه.
د ښځي د درملني پرمهرال طبيرب تره ښرايي چري د هغرې د محررم يرا مېرړه پره
موجوديت كي د ناروغۍ ځاى ته د ضررورت لره مخري وګروري .پره دې شررر
چي د ښځي د درملني لپاره داسي ښځينه ډاكټره نه وي چي د هغې په معالجره

پوه سي .او كه امين ډاكتر وو غير امين ته دي نه ورځي .كه مسلمان ډاكټرر وو

درملنه
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ورځي».

په هدايه كتاب الكراهية كي وايي« :طبيب لره جايزه ده چري د ضررورت لره

مخي د اجنبي ښځي د ناروغۍ ځاى ته وګوري البته واجب او غوره داده چري

ډاكټر كومه بله ښځه پوه كړي څو د ناروغي ښځي درملنه وكړي .ځكره چري د

ښځي كتل ښځي ته آسانه دي .خو كه داسي ښځه پيردا نره سروه نرو واجرب ده
چي د ناروغي ښځي ټول بدن د ناروغه ځاى پرتره پرټ كرړي .بيرا ډاكټرر ورتره
وګوري .خو ډاكټر دي چي تر څو يې وس رسيږي لره نرورو ځرايونو څخره دي

سترګي پټي وساتي.

دغرره راز د ردالمحتررار پرره 32۶ /۵مررخ كرري وايرري« :كرره يررې نرراروغي بېلرره

شرمځايه په ټول بدن كي خپره وه د درملني پر مهال يې ټرول بردن تره كترل روا

دي .ځكه چي دا د ضرورت ځاى باله سي .خو كه ناروغي په شرمځاى كي وه

واجب ده چي كومه ښځه پوه كړي څو د شرمځاى درملنه وكړي .خو كه داسي
ښځه نه سوه پيدا او وبېرېدل چي ناروغه به مړه سي او يا به په داسي درد اخته
سي چي نه يې سي سهالى او تحمل كوالى نرو دي د دې د نراروغۍ لره ځراى

پرته د هغې نور ټول بدن پټ كړي ،بيا دي نارينه هغه ځاى ترداوي كرړي او ترر
څو كوالى سي سرترګي دي د ټرپ لره ځراى پرتره لره نرورو ځرايونو څخره پټري

كړي».

د فتاٰوى علماء البلدالحرام په ۴۴9مخ كي وايي« :اهل علمو ويلي دي چري

د ښځينه طبيبي په نه موجوديت كي د حاجت له مخي نارينه طبيب ته د ښځي
تلل پروا نه كوي .او طبيب ته د هر هغه ځاى ښكاره كول چري ليردلو تره يرې د

درملني لپاره ضرورت وي جواز لري .خو د ښځي سره بايد محرم ملګررى وي

او په خلوت (په تنهايي كي) بايد طبيرب تره ځران ښركاره نره كرړي ،ځكره چري

خلوت حرام دى» .دغه راز د دغي فتاٰوى په  87۵مخ كي وايي« :كه ښځي تره
مسلمانه طبيبه پيدا كيږي نو په نارينه مسلمان طبيب يې درملنه جايز نه ده .خو

كه ښځه طبيبه نه پيدا كيږي او درملنه اړينه وي جايز ده چري د مېرړه يرا محررم

په حضور كي ځان نارينه طبيب ته ښكاره كړي او هغه يې درملنه وكرړي .البتره
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كه مسلمان طبيب نه پيدا كېدى په كافر طبيب هم د ويلرو سروو شررطونو سرره

سم درملنه كوالى سي.

همدا شان د همدغي فتاٰوى په  ۴۶۵مخ كي وايي :د ضرورت په وخت كي

كه نارينه ډاكټر نه وي ښځينه ډاكټري ته د نارينه ناروغ تلل پروا نه كوي.

په دې هكله د بخاري ،كتاب الجهاد ،باب مداواة النساء الجرحى في الغرزو

په  2882حديث كي د مُعوِذ لرور رُبيِّعرع وايري« :مروږ د نبري ج پره ملګرتيرا پره
جهاد كي ټپيانو ته اوبه وركولې او تداوي كول مو او شهيدان مو مدينې منرورې

ته لېږدول».

حافا ابن حجر /د فتح الباري په 98 /۶مرخ كري وايري« :لره دې حرديث

څخه د ضرورت په وخت كي د اجنبي ښځي لخوا د اجنبري نارينره د معرالجې

جواز جوتيږي» .والله اعلم.

د حرامو شیانو تجارت
تر كومه ځايه چي معلومات دى په دې كتراب كري ويرل سروي حررام شريان

زياتره زموږ سوداګر له بهره راوړي او يرا ځينري پره دننره هيرواد كري توليرديږي
اونور هټيوال يې خرڅوي .چي دا كار هم شرعا ښره نره دى .خرو زمروږ زيراتره

خل

په دې خبرو نه پوهيږي يا سر نه په ګرځوي .ځكه نو موږ په دې مضمون

كرري د «احكووام ترووار

اور لووين ديوون كووے مسووائل» كترراب او نررورو څخرره پرره

استفاده په دې هكله په لنډ ډول څه رڼا اچوو.

تر ټولو دمخه بايد ووايو چي كوم څه چي د حرامرو باعرث او سربب ګرځري

اسالم هغه هم منع كړي دي او په دې ډول يې د حرامو د ذرايعو ور تړلى دى.

مثالً څنګه چي اسالم زنا حرامه كړې ده ،نو د هغې پر وسايلو ،اسبابو او عللرو
يې هم بنديزونه لګولي دي .لكه د نارينه او ښځي اختالر (ګډه ناسته پاسته).

د نامحرمي ښځي سره د نارينه يوازي اوسېدل.لش تصرويرونه .فحرش ادبيرات،
كوم چي نفساني خواهشونه د زنا لور ته وربولي او داسي نور.

بل ډېر ښه مثال يې د شرابو دى .څنګه چي د شرابو خوړل حرام دي ،دغره

راز د هغو په خوړلو كي مرسته هم حرامه ګڼل سوې ده .لكه د شررابو جوړولرو
په موخره د ځينرو شريانو توليرد .د شررابو پره كارخرانو كري كرار كرول .د شررابو

خرڅول او رانيول او داسي نور.

دغه راز د حرامو د حاللولو لپاره حيلې هم حرامي ګڼلي سوي دي .لكه چي

د ځينو حرامو شيانو نومونه بدل كړي او حالل يې وبولي .د مثال په توګه بډي
هديه او تحفه وبولي .د شرابو نوم په بيرو او سربيسه واړوي او داسي نور.
مطلب د يوه شي د نامه په بدلولو سره حقيقت نه بدليږي او نه يې په ګناه او

حرمت كي څه توپير راځي .د داسي خبرو په هكله رسول ج مخكي تر مخكي
َ َ ُ َ ُّ َ َ َ
اس من أُ َّ
ْش ُب نَ ٌ
ال وړاند وينه كړې ده .فرمايلي يې دي« :ي َ َ
ِّي
غ
ب
ا
ه
ون
م
س
ي
ر
م
اْل
ت
م
ِ
ِ ِ
ِ
اس ِم َها» «زما له امت څخه به ځيني خل شراب چيښي او په بل نامه به يې
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نوموي» .رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرر البخاري و

مسلم.

بله خبره داده چي ځيني خل

د ښه نيت او د خيريه چارو د تر سره كولو په

نامه حرام تر السه كوي .لكه چي ځيني كسان په دې نيت يا نامه بډي او سود

خوري يا قمار وهي يا نور حرام كارونه كوي څو پيسې پيدا كړي او مسجدونه،

مدرسې او داسي نور ودان كړي او يا خيراتونه وركړي يا داسي نوري خيريه
چاري په تر سره كړي .چي داسي ښه نيتونه او كارونه هيڅكله حرام نه

حاللوي.
َ
َّ
َ
َ ُ
انل ُ
اَّلل َطير ٌ
اس! إ َّن َّ َ
رسول ج فرمايي« :أ ُّي َها َّ
ب َل يقبَل إَِل َطيربًا» (مسلم ،كتاب
ِ
الزكاة ،باب قبول الصدقرة 101۵حديث).

ژباړه :اى خلكو! لوى څښتن پاك دى بېله پاكۍ (حاللو) بل څه نه قبلوي.

اوس خو له بده مرغه زموږ يو شمېر خل

پر حاللو او حرامو نه دي.

مقصد په هر ترتيب چي وي پيسې دي پيدا كړي .او ډېر لږ خل په حالل
َ
رزق قناعت كوي .په دې هكله هم رسول ج وړاند وينه كړې ده« :يَأ ِِت َلَع
َ َ
َ َ َ َ َ ُ َ
ٌ َ ُ
َ
َ
َّ
َ
َ
اس َز َمان َل يبَ ِاِل المر ُء ما أخذ ِمنه أ ِمن اْلَل ِل أم ِمن اْلرامِ » (بخاري ،كتاب
انل ِ
البيوع ،باب من لم يبال 20۵9 ،حديث).

ژباړه :داسي وخت به پر خلكو راسي چي سړى به پروا نه كوي چي څه شي

يې اخيستي او خوړلي دي .آيا حالل يې اخيستي او خوړلي دي كه حرام .يعني
د حرامو او حاللو په منځ كي به توپير نه كوي او څره چري يرې پره مخره ورځري

خوري به يې.

په هرصرورت مروږ دلتره خپلري غراړي خالصروو او هغره څره چري اسرالمي

شريعت ويلي دي ورته ليكو ،نور دوى پوه سه او كار يې:

اسالم پير او پلور روا بللى دى .خو په دې هكله يې څه بنديزونه هم لګولي

دي .مثالً اسالم خپل پيروان د حرامو شيانو له تجارت يا د ناجايزو الرو د
شتو د ګټلو څخه منع كړي دي .نو څوك چي په سودا ګري كي دغسي شرعي

بنديزونه په پام كي ونيسي دې ته مبرور تجارت ويل كيږي .له رسول ج څخه
چا پوښتنه وكړه چي كوم كسب تر ټولو پاك دى؟ هغه وفرمايلَ « :ع َم ُل َّ
الر ُج ِل
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َ َ ُ ُّ َ َ ُ
ور» (مسند احمد1۴1 /۴مخ ،طبراني۴۴11 ،حديث ،حاكم
ِبي ِدهِ وُك بي ٍع مَب ٍ
10 /2مخ)( .د سړي د حپل الس كار او سم او صحيح تجارت).
ُ
َّ
ْلم نبَ َ
اْلن َة ٌ
ت َ
من
اما د حرامخور په هكله يې فرمايلي ديَ« :ل يد خل
ُّ
َ َ َ ُّ
ُّ
انل ُ
َكنت َّ
ار اول ب ِه» (مشكٰوة ،كتاب البيوع،
ت
ِ
ْلم نبت من السح ِ
السح ِ
ت .وُك ٍ
 2772حديث).

ژباړه :هغه غوښي چي له حرامو خوړو څخه يې وده كرړې وي جنرت تره نره

ننوزي .او هري غوښي چي په حرامو وده كړې وي اور يې وړ دى.

د حرام كار وبار په سر كي سود راځي خو تر سود وروسته د شرابو كار وبار
ّ ّ
ُ
اِلي َح َّر َم ُش َب َها َح َّر َم َبي َع َها» (اخرجه الطبراني
ډېر بد دى .رسول ج فرمايي« :إن ِ
في المعجم الكبير ،وذكره الهيتمي في مجمع الزوائد في كتاب البيوع ،باب في

الخمر وثمنها۶۴13 ،حديث) .يعني د هر هغه شي چي چيښل حرام دي

خرڅول يې هم حرام دي .دغه راز له حضرت انسس څخه روايت دى چي

رسول ج د شرابو په هكله پر لسو كسانو لعنت ووايه )1( :د شرابو پر

جوړوونكي )2( ،د شرابو د جوړولو په هكله پر فرمايش وركوونكي )3( ،د

هغو پر چيښونكي )۴( ،د هغو پر وړونكي )۵( ،پر هغه چا چي وروړل كيږي،

( )۶د هغو پر ساقي )7( ،د هغو پر خرڅوونكي )8( ،د هغو د بيي پر
خوړونكي )9( ،د هغو پر رانيوونكي )10( ،او پر هغه چا چي ورته رانيول

كيږي.

همداشان څنګه چي چرس ،ترياك ،هيرورئين او داسري نرور نشره يري تروكي

حرام بلل سوي دي نو د هغو خرڅول او رانيول هم حرام دي .دغسي پره هغرو

درملو او نورو شيانو چي الكحل يا حررام تروكي ګرډوي د هغرو هرم دغره حكرم
دى .د سركوزي د غوښو د خرڅولو هم دغه حكم دى.

