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 فتوا صادره شوه، طالب رده کړه، 
 

 خو اغېز به یې څه وي؟
 

دیني عالمانو په کابل کې فتوا ورکړه چې په افغانستان کې روان جنګ او د طالبانو ځانمرګي  ۲۵۰۰ تېره ورځ شاوخوا
بریدونه ناروا " او حرام" دي. د دیني علماوو پدغه فتوا کې راغلي، چې روانه جګړه هیڅ راز دیني او شرعي صبغه 

مد اشرف غني د دیني عالمانو فتوا نه لري او همدې جګړې د بهرنیو مداخلې ته زمینه برابره کړې ده. ولسمشر مح
ي کېدو له پاره یې ټولو چارواکو ته سپارښتنه کړې؛ خو طالبانو په یوې اعالمیې کې دا فتوا غندلې او د عمل ستایلې

او ویلي دي چې دا ډول غونډې په اندونیزیا کې هم وشوې چې د هغوی په ادعا د امریکا په فرمایش ترسره کیږي. 
 .ل غونډې ته "عادي" خلک بلل شوي ووطالبانو وایي د کاب

بله خوا په کابل کې د دیني عالمانو د فتوا پر مهال د لویې جرګې خیمې ته نژدې چیرته چې د دینې عالمانو غونډه 
تنه شهیدان او ګڼ نور ملکي علما ګرام افغانان ژوبل کړل. په دغې غونډه  ۷ روانه وه، یوه ترهګر د ځان په الوزولو

ې جګړې اصلي موخه یې خلکو ته روښانه کوله او له ښکېلو اړخونو یې غوښتل چې سوله وکړي؛ کې چې د روان
خو د سولې مخالفانو مخکې تر دې چې د دیني عالمانو له پرېکړې خبر شي د لویې جرګې په خیمه کې پر راغوڼډو 

 شویو دیني عالمانو د حملې پرېکړه کړې وه.

دښمنانو چې دلته د روانې جګړې تر شاه یې السونه دي، پر دغې خپګان ښودلی جالبه دا ده چې د افغانستان هغو پټو 
او د تمساح اوښکې یې تویې کړي دي. پاکستان، چې ویل کېږي، د طالبانو د غیرسیاسي هدفونو د الس ته راوړلو 

کېږي اوس د  لپاره یې داعش جوړ کړی دی، پر دیني عالمانو دغه برید یې په کلکه غندلی دی. ایران هم، چې ویل
 .طالبانو مالتړ کوي، دغه بریدغندلی دی. امریکا او ملګرو ملتو هم دا برید غندلی دی

د څه کم درې زره عالمانو دغه فتوا له ځانه سره د طالبانو په شمول د حکومت او ځینو سیاسیونو غبرګون هم له 
و پوښتنه دا پیدا کیږي چې فتوا ته د طالب ځانه سره لري. اشرف غني دا فتوا ستایلې خو طالبانو غندلې ده، اوس ن
 غبرګون څومره منطقي دی او ځینې سیاسیون څومره منطقي نظر لري؟

 

  :ــ لومړی۱
 

د طالبانو نظر ته راځو، وسله والو طالبانو د یوې اعالمیې په خپرولو سره د عالمانو فتوا غندلې او ویلي یې دي چې 
دوی عالمان نه و بلکې عادي وګړي راجمع شوي و. دوی همداراز زیاتوي چې دا غونډه هم د دوی په اصطالح لکه 

 ښه او فرمایش جوړه شوې وه.د اندونیزیا د عالمانو د غونډې په شان د امریکا په خو

اوس خلک له طالب نه پوښتنه کوي چې وا طالب جانه! که اول خو دوی عادي خلک نه بلکې د افغانستان د بېالبېلو 
والیتونو دیني عالمان و چې د الهي احکامو په رڼا کې یې ستا د مردارې جګړې اصلیت خلکو ته روښانه کړ. خو بیا 

موزه کې ننباسئ او خپله خبره منئ چې ګویا دوی عالمان نه بلکې عادي وګړي و؛ نو هم که تاسې دوه پښې په یوه 
 تاسې کوم ډول عالم غواړئ؟

موالنا فضلو غواړئ؟ موالنا سمیع الحق غواړئ او یا که جنرال حمیدګل ستاسې مړ شوی بادار درته له قبر څخه 
 راپورته شي او فتوا صادره کړي؟

غونډه کې عالمان نه بلکې عادي وګړي راجمع شوي و نو مهرباني دې وکړي او ځواب  بیا هم که طالبان وایې چې په
دې ورکړي چې تاسې په افرادو باور لرئ او که په هغه څه چې تیره ورځ په دغه غونډه کې د خدای د پاک کالم 

ن د آیتونو او د نبي د قرآقرانکریم او د پیغمبر ص د نبوي ارشاداتو پر بنیاد عالمانو وویل؟ دوی )دینې عالمانو( خو 

 

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

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

 

کریم صل هللا علیه وسلم د ارشاداتو په رڼا کې ستاسې د جګړې پر ضد فتوا ورکړه، آیا تاسې په قرآن او احادیثو هم 
 باور نه لرئ؟

د نورو ګټو لپاره جنګ نور هم خلکو ته روښانه  اصالً خبره دا ده چې دغو عالمانو ستاسې اصلي څېره او ستاسې 
حقیقت کې د افغان وژنې لپاره ستاسې توجیه تر پوښتنې الندې راوسته. دوی په حقیقت کې تاسې په ولس  کړ، دوی په

کې منزوي کړئ، دوی په حقیقت کې د روانې جګړې مذهبي اړخ نفي کړ. دوی په حقیقت کې ستاسې هغه حربه له 
و د مذهب په نوم به مو د جګړو لیکو منځه یوړه چې تاسې به په ډیرې اسانۍ سره ناپوه او کم سواده خلک غلطول ا

 ته جذبول.
 

 :ــ دويم۲
 

راځم د یو شمېر سیاسیونو هغه نظر ته چې وایې دلته جګړه استخباراتي ده او فتوا پرې کوم تاثیر نه لري، که څه هم 
هیله مندي دلته باور دا دی چې روانه جګړه پردۍ او استخباراتي ده او ګویا فتوا به پرې اغیز ونه کړي؛ خو بیا هم 

ځکه شته چې وسله والو دلته په عامو خلکو کې د مذهب په نوم خلک د جګړې لپاره جذبول. وروسته له دې به خلکو 
ته د دې جګړې اصلیت ال هم روښانه او په خلکو کې د ترهګرو لیکو ته د مذهبي ایډیالوژۍ له مخې جلب او جذب 

 غښتلې کړي.کم شي چې دا به بیا د سولې د راتلو هیلې نوې هم 
 

 په همدې هیله
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