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 ۰۹/۰۶/۲۰۱۸                                                   ییزو څېړنو مرکز  د ستراتېژیکو او سیمه

 

 ي؟ړمات ک خهړولسمشر به طالبان له شرعي ا ایا

 

 1ییزو څېړنو مرکز د ستراتېژیکو او سیمه

یو شمېر ځانګړنې، نوموړی له نورو افغان سیاستوالو بېلوي، چې له جملې یې په چارو کې قاطعیت او د د ولسمشر اشرف غني 
پیل کړو کارونو دوامداره څارنه یادولی شو. د نوموړي د قاطعیت له کبله وه چې له پاکستان سره په تېرو دریو کلونو کې تر ډېره 

توګه یې د همدغه خاصیت له مخې، د الکترونیکي تذکرو جنجالي پروسه پیل  د اړیکو تذبذب ونه لیدل شو او د وروستۍ بېلګې په
 لړۍ جاري وساتله. «ردونو»کړه. همدا راز یې د خپل دویم خاصیت پر مټ، د طالبانو پرضد د شرعي 

چې ان امریکایي والو مخالفینو او په ځانګړې توګه طالبانو پرضد د ولسمشر غني د دغو هڅو له کبله ده،  د افغان حکومت د وسله
جنرال رابرت نېلر هم، میاشت وړاندې د افغان جګړې د شرعي اړخ په اړه څرګندونې وکړې. نوموړي په پنټاګون کې د یوه 

طالبان او داعش مجاهدین نه، بلکې : »ونه بلل او زیاته یې کړه «مجاهدین»خبري کنفرانس پر مهال، افغان طالبان رښتیني 
 2.«امریکایي سرتېري اصلي مجاهدین دي تکفیریان دي؛ خو افغان او

خوا د اوربند له اعالن  په کابل کې د دیني عالمانو له وروستۍ غونډې، د افغان جګړې په اړه د فتوا له صادرولو او د ولسمشر له
دغې غونډې  سره، د ولسمشر او په ټوله کې د اوسني حکومت دغو هڅو په ملي او نړیواله کچه پام ځان ته اړولی. ښاغلي غني له

 3وباله. «د پیغمبر پر وارثانو برید»وروسته پر دیني عالمانو برید هم، چې طالبانو یې مسؤولیت ونه مانه، 

                                                           

1
کال کې په کابل کې تاسیس شوی دی. اړیکې:  ۲۰۰۹دی چې په  ییزو څېړنو مرکز یو غیردولتي ارګان د ستراتېژیکو او سیمه 

۰۷۸۴۰۸۹۵۹۰، info@csrskabul.comېبپاڼه:، و www.csrskabul.com  

2
 VOA Dari, May 3, 2018,  see online: 

https://www.darivoa.com/a/us-marine-corp-commander-say-afghan-and-us-troops-are-

mujahedeen/4375706.html  

3
 BBC Pashto, June 4, 2018, see online: http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-443a66389  
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تراوسه څه اغېزې دلته د ملي یووالي حکومت له جوړېدو راوروسته د ولسمشر غني همدغو هڅو ته کتنه کوو. دا چې دغو هڅو 
لرلې دي او په راتلونکې کې به پر سوله او جګړه څه اغېزې ولري؟ او ایا د ولسمشر دا هڅې به د طالبانو لیکې کمزورې کړای 

 شي کنه؟ هغه پوښتنې دي، چې الندې یې د ځوابولو هڅه شوې ده.

 

 د ولسمشر تګالره؛ په طالبانو شرعي ردونه

کال په ولسمشریزو  ۲۰۱۴او بیا  ۲۰۰۹یوه افغان په توګه دغه اړخ ته پخوا پام کړی و. د  ولسمشر غني د سیاست په ډګر کې د
و او دغه نښان د عامو خلکو پر ذهنیت څه نا څه اغېز هم  «آن عظیم الشانقر»ټاکنو کې د نوماند په توګه د نوموړي ټاکنیز نښان 

او دا د اسالم پنځه بناوې  ۵دل، چې د نوموړي انتخاباتي شمېره کال کې به د نوموړي په ګټه دا تبلیغات هم کې ۲۰۱۴کړی و. په 
 4دي.

که څه هم ولسمشر غني د ټاکنو پر مهال ژمنه کړې وه، چې له ولسمشر کېدو سره به د ارګ او جومات واټن له منځه یوسي او له 
له ولسمشر کېدو وروسته بیا هغه ژمنې  همدې کبله نوموړي ته یو ځل د دیني عالمانو د مالتړ یوه ستره غونډه هم جوړه شوه؛ خو

 په بشپړ ډول عملي نه شوې.