دغه راز هغه څوك چي د شرابو يا كوم بل حرام شي د خرڅولرو او كاروبرار

لپاره دكان په كرايه وركوي يرا ځراى ورتره برابرروي ،هغره هرم مجررم دى .او د

تعاون علرى االثرم والعردوان پره ضرمن كري راځري .پرر همردې بنسرټ د الفقره

االسالمي وادلته په 202 /۶مخ كي وايري چري د شررابو د خرڅولرو ځراى بايرد

وسوځول سي.
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همدا شان د دې اصولو پرر بنسرټ د هرر هغره شري رانيرول او خرڅرول هرم

ناجايز بلل سوي دي چي د حرامي يرا غلطري مروخي لپراره وي .لره دې املره د

يهودو او داسي نورو د مشروباتو او مصنوعاتو رانيول او خرڅول هم بايد جايز
نه وي .په الزواجر عن اقتراف الكبائر 33۶ /1مخ كي وايي :څوك چي پوه سي
چي رانيوونكى له انګورو او داسي نورو څخه شراب جروړوي يرا لره پرى مخري
هل

څخه ناوړه كارونه اخلي يا مينځه بردو چرارو تره ګومراري يرا لره لرګيرو او

داسي نورو څخه د ناسمو ساتېريو «لهو» آلې جوړوي يرا د مسرلمانانو سرره پره
جګړه اخته دښمن له وسلې څخه د مسلمانانو د وژلو لپاره كار اخلي يا شرراب
د چيښلو او چرس د څكولو لپراره رانيسري ،نرو كره څره هرم دغره كارونره لروى
ګناهونه (كبائر) نه شمېرل كيږي خو د هغو د ضررونو د سرترتوب لره املره لره

لويو ګناهونو څخره ليرري نره ګڼرل كيرږي .ځكره چري قاعرده ده چري وسرايل د

مقاصدو حكم لري او له دغو شيانو څخه موخي او مقاصد ټرول سرتر ګنهونره
دي او ټول د سترو ګنهونو وسايل جوړيږي .چي البته په دې هكله د حرامروالي

ګومان د علم غوندي دى.

فقهي قاعده هم داده چي د كوم شي څخه معصريت رامنځتره كيرږي د هغره

خرڅول منع دي .وګورئ د حضررت موالنرا اشررف علري تهرانوي /د امرداد

الفتاٰوى 111 /3مخ .د فقهي لره نرورو كترابونو څخره هرم معلروميږي چري كره
څوك پوهيږي چي مسلمان له انګورو څخه شراب جوړوي يا د پى مخي مريي
سره بدكاري كوي نو يې پر خرڅول مكروه دي .دغه راز پر فتنره ګررو بانردي د
وسلو خرڅول هم مكروه دي .ځكه چي دا پر معصيت باندي مرسته ده .امرا د

شرابو په كارخانو كري كراركول حررام دي .ځكره چري دا بالفعرل معصريت دى.

وګورئ ردالمحتار3۴۴ /۵مخ او الفقه االسالمي وادلته  ۵80 /3مخ.
د مخدراتو د سوادا ګرۍ په هکله د یوه معتبر كتاب څرګندوني:

څنګه چي د شرابو ،چرسو ،تريراكو ،هېروئينرو ،كوكرائينو او داسري نرورو لره

كاروبار څخه په ډېره آساني ستري ګټي تر السره كيرږي نرو يرو شرمېر مسرلمانو

قاچاقبرانو په بېله توګه يا د دې كار وبار د نړيوالو مافيايي تاجرانو په مرسرته او
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همكاري دې كار تره الس اچرولى دى .پره دې هكلره پره الفقره علرى المرذاهب

االربعة  30 /۵مخ كري پره څرګنرده توګره وايري چري د مخردراتو ،لكره چرسرو،
ترياكو او كوكايينو كار او له دې دركه عريش او ژونرد حررام دى .پره دې هكلره
ډېر احاديث هم وارد سوي دي .دغه تجراران د مسرلمانانو او نرورو انسرانانو د

وژني او د هغو د شتو د ضرايع كېردو اسرباب برابرروي .دا لره اصرله د خلكرو د
اروحونررو د قبضررولو او د ځوانررانو د فسرراد او د هغررو د اخالقررو د ورانررۍ او پررر
معصيت باندي د مرستي تجارت دى .د دې شيانو قېمت (ثمن) او ګټه كه څه

هم د رانيوونكي په قناعت او رضائيت تر سره كيږي د قمار ،سود او غال څخه
َ َ َّ َ َ
په الس راغلي ګټي غوندي ده .لكه چري رسرول ج فرمرايي« :إِذا ح
رر َم َلَع قرومٍ
َ َّ َ َ َ
َ َ َ
َََُ
أكل َش ٍء حرم علي ِهم ثمنه» .رواه ابن ابي شيبة عن ابن عباس.
دغه راز څنګه چي د دې توكو بيه حرامه ده نو بېله شكه هغه خبيثه باله سري

او حل په كول او مسجدونه په جوړول يا يې په خيرات وركول هيش مقبول نره
بلل كيږي او هيش ثواب نه لري .د احنافو په نزد پر حل بانردي د حرامرو پيسرو

ښندل نه دا چي ثواب نه لري ،بلكي دا هم برل حررام كرار بلرل سروى دى .لكره
َ ُّ َ َّ ُ َّ َّ َ َ ر ٌ َ
چي وړاندي مو د رسول الله ج دا حديث ولوسرت« :أيها انلاس! إِن اَّلل طيب َل
َ ُ َّ
يقبَل إَِل َطيربًا» الخ
د رسول ج بل حديث دى« :په هغه ذات لوړم چي زما نفس يې په واك كي

دى ،څوك چي حرام شته ترالسه كړي يا يې پره ميرراث پرېرږدي نره ځنري منرل

كيږي .بلكي دا به د دوږخ لپاره د هغه توښه وي .لوى څښتن بدي په بردي لره

منځه نه وړي ،بلكي بدي په ښو چارو له منځه وړي .حقيقت دادى چي خبيث

بل خبيث نه محو كوي».

دغه راز حضرت ابوهريرهس لره رسرول ج څخره روايرت كروي :څروك چري

حرام شته ترالسه كړي او خيرات ځنري وركرړي هغره تره يرې ثرواب نره وركرول

كيږي .او عقوبت او جزايې پر هغه وي.
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د چرسو او تریاكو د كښت حراموالی:
څنګه چي ډېر آيتونه او احاديث د مخدرو توكو په تحريم كي وارد سوي

دي ،او چرس او ترياك هم په آيتونو او احاديثو كي يادو سوو مخدروتوكو ته

ورته دي ،ځكه نو د الفقه على المذاهب االربعه په 31 /۵مخ كي وايي« :ا فق
انئمة عىل حتر م زراعة احلشيش ،واْلشخاش ،نوتخراج املادة املخدرة منهام لتعاطيها

اوانجتار يها» يعني :اسالمي عالمانو پر دې اتفاق كړى دى چي د چرسو او
خشخاشو څخه د مخدري مادې د را ايستلو او د هغو د استعمال او تجارت

لپاره د هغو كرل حرام دي.

ورپسې يې په نوموړي كتراب كري د چرسرو او خشخاشرو د كرلرو د حرمرت

داليل ذ كر كړي دي .دغه راز سيد ساب د فقه السنه له  ۵32 /2مخ څخه ترر

۵۴2مخ پودي د مصر د مفتي شيخ عبدالمجيد سليم اونورو جيردو علمراوو د
څرګنرردونو پرره اسررتناد د خشخاشررو ،چرسررو او نررورو ډول ډول مخرردراتو د

اسررتعمال ،سرروداګرۍ او كرنرري پرره هكلرره مفصررل بحررث كررړى او د دغررو توكررو
استعمال ،تجارت او د هغو بيه او ګټه او له هغو څخه د اسرتعمال او تجرارت
لپاره د مخدري مادي ايستل يې د قرآن كريم د آيتونو ،د حضررت رسرول ج د

احاديثو او جيدو فقهاوو اوعلماوو د هغو څرګندونو په رڼا كي چري د شرريعت

د اصولو او مباديو سره موافقي دي له شركه وتلرى حررام ثابرت كرړى دى او پره
پاى كي يې زياته كړې ده چي په دې هكلره مري خبرري ځكره اوږدې كرړې چري
جاهالنو ته څه ش

او شبهه پاته نره سري او پروه سري چري د دغرو مخردراتو د

حالل والي خبري د باطل پالو او الروركو باطلي او الر وركوونكي خبري دي.

هو ،د حضرت شيخ عبدالح محدث دهلوي /د اشرعة اللمعرات پره /3

 300مخ كي راغلي دي« :زراعت وي (افيون) از براى استعمال واسكار حررام
ست وجائزست بغر

تداوى».

نو څنګه چي جوته ده چي د دغو شيانو كښت د درملنري لپراره نره ،بلكري د

مادي ګټو د السته راوړلو او تجارت لپاره دى اوپر معصيت باندي مرسرته او د
هغو د كرونكو لخوا د هغو د استعمال او تجارت په خاطر رضائيت باله سري.
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له دې امله د هغو كرنه قطعي حرامه ده .په دې هكله زيات داليل د الفقه على

المذاهب االربعه په 31 /۵مخ كي وګورئ.

دغه راز د الفقه على المذاهب االربعه مؤلف هغه كسان چي د دغو توكرو د

رواوالي فتواوي وركوي جاهالن بللي دي او د هغو فتواوي او خبري يې باطلي

او ګمراه كوونكي ګڼلي دي.
تعجب:

عجبه ده چي زموږ د مهال په زياترو هغو ټولنو كي شراب او داسي نور برې

كچي زيات استعماليږي چي په ظاهره متمدني ښكاري او علم او فرهنګ هرم

ډېر پكښي خپور سوى او د شرابو او داسي نورو د روغتيايي ،مالي او اجتماعي
اضرارو په هكله هم په ډول ډول الرو علمي معلومات پكښي وركول كيږي .او

زياتره هغه كسان شراب خوري چي ځانو ته پوهران او عالمران وايري او عجبره

يې ال دا چي ډېر ډاكټران دغه د روغتيا ضد ماده د خپلو انډيواالنو سرره «دوا»

بولي او خوري يې .دلته دى چي پوه وګړي دې پايلي ته رسېدلي دي چي علت

په مادي پالو ،سراښو پانګوالو ځواكونو او د خلكو د ارادې په ضعف كي دى.

د ځان ،كور او چاپېریال خواپاكي
لوى څښتن فر مايي:
َّ َّ َ ُ
ينۡ[ ﴾٢٢٢البقرةۡ .]222 :
حبۡٱل ُم َت َط ِه ِر َۡ
ّللُۡيِبۡٱ َّتل َّوَٰب ِ َۡ
﴿إِنۡٱ ۡ
يۡ َو ُي ِ
يعني «لوى څښتن توبه كوونكي او پاكي غوره كوونكي خوښوي».

دغه راز لوى څښتن د قبا د جومات د لمرونځ كوونكرو د طهرارت او پراكۍ

تعريف او توصيف په دې الفاظو كړى دى:
َ َ َ ُ ٞ
َ
َ َّ َ َ
ٌ ُ َ ََ
َُ
َ
َ
َّ َ
َّ
َ
َٰ
ى ۡمِن ۡأو ِل ۡيو ٍم ۡأحق ۡأنۡتقوم ۡفِيهِ ۡفِيهِۡرِجال ُۡيِبون ۡأنۡ
جد ۡأسِس ۡلَع ۡٱتلقو ۡ
﴿لمس ِ
َ َ َ َّ ُ ْ َ َّ ُ ُ
ينۡ[ ﴾١٠٨التوبةۡ .]108 :
ّللُۡيِبۡٱل ُم َّط ِه ِر َۡ
ۡوٱ ۡ
يتطهروا ۡ
يعني «كوم جومات چي له لومړۍ ورځي څخه د تقوا پر بنسټ ودان سوى وو
هغه د دې ښه وړ دى چي په هغه كي (د عبادت لپاره) ودرېږې .په هغه كي داسي

خل دي چي پاكي خوښوي او لوى څښتن همدغه پاكي خوښوونكي خوښوي».
َ
ُّ ُ ُ َ ُ
ان» (مسلم ،كتاب الطهارة ،باب فضل
اْليم ِ
رسول ج فرمايي« :الطهور شطر ِ
الوضوء ( )223 /1حديث .قال النووي «اصل الشطر النصف» شرح النووي

 100 /3مخ.يعني سپېڅلتيا او پاكي نيم ايمان دى .معنا دا چي نيمى ايمان
دادى چي انسان خپله اروا او زړه پا ك او مهذب كړي او نيم ايمان دادى چي
انسان خپل بدن پاك او نظيف وساتي .د زړه پاكي داده چي هغه د كفر ،ګناه او

وركالرۍ له ككړتياوو پا ك كړې او په سمو او سپېڅلو اخالقو يې روڼ او
روښانه كړې او د بدن پاكي او نظافت دادى چي هغه له ظاهري ناپاكيو وساتې
او په ښه سليقه او متمدنه او مهذبه طريقه يې د خپلو اسالمي دودونو سره سم

سمبال كړي او له ناولتياوو او ناروغتياوو يې وژغوري.

د دغو او داسي ډېرو نورو ارشاداتو پر بنسټ د مسلمان دنده ده چي د ژوند

په هره شېبه كي د پشپړتيا او پرمختيا پرر لروري وخروځي او پرلره پسرې د خپرل

ځان د مادي او معنوي سپېڅلتيا او ارتقا لپاره الزمي هڅي وكړي .ځكه د لوى

څښتنأ په نزد د ده راتلونكې د ده په ځانګړنو او خوى او خصلت پروري اړه

د ځان ،كور او چاپېريال خواپاكي
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لري .كه دى د خپل ځران د مرادي او معنروي پراكۍ او سرتره ګرۍ پره حرال كري
ومري د فردوس اعلى جنت څښتن به وي .كه يرې ظراهري او براطني پراكي پره
منځني حال كي وي بيا هرم ښرايي وژغرورل سري .خرو كره د مرادي او معنروي

خواپاكۍ له پلوه په ټيټ حالت كري اوسري او د اسرالمي احكرامو او الرښروونو

سررره سررم يررې د ځرران نظافررت ترره پررام نرره وي اړولررى بېررره ده چرري سررخته جررزا

وويني.قا ل الله تعالى:
َ
َ
َ
َ َ َ َ ٗ
ََ َ َ
َ
ۡهَٰ ِذ ۡه ِ ۡۦٓۡأع َ َٰ َ ُ َ
ِۡفۡٱٓأۡلخ َِرۡة ِۡأع َٰ
ۡسبِيلۡ[ ﴾٧٢اإلسراءۡ .]72 :
مۡوأضل
ِۡف
مۡفهو ِ
﴿ومنَۡكن ِ

يعني « څوك چي په دې دنياكي ړوند پاته سو ،هغه به په آخرت كي هم ړوند وي،

بلكي په الر موندلو كي به تر ړندو ال هم ناكامه وي».

