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     ۱۱/۰۷/۲۰۱۸               ناښودان رو
               
           

 !؟دطالبانو جها د سعودي کې د دیني عالمانو غونډه به
 

 يله پوښتنې سره مخ کړ
 

وتلو دیني عالمانو مهمه او تاریخي  ۱۲۰اسالمي هېوادو شاوخوا  ۴۰د سعودي عربستان په جدې ښار کې د نږدې 
د سې شنبې ورځ جوړه شوې ده. په پام کې دي په دې غونډه کې وتلي دیني عالمان د افغانستان  ۱۹ښ غونډه د چنګا

د جهاد توره غورځوي او هغوی  هسسره د سولې په الر کې سترګام اخلي او د جګړه مارو له ال ونارواګڼل په جګړې
   له معنوي او فکري پلوه بې وسلې کوي.

ویره اچونه، بنسټپالنه او تاوتریخوالی د  هڼب ههر په هغه ډول چې ویل شوي دیني عالمان به د جدې کنفرانس کې
   ګڼي.و د اسالمي حکومونو خالف به غندي او هغهو اسالمي ارونو له مخې

ادونو کې هېو ځینو دا داسې مهال ده چې طالباني فکر او عمل یو وخت د سعودي عربستان په شمول د عربي خلیج
او چندې به ورته ټولېدې، خو  ېپېرودونکي او پلویان درلودل. له همدغو هېوادو طالبانو ته پراخې مالي مرستې ورتل

داسې ښکاري چې اوس دغه حالت بدل او وخت یې تېر شوی دی. اوس څوک په سعودي او د عربي خلیج نورو 
دو هېوادونو ولسونو او خلک پر دې پوهېږي چې بنسټپال ځکه چې دیا يهېوادونو له بنسټپالنې سره خوا خوږي نه ښی

. ددې دعوې ښه ثبوت په افغانستان کې د غوڅ مالتړ په چوکاټ کې يد ټولو پرضد جګړه کوي او د ټولو غلیمان د
ای کېدل دي. قطر ان په دې نږدې وخوتونو ځ له نړیوالو ځواکونو سره د متحده عربي اماراتو او قطر ځواکونو یو

ناوه خو داسې ښکاري چې قطر رودي عربستان، متحده عربي اماراتو، مصر او بحرین د بنسټپالو په مالتړ تکې سعو
   منځالرۍ خوا ونیسي. د ېهم نور غواړي خپله الر له بنسټپالو ډلو بېله او په اسالمي نړۍ ک

ن جګړې په تاریخ کې د نوي پراخې او بنسټیزې هڅې د افغا  په افغانستان کې د سولې په مالتړ د سعودي عربستان
دا  باب پرانیستنه ځکه ګڼل کېږي چې په پخوا کې د ال سعود کورنۍ په دومره جدیت د افغان سولې مالتړ نه و کړی.

ل پر مهال د روسي یرغلګرو پر ضد غد پخواني شوروي سره پوځ یر ښکاره ده چې سعودي عربستان پر افغانستان
ځي او سیاسي مالتړ کړی و. ویل کېږي په هغه هېواد)سعودي عربستان( کې د جګړه کې د افغانانو پراخ مالي، پو

ي دي، چې ان ښځینه و خپلې ړک پراخې مرستې د روس پر ضد جګړه کې ولس  هحکومت له مالي مالتړ سربېر
د مجاهدینو مشرانو هغه ګاڼې د روسي یرغلګرو پر  ېچ يخو داسې هم ویل کېږ ېو ېګاڼې مجاهدینو ته ډالۍ کړ

د روسي یرغلګرو    عربي نړۍ هل د د جګړو لګښت له پاره نه وې کارولې بلکې خپلو کې یې سره ویشلې وې.ض
ګڼل کېده خو وروسته یې  کار ګټور ان راووستل شول چې هغه مهال به دغهسک پر ضد جګړې له پاره زیات شمېر

بن الدن، ایمن الظواهري، ابومصب لکه اسامه  نټولو ولیدې دا ځکه چې د القاعد او داعش مشرا پایلې ناوړه
د روسي یرغلګرو  کې وخت په افغانستان ود همغو عربانو پاتې شونې دي چې ی راو نو يالزرقاوي، ابوبکر بغداد

خالف جنګېدلي وو. سعودي عربستان، متحده عربي امارات او پاکستان د یو الس ګوتو له شمېره هم کم د نړۍ هغه 
سره له دې چې د طالبانو واکمني پرمهال د اسامه بن   طالبانو اداره یې په رسمیت پېژندلې وه. دهېوادونه وو چې 

