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 رازونه ترخهانځورونه او  خواږه ي توکیود خوراک

میلیارده  اووهټولو ته څرګنده ده، چې د نړۍ نفوس ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دی او نن سبا په نړۍ کې څه د پاسه 

خلک ژوند کوي. د نړۍ د نفوس لوړې کچې په انسانانو کې د لوږې ګواښونه، ناروغي، جګړې او نورې بدمرغي هم 

رامنځ ته کړې دي، چې اوسمهال یې په 

میلیاردونو خلک قرباني دي او ټوله نړۍ 

یې د خوراکي توکیو د کمښت له ګواښنې 

 سره مخامخ کړې ده.

ېدلي دي، چې د نن سبا پوهان په دې توان 

انجینیري په مرسته په غله جاتو، -جین

میوه جاتو او یو شمېر سبزیجاتو کې داسې 

رامنځ ته کړي، چې د  ونهجنیتیک بدلون

دغه خوراکي توکیو د حاصل کچه لوړه 

کړي، خو انسان د طبیعت په دغه برخه 

کې د السوهنو په ترڅ کې د کومو نورو 

رامنځ  بدلونونو، ګواښونو او رنځورونو د

ننني پوهان لیا  ته کېدلو سبب کېدلی شي،

ګټوره ښکاري، نوې پدېده ده او د پوهنې دغه برخه بشریت ته صنعت یوه اینجینیري -پوره نه پوهېږي، ځکه د جین

، مګرپه افغانستان کې د طبیعي ښورې ترڅنګ د یوریا یا نیتریک اسید ګواښوونکې هم کېدلی شي تمامه شيمګر 

توکې هم په کرنه کې کاروي، چې خپل ناغېړ اغیز د انسانانو په روغتیایي حالت پرېږدي، خو افغان لرونکي کیمیاوي 

دولت د خوراکي توکو د بدمرغیو دغه اړخ ته پام نه کوی، دخلکو خبره یو ټولنیز غوبل دی، چې پر مظلوم ولس یې 

 راڅرخوي!

اتو په روزلو او جسمی وده کې هم پوهنیز او جینیتیکي ملکونو کې د حیوان معلومه وي، چې نن په پرمختللوتاسو ته به 

غوښینو سنډه ګانو، شودې ورکونکي  او ځناور یې په هګۍ ورکونکې چرګانېیې په  چرګېتوګې کارول کېږي، چې 

وېشلي دي، د نورو ځناورو له نومونو به تېر شم، خو له دغه ستر صنعتي پروسیجر سره  سوربو چرګانو غواګانو او

دلو لپاره د هارمونونو تزریقول، په ژر لویېګواښنې او بربنډه ننګونې هم نغښتې دي، چې هغه د ځناورو د ځینې پټې 

خوراکه توکیو کې ګڼشمېر کیمیاوي مواد ورګډول او زیاتزه حیوناتو ته د انتیبیوتیک ورکول دي، چې خپل ناغېړه اغېز 

 . ولتیا او انتاني ناروغیو ګواښونه ورسره شته دی، چې دګڼشمېر هارموني ناانډپه بشري ټولنه کې پرېښودلی شي

په لویدیز ملکونو او که ښه ووایم په پرمختللو ملکونو کې ځیني قوانین جوړ شوي او خلپل خلک له دغو ناخوالو 

ژغوري، ځکه نو دمرغمري پر مهال چرګان ټول له منځه وړل کېږي او د واکسین کارول منعه دي. د نورو حیوناتو د 

و په ترڅ کې هم ټول له منځه وړل کېږي، مګر په وروسته پاتیو ملکونو لکه افغانستان غوندې په توبرکولوز ناروغېد

لړلي څاوري هم پلورل کېږي او هم خوړل کېږي، چې هرومرو د ناروغي د سرایت ګواښ ورسره شته دی. افغانان به 
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دیدې مخنیوی نه شي کولی او ته مو پر بیا ما ګرموي، چې ګواکي زموږ خلک بې وزلي دي، نو د دغه ناوړې پ

 پرهارونو مالګه دوړوې!

 د دغه لیکنې سکالو ځینو داسې پېښو ته ځانګړې شوې، چې د صنعتي پرمختګ او ګواښونو ترباید یاده کړم، چې 

سو تجارت او پټو ننګونو ته نغوته کوي، چې د څو داسې موادو په سپړلو کې به تا څنګ د یو شمېر داسې توکیو بربنډ

وړاندې شي، چې د حلالره یې د ټولو لپاره ستونزمنه ده، ځکه ځینې شیان د نورو په الس موږ ته معلومات داسې ته 

 تیارېږي، خو په اړه یې پوهېدل اړین دي. 

د بدن د ارتباطي  نه جوړ شوی دي. جالتین د ځناوروجالتی لهپه خوراکي توکیو کې داسې مواد کارول کېږي، چې 

ه ننګونه یا بشري مواد پټنومي تر السه کېږي، مګر د دغه  (cologneچې کولوجېن ) جونو د یو پروتین)نښلونکو( نس

 ګواښنه په دې کې نغښتې ده، چې دغه ماده )جالتین( په څه ډول او له څه شي تر السه کېږي. 