په دې حساب څوك چي ګنده او مردار خور وي هغه به پر هغه دنيا

همدغسي راپاڅيږي.

په دې اړه د رسول ج نوري څرګندوني هم سته .هغه څرګنده كړې ده چي

څوك چي د خپل بدن ،څېرې او غړوپاكۍ او نظافت ته پاملرنه كوي پر هغه

دنيا به همدغسي په سپين مخ ،ورين تندي او سپېڅلو اعضاوو را پاڅيږي.

د اسالم مقدس دين د بدن روغتيا ،پاكتيا او ښكال ته زښته زياته پاملرنه

كړې ده او دا چاره يې له خپلو سترو او مهمو رسالتونو او دندو څخه ګڼلې ده.

تاسي وګورئ چي د فقهي دټولو او د احاديثو د زياتو كتابونو په لومړيو كي د
طهارت خبري او د هغو په ترځ كي د اوداسه ،تشناب ته د تللو د آدابو ،مسواك

وهلو ،ځان پرېوللو ،د اوبو د پاكۍ ،د نجاستونو د تطهير او داسي نورو ټولو

موضوعاتو په باب مفصلي خبري راغلي دي.

د اسالم له نظره هغه څوك ډېر دروند او د درناوي وړ باله سي چي د ځان

او لباس له پلوه نظيف او مهذب وي او په خوراك ،چيښاك او كړو وړو كي يې
ككړتياوي او د خواګرځېدو او تنفر حالت ونه لېدل سي .اسالم بدني روغتيا
او نظافت يوازي مادي ښېګڼه نه بولي ،بلكي هغې ته د نفس په تزكيه او
سپېڅلتيا كي په ستر قوت او اغېز قايل دى .رشتيا هم انسان هله د ژوندانه د

چارو ډېر ښه پر مخ بېولو ته چمتو كيږي چي ډېر ښه صحت او تكړه او
پياوړى بدن ولري .دا چي اسالم د ورځي پنځه وخته لمونځ فر

كړى او د
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هغه لپاره يې اودس او د ځان ،كاليو او د لمانځه د ځاى پاكي الزمه ګرځولې
ده او د جنابت په صورت كي يې د ټول بدن پرېولل واجب بللي دي په دې

توګه يې د انسان پر بدن باندي لويه پېرزوينه كړې ده.
د ځان پرېولل:

ع عبداهلل ب عمرب ان رو ل اهلل قال« :اذا جاء احدكم يوم اْلمعة فليغتسل»
(بخاري ،كتاب الجمعة ،فضل الغسل يوم الجمعة  877حديث).

يعني كه له تاسي څخه پر كوم چاباندي د جمعې ورځ راسري نرو غسرل دي

وكړي.

د احاديثو په كتابونو كي له رسول ج څخه د ستره ګۍ او نظافت او له ځانه

د ناوړه بوى د له منځه وړلو لپاره د سر او بردن پرېوللرو او عطرر او خوشربويي

وهلوپه هكله ډېر احاديث روايت سوي دي

غسل د روغتيا لپاره ډېر اړين بلل سوى دى .د ځان پرېولو لره املره پره بردن

كي چټكتيا ،چسپاندي او خوښري او هوسرايي پيردا كيرږي .د ځران پرېوللرو پرر

مهال د ويني دوران تېز سي ،دماغ تازه سي او وروسته اشتها خالصره سري .پرر
دې سربېره د ځان پرېولو په پايله كي د بدن كا ،خيره او خوَله ،سستي او تنرده،

ګرمي او داسي نور ليري سي .له دې امله دى چي نن مهال طرب پوهران وايري
كه څوك د خپل ځان نظافت او روغتيا ته زيات پام وكړي او خپل بدن زيرات

مينځي پنځوس فيصده به له ناروغيو څخه خوندي وي.

د ځان پرېولل د روغتيا ساتني يو مهم اصل دى .د بدن په پرېولو سره د

جلد مړې حجرې ،له غوړو غدودو څخه راوتلې غوړزګي او خوَله پاكيږي .كه
د بدن خوَله او غوړزګي او پر هغو نښتي دوړي پاكي نه سي نو د جلد مسامات

(د بدن د پوست هغه كوچني سوري چي خوَله ځني را وزي) بنديږي او پر

جلد باندي د مكروبونو د ودي لپاره ډېر ښه چاپېريال رامنځته كيږي .البته د

بدن خوَله او خيره د ګريسو غوندي ده چي يوازي په اوبو نه پاكيږي او د

صابون كارول ور ته اړين دي .خو له بده مرغه په ډېروصابونونو كي داسي
وازګي او نور ګډ وي چي بدن ته ډېر مضر جوتيږي .ځيني صابونونه د جسم
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مسامات تنګوي او وچوي .په ځينو كي داسي تېز مواد ګډوي چي د جلد هغه

ځيني طبيعي تېزاب چي پر جسم باندي مكروبونه نه پرېږدي له منځه وړي .په
دې هكله مشوره داده چي لومړي خو د كفري هيوادونو ډېر بيي صابونونه مه
رانيسئ .ځكه تر ټولو ډېر ارزان صابون هم بدن ډېر ښه پاكوي .بل هغه صابون

رانيسئ چي د كبانو يا كوپړې يا جورويا زيتون يا داسي نورو له غوړو (تېلو)

څخه جوړ سوى وي او ښه بوى ولري .په دې هكله كه په ځينو ځانګړو مواردو
كي د ډاكټر سره مشوره وسي ډېر به ښه وي.

د يادولو وړ ده چي د اسالمي الرښوونو په رڼاكي پر هرر مسرلمان الزمره ده

چي كله له تشرنابه راوزي يرا ډوډۍ خروري او چري ډوډۍ وخروري السرونه پره

صابون پرېولي.

دغه راز د شپې د بيدېدو د آدابوپه هكله فقيه ابوالليث سمرقندي /وايي:

انسان ته ښايي چي په اوداسه بيده سي .ځكه رسول ج فرماي« :څوك چي په
اوداسه بيده سي ماليكه له لوى څښتن څخه د بخښني دعا ورته كوي» .همدا

شان رسول ج انس بن مال

ته وويل« :كه مرګ در ته درسي او ته په اوداسه

يې د شهادت د كلمې ويل به در څخه پاته نه سي» .بستان العارفين ( )۴3مخ.
د عطرو وهل:
ب َما َ ِ
َع ْ َع ِائ َش َة َقا َل ْي :النْي أ َطيِّب النهبِ هي َص هىل اهلله َع َل ْي ِه َو َو هل َم بِ َأ ْطيَ ِ
يص
جيد َحتهى َأ ِجدَ َوبِ َ
ِ ِ ِ
ال ِّ ِ
حل َيتِ ِه (متف عليه .مشكٰوة كتاب اللباس ،باب الترجل۴۴3۵ ،
يب ِو َر ْأوه َو ْ
حديث) .يعني له بي بي عايشېل څخه روايت دى چي ما تر ټولو هغه ښه
خوشبويى چي موندل کېدل به په رسول ج باندي وهل .څو چي د هغه په سر
او ږيره كي به مي د هغو برېښېده ليدل.

په دې هكله نور احاديث هم روايت سوي دي.عطر وهل له ديني او تهذيبي

نظره ډېر ښه كار دى .زموږ د ستر پېغمبر ج د عطررو او خوشربويى وهرل ډېرر
خوښ وه .په تېره د جمعې په ورځ يرې مروږ تره د عطررو وهلرو الرښروونه هرم
كړې ده نو تاسي هم خوشبويى ډېري وهئ.البته د داسي خوشبويى وهلو څخه
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چي ناولي شيان په ګډ وي په كلكره ډډه كروئ او هغره خوشربويى رانيسرئ چري

زموږ د خپل يا كوم مسلمان هيواد جوړ وي

د ځان او څېرې سمون او سمبالښت ته پاملرنه:
د اسالم مقدس دين خپلو پيروانو تره توصريه كروي چري د څېررې لره مخري

ښكلي او د كړو وړو له كبله مرتب او منلي وي او دا د ادب او وقرار لره نخښرو
څخه ګڼي .په دې هكله ستاسو توجه د مال

بن نضرس خبرو ته را اړوم ،هغه

وايي :په داسي حال كري چري مرا خواربوشركي كرالي اغوسرتي وه رسرول ج تره

ورغلم .نو هغه راته وويل« :آيا ته څه شرته لررې؟» مرا ور تره وويرل :هرو .ويرې

ويرل« :څره ډول شرته لرررې؟» مرا ورتره وويرل :هررر ډول لروى څښرتن اوښرران،
غوايي ،پسونه ،اسان او مريان راكړي دي .ويې ويل« :نو چي تا ته لوى څښتن
شته دركړي دي ،بايد پر تاباندي د هغره د نعمرت او پېرزوينري نخښره څرګنرده

سي» .وګورئ مشكٰوة كتاب اللباس ،الفصل الثاني )۴3۵2( ،حديث.

رسول ج مسلمانانو ته الرښوونه كول چي دغو چارو ته زياته پاملرنه وكړي

او په خپلو ورځنيو چارو كي يې پر ځانو الزمي وګرځوي ،څو مسرلمان د كرړو

وړو ،كالو او څېرې له پلوه ښكلى او منلى څرګند سي .لكه چي وايي:
َ
َ َ َ َ
ُ
َع ْ َأ ِب ه َر ْ َر َةَ :أ هن َرو َل اهللهِ َص هىل اهلله َع َل ْي ِه َو َو هل َم َق َالَ « :من َكن لُ شع ٌر فليُك ِرمه»

(ابوداود ،باب في اصالح الشعر).

ژباړه :له حضرت ابو هريرهس څخه روايت دى چي رسول الله ج وفرمايل:

څوک چي ورېښتان لري ،نو د هغو دي په تنظيرف او ترزئين او غروړو وهلرو او

ږمونځولو اکرام ،ساتنه او پالنه وکړي.

حضرت ابو قتاده انصاريس وايي :ما رسول الله ج ته وويل :زما ورېښرتان

ډېر ګڼ دي نو آيا زه هغه ږمونځ كړم؟ رسول ج وويرل« :نعرم .واكرمهرا» يعنري

هو .ږمونځ يې كړه او پالنه او اكرام يې وكړه .وايي چي ابو قتراده بره د رسرول

ج د دې الرښووني د درناوي له امله خپل ورېښتان د ورځي دوه واره غروړول.
الموطاء ،كتاب الشعر ،باب اصالح الشعر )۶( ،حديث.

پر دې بنسټ د ورېښتانو ږمونځول او غوړول سنت حسنه باله سي.
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عطاء بن يسارس وايي رسول ج په جومات كي وو چي يو ببر سررى او ببرر

ږيرى سړى ورغى .نو رسول ج په الس اشاره ورته وكړه چي ووزه .ګواكي لره
دې اشارې څخه د هغه موخه دا وه چي سر او ږيره دي جروړ او اصرالح كرړه.

نو هغه وو چي دغه سړي سر او ږيره اصالح كړل او بيرا ورغرى .نرو رسرول ج

ورته وفرمايل« :آيا دا تر هغه ببر سر چي شيطان غوندي اېسېدې او راغلې ښره
نه دى؟» .الموطاء ،كتاب الشعر ،باب اصالح الشعر )7( ،حديث.

له دي امله الزمه ده چي سرونه يا وخريو او يا يې ورېښتان په ښه سليقه لنډ

كړو .دغه راز د ږيري زياتي ورېښتان هم بايد په غچي برابر كړو.

په دې هكله په ترمذي كي د عمرو بن شعيب د پالر له قوله راوړي چي« :ان

النبي صىل اهلل عليه وولم الان اخذ م حليته م عرضها وط هلا» .يعني رسول ج د
خپلي مباركي ږيري ورېښتان د بره لخوا لږ لږ او د اوږدو لخوا چي د يوې

قبضې تر كچي به زيات سول اخيستل او اصالح كول يې .ډېرو علماوو دا كار
سنت مؤكد بللى دى .وكورئ مرقاة (223 /8مخ).

د بڼري او سر او صورت ساده او بېله اسرافه سمبالول او ښكلي كول د اسالم

له تعاليمو څخه دي .رسول ج وفرمايل« :هغه څوك به جنت ته داخل نه سي
چي په زړه كي يې يوه ذره كبر او لويي وي» .چا ور ته وويل :يوسړى خوښوي
َ
َّ َّ َ َ ٌ
يل ُُي ُّ
ب اْل َ َمال
َج
ِ
چي كالي او څپلۍ يې ښكلي وي؟ نو رسول ج وويلِ « :إن اَّلل ِ
الك ُ
َب َب َط ُر اْل َ رق َو َغم ُط َّ
اس» مسلم ،كتاب االيمان ،باب تحريم الكبر ()1۴7
انل ِ
ِ

حديث .يعني لوى څښتنأ ښكلى دى ،ښكال خوښوي ،كبر په لويي سره د
ح نه منلو او د وګړو سپكاوي ته وايي.

