
  

)1)
 

 په وګړي او ټولنه باندي د نشه يي توکو د روږد زيانونه
د ټولو مخلوقاتو  هللا جل جالله لپاره دی چًهغه ټول ثنا او صفت د 

ِدٌُكمْ  ُتْلقُوا َوَل »پالونکی دی هغه پخپل کتاب کې فرماٌلً:  ٌْ َ ْهلَُكةِ  إِلَى ِبأ ۛ   التَّ

َ  إِنَّ ۛ   َوأَْحِسُنٓوا  ًښک هالكت په  انونهځ خپلژباړه: « ِنٌنَ اْلُمْحسِ  ٌُِحب   هللاَّ
 كوونكً هښېګڼ هللا چً ئړک غوره لره ًښېګڼ د ،وئځغور مه
، او زه ګواهً ورکوم چً نشته لٌق د عبادت مګر ٌو هللا دی «ويښخو

چً هٌڅ شرٌک نلری، او زه ګواهً ورکوم چې زمونږ سردار او نبً 
ه او رسول دی، درود سالم محمد صلی هللا علٌه وسلم د هللا جل جالله بند

او برکت دي وي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندي 
 چې د قٌامت تر ورځً پوري په نٌکۍ سره د هغه تابعداري کوي.

 و بعد:                            
هللا جل جالله انسان د ټولو مخلوقاتو څخه د عقل د ورکولو له کبله 

رامنځته شوی همدا عقل د فکر چً له کبله ًٌ مکلفٌت ځانګړی کړی 
سوچ لپاره بنسټ دی، هللا جل جالله پخپل کتاب کې هغه چاته خبرداری 
ورکړی چً دغه نعمتونو ته پاملرنه نه کوي او حق ًٌ نه پوره کوي لکه 

ْعِقلُونَ  َفاَل أ» چې فرماًٌ:  نه دوى سره لٌدلو په حالتو دغو د اٌا« ٌَ
ُرونَ  أََفاَل  »ای کې فرماًٌ: بل ځ ي؟ٌږپوه  «كوئ؟ نه فكر تاسً اٌا« َتَتَفكَّ

ْعِقلَُهآ  َوَما»په بل ځای کې فرماًٌ:   هماغه باندي ېپد خو «اْلٰعلُِمونَ  إِلَّ  ٌَ
ا َقدْ »بل ځای کې فرماًٌ: « دي خاوندان علم د چً يٌږپوه كسان نَّ ٌَّ  لَُكمُ  َب

تِ  ٌٰ  ودلًښدر ېانښن انهښرو نديګرڅ ته تاسً ږمو« »َتْعِقلُونَ  لََعلَُّكمْ  اْلَءا
او په بل ځای کې  «واخلا كار خهڅ پوهً د تاسً چً اًٌښ دي،

ت   ٰذلِكَ  ِفى نَّ ا»فرماًٌ:  ٌٰ ُولِى َلَءا ٰهى ِّلأ  د ًښک ېد په شكهېب» « الن 
حسن بصری رحمه هللا پدي هکله ، «دي ېانښن ٌريډ لپاره ٌارانوښهو

دلی نو خلکو به د هغی په قٌمت کې ډٌر واًٌ: که چٌرته عقل اخٌستل کٌ
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لوړوالی راوستلو نو ناآشنا خبره ده چې څوک پخپلو پٌسو باندي هغه څه 
 واخلً چً فاسد وي.

د اسالم په مبارک دٌن کې عقل فکر او درک لپاره لوړه مرتبه ده نو 
شرٌعت د عقل د ساتنً لپاره بٌالبٌل لري رامنځته کړي او پدي ترڅ کې 

څه حرام ګرځولً چً عقل ته پري زٌان رسٌږي او ٌا هم بً  ًٌ هر هغه
هوشی ورته رامنځته کٌږي چً خپله پوهه له لسه ورکوي هللا جل جالله 

َها»فرماًٌ:   ٌ َ أ ٓ َما َءاَمُنٓوا الَِّذٌنَ  ٌٰ ِسرُ  اْلَخْمرُ  إِنَّ ٌْ  ِرْجس   َواِّْلَْزٰلمُ  َواِّْلَنَصابُ  َواْلَم
نْ  ٰطنِ  َعَملِ  مأ ٌْ  نًٌقٌ په! مؤمنانو ېا»ژباړه: « ُتْفلُِحونَ  لََعلَُّكمْ  َتِنُبوهُ َفاجْ  الشَّ
 ولټ غشً نٌولو فال د او( بتان) ېدرشل ،(قمار) جواري شراب، هګتو

