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۲۵/۱۲/۲۰۲۱                              فضل احمد أفغان  ریانجن

                                           
 
 

 .فی رفتن طالبان از تعر طفره
 

 . تی شرع -۱
 

 دولت همه شمول.  -۲
 

 . یمل  رقی ب -۳
 

 زنان.    حقوق -۴
 

 علما.  فیتعر -۵
 
 

و ابهام قرار داده لهذا    یرا در سردرگم  یالملل   نیب  یافغان ، دولتها و سازمانها  فیموضوع فوق است که ملت شر  پنج
دانشمندان گرانقدر،  ات یرا معطوف و با احترام نظر زینوشته مختصر خود توجه هموطنان عز نیدر ا دمیمن الزم د

بدون حب و    یجهان امروز  یشرفتهایاسالم و پ  نین مبید  یرا جلب و خواهشمندم در روشن  یو اجتماع  ینیعلوم د
طالبان   یآگاه و برا  تها یاز واقع  انیاندازند تا ملت مظلوم افغان و جهان  یبغض در هر پنج موضوع فوق الذکر روشن

 درس باشد. زین
 

 است،  لیمن از موضوعات فوق قرار ذ دیو د ضیعرا
 
 - :تیشرع فیتعر- -۱
 

طالبان چه است ؟    تی شرع  فیکه تعر  دانمیاما نم  باشدیم  یموثق محمد  تیو احاد  یقرآن   اتیعبارت از هدا  تیشرع
 تیاز شرع  یواقع  فیو هر موضوع را به کلمه گنگ بدون تعر   ندی کشایم  تیطالبان لب در هر موضوع از شرع  یوقت

نه   یعنیمانند    یلهذا ال جواب م  شودیم  دایشنونده پ   ماز زبان طالبان لرزه به اندا  تیکلمه شرع  دنیبا شن   دهندیارتباط م
 تان چه است.  تیکه مطلب شما از شرع توانندیآنها سوال م هایما و نه خارج یافغانها

 
پاکستان،    یجمهور  ا،یزیمال  یجمهور  ا، یزیاندون  ی، قطر ،جمهور  یامارت عرب  ،یعربستان سعود  دانمیحد که من م   تا

اند که    یاسالم  یکشورها  یادیو تعداد ز  شیبنگلد  یر مصر، جمهو  یجمهور  ه،یترک  ی، جمهور  رانیا  یجمهور
 ث یز اند و با در نظر داشت ان از قرآن و احادیمنشور ملل متحد ن  قیسازمان ملل متحد را داشته و پابند تطب  تیعضو

 اند. یو اکثر شان جمهور کنندیم  یرویپ زین
 

که   تواندیگفته م  ای؟ آ  باشندی نم  ایمتذکره مسلمان اند و    یکشورها  ایکه به باور طالبان آ  شودیم  دایسوال پ  نجایا  در
  ینظام اسالم  زیپاکستان ن  یو نظام جمهور  ستیسال گهواره شان بود کشور مسلمان ن  ستیمدت ب  یپاکستان که برا

 ه یمختلف به سو  ین از کشورهامصر، که هزاران دانشمندا  یجمهور  ایآ  ل؟همچنانیبه کدام دل  ستی؟ و اگر ن  ستین
 شیو همچنان دولت قطر که ب  ستندیمسلمان ن  شوندیزن و مرد از پوهنتون جامع االضهر فارغ م  یو داکتر  یماستر
به چه   ستندیو اگر ن  ستندیمسلمان ن   ایشان است آ  کینزد   تیاز دوست نها   زیسال مهماندار شان بود و فعال ن  نیازچند  

 طالبان چه است؟  لیو دل لیدل
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پرسشنامه را با    نیاست که ا  یذکر مطالب فوق خواهش من از خواهران و برادران افغانما مخصوصا منابع خبر  با

 ن یاز دانشمند علوم د  ستمین  نیو همچنان چون من عالم د  ندی را جلب نما  یتوجه منابع خارج  زیطالبان مطرح و ن
عالمانه خود توجه دانشمندان    اتیانداخته و با نظر  یندانش که دارند روش خواهشمندم که به سواالت مطرح من با علم و  

 .ندیافغان را جلب فرما  ریافغان و غ
 

 ۲-دولت همه شمول  فی.تعر
 

 شنوم. یو طالبان م یهموطنان را از منابع خبر لیمختلف ذ یفهایتعر من
 

 کیزنها درجمع تحر  تیاشخاص بدون موجود  یو ادارات دولت  یاست که چون در رهبر  نیطالبان ا  فیتعر  -الف
 وجود دارد لهذا دولت شان همه شمول است. تیطالبان از تمام وال

 
و    توانستندی نم  یندگیخود نما  فیشان از قوم شر  کی  چ یاز اقوام مختلف که ه  ونیاسیبه اصطالح س   ایرهبران و    -ب