د رسول ج به تل دې ټكو ته پام وو او كله چي به يې يو مسلمان وليد چري

د ځان او كړو ړو په سمون كي به يې څه ناسم والى وومتوجره كراوه بره يرې او

امر به يې ور ته كاوه چي سمي جامې واغوندي.

هر څوني چي پر انسان كارونه او تكليفونه زيات هم سي بايد د خپرل ځران

او لباس سمبالښت او نظافت هېر نه كړي .له بده مرغه ځيني كسان د تدين پره

نامه سپېدلي او لغوړني ګودړۍ اغوندي او پره دې ډول خپرل زهرد څرګنردوي.
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خو دا د دين او د هغه د تعاليمو په هكله بېله جهله او بېله افترا څخه بل څه نه

دي .دوى لكه چي په دې نه دي خبر چري د جاهليرت پره وخترو كري مشرركينو
ځيني حالل كالي او خواړه خداى ته د تقرب په نامه پر خپلو ځانو حررام كرړي

وه ،نو لوى څښتن د دوى د دې اند د بطالن لپاره دا آيت نازل كړ:
ُ َ َ َ َ َ َّ َّ َ
َّ
َ
َ
َّ
َ
َ
ِۡه ۡل َِّلِينَۡ
َ
َ
ق ۡقُل ِ َ
َٰ
لرز ِۡ
ت ۡأخرج ۡلِعِبادِ ۡه ِۦ ۡ ۡوٱلطيِب ِۡ
ّلل ِ ۡٱل ِ ٓۡ
﴿قلۡ ۡمن ۡح َّرم ۡزِينة ۡٱ ۡ
ت ۡمِن ۡٱ ِ
َ َُ ْ
َ ٗ
َ َ َ َُ ُ
َ
َ َ
َ
ِۡف ۡٱ َ
ت ۡل ِقومٖ َۡيعل ُمون ۡ﴾٣٢
ۡل َي َٰوۡة ِۡٱدلن َيا ۡخال َِصة ۡيَو َم ۡٱلقِ َيَٰ َم ۡةِِۗۡكذَٰل ِ ۡنف ِصل ۡٱٓأۡلي َٰ ِۡ
ءامنوا ِ

[األعرافۡ .]32 :

ژباړه « :اى محمده! دوى ته ووايه چي چا د لوى څښتن د ښكال اسباب حرام

كړي چي هغه د خپلو بنده ګانو لپاره را منځته كړي دي؟ او چا د خوراك او چيښاك
حالل شيان منع كړي دي؟ ورته ووايه چي دا ټول شيان د دنيا په ژوندانه كي هم د
ايمان لرونكو لپاره ځانګړي دي او د قيامت په ورځ خو به ګردسره او يوازي د دوى
لپاره وي .په همدې ډول موږ خپلي خبري د هغو خلكو لپاره چي پوهان دي

روښانوو».

د بخاري شريف د كتاب اللباس په لومړيو كي راغلي ديَ :ق َال النهبِ ُّي َص هىل اهلله
ََ َ َ
اُش ُبوا َوالبَ ُسوا َوتَ َص َّدقُوا ِف َغِّي إ َ
َع َلي ِه وو هلمُُ « :كُوا َو َ
َميل ٍة».
اف وَل ِ
ِس ٍ
ِ
ْ َ َ َ
ِ ِ

يعني رسول ج وفرمايل :وخورئ ،وچيښرئ ،وايرې غونردئ ،اړو تره صردقې

وركړئ ،خو اسراف او لويي مه كوئ.

كله چي حضرت ابن عبراسب د حررورا د سريمي خلكرو تره ورغرى او د

يمن ډېر ښه كالي يې اغوستي وه او هغو ور ته وويل چي دا دى څه ډول كرالي

اغوستي دي؟ هغه ورته وفرمايرل پرر مرا بانردي عيرب مره نيسرئ ځكره چري مرا

رسول ج ليدلى دى چي تر ټولو ښه كالي به يې اغوستي وه .دغه راز د صحيح
بخاري د كتاب اللباس په لومړيو كي د حضرت ابن عباس دا وينرا هرم راوړي

چي« :هر څه چي دي خوښ وي خوره يې او اغونده يې ،خو اسرراف او تكبرر
مه كوه».

كه موږ د رسول ج د احاديثو او سيرت او د اسالم د تاريخ كتابونه په غرور

ولولو ر ا ته جوته به سي چي رسول ج د مسكنت او زښرت زيرات مصرروفيت
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سره سره پرته له ورېښمينو او ژړو او ځينرو نراوړو كراليو نرور ډول ډول يمنري،
طليساني ،رومي او داسي نور ښكلي لباسونه اغوستل چي تر هغو به ښه نه وه.

د كالیو پاك ساتل او د كواړي پرېولل:
په تفاسيرو كي وايي چي پر رسول ج ترټولو لومړى د ﴿العل ﴾ سوره نازله
سوه .بيا د وحيو په نزول كي څه ځنډ راغي .بيا د ﴿ٱل ُم َّدث ُِۡر﴾ سوره پر نازله
سوه ،چي په دې حساب دا دوهمه سوه ده او په دې سوه كي لوى څښتن

رسول ج ته لومړى د هغه د قوم ايمان ته د بللو او له خدايه د بېرولو او د لوى

څښتن د عبادت كولو او د كاليو د پاك ساتلو حكم كړى دى او ورته فرمايلي
َ َ
يې دي چيَ ﴿ :وث َِيابَ ۡف َط ِهرۡ[ ﴾٤المدثر ]4 :يعني «خپل كالي پاك وساته» .دغه راز
د فقهي حكم دى چي د ناپاكو كالو سره لمونځ او عبادت نه صحيح كيږي او
د جسد او كالو طهارت او پاكي د لمانځه شرر باله سي.

په كتابونو كي راوړي چي د رسول ج له خيرنو كالو څخه بد راتله .لكه چي

هغه مبارك يو سړى وليد چي خيررن كرالي يرې اغوسرتي وه نرو هغره وفرمايرل:

«ماكان يجد هذا ما يغسل به ثوبه؟» مشكٰوة كتاب اللباس ،الفصل الثراني)۴3۵1( ،

حديث .يعني دغره سرړى داسري څره نره سري پيردا كروالى چري خپرل كرالي پره

پرېولي؟ له دې څخه څرګنده سوه چي د رسول ج پاك كرالي ډېرر خروښ وه او
اسالم د كالو پاكوالي ،تجميل او د انسان د كړو وړو سمون د ادب او وقرار لره

نخښو څخه بولي.

بله ډېره اړينه او د يادولو خبره داده چي لكه چي پوهيږو زموږ ځينري خلر

ځيني بهرنۍ كواړي جامې ،جاكټان ،تلتكان او داسري نرور اسرتعمالوي .د دغرو
كاليو په استعمال كي څه شرعي ممانعت نسته .خرو كېرداى سري دغره كرالي د

مخه داسي كسانو استعمال كړي وي چي په څه ناروغيو به اخته وه .نو كره يرې
موږ لومړى ښه پرې نه ولو او وايې غوندو ښايي لره صرحي نظرره تراواني وي.

تاسي پوهېږئ چي په بهرنيانو كي د ايډز او نوري ډول ډول خطرناكي ناروغۍ
خورا ډېري دي .له دې امله ښه داده چي دغسي كالي لومړى ښه ومينځو او بيرا

يې استعمال كړو.
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د غاښو ساتنه:
پاك ،سپين او روغ غاښونه هم روغتيا ته اړين دي او هم د انسران د مرخ پره

ښايست او د شخصيت په درنښت كي ستر اغېز لري .د چا چي د خرولې بروى

ځي او غاښونه يې ژړ او خيرن وي له خبرو او ورنژدې كېدو څخه يې د خلكو
كركه كيږي او كوشش كوي چي ليري ځني وګرځي .يو نامتو ډاكټر ليكري چري

د انساني ژوندانه نيم مصيبتونه او ناروغۍ د سمو غاښونو د نه لرلو له امله دي.

رشتيا هم كه خپل غاښونه ښه ونه ساتئ هم به د هغو له درده په عذاب ياست،
هم به پر ډاكټرانو ګرځئ او هم به د خوړو د ښه نره ژوولرو لره املره د ګېرډي او

هاضمې په ډول ډول ناروغيو اخته سئ .ځكه كله چي ستاسي غاښرونه خرراب
وي تاسي خواړه ښه نه سئ ژووالى او ژوندي يا نيم ژوولي يې تېروئ ،چي په

دې توګه د غاښو كار ګېډي ته سرپارئ او پره دې خرو پروهېږئ چري غاښرونه د
هډوكو دي او ګېډه د غوښو څخه جوړه سوې ده.نو غوښي كله د هډوكو كرار
كوالى سي .بل داچي زموږ ډېرر خلر

چري ډوډۍ وخروري پره خولره اوبره نره

لغړوي چي دا كار بالكل د غاښوسره د دښمني غونردي دى .ترر ډوډۍ خوړلرو

وروسته د خوړو كوچنۍ كوچنۍ ټوټې په غاښونو كي بنديږي او بيا ورستيږي،

خولرره بوينرره كررړي او پرره غاښررونو كرري مكروبونرره مونررده سرري چرري برراالخره د

«پائيوريا» ( )PYORRHEAپه نامه په يوه ناوړه نراروغي واوړي .كلره چري
غاښ په دغه ناروغي اخته سري بېلره كښرلو بلره چراره نره لرري .لره دې املره ترر

خورك وروسته خپل غاښرونه هرومررو مينځرئ .دغره راز كره ترر ډوډۍ خوړلرو
وروسته ستاسي په غاښونو كي د خوړو څخه پاتي شوني پاتره وي د رسرول ج

هدايت دى چي غاښونه خالل كړئ .په دې هكلره د يراد ولرو وړ ده چري خپرل
كوچنيان هم هرو مررو ترر ډوډۍ خوړلرو وروسرته پره خولره د اوبرو پره لغړولرو

عادت كړئ ،خو هغوى دي غاښونه نه خاللروي ځكره كېرداى سري پره دې كرار
سره خپلي ورۍ ټپي كړي.

د غاښونو تر ټولو مهم د هغو سربېرن پوښونه مينا يرا ( )Enamelدي چري

غاښونه ساتي .په غاښونو كي د بندو شيانو د نه پاكولو ،د ډېرو خوږو شيانو او
غوښو د خوړلو او تر تودو خوړو وروسته ديخو اوبو چيښلو يا ډېرو توده خوړو

د ځان ،كور او چاپېريال خواپاكي

247

يا ډېرو سړو اوبو چيښلو له امله دغو پوښونو ته ستر تاوان رسيږي چي په پايله
كي يې غاښونه خرابيږي.

ښه دا ده چي په كال كي دوه واره د غاښو په يوه ښه ډاكټر خپل غاښونه پاك

كړئ او د غاښو د نه خرابتيا په صورت كي په كال كي يرو يرا دوه واره د غاښرو

يوه پوه ډاكټر ته ورسئ او مشوره ځني اخلئ .خو كه مو غاښونو ته څه تكليف
پېښ سوى وي سمدستي او هرومرو د غاښو ډاكټر ته مراجعه وكړئ څو يې د

ناروغۍ تر زياتېدو دمخه عالج وسي او كښلو ته يې اړتيا پېښه نه سي.
د مسواك وهل:
لكه چي څرګنده ده له ډېرو لرغونو مهالونو څخه خلكو د خولې او غاښرونو

د پاكولو لپاره دريښې لرونكو لرګيو څخه كار اخيست .په مسرلمانانو كري دغره
طريقه تر اوسه دود ده .رسرول ج او اصرحابو كرامروش بره مسرواكونه بېخري د
ځانو سره ګرځول .په صحيح مسلم كي يې راوړي دي چي حضرت شريح برن

هانئس له بي بي عايشېل څخه وپوښتل چي رسول ج چي كرور تره راسري
نو په څه شي پيل كوي؟ هغې ورته وويل :په مسواك وهلو .دغره راز رسرول ج

فرمايي څلور ستر خصلتونه د رسوالنو عليهم السالم له سرننو څخره دي :حيرا

يا سنتېده ،عطر وهل ،مسواك وهل او نكراح .پره بخراري او مسرلم كري راوړي

چي رسول ج ويل« :كه د دې بېره نه واى چي زما امت پره مشرقت او تكليرف
اخته سي مرا بره دوى تره امرر كرړى واى او پرر فرر

كرړي بره مري واى چري د

ماخستن لمونځ د شپې دريمي يا نيمرى تره وځنرډوي او مسرواك د هرر لمانځره

لپاره ووهي » .د نسايي او نورو لخواپه يوه بل روايت سوي حديث كي راغلري

دي چي« :مسواك وهل د خولې د پاكېدو او د لوى څښتن د رضا د حاصرلېدو
المل ګرځي».

له دې څخه پر نظافت باندي د اسرالم ټينګرار او د مسرواك ګټري او فضرايل

څرګنديږي .حضررت مالعلري قراري /د مرقراة المفراتيح پره  89 /2مرخ كري

وايي« :پره مسرواك وهلرو كري اويرا فايردې دي ،ډېرره كروچنۍ يرې دا ده چري د
زكندن پرمهرال بره يرې د وهرونكي د شرهادت د كلمرې ويرل پره يراديږي .او پره

248

زمونږ صحت او آخرت ته تاواني توکي

ترياكو كي اويا ضررونه دي كوچنى يې دادى چي د مړيني په وخت كي به يرې

د شهادت كلمه نه په ياديږي .لوى څښتن مو دي عافيت په نصريب كرړي» .لره
دې امله اسالمي عالمان په ټينګار سره فرمرايي چري هرر څروك كرور تره ننروزي

لومړى دي خوله په مسواك مينځي.

