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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

  
  

 ۲۰/۲۰/۰۲1۲          ییدره فرهاد 
 

 !ینید تیو مشروع یرو اهیس شانیاند کیتار
 

 و گفتمان یعلم یفضا جادیا یرو یو جهان کنون دیایم کاریها به اساس منطق و تفکر رو دهیحال حاضر همه پد در
 تیوضع نیدر چن گذارند،یرا م یعمل یام هاگ یو برخورد انسان زیمسالمت آم یزندگ ی، بحث و رودیتاک یهمگان
از وحشت و خشونت در حرکت اند و تالش  یعار طیشرا یبه سو یافراط تیگزار از وضع یبرمبنا یبشر جامعه  

 تیمقابله و در وضع برندیم ینابود یبشر را به سو یزندگ روسیو ثیمنفور که منح یها دهیتا پد ردیگیصورت م
 .ندیحذف نما یآنها را از کره خاک یحساس کنون

 تینام نهاد گروه طالبان در وال یاواخر بعد از کشته شدن مال عبدالسالم وال نیدارند در ا یکه هموطنان ما آگاه یقسم
 یتیامن یروهایمشترک ن یو مساع یخارج یقوت ها ییهوا اتیعلم جهیوان در نتحوت سال ر 8 خیکندوز به تار

و  دهیکندوز به نشر رسان تیباشندگان وال انیو م یعاجتما یرسانه ها یرا در ورا یا هیکشور، گروه طالبان اعالم
 ایگو یو و باشد،یمن و مجاهد کشور و فاتح جنگ کندوز ماز اشخاص مو   یکیکه نامبرده  نیبه ا وندیرا در پ یاعاد

 هموطن کی ثیپنداشته است در آن تذکر داده شده و ما را منح یم شیشخص مخلص بوده و شهادت را آرمان خو
توسط رهنمود  شیدادن خو تیو مشروع یافراط یگروه ها کیرک یعملکرد ها رامونیپ سطرچند  شتنوادار به نو

 .مقدس اسالم، نمود نید یها
اگون گون یمحسوب و جهان امروزه در بخش ها یدر عصر کنون یمعضالت اجتماع نیگتراز بزر یکی طیو تفر افراط
 تا عالمان و دانشمندان گرددیاحساس م طیشرا نیاست، در چن دهیگرد یعاد ریغ یفضا جادیسلسله رکود و ا کیدچار 

را به منظور حل مشکالت  زیمسالمت آم یتا راه ها ،باز را فراهم صحبتو  لیرا تشک یثر علمبخش اجتماعات مو   نیا
 .ندینما مختلف ابراز لیمرتبط به مسا موارددر  شیو موقف خو افتیدر 
 ریکشتن اطفال معصوم، زنان و سا دارد؟ یجا یاسالم یگاه گروه طالبان در کدام قسمت از عملکرد ها دیحاال د پس

ا ن اتیمفکران آنها در سقوط کندوز جناواضح و آشکار است که مال سالم و ه کند،یم هیرا چگونه توج یافراد ملک
قول من ریو اموال منقول و غ دندیخانه ها را به آتش کش اوز،کندز تج همشهریانناموس  یرا انجام دادند، باال یبخشودن

را محکوم و  طیاعتدال بوده و همواره افراط و تفر نیرا به سرقت بردند، اما اسالم که همواره د تیساکنان آن وال
نموده  انیب تیبشربردن تمام  نیرا معادل از ب گناهیانسان ب کیقتل  ،از عامل رفاه جامعه پنداشته یکیرا  یرو انهیم

 .است
اذهان  ریرا در قسمت تنو شیخو یاساس فهیکشور وظ یها یو مفت ونیروحان زا یسفانه تعدادکه متا   است نیما ا باور

 دیاست که حضرت محمد "ص" همواره تاک یدر حال نی، اما ادهنبر شیبه پ ،یاجتماع یها یگذار استیعامه و س
ات در امور د،یدر تمام ادوار باش شیخو جامعه   یها یمند ازین یو پاسخگو دیئنما جادیباز را ا صحبت ینموده که فضا

 ."ع" اند ا  یانب نیوارث نیعالمان د رایز دینمائ ینقش مهم و سازنده را باز یاجتماع
استفاده نادرست نموده و با آموزش  ینیمقدسات د ونیبیاست که دشمنان همواره از تر نیمل اقابل تا   یاز بحث ها یکی

که  د،نشویم زمیرشد ترور سوق و سبب یاجتماع تامیکشور را به نا مال ش،یو پرورش عالمان دست پرور خو
 نیها دارند، اما آنچه مهم است ا دهیپد نیچن درنقش مهم  تیفرهنگ خشونت و افراط جیترو یسازمان ها نیشتریب

 .باشدیما م سرحداتآن خارج از  یها شهینبوده و ر افغانستانسازمان ها و نهاد ها در 
 یهمواره توجه جد یریپذ گریفرهنگ همد جیدر قسمت تروکه است  نیا هموطن کی ثیخواست ما منح ریاخ در

و  ونیمسئوالنه افراط ریدارند تا در مقابل اظهارات غ فهیمرز و بوم وظ نیاز باشندگان ا کیهر رد،یصورت گ
 قیبوده تا حقا نیا نید یعلما یساسا فیاز وظا یکیهدفمند داشته باشند و همچنان  عکس العملهمفکران آنها از خود 

سالم و  اشخاص و افراد چون مال اتیو جنا ندینما جیترو یناب محمد عتیشر یرا بر مبنا ینیسالم د یود هامو رهن
 .ندیاران شان را محکوم نماباد
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