سلنه یې په امریکا او  ۰۱یلیونه ټنه جالتین په صنعتي توګه تولېدېږي، چې م ۲۱۱ه نړیواله کچه په کال کې تر نن سبا پ

ېږي، چې زیاتره یې غیر اسالمي ملکونه دي، جوړفیصده یې په آسیایي ملکونو کې  ۳۱اروپا کې تولیدېږي او پاتې 

ي ملکونو لپاره مګر اسالمي ملکونه د خوراکي توکیو په جوړولو کې هرومرو جالتنین کاروي، چې جالتین د اروپای

 .مسلمان به پرې خبر هم نه ويغرنی ، خو لريهم ( شمېره E441/E442یوه ځانګړې )

، مګر د افغان کش پودین، جیلي او کانسرو شویو مرباوو کې کارول کېږيپټاسو، شیرینیو )مارمیالد(،  پهجالتین 

نو په توکیو د سینګارتو شیرینیو په اړه معلومات نه لرم. پرته له خوږو پټاسو جالتین

کې هم په پرېمانه پیمانه کارول کېږي. د جالتین اړینه دنده )مېکوپ، لبسیرین، رېمل ...( 

ا ییعنې سرېښناک  و یا نورو شرینیبابو ګاټه کول دي،په خوراکي توکیو کې د پودین، جیلي ا

په جوړولو کې )شراب( خاصیت لري. جالتین همدا ډول د بیر )آب جو( او واین نښلونکی 

ار اخیستل د روڼوالي لپاره هم له جالتینه ک م خپل صنعتي ارزښت لري، ځکه د واینه

 کېږي.

او په څه ډول  ولې ما دغه ماده د دغه لیکنې اړینه موضوع وګڼله، نو را به شم دې ته چې جالتین له څه شي جوړېږي

. جالتین په صنعتي ملکونو کې د خنځیر له پوستکي او هډوکو یې صنعت کار کوي

( او پاتې برخه له نورو وژل ۳۴۷) او هډوکو (، د غویو او غواګانو له څرمنې٪۱۷)

شویو ځناورو تر السه کېږي، ځکه ما ته هم د جالتین په اړه دغه معلومات اړین 

  .، چې ستاسو سره یې شریک کړموبرېښېدل

نو د خنځیر غوښه، غوړ او داسې نور انساج په اسالم، یهودیت او یو شمېر نورو دینو

کې حرام دي، مګر ستونزه د مسلمانانو ده، ځکه مسلمان تجاران چې افغانستان او داسې 

نورو ملکونو ته د جالتین پوډر واردوي، آیا دوی په دې پوهېږي، چې څه شی اخلي او 

، «ضرورت بود روا بود!»پر چا یې پلوري! او یا دا چې لکه په ټولو کارونو کې وایي 

، دیني او مذهبي مسؤلیته نه خالصويټولنیز، روغتیایي، ه مګر دغه دریځ یو تجار ل

 !، چې ناپوهي پوړنی له دغه پېښې لرې شينغوته کېږي اړینهپه دغه لیکنه کې دغه پېښې ته یوه نو ځکه 

ما په ډېرو ځایونو کې یهودان لیدلي، چې د خنځیر له خوړو یې ډډه کړې او په هغه تبۍ چې د خنځیر غوښه پخه شوي 

 خوري! مګر ډېر مسلمانان په مکدونالد، چیپبرګر یې نه ډډه ترې کوي اویا نوره پرې پخه شوې وي، نو دوی وي او ب

خوري، چې په منځ کې او هوټلونو کې صنعتي یا فابریکوي همبرګر، هاټ ډاګ او ساسچ او داسې نورو سنېکبارونو 



 

 

 4تر ۲ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

وکړې، نو وایي، که دوکاندار حالل پرې لیکلي  به یې څه وي، نو یو هللا پرې خبر دی، مګر مسلمان ته چې دغه خبره

 وي، نور نو زما مسؤلیت نه دی، عجیبه فکرونه او عجیبه هم ذهنیتونه!

، (vegetarian) ان هم نه خوري، خو ویجیتریانیهود او یو شمېر هندوانو او سېکانو، ځیر غوښه پرته له مسلمانانود خن

حیواناتو یوازې شودې، پنېر، مستې او یا هګۍ خوري، نو د جالتین او د  یې خوراک دیچې نباتي توکي یا سبزیجات 

بیا بله ډله ده، چې د ځناورو هېڅ ډول تولیدي شی نه  (veganist)له ګواښ سره لږ مخامخ کېږي، مګر وېګانیستان 

خوري، دوی حتی شودې، پنېر او مستې هم نه خوري. د دوی خوراک یوازې سبزیجات او میوه جات دي، ځکه نو 

