د افغانستان اسالمي امارت

رسمي جریده

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

بسم

میحرلا نمحرلا هللا

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

پیغام امیرالمؤمنین در مورد جلوګیري از کشت تریاک

پیغام امیرالمؤمنین در مورد جلوګیري از کشت تریاک
شماره)۹۷( :
تاریخ۱۲۴۱/۵/۱۲ :
به ولسواالن محترم والیات !
السالم علیکم و رحمت هللا و برکاته !
اګر چه در مورد منع زرع تریاک از طریك رادیو اعالنات مکرر صورت ګرفته است و تمام مردم اطالع دارند ولی
اکنون که موسم کشت تریاک است ،شما باید هر چه زود تر در منطمه مربوطه خویش فعالیت را آغاز نمائید ،شخصا ً
به هر منطمه و لریه بروید معلومات نمائید ،اګر کسی نافرمانی نموده بود ،تریاک زرع کرده بود ،تا زمانی او را
حبس نمائید که تریاک را بکنند (محو نمایند) اګر باالثر حبس آنرا محو نکردند ،شما با تراکتور یا بوسیله دیګر آنرا
چپه کنید ،مصرف آنرا از نزد او بګیرید ،این فعالیت باید تا زمان ختم موسم کشت تریاک جریان داشته باشد ،تعمیب و
معلومات این کار از طرف ما دوام دارد ،اګر در هر ولسوالی یا والیت کشت تریاک وجود داشت (بالی مانده بود)
مسؤلیت آن بدوش مسؤل آن محل است در آنصورت حك شکایت را ندارد.
بغرض تطبیك امر (حکم) فوق ،مردم را جمع آوری نمائید ،در محالت مختلف جلسه نمائید ،از جانب ما نیز این پیغام
را برسانید که ما کشت تریاک را بخاطر رسمیت خویش و یا به حرف و کمک خارجیان منع نکرده ایم ،نه بما کمکی
صورت ګرفته است و نه به حرف و سخن ما کسی به ما کمک میکند ،خاص الخاص به نیت اصالح ملت مسلمان
افغانستان آنرا منع نموده ایم ،مردم کمتر از آن نفع میبرند و بیشتر مردم را لرضدار و مبتالء به نشه کرده است و سال
بسال معتادین آن بیشتر می شود ،ولتیکه تمام خورد ساالن شان به نشه عادت کنند آنګاه ارمان (افسوس) خواهند نمود.
شما ببینید ،والیاتیکه تریاک زرع نمی کنند ،مساکین دارند ولی چنان لرضداران ،معتادین (نشه یان) ندارند مانند
والیاتیکه تریاک دارند ،اګر بصورت دلیك متوجه شوند ،اضرار آن نسبت به منافع آن بسیار زیاد است ،در مورد
جواز و یا عدم جواز آن معلومات ننماید.
امر ممانعت آن بخاطر مصلحت است عملی نمودن آن بر همه واجب است مخالفت آن جواز ندارد ،باید کسی نافرمانی
نکند.
ضمانت رزق را نه خود کسی کرده میتواند و نه ما میکنیم ،زرق تنها و تنها از جانب خداوند (ج) داده میشود .سبب
آن تنها تریاک نیست ،سبب های دیګر نیز دارد ،از رب العزت تمنا داریم که چاره
ګرداند.

والسالم
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رزق را از طریك دیګری میسر