 تاسً چً ده هٌله ئ،ړوک هډډ خهڅ هغو له. دي كارونه شٌطانً او ناولً
، او نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم چً کله «شً برخه په در برى به ته
لو صحابه کرامو سره بٌعت کولو نو ورته ًٌ وفرماٌل: )زه تاسو سره خپ

بٌعت کوم پدي باندي چً د هللا جل جالله سره شرٌک مه جوړوئ، هغه 
نفس مه وژنا چې هللا جل جالله د هغً وژل حرام کړي مګر په حق 
سره، زنا مه کوئ، غال مه کوئ، او نشه کوونکً شٌان مه څکا(، نو د 

هللا علٌه وسلم د وٌنا سره سم چې نشه کوونکً شٌان مه نبً کرٌم صلی 
څکا په عمومً صٌغً سره راغلی چې ټولو نشه ًٌ توکو ته شاملٌږي 
بغٌر لدي چې د هغً نومونو ته ولٌدل شً، نو د شرابو سره په حراموالی 
کې هر هغه شی شرٌک دی چې عقل پري له منځه ځً هغه که په هر 

په څکلو سره وي که په بوی کولو سره او ٌا ډول وي برابره خبره ده چً 
 هم په ستنً لګولو سره.

نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم پدي هکله داسً قوي بنسټ اٌښی دی چې د 
وخت په تٌرٌدلو او د ځای په بدلٌدلو او همدارنګه د حالتو او اشخاصو په 
و بدلون سره هغه نه بدلٌږي، او داسً صفت ًٌ بٌان کړی چې د شرابو ا

پلً کٌږي، نبً کرٌم صلی هللا علٌه د نشه ًٌ توکو په ټولو ډولونو باندي 
وسلم فرماٌلً: هر نشه کوونکی شی د رابو په څٌر دی او هر نشه 



  

کوونکی شی حرام دی څوک چې په دنٌا کې شراب وڅکً او بٌا توبه ونه 
 باسً په آخرت کې به د شرابو څخه محروم پاتً کٌږي.

نږ پوهٌږو چې شراب هر هغه څه ته شاملٌږي چً نو له همدي ځاٌه مو
نشه ولري برابره خبره ده چې خلکو هغً ته هر څه نوم ورکړی وي هغه 

چې حراموالً معنی پکً شتون ولري د که مابع وي او که جامد خو چً 
هغه نشه ده نو حرام دي، نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماًٌ: هغه چې 

که ډٌر حرام دي، همدارنګه بل ځای کې نشه کوونکً شٌان وي لږ وي 
فرماًٌ: زما د امت ځٌنً خلک به شراب څکً او هً ته به بل نوم 

 ورکوي.
په هغه چا باندی چً شراب څکً ٌا خرڅوي او ٌا هم جوړوي د سخت 

د هللا جل منعه والً په خاطر نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلً: 
ً ورکوونکً خرڅوونکً جالله لعنت دي وي د شرابو په څکونک

اخٌستونکً جوړوونکً راوړونکً او په هه چا باندي چً ورته راوړل 
کٌږي، همدارنګه نبی کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلی: څوک چً په هللا 
جل جالله او د قٌامت په ورځ باندي اٌمان او باور ولري نو پداسً 

 ږي.دسترخوان باندي دي نه کٌنً چً شراب ورباندي څکل کٌ
د اسالم مبارک دٌن چې کله نشه ًٌ توکً حرام ګرځولً دا ًٌ د وګړي 
او ټولنً د ساتنً لپاره حرام کړي دي ځکه چې زٌانونه او هالکت لومړۍ 
په روږد باندي ناوړه اغٌزه کوي او د ټولنً په سالمتٌا باندي منفی اغٌزه 

منځه  کوي، شراب عقل له منځه وړي همدارنګه هٌبت مٌړانه او حٌا له
وړي، ابوبکر صدٌق رضی هللا عنه د جاهلٌت په زمانه کې هم پخپل ځان 

لمل ًٌ دا وو چې ٌوه ورځ ابوبکر  باندي شراب حرام ګرځولً وو
صدٌق رضی هللا عنه په ٌو شخص باندي چً په نشه ًٌ توکو باندي 
روږد وو تٌرٌدلو وٌی لٌدل چً هغه سړی پخپله مردارۍ کې لس وهً 

د بوی تري راتلو نو لري کٌدو تري نو ابوبکر صدٌق رضی او کله چې ب



  

هللا عنه ووٌل دا سړی پدي نه پوهٌږي چً څه کوي، هماغه وو چً 
 ابوبکر صدٌق رضی هللا عنه پخپل ځان باندي نشه حرامه وګرځوله.