، ځکه د جالتین بدیل چې له سمندري بوټیو او یا هم میوه جاتو تر السه دغه خلک د جیالتین له خوړولو هم ډډه کوي

 . کېږي، د خوراکي توکي په توګه کاروي

نو وا به یې اخلې په څه! ځکه دغه بدیل تر  نه پېژنې په خوراکي توکیو کې د جالتین بدیل هم شته، مګر چې ویې

په نامه  (Agar-Agar)اَګار -( او اَګارPectin. دغه مواد د پیکتین )دی ستونزمن هم یې تولیدګران دی او هم جالتینه 

تر له پوټوکي او نښلېدلو پردو ه جاتو نټرو، زردآلو او نورو میود مالټو، س( شمېره لري E440یادېږي. پکتین چې د )

چې بیا هم صنعت نه شته، ځکه لویدیز ټولنو ته ګران ، چېرې مېوې ديد ګرمو سیمو  السه کېږي، خو دغه میوې بیا

او نڅېدونکی جیلي  ، خواږه مارمېالدغواړي خوندور پودین خو، چې پکتین تولید کړي، مګر مسلمانان تمامېږي

 . وخوري

کې په ( شمېره لري او د سمندرونو له سروبوټیو بېلېږي او زیاتره په شریالنکا E406اَګار دی، چې د )-دویم بدیل اَګار

ډېر کم دی، ځکه ټولو ته نه رسېږي او شریالنکا هم د نړیوال روغتیایي  دصنعتي توګه تولیدېږي. د دغه مادې تولی

صنعت لپاره دغه دروند صنعت رامنځ ته کړی، ځکه په موډرنه میکروبیولوژي کې له دغه مادې د میکروبونو د کلچر 

 لپاره ګټه اخیستل کېږي.  

( شمېره لري او زیاتره لکه د E414ولې نوم هم لکه نښلونکې ماده یا سرېښ یادېږي، چې د )پرته له دې د عربي ژا

عربي پاڼو سرېښ او یا هم د فلم جوړلو په تخنیک کې کارول کېږي. دغه ماده د 

( له شیرې څخه تر السه کېږي، چې دغه ماده Acacia Arabicaعکاسي په نامه ونې )

، خو په خوړو کې نه عربو لکه سرېښ کارولهکاله مخکې په مصر کې  ۰۱۱۱لیا 

 . کارول کېږي

ملو په رنه د دید جالتین ډنډوره یوازې په خوراکي موادو کې نه ختمېږي. له جالت

جوړولو کې هم په پرېمانه توګه کار اخیستل کېږي. د تابلیتونو او کپسولونو پوښ هم 

له مرۍ او معدې ښوی تېر شي، چې د معدې د درمل له جالتینه جوړېږي، ځکه چې 

په درمل او بیا په کولمو کې  ؛اغېز کم نه شيیې تېزاب )حصارې( د اغېز په ترڅ کې درمل له منځه الړ نه شي او یا 

آساني وشړېږي، چې بیا درمل خپل اغېز په کولمو کې پرېږدي او یا هم د کولمو له الرې وینې ته وزبېښل شي، ځکه 

 .ورکول کېږيد ژغورنې لپاره دغه دجالتین پوښ نو د درمل 

په دغه لیکنه کې د خوراکي صنعت ځینو داسې اړخونو ته نغوته وشوه، چې په اړه یې پوهېدل اړین برېښیدل. د دغو 

توکیو او یا صنعتي خوراکي موادو کارول زموږ روغتیا ته په نېغه کوم ضرر نه رسوي، مګر موږ د دې مسؤلیت 

کي توکیو په اړوند خپله ټولنه خوداکتفا کړو، نو بیا له پوهنیزې لړۍ سره سم خپل پاک او حالل لرو، چې د خورا

 خوراکي مواد تولیدولی شو، چې له یادشویو ګوښونو خپله ټولنه او خلک وژغورو.
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 پایله

له یې وان او یا خپل پیردي په ګڼشمېر ادیانو کې د خنځیر د غوښې، غوړیو او نورو توکیو خوړل حرام ګڼل شوي 

. په ننني صنعت کې داسې توکي او یا دی خوړلو منعه کړي دي. موږ مسلمانانو ته هم خنځیر یو حرام ځناور یاد شوی

لو ځناورو تر السه کېږي، چې ډېر خلک یې په اړه معلومات نه لري. تاسو ته سپارښت کېږي، چې کله ېمواد له بېالب

موادو څخه ډډه  وغه لهمعلومات ولولی او یې ( په برخه کې ingredientsخوراکي توکي اخلی نو د جوړښتپاڼې )

له بل پلوه دغه معلومات مسلمان تجارانو ته نغوته کوي، چې د  .(E441/E442) پکې ګډ شوي وي وکړی، چې جالتین

ته ځیر شي او اسالمي عالمان باید په دې برخه کې رغنده فتوا صادره  اندېښنېدولو کې دغه ارخوراکي توکیو په و

  کړي، چې د اسالمي نړۍ اُمت څه وکړي!

 په درنښت

 