الدن پر سر د سعودي عربستان او طالبانو اړېکې خرابې شوې وې خو بیا هم په هغه هېواد کې له سلطنتي کورنۍ 
   پرته عام ذهنیت د طالبانو په ګټه و.
نږدې نه  هدومر ېاړیک  ېره موده د افغانستان او سعودي عربستانډ دي چارواکوان دطالبانو له ماتې وروسته هم سعو

وې سره له دې چې د وخت چارواکو په ځانګړې توګه حامد کرزي زړه نازړه هڅه وکړه چې په افغان سوله کې د 
   څه یې ترالسه نه کړل. خو بیاهم سعودي عربستان له نفوذه ګټنه وکړي

کې یې د حوثي جګړه ماړو په مقابل کې په زغرده د سعودي  نمه تېره چې په یپ رسېدو واک ته محمد اشرف غني په 
سره له دې چې هغه وخت ځینو کسانو  .عربستان مالتړ وکړ، سعودي چارواکو افغانستان سره خپله لیوالتیا زیاته کړه

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Roshan_wadan_saudy_ghwanda_taliban.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Roshan_wadan_saudy_ghwanda_taliban.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

سولې له پاره د سعودي چې د افغان  کله ه خاطر نیوکې وکړې خوپ پر ولسمشر غني ددغه ډول دریځ غوره کولو
چې دادی سعودي  ،هسمه پرېکړه کړې و غني هغه مهال چارواکو هڅو ته وکتل شي، مالومېږي چې ولسمشر

  .یې يدغه کنفرانس جوړولو ترڅنګ د افغان سولې له پاره نورې هڅې هم کړي او کو داوس  عربستان
د اسالمي نړۍ خورا  دی چې هم زښت په دې کېار اوسنی کنفرانس د افغان سولې په اړه د ېک نپه سعودي عربستا

مصر مفتی شیخ  او د نشیخ عبدالرحم خطیب مالحرامسجد د  لکه یګډون کړ ه کېپ (ونوشخصیت)علمي سټو  ومهم
    شوقی ابراهیم.

وینا یې د امریکایانو په خوښه جوړ شوی دی.  هپ ېه دغه کنفرانس کې ځکه ګډون نه کوي چپ خو طالبانو ویلي چې
او نه له دوی سره  يیا خودادي چې طالبان په خپله نیمچه مالیي د اسالمي نړۍ سترو عالمانو ځواب نه شي ویلرښت

تېښتې له پاره  دعالمان پرې قانع او خپله جګړه توجیه کړي نو  ياسالمي نړۍ ستر دین شته چې د قداسې کوم منط
یني عالمان چې ډېر یې په فقې، عقایدو او معامالتو باید دغه ډول سوړې ولټوي. که داسې نه وي په کوم منطق ستر د

د جدې  صادره کړي؟ افتو د امریکا له پاره ېڅنګه کېدی شي چې دوی د وکې خورا ارزښتناک علمي اثار لري ن
ددین په ټولو حکومنو ښه  ،يد ډاکتري په کچه زده کړې لر ېپه دیني علومو ک ګډونوال اکثریت اوسني کنفرانس

دین له اصولو یو ملي متر هم هاخوا دېخوا  دیې زرګونه مخاطبان او زده کونکي لري نو ځکه خو پوهېږي، هر یو 
! يي مالیان نه دي چې د تعصب له مخې فتوا صادره کړمدوست خبره نه کوي او نه یې کولی شي. دا خو څه ستمي او

جګړه مشروع خو په پاکستان کې  نه هم فضل الرحمان او سمیع الحق دي چې د ای اس ای په امر په افغانستان کې
  !ناروا وګڼي

کوم دیني مشروعیت نه پاتې کېږي، ځکه چې د نړۍ تر ټولو ستر دیني عالمان په   اوس نو د طالبانو جګړو له پاره
ي نو طالبان د کوم دین او سنت پر بنسټ خپله ویې اعالن فدیني اصولو خال دغندي او   افغانستان کې روانه جګړه

   توجیه کولی شي؟ ناروا جګړه
ګټو ، د نشه   له دې وروسته ولس د طالبانو جګړه د نورو)ای اس ای، ایران او روسانو( په الرښوونو او د هغوی

په نوم له خلکو په  رد حق العبو وا لمحصو اذکات، د برېښن ،ریي توکو قاچاقو، د کانونو ناقانونه کیندنو، د عش
  .پیسو اخیستلو له پاره ده او بس رزو
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