ولسمشر خپل لومړی غیر رسمي سفر سعودي عربستان ته د عمرې د اداء کولو لپاره وکړ او په دې توګه یې د افغان سولې او په 
 ته توجه زیاته کړه. هېواد کې روانې جګړې د درولو لپاره د اسالمي نړۍ د مرکز په توګه، د سعودي عربستان رول 

ښاغلي غني په تېرو دریو کلونو کې وخت ناوخت له دیني اړخه د طالبانو د کړنو پر غندلو ټینګار کړی. تېر کال کله چې د کابل 
ژوبله واوښته، نوموړی هم ارګ ته  په صدارت څلورالرې کې د طالبانو په یوه خونړي برید کې سلګونه ملکي خلکو ته مرګ

ر اکبرخان جومات ته والړ او هلته یې د حکومت د مشروعیت او د طالبانو د کړنو پر غندلو څرګندونې وکړې. نژدې مشهور وزی
د دې ترڅنګ یې په ځینو غونډو کې د وینا پرمهال یو شمېر دیني عالمان تر خپل څنګ درولي او د هغوی پر شتون یې استناد 

...د دولت صف، د حق صف زموږ سنګر زموږ جوماتونه دي»ل: کړی دی. په همدې ډول یوه غونډه کې نوموړي یو ځل ووی
 5«دی.

ولسمشر غني د افغانستان د جهاد د بریا  ،کال پسرلنیو عملیاتو له اعالن وروسته ۱۳۹۷خوا د  په نوم د طالبانو له «الخندق»د 
آیا »ې خبرې وکړې. هغه وویل: ورځې په نمانځغونډه کې، د طالبانو د دغو عملیاتو د رد او افغان قضیې په شرعي اړخ اوږد

دوی جناب حضرت صاحب باندې اعالن د جنګ کوي؟! زموږ جهادي مشرانو باندې، زموږ علمای کرامو باندې؟!... دا جګړه او 
دا اعالن ولسي او شرعي استناد نه لري...او فضل د خدای مکې معظمې نه، مدینې منورې نه، دیوبند نه او نورو ټولو ځایونو نه، 

 6«انې راغلې دي، د دې فتواګانو مجموعه به په اندونیزیا کې جوړه شي.فتواګ

ولسمشر په خپله دې تګالره کې نورو نازکیو ته هم پام کړی دی. دا چې د افغانستان مطلق اکثریت خلک د حنفي مذهب پیروان 
افراطي ډلې »ګډون وکړ او ویې ویل:  دي، ولسمشر څه موده وړاندې د امام ابوحنیفه )رح( تر نوم الندې یوه څېړنیز سمینار کې

 7«د امام ابوحنیفه )رح( له مکتب څخه ناخبره دي.

ملي یووالي حکومت له همدې کبله له اندونیزیا سره، چې د اسالمي نړۍ تر ټولو ډېر نفوس لرونکی هېواد دی، اړیکې ګرمې 
مه په اندونیزیا ۱۱و په پایله کې د مې میاشتې په کړې او څو میاشتې وړاندې د هغه هېواد ولسمشر کابل ته راغی. د همدغو هڅ

کې د دریو هېوادونو )افغانستان، پاکستان، اندونیزیا( د دیني عالمانو ګډه غونډه جوړه شوه، چې پایلې یې تر ډېره د افغان حکومت 

                                                           

4
 See online: https://k.khabarial.com/archives/116990  

5
 ARG, Office of the president, Feb 2, 2018, see online: https://president.gov.af/ps/News/2001888  

6
 Office of the president,  April 29, 2018, see online: https://president.gov.af/ps/President_Speech_jehad  

7
 Azadi Radio, May 14, 2018 , see online: https://pa.azadiradio.com/a/29225635.html  
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اړتیا او جګړې سره د  کړه، بلکې د سولې د په اړه فتوا ورنه «رد»د توقع خالف وې او په صراحت سره یې د افغان جګړې د 
 8مخالفت په اړه یې عمومي خبرې کړې وې.

سره له دې چې په سعوي عربستان کې هم یوه ورته غونډه پالن شوې ده؛ خو د اندونیزیا له غونډې افغان طالبانو په تبلیغاتي ډګر 
افغان دیني عالمانو یوه  ۲۰۰۰وا کې په خپله ګټه کار واخیست او له همدې کبله افغان حکومت په یوه عاجل اقدام کې د شاوخ

 9غونډه راوبلله او په هېواد کې د روانې جګړې پرضد یې فتوا ورکړه.

 وروستۍ غونډه او د اوربند اعالن

د لویې جرګې په خېمه کې جوړه شوه، یوه له هغو هڅو ګڼل ( ۲۰۱۸جون  ۴په کابل کې د دیني عالمانو غونډه، چې تېره دوشنبه )
وسې له دویمې غونډې وروسته، د افغان حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو د پیل لپاره، پر طالبانو د فشار کېږي، چې د کابل پر

 واردولو په موخه جوړېږي. 