يو شمېر فقهاى كرام مسواك وهل بېخي واجب بولي خرو د احنرافو پره نرزد

مسواك وهل د اوداسه سنت باله سي.
مسواك كه پالسټیکي برس؟

وايي چي د غاښو برس نژدې پنځه سوه كاله دمخه تر ټولو لومړى پره چرين

كي وكارول سو .خو په ځانګړې توګه هغه لومړي د ولريم ايرډس پره نامره يروه

سړي جوړ كړ .كله چي هغه اړو ډوړ ته د خلكو د پاڅولو په تور د انګلستان پره
يوه محبس كي بندي سو ،څه مهال يې خپل غاښونه په ټروكره پراكول .بيرا يرې
پام سو چي كېداى سي غاښونه په برس پاك سي .نو هغه وو چي د هډوكي يوه

ټوټه يې را واخيستل او په برمه يې كوچني كروچني سروري ور كرړه .د محربس

يوه نرم زړه ساتونكي هغه ته څه ورېښرتان راوړل او ايرډس د دغره هرډوكي پره
سوريو كي وركړل او خپل غاښونه يې په پرېولل .كله چي هغه له بنرده خوشري

سو خپل دغه ايجاد ته يې انكشاف وركړ او بازار ته يې وړاندي كړ.

خو سره د دې چي نن مهال د بررس اسرتعمال زيرات سروى دى يرو خرو پره

برس د مسواك په پرتله غاښونه ښه نره پراكيږي .برل پره خولره پالسرټي

وهرل

ښايي له ضرره خالي نه وي او بل هرم د بررس د تارونوپره بېخونرو كري زيراتره

وختونه مكروبونه ځاى نيسي .مسواك كېداى سي چي سر يرې ژر ژر پررې سري

خو په برس به څه وسي؟

په لندن كي د غاښو په هكله په يوه غونډه كي يوه پروفيسر رپوټ وركړ چري

په سوډان كي د غاښونو د پاكولو د بېلو بېلو سيمه ييزو طريقو د څېړني په ترځ

كي جوته سوه چي د غاښو تر ټولو اغېزمنه ذريعه مسواك دى.

له ديني نظره پر ترمذي باندي د پياوړى عالم موالنا محمد تقي عثمراني لره

تقريرونو (د درس ترمذي له 227 ،22۶/1مخونو) څخه څرګنرديږي چري كره
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غاښونه په ټوكره ،منجن ،ګوتو يابرس پرېولرل سري پره دې شررر چري د بررس

ريښې پاكي وي د مسواك وهلو سنت چي موخه ځنري نظافرت او سرتره ګري ده
ادا كيږي .خو د مسنون مسواك سنت نه په ادا كيږي .د مسنون مسواك فضيلت

يرروازي د زيتررون او د مسررواك د ځررانګړو ونررو پرره لرګيررو كرري دى د برررس لرره
استعمالولو څخه دغه فضيلت هيش نه حاصليږي .په تېره غاښونو او وريو ته د

مسواك په سر بل هيش شى ګټور نه سي جوتېدالى.

مسواكونه په كتاب پلورنځيو كي په پېخرر مونردل كيرږي .ان اوس پره ځينرو

اسالمي هيوادونو كي د مسواك جوړولو ځانګړي كمپنۍ راوتلي دي او ډېر ښره

مسواكونه په ښكلو پوښونو كي بازارونو ته وړاندي كوي.
د غاښونو د پاكولو توكي:

كه موږ د رسرول ج پره الر ښروونو عمرل وكرړو او خپرل غاښرونه ښره پراك
وساتو ښايي د غاښو جوړوونكو دكانونه ګردسره وتړل سي .خو څنګه چري پره
اوسني ماشيني او اللهانده ژوند كي دغسي نه سري كېردالى نرو لرږ ترر لرږه خرو
سهار د اوداسره پرر وخرت او ماخسرتن د بيدېردو پرر مهرال بايرد خامخرا خپرل

غاښونه په مسواك پرېولو.

اوس لكه چي پوهيږو خلر

د غاښرونو د پراكولو لپراره ډول ډول كريمونره،

منجن (د غاښو پاكولو سفوف) ،مالګه او داسري نرور كراروي .كريمونره ښرايي
سم ښايي ناسم وي .منجن بايد استعمال نه سي ،ځكه هغه څه مهال وروسرته

غاښونو ته څه ناڅه تاوان رسوي.

د غاښونو د پراكولو لپراره سراده تروكى او ښره شرى مالګره ده .كره هرر سرهار

غاښونه په مالګه پرېولل سي د هغو خيره او د وريو غليا رطوبرت بره پره ډېرره

ښه توګه ليري سي .دغه راز كه مالګره پره ترودو اوبرو كري واچروئ او غاښرونه،
خوله او ستونى په پرېولئ هم به مو خوله او غاښونه پاك سي او هم بره يرې برد

بوى ورك سي .كه د چايو نيمه كاچوغه خوږه سوډا او نيمه كاچوغه پاكه ميرده

مالګه په يوه ګريالس ترودو اوبرو كري واچروئ او غاښرونه ،خولره او سرتونى پره

پرېولئ هم مو دغاښونو خيري او ژړ والى پراكوي .خرو كره مرو ورۍ كمرزوري
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سوي وي نو مالګه بايد څره لرږ وي .همردا شران لسرټرين ( )LISTERINEيرا

هايرډروجن پرر اكسرايډ ( )HYDROGEN PEOXIDEچري دواړه پره نسربتا
كوچنيو بوتالنو كي اوبلن درمل دي او په درملتونونو كي په ډېره لږ بيه پلرورل

كيږي .كه د هغو پر بوتالنو باندي د ليكلو الرښوونو سېه سم د ورځي دوه واره
غرغړه سي او بېرته تو سي او بيا خوله په اوبو پرېولرل سري د غاښرو ،خرولې او

ستوني د مكروبونو د وژلو او بد بوى د له منځه وړلو لپاره ډېر اغېزمن دي .خو
د غاښونو د پاكولو لپاره تر ټولو ښه سكاره دي .دا كورنى منجن هيش تاوان نره
لري او چي په دې وو غاښونه پاك سي د مرغلررو غونردي بره ځليرږي .سركاره

كاربن لري او د غاښونو لپاره ګتور دي .سكاره ښه ميده كرړئ .او يروه ګريالس

ميده سوو سكروته يوه د چايو كاچوغه مالګه او يوه د چرايو كاچوغره نوشرادر

ور واچوئ بيا غاښونه په پاكوئ

ښايي تاسي ته دا په ظاهره كوچنۍ كوچنۍ خبري ښكاره سي .خو كره دغرو

كوچنيو كوچنيو خبرو ته پام وسي هم به د غاښونو له ناروغيو څخره وژغرورل

سئ او هم به د ښه صحت او ښوغاښونو درلودونكي ياست.

كه مو غاښونه پاك وساتئ ستاسي د مړينري ترر مهالره بره خرراب نره سري .د

غاښونو خرابي په عمر پوري اړه نه لري .په دې كي د طبيعت كمرزوري نسرته،

بلكي زموږ غلطۍ زموږ د غاښونو د خرابل المل ګرځي .تاسري نره دي ليردلي

چي د ځينوانسانانو تر مړيني وروسته ال كلونره كلونره د هغرو غاښرونه روغ پاتره
وي.

لوى څښتنأ د هر چا غاښونه د هغه د ټول عمر لپاره وركړي دي .پره دې

هكله موږ مالمت يو چي د خداى دغه نعمت ښه نه سوساتالى.
د كور پاك ساتل:

موږ ته د ځان تر پاك او مرتب ساتلو وروسته د كرور سرتره او اوډلرى سراتل
زيات اړين باله سي .كه په كورونو كي د پاكۍ او سرتره ګرۍ معقرول انتظرام نره
وي ،نو موږ به تل تر تله د ككړو او خرابو خوړو له املره پره ډول ډول نراروغيو

اخته يو ،د ډاكټرانرو برازار بره ښره ترود وي ان د پاكسرتان ،هنرد او نرورو ځرايو

251

د ځان ،كور او چاپېريال خواپاكي

روغتونونو ته د تللو د ستونزو سره به مخامخ يو او څه چي پره خرواره خرواري

او زهره تركي ګټو پر درملو به يې د پردو جېبو ته ور اچوو.

موږ د خپل كور او خوړو د پاكۍ او نظافت ادعراوي ډېرري كروو ،خرو براور

ولرئ چي پره ډېررو مرواردو كري پره دې هكلره د حفرا الصرحې پره اصرولو نره

پوهېږو .يو خرودي زمروږ ډاكټرران هرم خرداى لرري پره دې هكلره يرې ډېرر لرږ

تبليغاتي كار كړى دى او ليكني خو يې په دې برخه كري پرر هريش حسراب دي.
بل موږ هم په دې باب څه نه لولرو او لره دې املره مرو د كرور ،خروړو او نرورو

چارو د روغتيا ساتني د اصولو په هكله معلومات ډېرر لرږ دي .د دې خبررو پره
هكله تر ديد او كل بحثي مه كوئ .په يوه مجلره كري وايري چري« :د برترانيې د
فوډ سټينډرد اجنسۍ څرګنرده كرړې ده چري د دې هيرواد ډېرر هلر
روغتياساتلو په چارو نه پوهيږي .د دغره هيرواد خلر

د خروړو د

چري د غلطرو يرا خرابرو

خوړو له امله ناروغره كيرږي نرو هرم نره پروهيږي چري د دوى د نراروغۍ سربب
ناپاكه خواړه دي .لكه چي په پنځو تنو ناروغرانو كري يروازي يرو ترن ډاكټرر تره

وايي چي د ده ناروغي د خرابو خوړو له امله ده» .نو چي د برتانيې غوندي پرر

مخ تللي هيواد د خلكو دا حال وي ،زموږ به څه حال وي؟

ډول ډول ساري يا خپرېدونكي ناروغۍ په كور كي له هر پراته شي څخره د

كور د دروازو له دستګيرونو څخه نيرولې د لوښرو ترر صرافو پروري لره هرر څره

څخه خپرېدالى سي .په كرور كري د ډول ډول مكروبونرو د خپرېردو خطرره ترل
موجوده وي.

ډېره اندېښنه د غوښو له كبله ده .غوښي د ككړتيا لويه ذريعه باله سي په تېره

زموږ د بازارونو دا چي ډېري د ناروغو چرګانو وي او له ليررو ځرايونو څخره د

راوړلو او د ډېر وخت پر تېرېدلو له املره يرې رنرګ او خونرد دواړه بردل سروي

وي .دغسرري تاسرري فكررر وكررړئ چرري د زړو او عمررر خوړلررو ګامېښررو او مېررږو،
مينديانو غوښري چري ګررده ورځ زمروږ د ككرړو برازارونو دوړي پرر لروېږي ،او
مچان او غالبوزي پر بوړيږي ،د داسي غوښو په كرور كري ايښروول او سراتل او

بيا خوړل به څنګه وي؟
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ما په يوه مجله كي ولوستل چي« :د اومرو غوښرو ترر كروچنۍ كولرو او پررې

كولو وروسته السونه ښه پ رېولئ او چي نه مو وي پرېولي السونه په خوله ،پرزه
او سترګو مه وهئ .كه مو الس څه ټپي يا معمولي غوندي ګرږل سروى وي نرو

اومو غوښو ته يې مه وروړئ او د دغسي غوښو د كوچني كولو لوښى يرا ځراى

ښه پرېولئ» .د دغو خبرو په لومړي لوستلو سره سرړى داسري فكرر كروي چري
اومې غوښي خو څه مرداري نه دي چي په هغو ككړ الس به خولې يا پرزي تره
نه وروړم؟ خو كه زموږ د ورځنيو خوړونكو غوښو څرنګوالي ته ښره ځيرر سرو

سمدستي به د دغي مجلې د دغو خبرو په معقوليت وپوهيږو.

پر دې بنسټ بايد تر څو كېداى سي د بازاري شيانو له اسرتعمال څخره ډډه

وكړو .ځكه دغسي شيان زياتره په مكروبونو ككړ وي او زموږ روغتياتره مضرر
تماميږي .له لويه سره خو ګردسره غوښي په تېره د غروايي او ګامېښرو غوښري

مضري دي چي بايد يا ګردسره ونه خوړل سي يا ډېري لرږ وخروړل سري .البتره
ټولي غوښي په تېره د غوايي دا بايد ډېري ښې پخې سي .لره هغوغوښرو څخره

چي ښې نه وي پخې سوي .دغه راز له اوموشريدو ،او ككرړو اوبرو او شرربتونو
څخه ډېري ناوړي ناروغۍ رامنځته كيږي.

په كوم ځاى كي چي خواړه تياروئ ،لومړى به هغه ځاى ډېر ښره پراكوئ .د

خوړو تر تيرارولو وروسرته بره هرم هغره ځراى پره لرس پرنځلس دقيقرې كري بيرا

پاكوئ .يوه ورځ يا يوه اوونۍ وروسته د دغسي ځايونو پاكول كفايت نه كوي.

په كور كي كه كوم يو د نس په ناسته اخته سوى وي (اسهال سوي وي) نو د

هغه ټول كالي په ايشېدلو اوبو ورپرېولئ .بايد وويل سري چري لرږ ترودې سروي

اوبه مكروبونه نه سي وژالى.

