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 :پوښتنه له طالبانو
 

 ،ئمن د کعبې د امام فتوا
 

 د جواز ورکونکي امام؟ يکه د هیرا منډو
 

وروسته له هغې چې په اندونیزیا کي د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دیني عالمانو د یوې غونډي پرمهال په یوه 
خوله په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله؛ له وسله والو ترهګرو څخه په افغانستان کې د جګړې جواز واخیستل 

ځانمرګي  عالمانو په لویه غونډه کې د افغانستان جګړه حرامه اودیني  ۲۵۰۰شو. بیا ورپسې په کابل کې څه د پاسه 
   بریدونه ناروا وبلل. دغې فتوا ال پسې په افغانستان کې د طالبانو جګړه تر پوښتنې الندې راوسته.

خو کله چې څو ورځې وړاندې د حرمین شریفین امامانو د افغانستان جګړه حرامه او د اوربند څخه یې مالتړ اعالن 
نو په دې سره په افغانستان کې د هر ډول ورانکاري عمل او جګړې جواز له هرې ترهګرې ډلې واخیستل شو.  کړ

ځکه دا د شاوخوا یو میلیارد مسلمانانو د قبلې امام فتوا ده. د حرمین شریفین د امام فتوا ده. د نړۍ د ټولو مسلمانانو 
  فتوا نه بلکې د خدای ج د کور او د امام فتوا ده.د یواځینۍ قبلې د امام فتوا ده. دا د یو عادي عالم 

تېره جمعې ورځ د اسالم د دوو سترو جوماتونو حرمین الشرىفین امامانو د جمعې د لمانځه په خطبو کې په افغانستان 
کي جګړه ناروال وبلله او پر سولې یې ټینګار وکړ. په مکه مکرمه کې د مسجد الحرام امام شیخ عبدالرحمن السدیس 
وویل چې افغانستان کې د چاودنو، بمباریو، بریدونو او نورو ورته پېښو قربانیان عام وګړي دي. شیخ عبدالرحمن 
السدیس وویل په افغانستان کې د جګړې د درېدلو لپاره سمدالسه اور بند، سیاسي خبرې او روغه جوړه تر ټولو 

  افضل جهاد دی.
په اړه د آی ایس آی د غالمو او پلورل شویو مفتیانو او مالیانو پرته نور  بل لور ته طالبانو بیا د افغانستان د جګړې

د هر دیني عالم، هغه که د اندونیزیا عالمان دي، که د افغانستان عالمان او که د عرب نړۍ عالمان دي، طالبانو یې 
اوس که څه  توا یاده کړې ده.د امریکا تر اغېز الندې او فتوا یې فرمایشې ف یاد مفتیان او عالمان یې ،فتوا رد کړې

هم طالبانو په رسمي ډول د حرمین شریفین د امامانو فتوا په اړه څه نه دي ویلي خو یو شمېر طالب پلوه سیاسي 
  څېرې بیا د حرمین شریفین د امامانو فتوا د ټرمپ د خوښې او فرمایش فتوا یادوي.

کستاني مالیانو په ځانګړي توګه د طالبانو معنوي پالر دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جګړې په اړه پا
موالناسمیع الحق او موال فضل الرحمن فتواوې ورکړي او دلته یې روانه افغان وژنه جهاد بللی دی چې د وسله والو 

مان طالبانو لخوا پرې عمل شوی او د دغو مالیانو فتوا یې مقدسه بللې ده. موالناسمیع الحق او موال فضلو هغه عال
دي چې په پاکستان کې یې هیرا منډوی چې د نړۍ په سطحه د فحشا ستر مرکز دی؛ غیر مستقیم جواز ورکړی او 
حکومت یې د هرې رنډۍ فاحشې ښځې په سر ټیکس اخلي. موالناسمیع الحق او مال فضلو په پاکستان کې په دغې 

. د افسوس ځای بیا دا دی چې طالبان پرته له خو په افغانستان کې د جهاد فتواوې ورکوي فاحشه خانې سترګې پټوي
دې چې پرې فکر وکړي چې فتوا یې څومره اسالمي جنبه لري، دستي مني او په امر یې په افغانستان کې ورور 

  وژنې ته ادامه ورکوي.
رت په تر ټولو جالبه ال دا ده چې طالبان د سعودي د همدې عالمانو او حکومت لخوا د دوی )طالبانو( اسالمي اما

رسمیت پېژندل مني خو کله چې بیا د همدې هیواد دیني عالمان یې د جګړې د حراموالي فتوا ورکوي نو بیا فتوا یې 
فرمایشي او د امریکا په خوښه بولي. کله چې په افغانستان کې د پاکستان د دیکتاتور ولسمشر پرویز مشرف لخوا د 

عودي عربستان هغه هیوادونه و چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت طالبانو نظام رامنځته شو نو پاکستان، قطر او س
وپیژندلو. هغه مهال طالبان ښه خوشاله ول چې د نړۍ ستر اسالمي هیواد یې حکومت په رسمیت پیژندلی دی خو 

پ د ټرم اوس چې د همدې ستر اسالمي هیواد ستر دیني عالمان یې په افغانستان کې روانه جګړه حرامه بولي نو دوی
  تر تاثیر الندې دي او فتوا یې فرمایشي ده.
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  :اوس باید له طالبانو وپوښتل شي چې
 

  که د هيرا منډوی د جواز ورکوونکي امام فتوا؟ ئ،تاسې د کعبې د امام فتوا من
 

  که د هيرا منډوی باندې سترګې پټونکي امام؟ ،تاسې د خدای ج د کور د خادم امام فتوا منئ
 

افغانستان جګړه هیڅ مذهبي اړخ نه لري او یواځې د پاکستان او د نړۍ د نورو هیوادونو د ګټو جګړه ښکاره ده چې د 
او پرله پسې فتوا ګانو  د افغان جګړې په اړه د نړۍ د دینې عالمانو واحد دریځ ده چې طالب یې پر مخ وړي. اوس

څخه یې د  له هر ترهګر .الندې راوستی د دغه جګړې مشروعیت تر پوښتنې او د روانې جګړې حرام بللو نور دلته
جګړې جواز اخیستی او نور هغه باور له منځه تللی چې ګویا په افغانستان کې روانه جګړه دې مذهبي رنګ ولري. 
ځکه د قرآن او اسالم مبارک دین معتبرو دیني عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې او د اوربند او سولې 

  ې ده.غوښتنه یې کړ
 پای
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