په ٌو بل اثر کً راغلً چې د ابوبکر صدٌق رضی هللا عنه څخه د 
ه وشوه آٌا په جاهلٌت کې دي کله صحابه وو په ٌوه غونډه ګې پوښتن

شراب څکلً؟ هغه ووٌل د خدای څخه پناه غواړم چً دا کار مً ندی 
کړی، هغوی ووٌل ولً دي داسً کول؟ ابوبکر صدٌق ووٌل: د خپلً حٌا 
او مٌړانً ساتنه مً کوله ځکه څوک چً شراب وڅکً د هغه حٌا او 

ٌه وسلم ته ورسٌدله مٌړانه له منځه ځً، دا خبره نبً کرٌم صلی هللا عل
 هغه وفرماٌل: ابوبکر رٌښتٌا واًٌ ابوبکر رٌښتٌا واًٌ.

بً له شکه حقٌقت دا دی چې د نشه ًٌ توکو کارول او روږدٌدل کورنۍ 
له منځه وړي او وګړي ًٌ بً لري کٌږي همدارنګه څوک چً په نشه 
ًٌ توکو روږد وي ارزښتونه او انسانً احساس ًٌ له منځه ځً چې له 

ه ًٌ ناوړه پدٌدي په ټولنه کې خپرٌږي لکه  جنسً ځورونه، د طالق کبل
رامنځته کٌږي چې بٌالبٌل جرمونه پري  زٌاتوالی، کورنۍ کې درزونه

ترسره کٌږي لکه غال، وژنه، اغتصاب او داسً نور ځکه چً په نشه ًٌ 
توکو روږد شخص نه پوهٌږي چې څه کوي او د خپل جرم په انجام هم نه 

چې هغه ته مهم دي دا دي چې په کومه طرٌقه نشه ًٌ توکً  پوهٌږي، څه
 لسته راوړي.

د څومره جنګونو اور د نشه ًٌ توکو له کبله بل شوی؟ څومره شتمن ًٌ 
بً وزلً کړي؟ څومره صحت لرونکً ًٌ ناروغه کړي؟ څومره عزتمند 

دان ًٌ له ًٌ بً عزته کړي؟ څومره نٌکان ًٌ ذلٌله کړي؟ څومره خاون
مٌرمنو جال کړي؟ څومره کړاوونه ًٌ رامنځته کړي؟ په څکونکً باندي 
ًٌ څومره مشقتونه راوستً؟ دا د ټولو رذٌلو کارونو سر دی او د هر شر 
لپاره کٌلً، لکه چې د نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم له لوري ابو دردا 

دا د هر رضی هللا عنه ته په وصٌت کې راغلً: شراب مه څکه ځکه چې 



  

شر کٌلً ده، او عثمان بن عفان رضی هللا عنه فرماٌلً: تاسو د شرابو 
 ځان وساتا ځکه چې دا د ټولو خبٌثتونو مور ده.څخه 

ټولنٌزو او اقتصادي چارو  په نشه ًٌ توکو روږدٌدل ښوونی او ورزنی 
او د اخالقو د کچً د ټٌټوالً د لملونو څخه ٌو پٌاوړی لمل دی، 

ترڅنګ د ٌو شمٌر نورو صحً او نفسً ناروغٌو لمل  همدارنګه ددی
کٌدلی شً لکه وٌره خفګان نفسی او عصبی تشنج د حافظی ګډوډي په 

جداوالی د ناکامۍ احساس د شخصٌت تکراري ډول د کارونو هٌرٌدل 
وژنه او د ځٌنو نورو نفسی او عقلی ناروغٌو لمل کٌږي، نو د همدي 

ه وژونکً خطري سره مقابله وکړو او لپاره مونږ ته لزمه ده چً ددغ
مخه ًٌ ونٌسو، د ٌو هٌواد ځوانان په نشه ًٌ توکو باندي راوستل پدي 
معنی دي چً دغه هٌواد په نښه شوی ترڅو قوت ًٌ کمزوری کړي او د 