د غاليو فرش د ساري ناروغيو د خپرېدو ډېره ستره ذريعه باله سري .پره هرر

حا ل د خپل كور فرشونه ډېرر ښره پراكوئ( .د پخلنځري د پراك سراتلو او ځينرو
داسي نورو موضوعاتو په هكله په «پخلري» او«زمروږ خرواړه او درمليرز تروكي»

كتابونو كي هم ډېر ښه معلومات وركړل سوي دي .تاسري كروالى سرئ پره دې

هكله نور معلومات د دغو دوو كتابونو له لومړيو پاڼو څخه تر السه كړئ).
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هو! خير دى زموږ د ځينو خلكو د يرو ډېرر نراوړه دود پره هكلره بره هرم څره

څرګندوني وكړم ګوندي چي پرې يې ږدي .هغه دادى چي زموږ ځيني كرورنۍ

چي كله ډوډۍ خوري يرا مېلمسرتيا كروي پرر سرترخان بانردي د شرلومبو كاسره
كښېږدي او يوه يا څو د شلومبو مخصوصي كاچوغي ور واچوي .بيا هر يو پره

دغو كاچوغو دغه شلومبې چيښي .كله كله مستې ،فرني او ځيني نور شيان هم
په څو كسو په يوه كاچوغه خوري .اوبه هم په څو كسو په يروه ګريالس يرا يروه

سړوبي كي چيښي .چي دا د روغتيايي اصولو او ډوډۍ خوړلو د آدابرو خرالف

كار دى .ښايي په دغو كسانو كي يو تن زكام وي .يا ان ښايي په كومره سراري
ناروغي اخته وي .هسي خو په موږ كي ډېر داسي انسانان سته چري د خرولې او
غاښونو د نه پرېوللو او سم نه ساتلو له امله يې په خوله كي د اتياوو په شاوخوا

كي ډول ډول جراثيمو ځاى نيولى وي.نو كه دغسي ناروغ او نور روغ كسان په

يوه كاچوغه څه وخوري نو ښايي د ناروغ ناروغي نرورو ټولرو تره انتقرال سري.
ولي داسي نه كوو چي شلومبې په يوه ج

يا بل داسي لوښي كي واچروو او لره

هغه څخه يې پر ستر خان هر خوړونكي ته په جال جال ګيالسونو كي كښېږدو
او كه مستې او فرني او داسي نور هم هر يو په جال جال كراچوغو وخرور ي او

اوبه هم هر يو په جال جال ګيالسونو كي وچيښي ډېر به ښه وي.
د كور لوښي:
په موږ كي داسي خل

ډېر لږ دي چي په خوراك چيښاك كري احتيرار كروي

او روغتيايي اصول په پام كي نيسي .په نوره دنيا كري پروه ډاكټرران د روغتيرا او
خوړو د ډېر ښه جوړولو او پخولو په هكله هر سهار كله چي د روغترون مخري

ته ناروغان او نور وګړي روغتون تره د ننوتلرو لپراره ورټرول سري او يرا د نرورو
غونډو او اړوندو مجلو او كتابونو له الري الزمي الرښووني كوي .خرو لره برده

مرغه زموږ په هيواد كي ډاكټران دغسي خبري ډېري لږ كوي.

په لوېديزو هيوادونو كي يې د مسي او پيتلي لوښو استعمال منع كرړى دى،

ځكه چي دغسي لوښي زنګ كوي او خواړه خرابوي.
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د أيگرو فلزي لوشگو خونرد او رنرركگ پره خروؤو كري د موجرودو مروادو د

تاثير له امله خگه نا خگه خوؤو ته ور وزي يا د لوشگو خوند او په خروؤو كري

موجود مواد يو له بله كيگمياوي اغيگزي شگندي .چري دا كلره كلره أيگرر ضررر

ناك تماميگإي .د مسو ،جستو ،اوسرپني او تگريگم (تگرين) پره لوشرگو كري دا
خبره پره حگانرركگؤيگ توكگره ليردل سرويگ ده .هغره ميگويرگ او سرابه چري
تيگزاب ولري تر پخولو وروسته بايد تر أيگره وخته په لوشگي كي كشگيگ نره
شگوول سي ،حگكه چي تيگزاب فلز ويلي كوي او په غذا كي كگ يإي ،چي پره

ديرگ أول ضررر نرراك كيرإي .د ميگروو اوبرره هرم بايرد د جسررتو پره لوشرگي كرري
كشگيگ نه شگوول سي .حگكه چي په اوبو كي موجود تيگزاب د جستو سره

يو حگاى كيإي ،مالكگه حگني جوؤيإي او د ميگويگ اوبه برد خونرده كروي .د

مسو مالكگه معده او كولميگ خرابروي او ويگتگرامين  Cلره منحگره وؤي .پره

هغو مسي لوشگو كي چي په قلعي شرگه نره وي سرپين سروي دغره مالكگره ژر
جوؤيإي او د خوؤو سره كگ يإي.

د اوسپني كؤايي هم د تيگزابي خروؤو د پخولرو او سراتلو لپراره مناسرب نره

دى .نوو څېړنو جوته كړې ده چي د المونيمو په لوښو كي د خوړو د پخولو پره

پايله كي داسي مركبات ګډيږي چي انساني روغتيا ته ډېر مضر او مهل

دي .د

جارج ډونلس په نامه يوه نامتو ډاكټر تر ازموينو وروسته جوتره كرړې ده چري د
المونيمو په لوښو كي د خوړو له پخولو څخه په هغو كي ځينري تروكي پره ډول
ډول زهرجنو مركباتو اوړي او په خوړو ګډيږي او پرر بېلرو بېلرو طبرايعو بانردي

ډول ډول مهل

اثرات ښندي .ځيني طبيعتونه د ځينو ځرانګړنو لره مخري دغره

سمي اثرات مني او په لومړيو وختونو كي ډېر معمرولي او غيرر محسروس وي،

خو د سبب د نه ايسته كېدو له امله كرار كرار زياتيږي او باالخره انسان ناروغه

كوي .يو بل څېړونكى وايي« :كه يوه پال د المونيم په لوښي كري د سروډا اوبره

واچول سي نو په هغه كي ځګ پيدا كيږي .خو كه دغه اوبه د ښيښې پره لوښري
كي واچول سي نو هيش ځګ به پكښي مونده نه سي» .دغه راز كه د المونيم په
لوښي كي د نيم ساعت لپاره اوبه وايشول سي په هغرو كري د المرونيم هايرډرو

اكسايډ مركب چي يوه زهرر ناكره مراده ده ګرډيږي كومره چري روغتيرا تره ډېرره
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مضره ده .دا هم ويل سوي دي چي د المونيمو مركبات چي ګېډي ته ورسيږي

كولمې كمزوري كوي او د ګېډي پر كوچنيرو كوچنيرو پرردو بانردي ټپونره پيردا

كيږي .دغه راز د المونيم لوشگي بايد د مرالكگي پره تيگزابرو يرا سروأا پره اوبرو

پريگ نه ولل سي او تيگزابي خواؤه هم بايد د أيگر وخت لپاره پكښي پر ې نه

ښوول سي.

د خوؤو پره لوشرگو كري ترر تگولرو شرگه د بيگداغره فروالد و يرا ستگگرريل

( )Stain Less Steelلوشگي دي ،چي نن سبا پره هرر حگراى كري بېخري ډېرر
پيدا كيإي .خو د بيگداغو لوشگو بيي أيگري جكگي دي .كه دا نه وي د خروؤو
ساتلو لپاره چيني يا ناشكن لوشگي مناسب دي ،چري دا نسربتا ارزانره پره الس
راحگي .خو اوس داسي لوشگي را وتلي چي د اور تودو شگه ييگ نه خرابوي.

نا سوزه يا ( )Fire Proof Glassلوشگي د پخلي لپاره أيگر مناسرب دي .پرر
دغو لوشگو تيگزاب يا كوم بل شى هيگخگ كيگميراوي اغيگرزه نره كروي او د
خوؤو خوشبويي هم نه ضايع كوي .د دغو لوشگو تر پريگوللو وروسته په هغو
كي دكوم شي بوى هم نه پاته كيإي .نوكه كيگداى سي دغره لوشرگي اسرتعمال

كؤئ.

دغه راز لكه چي پوهيږو نن سبا د بخار د ديگكگ استعمال هرم أيگرر عرام

سوى دى .په دغسي د ېګونو كي پخلى هيش تاوان نه لري خو ګټي يرې بېخري

ډېري دي .د خوؤو ضروري او مهم اجزا او د هغو خوشبوييگ ترر أيگرره حرده
پكشگي پاته كيإي .دغه راز د اكسيگجن د إل ورسره يو حگاى كيگدو له امله د

خوؤو ويتگامين Cهم د كگرمة سره سره له ضايع كيگدو خگخره خونردي پاتره
كيإي .خو كله كله داسي هم كيگداى سي چي كه پرام ونره سري ،نرو د بخرار پره

ديگكگ كي د خروؤو د أيگررو پريگشرگوولو لره املره هغره زيرات پاخره سري او
كگتگور مواد ييگ أيگر ضايع سي .نو كه د بخار په ديگكگ كي خواؤه پخروو

د وخت پابندي بايد أيگره وسي.
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د كور د لوښو پرېولل:
د كور په كارونو كي د لوښو پرېولل يو ډېر مهم كار دى .زموږ خل

په تېره

د كور مېرمني د خپلو كورونو لوښي پره ډول ډول طريقرو مينځري .خرو لره برده
مرغه بيا هم لوښي له مكروبونرو څخره نره وي پراك .ځكره د لوښرو پرېوللرو پره

صافو او جاليو زښت زيات مكروبونه نښتي وي ،په تېره كه دغه صافې بيرا څره
خيرني هم وي .دغه راز د لوښو د وچولو په ټوكرانو او دسملونو هم مكروبونره

نښتي وي .چي له دغو صافو او ټوكرانو څخه مكروبونه هرومرو په لوښو پوري

نښلي.

د دې ستونزي ډېره ښره او آسرانه چراره داده چري د كرور لوښري او د هغرو د

پاكولو ټوكران تل په ايشېدلو اوبو او د لوښو پاكولو په پوډرو يا شامپو مينځئ،

څو د اوبرو حررارت د هغرو باكټريراوي لره منځره يوسري .د لوښرو د پرېوللرو او
وچولو لپاره اسفنل هم مه استعمالوئ .د دې پر ځراى كره لره كاغرذ څخره كرار

واخلئ ښه به وي .اسفنل هم د مكروبونو ډېره ښه پناهګاه ده.

كله چي مو لوښي پرېوله په ټوكره يې مه وچوئ ،بلكي د لوښو ايښروولو پره

جالويو كي يې ايږدئ څو په خپله وچ سي .پرېولي لوښي پره ټوكرانرو هريش مره
وچوئ .ځكه كېداى سي د ټوكره مكروب پر لوښي ونښلي .لره دې املره دا كرار

ډېر مضر دى.

په پر مخ تللو هيوادونو كري لوښري پره ځرانګړو ماشرينونو مينځري .پره دغرو

ماشينونو كي په تودو اوبرو او قروي پروډرو د پرېوللرو او د لوښرو د څرو ټپالره د
اړولو را اړولو په پايله كي لوښي ډېر ښه پاك سي .چي دا كرار د حفرا الصرحې
ډېره غوره طريقه ده .خو افسوس چي تر اوسه زموږ په بې وزلري هيرواد كري د

جګړو ناورين د دغسي شيانو او وسايلو د را رسېدلو مخه ډب كړې ده.
د كورونو او د هغو د شاوخوا پاك ساتل:

دلته به په لنډه توګه ووايو چي يو خو اسرالم د مردنيت ،ښراريت ،ودانرۍ ،د

پرمختيا د دودولو او فرهنګ او تهذيب دين دى .رسول ج په مدينه كي د خپل
اسالمي حكومرت پره پيرل كري د نرورو ډېررو چرارو د پرر مخبېولرو ترر څنرګ د

د ځان ،كور او چاپېريال خواپاكي
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مسجد ،كورونو او ښار او بازارونو په جوړولو الس پروري كرړ .برل لره تراريخي
لحاظرره مررردار خرروري ،پرره تېررره د كررورو نررو او د هغررو د ننرره او شرراوخوا ترره پرره

هرلوري د خځلو او ناپاكيوغورځول او د هغو نره ټولرول د يهرودو عرادت دى.

لكه چي د مدينې يهود په دې كي بېخي ضرب المثل ګرځېدلي وه.

حضرت عمرس پر منبرر بانردي ويرل :چري اى خلكرو! تاسري خپرل كورونره

ترميم او اصالح كړئ ،څو له نقصانونو څخه خوندي سي او په دې ډول تاسي

د مارانو او نورو حشرو له شره په امان سئ .االدب المفرد ( )208مخ.

لرره دې املرره د اسررالم مبررارك ديررن د مسررلمانانو پررام د كورونررو ترررميم او بيررا

رغرروني او لرره خځلررو او ډول ډول ناپرراكيو څخرره د هغررو د كورونررو ،كوڅررو او
بازارونو د پاكولو خوا ته اړولى دى او دوى يې په دې هكلره د يهرودو سرره لره

مشابهته ډډي كولو ته بللي دي.

