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 ي، که طالبان په مکه کې د دیني عالمانو فتوا رد کړ
 

 څه باید ورسره وشي؟
 
 

اوونۍ  روانه د سولې عالي شورا وایي، په سعودي عربستان کې د افغان جګړې په اړه د نړۍ د دینې عالمانو ناسته
جوړېږي. د سولې شورا هیله مندي ښي چې د سعودي عربستان په ناسته کې د طالبانو استازي هم ګډون وکړي څو 

له دیني عالمانو سره د جګړې د دوام په اړه خپل لیدلوری شریک کړي. په دغه ناسته کې  د اسالمي نړۍ
دیني عالمان او مفتیان ګډون کوي چې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د اسالم  ۱۵۰ هېوادونو شااوخوا ۳۳ له

کړي. دا په داسې حال کې ده چې له نظره بحث وکړي او ممکن د افغانستان روانه جګړه ناروا او غیرشرعي اعالن 
 .طالبانو یو وار بیا ویلي له افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي

دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان جګړې په اړه فتوا ورکول کیږي او د افغانستان جګړه د قرآن له حکمونو سره 
عو د اسالم له مخې د افغانستان جګړه حرامه په خالف او حرامه بولي، بلکې له دې وړاندې هم بېالبېلو دیني مراج

 بللې ده.
نېټه په اندونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او اندنیزیا دیني عالمانو د افغانستان د  ۲۱ د روان کال د غویې میاشتې په

فغانستان کې په ا  جګړې په اړه فتوا ورکړه او جګړه یې ناروا وبلله. بیا په کابل کې څه کم درې زره دیني عالمانو
ځانمرګي بریدونه او په دغه هېواد کې روانه جګړه نارواه وبلله. ورپسې د حرمین شریفین امامانو هم د جمعې په 
خطبو کې د افغانستان جګړه ناروا وبلله؛ خو جالبه دا ده چې طالب جګړه مارو دغه ټولې فتواوې رد کړي، غندلي 

 ټول دیني عالمان په ناحقه او یواځې خپل ځانونه په حقه بللي دي. او د امریکا په فرمایش یې بللې دي. طالبانو
اوس پوښتنه دا ده چې که طالبانو یو ځل بیا دوه پښې په یوه موزه کې ننویستلې او په مکه مکرمه او جده کې 

 دیني عالمانو فتوا بیا هم د افغانستان په اړه رد کړي نو باید څه ورسره وشي؟ ۱۵۰ هیوادونو څخه د ۳۳ د
د قرآن د حکمونو له مخې د دوه مسلمانانو تر منځ له سولې سره مخالفت ته بغاوت ویل کیږی. دلته باید روښانه شي 

 چې باغي چا ته ویل کیږي.
ي امام د اطاعت نه ځان وباسي او سرغړونه یې د فقهاء په اصطالح کې باغي هغه چا ته ویل کیږي ، چې د شرع

کې وایې، د باغي پیژندل اړین دي، نو باغي « تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق»وکړي. عالمه زیلعي رحمه هللا په 
هغه چا ته ویل کیږي چې پر مشروع امام باندي خروج وکړي، هغه داسي چې مسلمانان یو امام مقرر کړي او پر 

اشي، بیا یوه ډله د دې امام د اطاعت نه ځان وباسي او سرغړونه یې وکړي. همدارنګه د فقهي حنفي هغه یې اتفاق ر
 مشهور علماء هم په دې نظر دي، چې باغي هغه چا ته ویل کیږي چې د شرعي امام د اطاعت نه ځان وباسي.

یږي. ځکه دوی د زرګونو دلته دی چې طالب وسله وال د اسالمي اصولو له مخې د باغیانو په جمع کې شمېرل ک
دیني عالمانو چې د قرآن د حکمونو له مخې یې د افغانستان جګړه ناروا بللې ده؛ مخالفت او سرغړونه کړې ده. په 
زرګونو دیني عالمانو په وار وار ویلي چې بې ګناه د مسلمان وژنه د قران د آیتونو له مخې حرامه او څوک چې په 

په نښه کوي د اسالم له دایرې وتلي دي؛ خو طالب اورپکو ټول دیني عالمان درباري  افغانستان کې بې ګناه افغانان
یاد کړي او فتوا یې ورته د امریکا د خوښې او فرمایش فتوا یاده کړې ده. طالب وسله والو په ښکاره د اسالمي 

 عالمانو له اطاعت څخه سرغړونه کړې او په همدې ترتیب باغیان بلل کیږي.
 

 :د باغي سزاپه اسالم کې 
 

آیت شریف کې د محارب او باغي  ۹ آیت شریف او د حجرات سوره په ۳۳ آسماني کتاب قرآنکریم د مائده سوره په
په اړه حکمونه صادر کړي دي. یعنې محاربه له حرب اخیستل شوی چې د جنګ او د مال د چور په مانا دی او 
باغي بیا له حده تجاوز ته ویل کیږي. یعنې باغي د فقهاء په اصطالح کې هغه چا ته ویل کیږي، چې د شرعي امام د 
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یې وکړي. د اسالمي اصولو له مخې کله چې محارب ونیول شي؛ نو توبه یې له اطاعت نه ځان وباسي او سرغړونه 
دستګیرۍ وروسته نه قبلیږي، خو د باغي لپاره بیا د توبې فرصت شته. که یو باغي توبه اوباسي او په خپلو کارونو 

 پښیمانتیا څرګنده کړي نو توبه یې د هیواد د حاکم لخوا د قبلېدو وړ ده.
و کې د محارب لپاره سزا حدود ټاکل شوي دي خو د باغي لپاره سزا ورسره جنګېدل ټاکل شوي دي. په اسالمي قوانین

پس اوس چې د اسالم د قوانینو له مخې ثابته شوه چې طالبان باغیان دي او د اسالمي عالمانو له اوامرو یې سرغړونه 
باید د اسالمي قوانینو له مخې ورسره جنګ  کړې ده، که چیري بیا هم د اسالمي عالمانو د سولې غوښتنه ونه مني نو

 وشي او تر هغې وځپل شي چې یا سولې ته غاړه کیږدي او یا هم له منځه والړ شي.
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