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 زوراخلي ټولنه کې ناوړه دودونه ورځ تربلې په افغاني
 

په افغاني ټولنه کې ناوړه او غیر اسالمي دودونه دومره زوراخیستي، چې بیوزله کورنۍ هم دیو نوي دود په رامنځته 
 رسېدلي دي. افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم کېدوکې برخه اخلي، دغه ناوړه دودونه اوسمهال د

اسالم له نظره ناوړه کړنې  ږي، چې دېوګړي دخوښیو په محفلونو کې یاد دودونه ترسره کوي، پدې هم پوه ډېری
 وم دن تربګنیو او د ،ابتونورق موځینو ناس ، خو بیا هم دياسراف بلل شو رو بې ځایه لګښتونو لګولېناروا او د ډ

 ه کوي.رلوړولو په موخه دغه کړنې ترس
کې جامع او کامل دین دی، هغه دودونه، یې چې د انساني ټولني بقا پکې نغښتې وي او  اسالم، چې په آسماني ادیانو

و . د بېلګې په توګه واده کول د ټولو انسانانو لپاره یېاو پر عملي کولو یې ټینګار کړ يید کړي دئپه ګټه یې وي، تا
ژوند ته بقا ورکوي. خو په هغه  چې انساني ،کمرغۍ یو المل دیېنېک تړون بلل کېږي او د انسانانو د ژوند د ن

 صورت کې چې د اسالمي قوانینو پر بڼست باید پلي شي.
واد کې ولسونه د زیاتو بې ځایو مصرفونو او بې دلیلو فرهنګونو ېپه ه ېرېند دي؛ که چااقتصادي کارپوهان په دې 

ه بسنه لګښتونو کې کر يپه کورنیوکال  افغانانو اقتصادي وضعیت کې پرمختیا او دو رېډ څخه ګټه وانه خلي، نو د
 کېدای شي.

غه ه محفلونو او آن په رسنیو کې په کراتو کراتو دا ویلي چې اسالم د ،ریو مجلسونوېله بل پلوه دیني عالمان هم په ډ
 . تمام شيپه تاوان  خلکوڅه مخنیوی کوي، چې بې ګټې او د

 یغه ونه لري، نو بیا کارول یې دصومه شرعي ک نو څرنګه چې موږ مسلمانان په دې باوري یو، چې هرهغه عمل
 دغو ناوړو کړنو پوښتنه ورڅخه کېدونکي ده . السه کړي، په آخرت کې د چې ګټه تر ځان هالکول او یا دا

وراګانو بیا هم دقومي ش خوږي، ېلو بڼو ترسره کېالبېواد په ټولو والیتونو کې په بېسره له دغو ناوړو عملونو چې ده
 وروسته بیا هماغه زړه په زړه خبره ده، ي،غونداعمل جامه  ر کم وخت دې، خو ډيلخوا ورباندې بندیزونه لګول شو

 عملونو څخه الس واخلي . دغو ناشونو هر ټبر وګړي د پرې نه عملي کیږي، څو د ولې غوڅ بندیز
 ږي. ېخوا درې ګټې ولسونو ته رسقومي مشرانو ل یا د حکومت او نافرهنګو کړنو بندیز د د

 پیسې سپما کوي.  سمبالښت په موخه خپل کورنۍ د چې ولسونه د دا یلومړ
  .شریعت احکاموباندې ځان برابر وي دویم د

نۍ بې اتفاقۍ او دښم تربګنیتونو ځای به د یووالي الره غوره کړي او د والي او د لوړ نوم د کلیو په کچه د م دېیدر
کونو ـبهرنیو مل هــوادونو څخه دی، چې اقتصادي اړتیاوې یې لېانستان یو له هغو بې وزلو هڅخه په امن کې وي. افغ

انان ځو يرېبار نشتون له امله ډ کار او واد په دننه کې دېه امنیتي وضعیت له پلوه د څخه پوره کېږي. همدارنګه د
توان هم  تللو شي او ځیني خو یې داقتصادي بسیا لپاره تللي، تر څو دیوې مړۍ ډوډۍ څښتنان  بهرنیو ملکونو ته د

 رو اندیښنو سره مخ کړي دي،ېډ لهنشتون وګړي  کار و باراو د  ینلري، ځکه په هیواد کې د اقتصاد د کچې ټیټوال
 . اړخیزاقدام ترالس الندې ونیسي په موخه هر برابرولو امکاناتو د چې په دې اړه باید دولت افغان وګړوته د

نه نه اوچت السوه ناوړه دودونو په عملي کولو کې له هریو بګۍ نه؛ الس نه اخلي او دمټخپل سر ولې بیاهم افغانان د
 .اقتصادي بحران سره مخ کړي ری خلک به دېوړي. که دغه دودونه همداسې پراختیا ومومي، نو کېدای شي، چې ډ

 ساز او نڅا لپاره ددونو کې اولور ایښودنه، ورسره په و لوړ رو لګښتونو، دېډ دونو کې داناوړه دودونه؛ په و
خه د خپلو او خپلوانو څ سیټ وروړل، د بشپړ اسبابو یو کار د ناوې کورته د هنرمندانوغوښتنه، شیرین خوریو کې د

ږي، ورسره نور سل کورونه ېکړنې دي، چې یو کور ودان هګوتې یا لښتیو اخیستل او داسې نورې ناوړ سرو زرو
  . ږيېوران
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 سخاد ، چې ښځینه وو ته ديکې هم داسې کارونه ترسترګو شو مړي کور په ځینو ځایونو کې د له ودونو پرته،
و، هغه څه ګڼالی ش خیرات په نوم د ډیریو خلکو بلنه دا ورکول کیږي او د ورکولو ترڅنګ، ټکري، آینې او ګمنځې

 هونو کې ډوبوي .چې په ښکاره ډول خلکو ته ځان ښودنه او داچې یو څوک ثواب ترالسه کړي، ځان په ګنا
پخوا په څېر چې یوې ناوې لپاره کور  دل، هغه ته دېږېماشوم ز ينو لګې په یو کور کې دېدودونو نورې ب هناوړ د

  .ږيېوروړل ککور  ماشومانو ته په هماغه اندازه ليدېږېوروړل کیده اوس نوي ز
پوهنتنونو څخه فارغیدل هغوی لپاره  ل، دلمستیاو جوړوېمختلفو نومونو په ترسره کولو د م ریو ځایونو کې دېپه ډ

 .یې دود موندلیکې ه کړنې دي، چې په افغاني ټولن وپه لسګون رېجوړول او داسې نو لمانځ غونډې
ږي ېبه تاوان موږ ته ورس اسالم په چوکاټ کې هغه کړنې ترسره کړو، چې نه دودونو په ځای د هناوړ راځئ چې د

په  ږدو، چې دویېخپل نوي نسل ته هغه څه پر یې سو او په ساتنه او پراختیا کېاو نه هم خپل افغاني دود له منځه یو
افغاني فرهنګ او کلتور باندې وویاړي او دې سره به مو د خپل هېواد لپاره ستر او مثبت ګامونه پورته کړي وي او 

  . او هوساینې څلی به مو پورته شي يد یووال
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