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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

محمداحسان پنجشیری

۲۰۲۰/۱۱/۱۹

دست و پاچگی گروه طالبان و حامیان شان
از صدور فتواهای اخیر
در این اواخر علمای جهان اسالم با درک حقایق جنگ افغانستان و مسئولیت های ایمانی و انسانی شان خواستن
حقیقت جنگ در کشور را از نظر دین و مذهب به طرفین درگیر و همه مردم دنیا و کشورهای حامی جنگ های
تحمیلی بیان نمایند که در طی کنفرانسهای معتبر علمای جید کشورهای اندونیزیا ،مالیزیا ،بنگله دیش ،مصر ،کویت
و افغانستان یکی پی دیگر جنگ علیه دولت افغانستان را ناروا مطلق دانسته و حتی از این هم شدیدتر مفتی احمد
رسونی رییس اتحادیه جهانی علمای اسالم خواندن جنازه بر کشته های افراد گروه طالبان را ناجایز دانسته خصوصا ً
بعد از توافق صلح با امریکا ادامه جنگ با دولت افغانستان هیچ توجیهی شرعی و اسالمی ندارد که با کفار صلح و
با مسلمانان جنگ و خشونت نمایند خصوص ا ً که عامل جنگ و به اصطالح جهاد نام نهاد گروه طالبان حضور قوای
خارجی در کشور بود و هر نوع جنگ و جنایات ضد انسانی خودرا به همین بهانه توجیه می کردند و طی دو دهه
غارتها و چپاول ها و کشتار های وحشیانه ملت مسلمان را زیر نام جهاد علیه کفار نام می نهادند حاال که همان کفار
دیروزه دوستان امروز شان گردیده و همه خورد و بزرگ آن گروهی مزدور دست بدوعا بودند تا بار دیگر دوست
کالن شان آقای ترامپ برنده انتخابات گردد تا برای این گروه اجیر و تروریست شخصیت سازی کاذب و رسمیت
بخشیدن و امتیازگیری بیشتر در قدرت نماید اما با ت اَسف فراوان برنده نشد ،آیا ذلت باالتر از این بوده میتواند که
سالهای سال با ریش و قبای اسالمی زیرنام جهاد و مبارزه اسالمی که در حقیقت غالمی آشکار به بیگانه ها بود
دوعاگوی و دوستی مخلصانه با کسانیکه تا دیروز آنها را کفار خطاب میکردند امروز دوست صمیمی شان گردیده و
برعکس در کشتار مردم بیگناه افغانستان شدت بخرچ داده و از حمله بر دانشگاه کابل ،شفاخانه والدی نسایی یک
صد بستر دشت برچی کورسهای آموزشی ،مدارس و مساجد و ترور علمای جید و نیک نام و غیره جنایات روزمره
خودرا چگونه جهاد و ادامه آن می دانند.
آیا ذلتی بدتر از این شده میتواند که بیست سال دعوای جهاد و کشتار هزاران هموطن مومن و مسلمان خودرا به امر
بیگانه ها و دوستی با آنها است؟
حامدالحق پسر مولوی سمیع الحق که وی مشهور به پدر طالبان بود که چند سال قبل در خانه اش به جزای اعمالش
رسید و کشته شد حال پسرش راه پدر را تعقیب نموده و پسرخانده های پدرش را فاتح جنگ علیه امریکا خوانده و از
دولت افغانستان هم تقاضا کرده که باید به طالبان تسلیم شود چنانچه امریکا به ایشان تسلیم شد و از افغانستان درحال
خارج شدن است این اظهارات طفالنه غیرمنطقی که از خنجرهای مالهای آی اس آی خارج میشود به یقین ماهیت
گروه طالبان و حامیان مداخله گر شان را بیشتر هویدا می سازد که تحت نام طالب شریعت چه بازیهای ناروای را
در حق مردم افغانستان روا داشته اند .و هنوز هم ادامه می دهند امیدواریم آتش انتقام مردم بیگناه افغانستان هرچه
زودتر دامن این شیادان را بگیرد و روانه جهنم نماید.
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