خوا تنظیمېږي او له بلې خوا په دغو فتواو  د دغو فتواو ستونزه او د کم اغېز المل دا دی، چې له یوې خوا دا غونډې د حکومت له
بهرنیو ځواکونو د حضور، بمباریو او پوځي عملیاتو په اړه هېڅ نه ویل کېږي، کوم څه چې له مذهبي اړخه د کې په هېواد کې د 

روانې جګړې اساسي ټکی بلل کېږي او له همدې کبله یې طالبان هم د ردولو لپاره اسانه دلیلونه وړاندې کوي. د وروستۍ فتوا په 
دا د هغو فشارونو یوه برخه وبلله، چې په وینا یې په تېره مارچ میاشت کې یې په اړه هم طالبانو د یوې اعالمیې په خپرولو سره 

افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قوماندان جنرال نیکولسن په اړه څرګندونې کړې وې او پر دغې ډلې یې د 
 10مذهبي فشارونو د زیاتولو خبره هم کړې وه.

خوا له دغې غونډې دوې  ستۍ غونډې د اغېزو او نوعیت په اړه نیوکې شته دي؛ خو د ولسمشر لهکه څه هم د دیني عالمانو د ورو
ورځې وروسته د کوچني اختر په ورځو کې د یوې اوونۍ اوربند اعالن نه یوازې دا چې د دغې غونډې پرېکړو ته تر څه بریده 

مخینې ګام د اوچتولو په توګه هیلې راوټوکولې؛  ه نوي او بېاهمیت ورکړ، بلکې له عامو افغانانو سره یې هم د سولې په لور د یو
 خوا له طالبانو سره د یوې اوونۍ لپاره اوربند اعالنېږي. کال راهیسې لومړی ځل دی، چې د افغان حکومت له ۲۰۰۱ځکه دا له 

 

 پر سوله او جګړه د دغو هڅو اغېزې

دویمه غونډه کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې له وړاندیز وروسته، پر طالبانو د فشار لپاره دا ډول هڅې د کابل پروسې په 
زیاتې شوې دي؛ ځکه طالبانو د ولسمشر د سولې وړاندیز ته په خپلې چوپتیا او د پسرلنیو عملیاتو په اعالن سره د رد ځواب 

، چې ولسمشر د سولې په طرحه کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د برخلیک په ورکړ. د طالبانو د دغه دریځ اساسي دلیل دا دی
اړه هېڅ نه دي ویلي؛ بلکې په هېڅ حکومتي اعالمیه کې دا ټکی نه راوړل کېږي، کوم څه چې طالبان یې په خپله هره اعالمیه 

د طالب جنګیالیو د جګړې روحیه تغذیه کې یادونه کوي او همدا د جګړې د دوام اصلي عامل بولي. بل پلوه دا هغه ټکی دی، چې 
 کوي.

د حزب اسالمي او افغان حکومت ترمنځ سولې او د وروستیو فتواو په څېر نورو هلو ځلو که څه هم تر یوه بریده پر عامه ذهنیت 
ي او نړیوالو اغېز کړی؛ خو د طالبانو د جګړې پر لیکو او په هېواد کې د تاوتریخوالي پر کچه یې هېڅ اغېز نه دی لرلی. د مل

                                                           

8 The High Peace Council of Afghanistan (HPC), Indonesian meeting declaration in Pashto, May 14, 2018, see 

online: 

http://www.hpc.org.af/dari/index.php/fa/2011-04-08-11-56-57/2018-01-17-16-24-51/1337-2018-05-14-05-41-45 

9
 See online:  

http://hpc.org.af/dari/index.php/fa/2011-04-08-11-56-57/2018-01-17-16-24-51/1353-2018-06-05-06-24-11  

10
 see online, Taliban reaction: http://scprd.com/?p=8191  

http://shahamat1.com/?p=119847  
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ځکه له یوې خوا دا  11کال لومړۍ میاشتې د تېر کال په پرتله ال ډېرې خونړۍ شوې دي. ۲۰۱۸ادارو د راپورونو له مخې، د 
جګړه د فتواو له کچې ډېره پېچلې ده او بلې خوا که بیا هم خبره د فتوا وي، د طالبانو د جګړې پیل له دا ډول فتواو شوی او عمال 

 لقب له ځان سره لري. «شیخ الحدیث»م د یې اوسنی مشر ه

په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د ټرمپ د پوځي تګالرې له اعالن وروسته د جګړې په ډګر کې د بهرنیو ځواکونو رول 
زیات هوایي بریدونه کړي؛ ځکه نو په اوسني وخت کې د  ۵۰۰زیات شوی هم دی او یوازې په تېره اپرېل میاشت کې یې تر 

اړخیز اوربند له اعالنولو سره سره هم، نه  رنیانو پوځي حضور، بمبارۍ او شپني او نور عملیات له پامه غورځول به، ان د یوهبه
 ییز ځواک وځپلی شي.    پای سولې ته الره هواره کړي او نه به هم د طالبانو جګړه
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