په دې باب د جامع الترمذي د ابواب اآلداب ،براب مرا جراء فري النظافرة/2

 103مخ كي له حضرت ابن المسيبس څخه روايت كوي چي« :لوى څښرتن
سررپېڅلى دى ،سررپېڅلتيا خوښرروي .پرراك دي ،پرراكي خوښرروي .كررريم دي ،كرررم

خوښرروي .جررواد دي ،جررود او سررخا خوښرروي .نررو چرري لرروى څښررتن نظافررت
خوښوي تاسي هم خپل هر څه پاك او نظيف وساتئ او د خپلو كورونو غولي،

مخونه او شاوخوا پراك كرړئ او د يهرودو سرره كروم چري د كورونرو انګړونره او
چارچاپېر يې ناپاكه دي او د هغو مخونو تره يرې خځلري ،ناپراكۍ او خوشرايي

غورځولي دي ځانونه مه مشابه كوئ» .په ترمذي كي وايي چري پرورتنۍ خبرري

ځينو نورو د رسول ج څخه روايت كړي دي.

د اسالم ښكلي دين لره الري څخره الرويرو تره د تكليرف وركوونكرو شريانو

ايسته كول ،لكه د ډبري ،چيخلي ،نجاست او داسري نرورو د ايمران لره څرانګو

څخه يوه څانګه او صدقه بللې ده .نو موږ ته ښايي چي نره داچري د خپرل كرور

خځلي .پالسټيكي كڅوړي او قوطۍ چي د ډول ډول مكروبونو جرذبوونكي او

ډېروونكي دي پره الرو ،كوڅرو كري واچروو ،بلكري د يروه رشرتياني مسرلمان او
مهذب او مؤدب افغان په حيث د وس مطاب د خپل كرور مخونره او شراوخوا

هم پاك او ستره وساتو.

258

زمونږ صحت او آخرت ته تاواني توکي

دا خررو د كررورو نررو او د هغررو د شرراوخوا د پرراك سرراتلو پرره هكلرره اسررالمي

الرښررووني وي كررومي چرري پكښرري څرګنررده سرروه چرري د كورونررو او د هغررو د

شرراوخوا ناپرراكي پخرروا د يهررودو عررادت وو .خررو اوس چرري مرروږ د خپررل ښررار
كوڅو ،لښتيو ،مكانونو او په هر لوري د خځلو كوټو او ډول ډول ككړتياوو ،په
تېره په دننه ښار كي د ګندګيو پاتاوونو ته ګورو نو آيا اوس يهرودو دغره عرادت

موږ ته نه دى پرې اېښى؟

د كندهار د ښار وضع
څنګه چي انسانان مدني بالطبع موجودات دي نو ښارونو ،مدنيت او ټولنيز

ژوند ته د هغو اړتيا يو منلى حقيقت دى .له دې امله دى چري حكمرت عملري

يې پر درو برخو وېشلى دى چي لومړۍ يرې اخرالق ،دوهمره يرې تردبير منرزل

(كور اوډل) او درېيمه يې تدبير مدن (د ښار پره نظرم ونسر كري مشراركت يرا
حكمت مدني) دى چي د يوه كوچني ښرارګوټي پره نظرم ونسر كري لره ګرډون

څخه نيولې د بشپړ هيواد په نظم و نس او ډول ډول نورو چارو كي ترر ګرډون

پوري رسيږي .چي دې ته بيا سياست مدن هم وايي.

رشتيا داده چي د ښار جوړول او لكه څنګه چي ښايي د هغه اړونردو چرارو

ته سمون وركول ډېر ستونزمن او د پرله پسې زيار ګراللو كرار دى .پره دې كرار
كي ګډون كوونكي بايد تر ټولو دمخه دا وطن په رشتيا او د زړه له كومي خپرل

وبولي .بل بايد ډېر ښه او رشرتيني مسرلمانان وي پره ډول ډول پوهنرو پسروللي

وي او د خپل وطن سره بايد په خوله او په منافقت نه ،بلكي رشتيانۍ او اورنۍ
مينه ولري د تل لپاره پكښي واوسي نه دا چي كورونه او اوالدونره يرې پره بهرر

كي وي او دلته د ځينو مشخصو موخو لپاره موقتي او څو ورځي راغلى وي .د
خپل افغاني تابعيت تذكره يې وركه كړې يرا ايسرته غورځرولې وي او د ديرن او

وطن د دښمنانو د تابعيت كارټونه يې په پوښونو كي په ډېر درناوي او احتيرار
ساتلي وي ،خو بيا هم د افغانيت او هيوادپالني غولوونكي الفي شرافي ولري او

چي مطلب يې تر سره سي بېرته مخ د خپلو بادارانو پر خوا ور اال كي.

دولتي چارواكي خو يې بايد هر يو په ورسپارلو سوو كارونو كي متخصص

او د الزمي او بشپړي وړتيا او تجربي درلودونكي وي .نه دا چي څروك دغسري
دندو ته بېله وړتيا ،د واسرطې ،ډول ډول اړيكرو ،يرا ان د پرردو پره خوښره يرا د
مصلحت پر بنسټ يا تصادفي او چوټ انداز وټاكل سي .د هيوادنيو چارو پره

هكله خو يې ويلي دي چي« :امور كشوري را خسروان دانند» .يعني د هيوادني

سياست لپاره تر ټولو ډېرو پوهو خلكو ته اړتيا ده نه دا چي پرردي غليمران هرر
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غوږ راكش كړي ،د هيواد د واك پر ګدۍ يې كښېنوي او پاى هيرواد داسري پره

وران ويجاړ كړي لكه افغانستان.

ښه لكه چي خبره ئلي خوا ته را څخه كش سوه .بيرته بره خپلرو خبررو تره را

وګرځو .زموږ خبري د ښار د اوسنۍ وضعي او ستره ګۍ پره هكلره دي .دا ډېرر
عمر خو په افغانستان كي جنګ وو .طالبان خو نه چا په رسميت پېژندل او نره

د نړۍ كفارو د افغانستان او د افغانانو د يو څه ودانۍ او هوسايل لپاره د يروې
خاشرې قردر كومر

ورسررره كراوه .بلكري ډول ډول بنديزونرره يرې ال د پاسره پررر

لګولي وه او خپل ګوډاګي دولتونه او اشرخاص يرې نره دا چري د هغرو سرره لره
كومكرره منررع كررړي وه ،بلكرري چرري څرروك برره دلترره را تلررل د بېلررو بېلررو موخررو او
جاسوسيو لپاره به يې را استولي او ګومارلي وه .او پر دې ټولو سر بېره يې ډېر

ناروا او زهرجن تبليغات هم پسي كول.

پر هغو دي بيا هم آفرينونه وي چي په تشو السرو يرې د هيرواد د كورنيرو او

بهرنيو دښمنانو د ډېررو ناځوانمردانره دسيسرو او خنرډ اچونرو سرره سرره يرې د

افغانستان په تاريخ كي بې سارى امنيت ټينګ كړى وو .اسالمي نظام او عردل
يې رامنځته كړى وو .د ظالمانو ،پردي پالو ،لوېديز خوښو ،د وطن د غليمانو،

بډي خوړونكو ،غلو ،حرامخورو ،بد اخالقيو ،شر او فسر او فسراد مخره يرې
نيولې وه .پر توپكيرانو او نراولو عناصررو يرې پرر ترم او دبدبره پرتره وه .دولرس

ډېركى ځني راضي وه او يوازي او يوازي غله او ناروا پلوي ساكښان او د پرردو
چوپړيرران او ګوډاګيرران يررا نرراپوه او پرره حقررايقو نرراخبره انسررانان پرره ناپررامۍ او

الشعورې توګه نه وه په خوشاله.

په هر صورت د طالبانو نظام خو د دې اوسنيو په اصطالح د ناپوهرانو يرا د

هيواد د دښمنانو يا د پاكستان د ګومارلو حكومت وو .اوس چري پره اصرطالح

قانوني او د امريكرا او د نرړۍ د تقريبرا څلوېښرتو هيوادونرو لره مالترړه بررخمن

حكومت دى ،ډول ډول پرېمانه مرستي ور كول كيږي ،په مليارډونو ډالر ورتره
راو بهېدل او په اصطالح د اهل كارو او بيروكراټانو او ټكنوكراټانو واك چليږي
او پنځه كاله يې هم تېرسروي دي پره هيرواد كري څره حرال دى؟ امنيتري وضرع

څنګه ده؟ د چور ،تاالن ،غرالوو ،اختالسرونو ،برډو ،نرارواوو ،فسر  ،فسراد او

د كندهار د ښار وضع
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فحشرراوو ،جنررګ جګررړو ،زورونررو ،تښررتونو ،شخصرري ،دولترري او امريكررايي
زندانونو ،د وطن د غليمانو لخوا د ولسي بيګناه خلكو د پرله پسې كشرتار او د
كلو او بانډو د بمبار ولو ،د نرخونرو د لروړ والري او د خلكرو د برې وزلرۍ ،برې

كارۍاو بېزارۍ او د ادارې د بې كفايتۍ او فساد او ...څه حال دى؟

نوري خبري به پرېږدو د همدغه زموږ د كندهار د ښار وضعي ته به يرو سرر

سررري كاترره وكررړو .د دې واليررت د جوړېرردو او بيررا رغېرردو او د دبررى سررره د
سيالېدو الفي څو واليرانو ،وزيرانرو او نرورو او ان امريكايرانو او نرورو بهرنيرانو

وويشتې؟ نو آيا د دې د ښار د ځينو ناحيو دغه كږې وږې چرۍ او دا څو كاږه
واږه او څو نيم خامه او پر نيمى پاته سړكان چي جوړ سول ښار پره دبرى سرو؟

تاسي څه فكر كوئ د كجكي د برېښنا تور بينونه چي دغو خلكو پره پنځره كالره
كي نه كړه نوي او د دې تورو تيارو د استازو له السه د طالبانو د وخترو برېښرنا

ال را باندي ودرېدل دغسري را بانردي تروره شرپه سرول ،كره چيرري طالبرانو لره
كجكي څخه د كنردهار او لښركرګاه ترر ښرارونو پروري د برېښرنا مرزي نره واى
غځولي دوى به عځولي واى؟ د خندا وړ خوال داده چي اوس په دې د مدنيت

د اوج او د انټرنيټ په روښان او پر مخ تللي پېر كي د كندهار په بازارونو كي د

شپې لخوا هغه د امير كډو د وختو ماردنګۍ (د تېلو څراغونه) لګيږي.

تاسي يو وار د كندهار د ښار بڼي ته ځير سرئ تاسري پره افريقرا كري دغسري

سپېره او د دوړو ډك او ګډوډ ښار ليدلى دى؟ تاسي په نورو ځايونو كي داسري
ځاى ليدلى چي تقريبا څنګ پر څنګ او سره نژدې دي هم د استوګني كورونره

وي ،هم دي د تېلو ټان  ،هم دي موټر شويي ګاني ،او هم دي د مرال التجراره
ګودامونه او هم د غواوو ډېرۍ ،هم تراكتور فروشۍ او هم داسي ډېر نور وي؟
او همدغه راز دي په يوه كنډواله كري هرم د تمبكرو او نسروارو كارخانره ،هرم د

پلمېټو كارخانه او هم د پوليسو پوسته وي؟

تاسي د بل ښار سړكان ،درې ګزيان او لښتيان دغسي چټرل او د خځلرو ډك

ليدلي دي؟ تاسي د چيښاك د اوبو له پلوه بل دغسري نېسرتمن ښرار هرم ليردلى

دى؟
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تاسي پخوانى عمر جامع جومرات ،دغره د خرداى كرور ليردلى دى چري څره

وضع يې ده؟ شاوخوا يې څه چټلۍ او هر ډول لغوړني هټلپر را ګرځېردلي او

په دننه اُورشو كي يې سپي او پيشياني چكرونه وهي!

تاسي يو وار د اعليحضرت لوى احمدشاه بابا /زيرارت تره ورسرئ تاسري

به د نورو ولسونو د دغسي ملي لويرانو او مفراخرو د قبررو د ودانيرو د شراوخوا

وضع پر دغه حال ليدلې وي؟

تاسي برل ځراى ليردلي دي چري خلر

د خپلرو مينردو ،پلرونرو ،خپلوانرو او

اولياوو پر هديره او قبرونو باندي كورونه او دكانونه جوړوي؟

رشتيا د ښار د كوڅو د مكانونو خبره را ياده سوه عجبه ده يو ويشتمه پېړۍ

سوه او په نړۍ كي هر څه بدل سول ،خو له بده مرغه زموږ د ښار د كورونو د

مكانونو په هكله هيش بدلون رانه غى .د ښار په هره كوڅه چي سړى ننوزي زړه
يې تر خوله رالوېږي.زه بېچاره به د دې ښار نروري بېخري ډېرري ناسرمي ټرولي

څنګه درته بيان كړم.

تاسي وګورئ په دې ښار كي تر نورو ټولرو كسربګرو د ډاكټرانرو كتنځري او

درملتونونه زيات دي .نو چي يو ښار دونه بي نظمه او چټل وي او پره دوبري د

ورځي له مچانو او د شپې يې له غوماشو څخه خوږ خوب پر سړي حرام سي
نو ولي به ډاكټران او درمل پلورونكي دونه نه وي پكښي ډېر؟ او ولي به يې كار

نه وي چوك؟

كاشرركي داسرري واى چرري مرروږ راتلررونكي ترره څرره هيلرره او اميررد درلرروداى او

ويالى مو چي دا ټولي نراروغي بره كررار كررار سرمي او روغري سري .مروږ چري

اوسنۍ وضعي ته ګورو راتلونكې مو هم د پردو د دې اوسني روان خرلمبيت له
امله توره تياره بريښي .نو لوى څښتن مو دي پرده او چاره وكي .والسالم.

د كتاب د مراجعو فهرست
ګڼه د كتاب نوم د ليكوال نوم او نور مشخصات

 -1قرآن كريم تنرزيل من رب العلمين.