 هٌواد لوړ ارزښتونه او ښه اخالق له منځه ٌوسً.
ً څوک او دغه خبرداری د نشه ًٌ توکو د زٌان په هکله بسنه کوي چ

ددي په جال کښً ګٌر شً او دا زهر وڅکً نو داسً وخت به پري 
راځً چً سم او برابر انسان څخه ٌو خطرناک موجود جوړوي چً 
امکان لري غال وکړي قتل وکړي او ٌا خپل دٌن خرڅ کړي ترڅو خپل 
عصبً رشتً پري خاموشه کړي او دا انسان د لٌونتوب د حالت سره 

ٌا پٌدا کٌږي چً پخپله نشه کوونکی شخص د مخامخ کٌږي، او ددي اړت
خپل شر څخه وژغورل شً همدارنګه کورنۍ او ټولنه دده د شر څخه 

 وساتل شً.
چً هر ٌو له مونږ څخه د خپلو ځوانانو او مونږ دٌته ډٌره اړتٌا لرو 

بچٌانو په وړاندي په هرځای او هره برخه کښً مسبولٌت ادا کړو، د 
سمه روزنه ورکړل شً بٌا تر مکتب او کورنۍ څخه نٌولی چً باٌد 

پوهنتونه پوري باٌد په هغوی پاملرنه وشً، دٌنً اداري او رسنۍ هم باٌد 
خپل مسبولٌت ادا کړي ترڅو زمونږ ځوانان او بچٌان د نشه توکو ښکار 
نه شً، ځکه چً دا دا سً خطر دی چً قٌمت ًٌ زمونږ د بچٌانو عقلونه 



  

د هغوی د مالونو له منځه وړل دي، نو  د هغوی نفسی او بدنً روغتٌا او
مونږ ټول باٌد ٌو موټی شو ترڅو داسً ٌو نوی نسل تربٌه کړو چً د ښو 
اخالقو لرونکی وي او ددي توانمندي ولري چً وده او پرمختګ وکړي، 
همدارنګه په بشپړه توګه سره په ټول هغو خطرونو باندي پوه اوسً چً 

 هٌواد او خلکو ته مخامخ وي.
 ذا و استغفرهللا لی ولکم قولی هاقول 

********* 
الحمد هلل رب العالمٌن و صالة و سالما علی خاتم أنبٌابه ورسله سٌدنا 

 محمد صلی هللا علٌه وسلم وعلی آله وصحبه أجمعٌن.
 ډٌرو درنو مسلمانانو ورونو:

په روان کال کې د اوبو د ساتنً او په ښه ډول کارونً د اونۍ په مناسبت 
د خپلو ځانونو ته د اوبو د نعمت ٌادونه وکړو چً د هللا جل جالله مونږ باٌ

د لوٌو نعمتونو څخه ٌو نعمت دی چې مونږ ته ًٌ راکړی، اوبه د ژوند او 
د ژوندٌو اصل دی د ودي او هوساٌنً د مهمو سرچٌنو څخه شمٌرل 

 له او« »ى  حَ  َشْىء   ُكلَّ  اْلَمآءِ  ِمنَ  َوَجَعْلَنا»کٌږي، هللا جل جالله فرماًٌ: 
بل ځای کې هللا جل جالله فرماًٌ:  «ړک پٌدا شى ژوندى هر مو نه اوبو
َها أَنَزْلَنا َفإَِذآ  َهاِمَدة   اِّْلَْرضَ  َوَتَرى» ٌْ تْ  اْلَمآءَ  َعلَ  ُكلأ  ِمن َوأَۢنَبَتتْ  َوَرَبتْ  اْهَتزَّ

 
  
 په چً بٌا ده، پرته كلكه وچه مکهځ چً ېوٌن ته او»ژباړه: « َبِهٌج   َزْوج
 او يږٌځوخو ولډ اپًڅنا په وروو، و باران ېهغ پر ږمو ًښک اىځ كوم
 «.وکويټو را نباتات رازهښې اٌستهښ راز هر او شً هډډ

د اسالم مبارک دٌن د اوبو نعمت ته ډٌر اهتمام ورکړي او مونږ ته ًٌ 
امر کړی چې په ښه ډول ًٌ وکاروو او دٌته ًٌ هڅولً ٌو چً د اړتٌا 

ال کړو، او په اوبو کې اسراف کول ًٌ د نورو په حقونو مطابق ًٌ استعم
باندي د ظلم او د تٌري د شکلونو څخه ٌو شکل ګرځولی، ٌو لوی صحابی 
نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم ته راغی ترڅو اودس تري زده کړٌنو نبً 
کرٌم صلی هللا علٌه وسلم ورته اودس دری ځلً ور وښودلو بٌا ًٌ ورته 



  

نو هغه بد دس دی څوک چً پدي کښً زٌاتوالی راولً وفرماٌل: دا او
 تٌری او ظلم کوي.

