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 1۰/۰۷/2۰1۸             یقادر ازین
 

 ر میدان فکری با حکومت افغانستان؛ باخت گروه طالبان دنشست جده
 

و ثبات افغانستان سازش در اسالم، نقش علما در صلح اجالس دو روزه علمای اسالمی در عربستان سعودی زیر نام 
 قدم مثبت دیگر بسوی صلح دانسته می شود. 

 

اجماع بی سابقه علمای اسالمی آنهم در یکی از مکان های مقدس برای مسلمان ها نشان میدهد که اکنون دیگر گروه 
 . ه مردم و حکومت افغانستان ندارندطالبان بهانه برای جنگ علی خصوصهای تروریستی به 

 

خطاب به همه گروه سکرترجنرال سازمان همکاری های اسالمی  شست یوسف بن احمد العثمیندر روز نخست این ن
همه کشور های اسالمی خواستار پایان  :ه مردم افغانستان در جنگ اند گفتهای تروریستی که زیر پرچم اسالم علی

فغانستان شود حمایت خواهند ی که منجر به پایان جنگ در ائجنگ در افغانستان اند و این کشور ها از هر پروسه 
 کرد. 

 

تی ک بخیندر جریان این اجالس یاد آور شد که  وزیر حج و اوقاف عربستان سعودیصالح ابن عبدالعزیز ال شیخ 
همه مسلمانان جهان و امت اسالمی در حل مشکالت افغانستان و هموار ساختن یک بستر با ثبات در این کشور است 

های مخالف مسلح حکومت افغانستان خواست که نباید خیر خود را در ادامه جنگ و قای صالح همچنان از گروه آ
 کشتار مردم بیگناه افغانستان بیبنند. 

 

وان جنگ رامام مسجد الحرام در حاشیه این نشست در گفتگو با رسانه ها گفت که "امام صالح بن عبدهللا بن حمید 
 وضعیت فعلی در افغانستان قابل تحمل نیست و کشتن مسلمانان ن یابددر افغانستان یک فتنه است باید به زودی پایا

 قابل قبول نیست و مسلمان کامل کسی است که به صدای صلح لبیک گوید " 
 

در این نشست علمای اسالمی جهان به نوبت در سخنرانی های متفاوت جنگ افغانستان را ارزیابی کرده و آنرا خالق 
 کردند و از همه گروه ها خواستند که راه بهتر همانا حضور به میز مذاکره است.  اصول اسالم و انسانیت عنوان

 

با این وضعیت به نظر می رسد که تالش های حکومت افغانستان برای ایجاد اجماع در میان کشور های اسالمی به 
مسلمان های جهان از ثمر رسیده است و اکنون میدان جنگ فکری طالبان جایگاه اش را در میان مردم افغانستان و 

  دست میدهد. 
، کابل در صدد آن است که مشروعیت جنگ طالبان را با ارائه و در این نشست گفته اند که اعضای هیأت افغانستان
با میزبانی عربستان سعودی و همیاری سازمان همکاری  جدههای ایدئولوژیک در نشست  برجسته کردن مخالفت
افغانی نشان گر یک واقعیت در جامعه اسالمی زیر نام افغانستان است که  هیأتدگاه این دی .اسالمی زیر سوال ببرد

 از دست خواهند داد.  گطالبان دیگر حمایت مردمی را با ادامه جن
 

ق نیز ثثیر ناگواری بر فعالیت های طالبان گذاشته است و منابع مؤ برگزاری نشت علمای اسالمی در اندونیزیا نیز تأ 
از نشست اندونیزیا چند پارچگی های زیاد در صفوف طالبان برای صلح و مذاکره ایجاد شده است. گفته اند که پس 

علمای اسالمی در نشست اندونیزیا با فتوای واحد جنگ افغانستان را نا مشروع عنوان کرده و از طالبان خواستند که 
 به جنگ پایان دهند. 

 

ان را خالف قرآن و احدایث نبوی اعالم کرد که همه این یک پس از نشست اندونیزیا امام مکه نیز جنگ افغانست
 ی ها علیه طالبان نشان داد که اکنون توب در میدان طالبان است و با دو انتخاب سرنوشت شان را روشن کنند. ئصدا
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اینکه دیگر گروه طالبان زیر پرچم اسالم و جنگ مشروع نمی توانند به جنگ شان علیه حکومت و مردم  :اول

ی جوامع اسالمی جهان حمایت های مردم و جهانی از این گروه کاسته می شود ئنستان ادامه دهند و با یک صداافغا
و چند کشوری در منطقه که از این گروه حمایت می کنند دیگر حمایت های شان را قطع خواهند کرد چون با ادامه 

عربستان سعودی که یک کشور قدرتمند در  خصوصحمایت از طالبان جایگاه شان در میان کشور های اسالمی به 
 منطقه است زیر سوال خواهد رفت. 

 

در کنار اجماع کشور های اسالمی، کشور های متحد افغانستان در چوکات ناتو نیز حمایت های شان از نیرو  :دوم

بار  ار شودهای افغان را بیشتر کرده و در نشست ناتو که قرار است در روز های پنجشنبه و جمعه در بلجیم برگز
دیگر تعهد به ادامه همکاری ها خواهند کرد . با این وضعیت طالبان هم در میدان فکر و همچنان میدان نظامی بازنده 

 خواهند بود و برده اصلی همانا کسانی اند که در کنار مردم این کشور به صدای صلح لبیک گویند. 
 

 پایان
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