 -2احكام تجارت اور لين دين ،موالناعبدالرحمان كيالني ،مكتبة السالم،
الهور :دوهم چاو2003 ،ع.

 -3احكام تجميل النساء ،د  /ازدهار ،داراحياء اللغة العربية ،کراچي.

 -4اخبار جهان مجله ،بېلي بېلي ګڼي او نوري ډول ډول مجلې او
ورځپاڼي.

 -5االدب المفرد ،ابي عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري ،مكتبۀ
رحمانيه الهور.

 -6االشباه والنظائر ،عالمه زين الدين بن ابراهيم بن نجيم.قديمي كتب
خانه ،كراچي.

 -7اشعة اللمعات ،شيخ عبدالح محدث دهلوي ،تيل كمار مطبعه ،نهم
چاو ،لكهنو19۶3 :ع.

 -8السر كا عالج ،علي اعجاز ،فيصل پبليكيشنز ،نوى ډيلى1989 :ع.
 -9امداد الفتاٰوى ،موالنا اشرف علي تهانوي ،مكتبۀ دارالعلوم ،كراچي.

 -10انسايكلوپيډيا بريټانيكا ،سي ډي.

 -11بحرالرائ  ،امام ابو البركات عبداله بن احمد بن محمد نسفي ،مكتبة
الحبيبية ،كوټه1۴18 :س.

 -12بستان العارفين ،فقيه ابو الليث نصر بن محمد بن احمد سمر قندي،
مكتبة الكتاب والسنة ،پېښور.

 -13بهيل طبي سيند ،دوكتور عبدالحميد بهيل ،دانش خپرندويه ټولنه،
پېښور138۵ :ل.

 -14التفسير الكبير ،اما فخرالرازي ،دار احياء التراث العربية ،بيروت:
1۴20س
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 -15التفسير المظهري ،قاضي محمد ثناء الله پاني پتي ،المكتبة العربية،
كوټه1۴1۵ :س.

 -16تمباكو او اسالم ،موالنا حفا الرحمان اعظمي ندوي ،بيت العلم
ټرسټ ،كراچي200۶ :ع.

 -17تمباكو نوشى مضر صحت ،محمد بن ابراهيم آل شيخ ،اردو ژباړه
د ابويحيٰى محمد زكريا زاهد ،حديبيه پبليكيشنز ،الهور2003 :ع.

 -18جامع الترمذي ،ابو عيسٰى محمد بن عيسٰى بن سورة بن مسٰى
الترمذي ،كتب خانۀ رشيديه ،ډيلى.

 -19حسن وصحت ،حبيب اشعر ،نهال كتاب ګهر ،ډيلى197۶ :ع.

 -20حالل وحرام در اسالم ،ډاكټر يوسف قرضاوي ،فارسي ژباړه د
ابوبكر حسن زاده ،كتب خانۀ اكرميه ،پېښور1378 :ل.

 -21خالصة الفتاٰوى ،طاهر بن عبدالرشيد البخاري ،امجد اكيډيمي،
الهور :لومړى چاو.

 -22خُل

المسلم ،محمد الغزالي ،دار القلم ،دمش  :پنځلسم چاو،

1۴21س.

 -23خواتين کے لئے جديد مسائل ،موالنا مفتي احسان الله شائ  ،دار
االشاعت ،کراچي2007 ،ع.

 -24د د واړو جهانو سردار ارشادات ،طالب هاشمي ،پښتو ژباړه د اعجاز
احمد زاهد ،دعوت اكېديمي ،بين االقوامي اسالمي يونيورسټي ،اسالم

آباد1991 :ع.

 -25درس ترمذي ،موالنا محمد تقي عثماني ،مكتبۀ دار العلوم ،كراچي:
1399س.

 -26درمختار ،محمد عالء الدين الحصكفي ،على هامش ردالمحتار.

 -27راز سالمتى وطول عمر ،د اسماعيل اژدرى ،اقبال ،تهران :درېيم
چاو1373 ،ل.

 -28ردالمحتار ،سيد محمد امين ابن عابدين ،مطبعۀ عثمانية ،تركيه:
 132۴س.
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 -29روائع البيان ،محمد علي الصابوني ،مكتبة الغزالي ،دمش  :دوهم
چاو1397 ،س.

 -30زموږ خواړه او درمليز توكي ،جميله همت ،صحاف نشراتي مؤسسه،
كوټه :لومړى چاو1383 ،ل.

 -31الزواجر عن اقتراف الكبائر ،ابوالعباس احمد بن محمد بن علي بن
حجر الهيتمي ،مكتبۀ فاروقيه ،پېښور.

 -32سنن ابن ماجه ،ابو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه ،مكتبۀ اكرميه،
پېښور1۴07 :س.

 -33سنن ابوداود ،امام سليمان بن االشعث ابي داود السجستاني ،كتب
خانۀ رشيديه ،ډيلى1۴00 :.س.

 -34سنن النسائي ،ابو عبدالرحمان محمدبن شعيب بن علي النسائي،
قديمي كتب خانه ،كراچي.

 -35شرح المجلة ،عالمه محمد خالد االتاسي ،مكتبۀ رشيديه ،كوټه.
 -36شهد ،محمد اسلم صديقي ،تخليقات ،الهور2000 :ع.

 -37صحت بخش عادات ،زبير وحيد ،اردو ساينس بورډالهور :لومړى
چاو1997 ،ع.

 -38صحت وزندګى ،خوشتر ګرامى ،بيسوين صدى بكډپو ،نوى ډيلى:
نولسم چاو1980 ،ع.

 -39صحيح البخاري ،ابي عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري ،دار
االحياء التراث العربي ،بيروت :لومړى چاو1۴22 ،س.

 -40صحيح مسلم ،امام ابوالحسين مسلم بن الحجاج القشيري ،المكتبة
االسالمية ،استانبول :لومړى چاو137۴ ،س.

 -41الطب النبوي ،امام ابن قيم الجوزية ،دار الفجر للتراث ،قاهره:
1۴2۶س.

 -42عورت کى اسالمى زندګى اور جديد سائنسى تحقيقات ،محمد انور
بن اختر ،ادارۀ اشاعت اسالم ،کراچي2003 ،ع.
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 -43غذاكى كهانى ،علي ناصر زيدي ،مكتبۀ پيام تعليم ،نوى ډيلى :لومړى
چاو1989 ،ع.

 -44غالت براى سالمتى شما ،ژان لوك داريګل ،فارسي ژباړه د ساعد
زمان ،انتشارات ققنوس ،تهران1371 :ل.

 -45الفتاٰوى الحديثية ،احمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ،قديمي
كتب خانه ،كراچي.

 -46الفتاٰوى العالمګيريه ،موالنا شيخ نظام او د هند د سترو عالمانو يوه
ډله ،مكتبه رشيديه ،كوټه1۴03 :س.

 -47فتاٰوى عزيزي ،شاه عبدالعزيز محدث دهلوي ،داراالشاعة العربة،
كوټه.

 -48فتاٰوى علماء البلد الحرام ،شيخ سعد بن عبدالله البري  ،دار الكتاب
والسنة ،ريا

1۴0۵ :س.

 -49فتاٰوى واحدى ،مخدوم عبدالواحد سيوستانى ،داراالشاعة العربية،
كوټه1۴18 :س.

 -50فتح الباري ،حافا احمد بن علي بن حجر العسقالني ،دارالسالم،
ريا

 :لومړى چاو1۴21 ،س.

 -51فتح القدير ،امام كمال الدين محمد بن عبدالواحد ،مكتبه رشيديه،
كوټه.

 -52فتٰوى نويسي كے رهنما اصول ،مفتي محمد سلمان منصورپوري،
مكتبۀ نعمانيه ،كراچي1۴21 :س.

 -53فرهنګ عميد ،حسن عميد ،انتشارات امير كبير ،تهران1381 :ل.

 -54الفقه االسالمي وادلته ،دكتور وهبة الزهيلي ،دارالفكر ،دمش  :درېيم
چاو1۴09 ،س.

 -55فقه السنة ،سيد ساب  ،شركة المنار الدوليه ،قاهره1۴17 :س.

 -56الفقه على المذاهب االربعة ،عبدالرحمان الجزيري ،دار الفكر،
بيروت132۴ :س.

 -57فقهي مسائل ،موالنا خالد سيف الله رحماني ،مكتبة االيمان ،الهور.
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 -58قرآني آيات اور ساينسى حقائ  ،ډاكټر نورباقي تركي ،اردو ژباړه د
سيد محمد فيروزشاه ،انډس پبلشنګ كارپوريشن ،كراچي :پنځم

چاو2000 ،ع.

 -59الكليات في الطب ،ابن رشدالقرطبي ،دارالكتب العلمية ،بيروت:
لومړى چاو200۵ ،ع.

 -60مجموعة الفتاٰوى ،محمد عبدالحى لكنوي ،امجد اكېډيمي الهور:
1397س.

 -61مرقاة المفاتيح ،عالمه مالعلي قاري ،مكتبۀ رشيديه ،كوټه.

 -62مشكٰوة المصابيح ،خطيب عمري تبريزي ،مطبع نظامي ،ډيلى.

 -63معدے كا السر ،ډاكټر فنبارګارټن او ډاكټر ډينيل سټيل ،اردو ژباړه
د آصف نواز ،سميع پبليكيشنز ،نوى ډيلى1989 :ع.

 -64مقدمۀ رسالۀ جوديه ،دكتر محمود نجم آبادي ،دانشګاه بوعلي سينا،
همدان1383 :ل.

 -65ملټى نيشنل كمپنيون كى اسالم دشمنى ،مسعود مفتي ،علم وعرفان
پبلشرز ،الهور2003 :ع.

 -66منهيات در اسالم ،دوكتور نظام الدين نافع ،مركز نشراتى ميوند،
پېښور :درېيم چاو1378 ،ل.

 -67الموطاء ،امام مال
1۴0۶س.

بن انس ،دار احياء التراث العربية ،بيردت:

 -68همارى غذا ،شكيل احمد ،ترقى اردو بيورو ،نوى ډيلى :دوهم چاو،
1988ع.

د لیکوال لنډه پېژندنه
عبد المالك (همت)

 د پالر نوم يې مولوي عبدالرزاق.

 د كندهار په سوزني كي زېږېدلى دى.
 د زېږېدو كال يې 1332لمريز.

 په اسالمي او ټولنيزو علومو كي يې خصوصي زده كړي كړي دي.

 د نجيب د واكمن كېدو په لومړيرو كري لره هيرواده مهراجر سرو ،لرومړي

پاكستان او بيا هند ته كډه سو.

 كلرره چرري ال طالبرران پررر كابررل نرره وه واكمررن سرروي تررر اوږدې كررډوالۍ

وروسته هيواد ته راستون سو او اوس په کابل كي استوګن دى.
 اوس په كور كي د كتابونو په ليكلو بوخت دى.
 تر اوسه يې الندي آثار ليكلي دي:

 -1د همت چيغه (شعري ټولګه) په 1380ل.كال خپره سوې ده.

 -2سيد جمال الدين افغاني اند او ژوند (ژباړه) په 1381ل.كال خپره
سوې ده .په 1389ا.کال دوهم ځل خپره سوه.

 -3زموږ د قبلې تاريخ (دمكې مكرمې تاريخ) په1385ل.كال دوهم ځل
خپور سو .په 1389کال دريم ځل خپور سو.

 -4زموږ د نبي مېنه (د مدينې منورې تاريخ) په 1385ل.كال خپور سو.
په 1389کال دوهم ځل خپور سو.

 -5ادب او ادبي كره كتنه په 1385ل.كال خپور سو.

 -6د مقالې ليكلو اصول په 1385ل.كال خپور سو .په1388ل.كال دوهم
ځل خپور سو.

 -7پښتو معلم الحجاج (ژباړه) په 1386ل.كال خپره سوه.
 -8پوپنا سوي ولسونه (ژباړه) .په 1386ل.كال خپره سوه.
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 -9زموږ د دښمنانو تور تاريخ او شومي موخي په نامه كتاب په
1387ل.کال خپور سو.

 -10د آسيا نن او سبا په نامه (ژباړه) په 1387ل.كال خپره سوه.
 -11غرور او د هغه عالج (ژباړه) په 1388ل.كال خپره سوه.

 -12د کلمې شريرفي حقيقت (ژباړه) په 1388ل.كال خپره سوه.
 -13د ښځو د حل او عمرې الرښود په 1388ل.كال خپور سو.

 -14اسالم د دوه الري پر سر (ژباړه) په 1388ل.كال خپره سوه.
 -15د ح او باطل جګړې ،په 1388ل.كال خپور سو.

 -16د لوېديځ مشران وايي :اسالم او مسلمانان له منځه يوسئ.په
1389ل.كال خپور سو.

 -17د ح او باطل د جګړې په هكله ( )25مقالې .په 1389ل.كال خپور
سو.

 -18د ح او باطل په جګړه کي الهي سنت (ژباړه) په 1389ل.كال خپره
سوه.

 -19راځي توبه وکاږو ،چاو ته لېږل سوى دى.

 -20زموږ صحت او آخرت ته تاواني توكي په 1386ل.كال خپور سو .او
اوس دادى دوهم ځل خپور سو او ستاسي په الس کس دى.

 پر دې سربېره يې د هيواد په دننه او دبانردي كري بېلري بېلري مقرالې هرم
خپرې سوي دي.

 د ليكوال د ګرځنده تليفون لمبر700300167 0093 :
 د ليكوال د برېښنالي يا ايمېل آدرس:
himmat_ afg@yahoo.com