مختلف را داشتند در تالش اند که مجددا تحت نام    ازاتیو امت  سال گذشته مقامها  ستیدرادرات ومقامات مختلف ب
قوم خود و درمجموع ملت زانو بزنند و خون    یها  دهگر  یاقوام خود باال  یندگیدولت همه شمول که خود شان به نما

 چون قبل از طالبان را بسازند. یدولت خواهندیشان را بچوشند م
 
از دولت همه شمول با کلمات   یواقع  فیبشکل گنگ بدون تعر  زین  یخارج  یبه کمکها  ایخود جوش و    یگریعده د-ج
 یکه جوابگو زم یکان یو نشاندادن م فیرا بدون تعر دین یافغان شمول باشد ودرآن همه ملت خود را بب کهی بایز
 
 .ندی نما فیدولت همه شمول باشد و طرف قبول ملت افغان باشد تعر جادیا

 
همه اقوام،    یگان واقع  ندهینما   یعنی  نندیاستکه همه افغانها دران خود را بب  نیدولت همه شمول ا  کیمن    دهیعق  به

وه عض  ث یو بح  یموکراسید  یو تفاوت بصورت آزاد در فضا   ضیزبانها، مناطق، مذاهب اعم زن و مرد بدون تبع 
انتخاب و مصدر خدمت به ملت   یعلم و تقو  شتفعال سازمان ملل متحد و احترام به منشور ملل متحد بادر نظردا

 شوند.
 

  یریگ  یآن به اساس را  یجرگه که اعضا  هیلو  کی آن در    یو منظور  یقانون اساس  لیارزو تعد  نیا  دنیرس  یبرا
  کیبه شمول    یمل  یاسیسه حزب س  دیجد  یدر قانون اساس  یعنیاست    یامر ضرور  کیباشند    دهیآزاد انتخاب گرد

و روابط حسنه و    یمنافع مل  یمبناخود را که بر  یاسیس  ی حزب طالبان در نظر گرفته و هرسه حزب مرامنامه ها
  ی اسیس  یتهایمدت ششماه فعال  یراجستر برا    یو در مراجع قانون  بی احترام متقابل با همه دول باشد جهان باشد ترت

صورت    ن یکه در ا  ردیملل متحد صورت بگ   ندهیباراول به انتخابات آزاد تحت نظر نما  ی آغاز و بعدا براخود را  
 از ملت خواهد کرد. یندگیهمه شمول بوده و نما دیدولت جد

 
 .یمل  رقیب فیتعر -۳
 
 باشد یکشور بشکل آزاد و مستقل م  کی  سیتاس  خیمنبع تار  یعنیمنبع دارد    کیاست که آغاز ان    یسمبول مل  یمل  رقیب

استقالل م  ایو   قدرتهاباشدیحصول  افغانستان را جز    میمستق   ریاستعمارگر که بصورت غ  ی. متاسفانه  اند  خواسته 
  ی دهند چنانچه روسها در آغاز کودتا رییکشور را تغ  یخیکه مبدا و اساس تار باشندیمستعمره خود سازند در تالش م 

افغانستان را از هفت ثور آغاز و ملت افغان  خیرا سرخ رنگ با نشان ستاره ساختند تا تار افغانستان رق یهفت ثور ب
  یشورو  ریکه بعدا با مخالفت ملت مواجه و بعد از تجاوز اتحاد جماه  ندیخود را فراموش نما  ی قبل  یخیافتخارات تار

در زمان    سهایقالل افغانستان از انگلان است  ی، سرخ و سبز که مبدا  اهیبه رنگ س  رقیدر زمان ببرک کارمل مجددا ب
پاکستان قرار داشتند و دوره اول    یکه در غالم  نیهمچنان در دوره به اصطالح مجاهد  د،یگرد  لیشاه امان هللا بود تبد

 ی رقهایپاکستان ب یعنیبادارا نشان   تیطالبان طبق هدا
 

، سرخ و سبز که    اهیس  یمل  رقیم ب۲۰۰۱برافراشتند سپس بعد از سقوط طالبان در    یمل  رقیب  ثیخود را بح  یحزب
پاکستان و   یبانی و پشت  ی. حال که طالبان مجددا به همکاردیگرد  لیبود تبد  سیآن استقالل افغانستان از انگل  یمبدا

 یداده و آزاد  رییاست تغ   سی انگل  وغیاز    یرا که ازاد  نستانافغا  یازاد  یمبدا  خواهمیبادارانشان قدرت را گرفته اند م
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صوبه و   کی  ثیبح  دیسف  د یجد  رقیم باشد ساخته و افغانستان را با ب۱۹۴۷  یعنیپاکستان    ی افغانستان را بعد از ازاد
 کشور آزاد و مستقل. کینه  ندینما  لیپنجم خود تبد التیا ای

 
  ی ابدال  یامپراطور  سی افغانستان که تاس  سی تاس  یاز مبنا  ایافغانستان    رقیاست که رنگ ب  نیمن ا  شنهادیو پ  عرض

افغانستان شناخته   یمل  رقیب   ثیو بح  لیو سبز بود باشد تبد  دیم سبز، سف۱۸۴۸  ی ان ال  رقیم بود و رنگ ب۱۷۴۷در  
 شود.

