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 ۵۰/۵۰/2۵1۲             یدریح نیحس
 

 جنگ فتوا دادند انیبه پا نیعالم د 2۵۵۵از  شتریب
 

 
 

 یفتوا جرگه،هیلو مهٔ یجوزا( با تجمع در خ 1۱از سراسر کشور روز دوشنبه ) نیهزار تن از عالمان د 2 حدود
 ینیو نصوص د عتیاز نظر شر یجنگ جار»گفتند که  نیجنگ در کشور را صادر کردند. عالمان د بودن زیناجا

 «ندارد. ینید صبغهٔ  گونه چیناروا است و ه
 

 لیدل چیو ناروا است و ه زیافغانستان ناجا یآمده که جنگ جار ثیقرآن و احاد اتیاز آ یشمار انیفتوا با ب نیا در
 ندارد. یشرع

 

در تاالر « حاالت موجود در کشور رامونیکرام پ یمجلس علما»نام  ریجوزا( ز 1۱نشست روز دوشنبه ) نیا
از سراسر کشور و از مذاهب مختلف اشتراک کرده  نینشست، عالمان د نیبرگزار شد. در ا در کابل جرگههیلو

 رو شد. روبه یکه با انفجار انتحار یبودند؛ نشست
 

قتل  الشأنمیقرآن عظ»گفت:  خواند،یصادر شده را م یعلما که فتوا یسرتاسر یعضو شورا ،یمحسن خدابخش
. میدهیجنگ در افغانستان فتوا م ترعیخوانده است، ما به توقف هرچه سر یمؤمن را گناه بزرگ و نابخشودن

 .«جنگندیاست که در مقابل دولت م یدراز یها که مدت یکسان یخطاب ما هم به دولت است و هم برا
 

را صادر و از حکومت افغانستان و  شانیاول فتوا سینوشیدر افغانستان پ یجار تیدر مورد جنگ و وضع علما
 وه طالبان خواستند که رودررو با هم مذاکره کنند.گر

 

 افغانستان آمده:  یفتوا در مورد جنگ جار نینخست ا مادهٔ  در
درصد مردم آن  ۹۹افغانستان که  یاسالم یمسلحانه و انجام سائر اعمال تحت نام جهاد در مقابل جمهور یمبارزه»

. دندار یجواز شرع گونه چیه باشد، یم یاسالم شتریمه بدر سطح منطقه از ه زیآن ن یمسلمان است و قانون اساس
 «دولت اسالم )حاکم مسلمان( است. تیحکم جهاد تنها صالح ینیبر اساس نصوص د
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خود را  یها جهان اسالم فتوا ینیعالمان د یو انفجار یدر مورد حمالت انتحار»فتوا آمده است:  نیمتن ا در
ها، با آنان  فتوا نیا دیئاند، ما هم با تأ حرام شمرده ینیو نصوص د یشرع لیعمل را بر اساس دال نیصادر و ا

 چیاست، کشتن نفس در اسالم حرام است. ه مدر اسالم حرا یکه حمالت انتحار میئگویم تیملحق شده و به قاطع
 «خودش هم باشد. یگرا ندارد، حتا اگر زنده یگرید یانسان یگگرفتن زنده تیحق و صالح یانسان

 

ا اشاره ب نیها استند. عالمان دافغان شتریجنگ ب نیا انی. قربانسوزدیسال است که افغانستان در آتش جنگ م ها ده
 دهیبار خود رسجنگ در کشور به حالت خون ر،یسال اخ 1۰نشست خاطرنشان کردند که در  نیمسئله در ا نیبه هم

 .شود یمراعات نم ینید یها نوع ارزش چیو در آن ه
 

 یبه صورت آشکار از اوامر خداوند نافرمان وندد،یپ یکه به صلح نم یآمده، هر کس یاماده ۷ یفتوا نیا در
 .کنندیم
 

البات مط یبه تمام یابیدست یاست که برا یراه گانهی میاند که مذاکرات مستق به گروه طالبان گفته ینید یعلما
 جنگ وجود دارد. یها طرف
هر روز از هر دو »دانستند و گفتند:  «گانگانهیب یو از سو یلیتحم»را در افغانستان  یجنگ جار ینید عالمان

و صدها  گردندیم میتیو فرزندان  فرزندیمادران ب شوند،یسال کشته مها طفل، جوان و بزرگ دهجانب جنگ، 
 «که کشور را ترک کنند. شوند یمجبور م گریجوان د

 

 یاهمسئول و کاربران شبکه یها اداره ،یو مدن یاسیس یها از حکومت و حرکت دیفتوا به تأک نیا گریبخش د در
را حفظ کرده و  شیخو یگپارچهکیوحدت و  یفعل یها یرفت از دشوار رونیب یخواسته شده که برا یاجتماع

 «نشوند. گانگانهیب سیشکار دسا»
 

ت. فتوا مربوط به دولت اس نیاز ا یگفت بخشنشست  نیعلما در ا یشورا گریعضو د غ،یبل الله تیهم عنا ییسو از
 توجه کند. کند،یجنگ کمک م که به ادامهٔ  یبه موارد دیدولت با یو به گفتهٔ 

 

و  میرا کنار بگذار یخارج یها نشست …میستین یدر افغانستان راض یخارج کیاز ما به بودن  یکی»گفت:  او
 به شورش یمتک زیرا ن یخارج یها یرویعلما حضور ن نیا.« میو مشکل خود را حل کن مینیبنش امبریدر شهر پ

 مسلح مخالف، صلح کنند. یها گروهممکن خواهد شد که  یمسلح خوانده افزودند که خروج آنان زمان یها گروه
 

و  فتوا اعالم کنند نیرا از ا شان تیخواسته شده که حما زین یاسالم یکشورها ریافغانستان از سا یعلما یفتوا در
با  یالماس یافغانستان و کشورها ینشست علما نیچند زین نیاز ا شیکنند. پ یجنگ افغانستان همکار انیپا یبرا

 ها ونشست نیاما مخالفان مسلح تاکنون به ا شده،موضوع جنگ افغانستان در داخل و خارج افغانستان برگزار 
 اند. صلح حکومت پاسخ نداده یدرخواست برا

 

شدن بودند، انفجار  رونیدر حال ب جرگههیلو مهٔ یاز خ ینیکه علمان د ینشست و زمان نیا انیحال، پس از پا نیا با
شدند.  یزخم گرینفر د 1۹افغانستان کشته و  ینفر از علما ۲انفجار،  نیمحل رخ داد. در ا نیدر درب ا یانتحار

 است. افغانستان بوده یو هدف آن نشست علما هبود ادهیپ یانتحار کنندهٔ کابل گفته که حمله سیپول
 

 یکه کدام گروه به نشست شورا ستیحمله رد کرده است. هنوز مشخص ن نیداشتن افرادشان را در ادست طالبان
 افغانستان حمله کرده است. یعلما

 
 یاناپ
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