او ٌو ورځ نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم د سعد بن ابی وقاص ترڅنګ 
تٌرٌدلو وًٌ لٌدلو چً اودس کوي، ورته ًٌ وفرماٌل: دا څه اسراف کوي 
ای سعده؟ هغه ورته ووٌل: په اودس کې هم اسراف کٌږي ای د هللا 

غه ورته وفرماٌل: هو اګر که ته په ٌو روان نهر باندي هم رسوله؟ ه
 ووسً.

د اسالم مبارک دٌن اوبو ته د ٌو ملً او بشري شتمنۍ په نظر ګوري ځکه 
چً د ټولو خلکو پدي کې حق دی او څوک تري نه شً محروم کٌدلی نو 
د همدي لپاره نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلی: په درٌو شٌانو کې 

 شرٌک دي اوبو ګٌاه او اور کې. خلک
د اوبو د اهمٌت په هکله نبی کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلی: څوک 
چً د اوبو څا وکٌندي اګر که د هغً څا څخه کوم د روح خاوند د 
انسانانو پٌرٌانو او مرغانو څخه اوبه هم ونه څکً بٌا هم هللا جل جالله د 

ارنګه نبی کرٌم صلی هللا علٌه قٌامت په ورځ هغه ته اجر ورکوي، همد
وسلم فرماٌلی: اووه داسً کارونه دي چې د هغً اجر به د مرګ څخه 

لومړۍ دا چً څوک چا ته وروسته هم بنده ته په قبر کې ورکول کٌږي: 
علم وښاًٌ، بل دا چً وٌاله ٌا نهر وباسً، بل دا چً څا ٌا کوهی وباسً، 

ٌا د قرآن کرٌم مصحف  بل دا چً نٌالګی وکري، ٌا جومات جوړ کړي
چاته ورکړي ٌا داسً بچٌان پرٌږدي چً د مرګ څه وروسته ورته دعا 

 وغواړي.
په پای کې مونږ پدي ټٌنګار کوو چً د اوبو ککړتٌا او بی ځاٌه مصرفول 
او د هغً ساتنه نه کول د فساد د ډولونو څخه ٌو ډول دی چې هللا جل 

 »جل جالله فرماًٌ:  جالله د هغً څخه منعه کړي ده لکه چې هللا
 مه فساد ًښک مکهځ په او»ژباړه: « إِْصٰلِحَها َبْعدَ  اِّْلَْرِض  ِفى ُتْفِسُدوا َوَل 
، نو د اوبو هر «دي راغلً اصالحات ًښک ېهغ په كله چً وئړول را



  

څاڅکی د ژوند سره برابر دی همدارنګه هر څاڅکی د اوبو د ارزښتناک 
وړل او بً ځاٌه کارول د مهمو او  مال سره برابر دی، او ددی له منځه

ارزښتناکو شٌانو له منځه وړل دي چې باٌد ساتنه ًٌ وشً، نو د همدي 
لپاره په مونږ ټولو باندي لزمه ده چې ددغه نعمت شکر وباسو او ساتنه 

ځکه چې په نعمت باندي شکر وٌستل د هغً د دواموالً او ًٌ وکړو 
نَ  َوإِذْ »له فرماًٌ: زٌاتوالً لمل ګرځً لکه چې هللا جل جال ُكمْ  َتأَذَّ  لَِبن َرب 

ُكمْ  َشَكْرُتمْ   يړک خبردار رب ستاسً ولرئ، ٌاد په او»ژباړه: « َِّلَِزٌَدنَّ
 «.مړوک رزوٌنهېپ زٌاته ل به تاسً پر نو باسا؛ و شكر كه چً واست

 هللا تعالی دي د مصر او د هغً د ولس او ځوانانو ساتنه وکړي
پوځ پولٌسو او د ارزښتونو ساتنه وکړي او د هر  هللا تعلی دي د مصر

 ډول بدٌو څخه دي په امن کې لري.
 