 
 ت ی رسم دیبا باشدی در زمان شاه امان هللا م سهایافغانستان از سلط انگل یان ازاد یسرخ و سبز که مبدا اه،یرنگ س  ای
 حزب خود حفظ استفاده کنند.  رقیب ثیبح ندهیخود را در آ دیسف رقیکند و طالبان ب دایپ

 
 -حقوق زنان: -۴
 
  ی زندگ  یحق مساو  زیجامعه ما است آنها ن  کریکه زن نصف پ  دارمیخود مجددا عرضم  ی قبل  ینوشته ها  بیتعق  به

  ی اسیس  ،ی، اقتصاد  یزنان درامور اجتماع   یریو انکشاف کشور بدون سهمگ  شرفتیچون مردان را دارند و سرعت پ
را که کشور در    یزنان انکشاف  راکدرعدم اشت  یعنی  سازدیم  یکشور را بط  شرفتیسرعت پ  ستین  یعمل  یو دفاع

 یبختخوش  یرو  چگاهیه  لهایفرد که عبارت از مرد باشد فام  کی  دیبه دوسال خواهد کرد همچنان با عا  کندیسال م  کی
من  شنهادیزنان در جامعه شوند پ تهایو فعال لیمانع تحص توانندی نم  عتیطالبان تنها با کلمات گنگ شر دیرا نخواهند د

طالبان لطف نموده سه نفرازعالمان با دانش خود را    یطالبان در تمام امور دولتدار   تی شرع  ریتفس  یاست که برا  نیا
 دارند  یماستر ایدوکتورا و  ینیدرعلوم د ع یوس ینیافغانما که با جهان ب ین یعالم د تیکه با سه شخص نیتع
 
را در   یطالبان  تیبه شمول پاکستان باشند شرع ایزی، قطر، اندون  یازعربستان سعود  نینفر عالم د  کی کیشمول    به

 نده یآ  یرا برا  یان رهنمود روشن  یقرارداده درروشن  قیمورد مداقه عم  یمحمد  ثیو احاد  یقرآن  اتیاهد  یروشن
 افغانستان سازند.

 
 -علما : فیتعر -۵
 

و    نسیعلوم سا  ،ینیمطلب از دانشمندان علوم د  میکنیما از علما صحبت م  یعرض نمود که وقت  دیمورد علما با  در
 ی از علما  یگرید  یری اما متاسفانه طالبان و تعداد کث   باشند ی م  یو نظام  یاقتصاد  ،یاجتماع  ،یاسیعلوم س  ،یتکنالوج

خود شان نه   فیبه تعر  یشرع  یعنی  ینیدر علوم د  هک  ی، کلمات چون علوم و علما را منحصرتنها به علما  ینید
 ف یاز جواب دادن به تعر هان یا ندینما   یم فیباشد تعر یموثق محمد  ثیو احاد یقرآن اتیکه عبارت از هدا تیشرع
 نکهیا  ی مردم طفره رفته ملت و جهان را در گروگان خود گرفته اند لهذا برا  بیفر  یو علما برا  تیشرع  یو اقع

فوق الذکر هرچه زودتردعوت تا در مورد   دهیورز  یی علما  دیشود با    میطالبان تفه   یموضوعات فوق روشن و برا
خود    تیو طبق هدا  ری کشوردا  ینید  ی علما  یسرتاسر  یبه اصطالح شورا   نکهینه ا  ندیموضوعات فوق ابراز نظر نما

ملت مظلوم   یآن را باال  واهدهرچه بخ  یجعل  قهیاحکام صادر و با بدست آوردن وث  عتیطالبان در مورد احکام شر
دانشمند ما که در داخل و    یا خواهش من از همه خواهران و برادران افغانم مخصوصآ علمالهذ  ندینما  قیافغان تطب

 یغرا  تیبه شرع  تی شده طالبان مغار   زیتجو  یعلما  یشورا  صلهیخارج کشور اند خواهشمندم که در صورتکه ف
شان اجازه    یبرا  دیاو نه ب  ندیو قاطعانه اظهار مخالفت نما   یباشد جد  تحدو منشور سازمان ملل م  یو محمد  یقران

 . کنند یداده شود که به اسالم و سر نوشت ملت مظلوم افغانستان باز
 

 عرض حرمت با
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