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  ،د جګړې پر خالف پرله پسې فتواوې
 

 د طالب د مشروعیت زوال
 

په افغانستان کې روانه جګړه له پیل سیاسي وه، سیاسي وه او ال هم سیاسي روانه ده. که څه هم دښمن او د لوبې 
اصلي طراحانو دغې جګړې ته مذهبي رنګ ورکړی دی او تر ډېره بریالي هم دي، خو په وروستیو کې د ولسمشر 

هیت یې ټولو افغانانو ته ښه روښانه شوی دی. غني په هڅو له دښمنه دغه وسیله اخیستل شوې او د جګړې اصلي ما
په تېر کې د افغانستان په جګړه کې له طالب سره د اسالم او مذهب خنجر په الس کې و او د مال فضلو او سمیع 
الحق فتوا یې په جیب کې وه او هر رنګه به چې ورته د بادار لخوا امر کېدلو په هماغه ډول به یې فتوا صادروله او 

 لم، د ښوونځي ښوونکی، د پوهنتون محصل او د اردو سرباز یې راته له تېغه تیر کړي دي.د دین عا
 

 د طالب حقیقت څه دی؟
 

په افغانستان کې د طالبي نظام له پیله د دغې ډلې رامنځته کوونکو هڅه کړې چې طالب په خلکو د یوې مذهبې مرجع 
له نومه په استفادې د پاکستان، ایران، مسکو او نورو هیوادونو اود اسالم د ټیکه دار په توګه ومني. طالب تل د اسالم 

ګټې خوندي کړي دي. که د مسالې بېخ ته ښکته شو معلومیږي چې طالب ډله د اسالم له نومه په استفادې د سیاسي 
یوولسمې موخو د ترالسه کولو لپاره ایجاد شوې ده. آن د مجاهدینو له خپلمنځي جنګونو وروسته او بیا د سپتمبر له 

پیښې راپدېخوا دغه ډله د لویو قدرتونو د سیاسي لوبو بازیچه او نانځکه ګرځول شوې ده. د همدې طالب سره د 
مبارزې په نوم دلته افغانستان ته څو دېرش هیوادونه راغلل. دلته یې وحشت وکړ او بیا همدې طالب نارې کړې چې 

 هلئ افغانستان اشغال شوی دی.

دوی په اصالح د اشغال لپاره یې زمینه برابره کړې ده. همدا طالب دی چې افغانستان یې د همدا طاللب دی چې د 
نړۍ د لویو قدرتونو د سیاسي لوبو میدان ګرځولی دی. همدا طالب دی چې دلته د بهرنیانو حضور لپاره یې پلمه 

یږي او له بلې خوا بیا د همدې جوړه کړې ده. له یوې خوا د همدې بهرنیانو لخوا مالتړ کیږي او جنګ لپاره مرش ک
بهرنیانو په مقابل کې د جهاد نغاره هم ډنګوي. همدا تېره ورځ هم د روسي د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا 
زخاروا ویلي چې د طالب اصلي مالتړې امریکا ده. پر امریکا د طالب د مالتړ له توره وړاندې په بروکسل امریکا 

طالب د مالتړ تورې پورې کړ او ترې یې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د رقابت پر بیا په روسیې او ایران د 
 ځای دې د سولې له پروسې سره همکاري وکړي.

ټول پوهیږي چې دلته جګړه استخباراتي او د نورو په ګټو ورټوله ده خو طالب جان دی چې مذهبي رنګ ورکوي. 
فضلو په پاکستانۍ فتوا یې دلته د هر افغان د مرګ جواز راوړی دی. طالب جان دی چې د موالنا سمیع الحق او مال 

همدا طالب جان دی چې د روس او امریکا او د نورو سیالو هیوادونو د ګټو تامین او تخریب لپاره جنګیږي. اوس هم 
ونو هیوادونو د د نړۍ د لویو قدرتونو د سیالۍ او نیابتي جګړې اصلي لوبغاړی همدا طالب ډله ده چې دلته یې د رقیب

 رقابت لپاره زمینه برابره کړې ده.
 

 :د طالب د مشروعیت زوال
 

که څه هم طالب او بادار یې د افغانستان روانې جګړې ته په مذهبي رنګ ورکولو سره دلته تر ننه د جګړې میدان 
کو هلو ځلو له طالبه ګټلی و خو د ملي یووالي حکومت په وروستیو کلونو کې د اشرف غني په پراخو نه ستړې کېدون

دا خنجر اخیستل شوی دی. یواځې له طالب څخه د جګړې مذهبي خنجر اخیستل شوی دی بلکې بېرته د همدې ډلې 
 په خالف هم کارول شوی دی.
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کله چې د لومړي ځل لپاره په اندونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دیني عالمانو په افغانستان کې روانه 
روا وبلله نو ورسره هم مهال د طالبي نظام عقیدتي پایې په لړزان شولې. بیا کله چې په کابل کې څه کم درې جګړه نا

زره دینو عالمانو په افغانستان کې د طالب جګړه حرامه او ترې یې د سولې غوښتنه وکړه نو د جګړې لپاره د طالب 
م په افغانستان کې د طالب جګړه ناروا او د اسالم له عقیدتي اړخ پیکه شو. ورپسې بیا د حرمین شریفین امامانو ه

 قوانیو سره په ټکر کې وبلله چې په دې سره د طلب جګړه بیخي غیر شرعي او له اسالم سره په ټکر کې اعالن شوه.

هیوادونو دیني عالمانو د طالب جګړه فتنه یاده کړه او  ۳۷ خو اوس چې په وروستیو کې په مکه مکرمه او جده کې د
ر تر ژره یې د وضعیت د بدلون غوښتنه وکړه نو په دې سره له طالب څخه نه یواځې د جګړې جواز واخیستل ژ

شو، بلکې روانه جګړه مطلقاً حرامه او د مسلمان د وینې تویدنې لپاره اعالن شوه چې عاملین یې )طالبان( په کې د 
انانو د وژلو لپاره کاروله، په بشپړ ډول د حکومت مسلمانانو قاتالن یاد شول. اوس نو هاغه وسیله چې طالب د افغ

الس ته ورغله او د همدې طالب پر خالف به وکارول شي. اوس ټول ولس ته په ډاګه شوه چې د طالب جګړه هیڅ 
شرعي صبغه نه لري او برعکس د کفري هیوادونو د اشغال وسیله ده. سره له اوسه د طالب زوال شروع شو چې په 

 ه ان شاهللا نابود شي.ډېر کم وخت کې ب
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