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 ۱۲/۰۷/۲۰۱۸                                                               څرک احمد نوید
   

 سلګۍ طالبانو د او غونډه سعودي د
 

نږدې اولس کاله طالبانو د اسالم په نوم له ټکټ ګټه واخیسته او په دې موده کې یې د زیاتو خلکو ژوند په دې پلمه 
 واخیست چې ګنې افغانستان اشغال دی او له دولت سره جګړه د اسالم له نظره مشروع عمل دی.

طالبانو په دې موده کې زرګونه کسان د جاسوس، مرتد او مزدور په نوم شهیدان کړی او دا لړۍ یې د اسالم په نوم تر 
 ننه جاري ساتلې، خو اوس داسې ښکاري چې د اسالم ټکټ نور د طالبانو له الس ووځي.

دونو د استازو ناستې په ډاګه کړه اندونیزیا، کابل او وروستی په سعودي عربستان کې د دیني علماوو او اسالمي هېوا
چې په افغانستان کې مسلمان وژنه او ورور وژنه ده چې په اسالم کې هیڅ جواز نه لري او هغوی چې د سولې پر 

 ځای په جګړه تمرکز کوي، شیطان صفته یادیږي.
ویانو او خلکو ته فریبانه طالبانو هڅه وکړه چې د اندونیزیا، کابل او سعودي عربستان د کنفرانسونو په تړاو خپلو پل

 تبلیغات وکړي، خو داسې ښکاري چې په دې کار کې نه دي بریالي شوي.

طالبان په فریبانه تبلیغاتو کې د دیني علماوو ناستې د امریکا په خوښه او جاسوسي یادوي، په داسې حال کې چې دیني 
علماء له قران او احادیثو څخه دالیل وړاندې کوي چې په افغانستان کې جګړه هیڅ شرعي جواز نه لري او د جګړې 

 نه دي. پلویان په سمه
دیني علماء وروسته له هغې د افغان حکومت په ننګه او د جګړې پرضد راپورته شول چې افغان حکومت د سولې په 

 تړاو ښه نیت او هر اړخیز وړاندیز وکړ، خو طالبانو په سپین سترګۍ سره رد کړ.
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اسې حال کې چې د جګړې ټول طالبان پلمه کوي چې په افغانستان کې جګړه یې له بهرنیو ځواکونو سره ده، خو په د
 قربانیان افغانان دي او په تېرو څو کلونو کې لس بهرني ځواکونه هم نه دي وژل شوي.

د اندونیزیا، کابل او سعودي کنفرانسونو کې دیني علماوو په خپرو شویو اعالمیو او فتوا کې په قران او احادیثو ثابته 
 یڅ بهرنۍ د دې جګړې قرباني نه دی.کړې چې د افغانستان جګړه مسلمان وژنه ده او ه

د سعودي کنفرانس چې د نږدې سل هېوادونو استازو او دیني علماوو پکې ګډون کړی و، په خپلو خبرو او ناستو کې 
 په ډاګه ویلي چې طالبان په سمه نه دي او نباید د اسالم په نامه باندې افغانان ووژني.

ې له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره سوله وکړي او نور له هغې حرمین شریفین اما الصالح په خپله بیانیه ک
 جګړې الس په سره شي، کومه جګړه کې چې مسلمان ورونه قرباني کیږي.

د اسالمي هېوادونو د همکاریو سازمان مشر په خپله بیانیه کې ټینګار کړی چې طالبان باید د افغان حکومت د سولې 
یوه او بله پلمه باندې جګړې ته دوام نه ورکوي، هغه جګړه چې اوس په افغانستان کې په  وروستی وړاندیز ومني او په

 فتنه بدله شوې.
په دې غونډه کې د افغان حکومت د پالوي یو غړي ډاکټر محمد شفیق صمیم اسالمي هېوادونو ته وړاندیز وکړ چې د 

هېواد کې د مسلمان وژنې په تړاو د حق غږ پورته افغانستان د جګړې په تړاو خپل غوڅ دریځ په ډاګه کړي او په دې 
 او نظر څرګند کړي.

ښاغلي صمیم د سعودي عربستان له ولیعهد سلمان بن عبدالعزیز څخه غوښتي چې طالبانو حرمین شریفین ته دعوت 
کې د کړي او د افغانستان د سولې په تړاو ورسره خبرې وکړي، له سعودي دغه راز غوښتنه شوې چې په افغانستان 
 انفجار او انتحار په تړاو خپل دریځ روښانه کړي، هغه انفجار او انتحار چې قرباني یې بې ګنا ولسي وګړي دي.

د سعودي غونډې ته لکه څنګه چې تمه وه، همغسې وشول، د اسالمي هېوادونو علماوو او استازو په خپلو خبرو کې 
ې د مسلمانانو ترمنځ جګړه کې هیڅ خیر نشته او باید په سوله افراطیت غندلی او په قران او احادیثو یې ثابته کړې چ

 باندې کار وشي.
دا ډول کنفرانسونه یوه اجماع بللی شو چې ولسمشر غني یې له لومړۍ ورځې هڅې پیل کړې وې او نن یې پایله په 

ډې وروسته ډیرو ډاګه شوه، دا ډول هڅې حتمي رنګ راوړي، ځکه چې د اندونیزیا او کابل د دیني علماوو له غون
 طالبانو له جګړې الس اخیستی او خپل عادي ژوند یې پیل کړی دی.

د طالبانواکثره کسان په چل او فریب تېروتلي او وسله یې غاړې ته اچولې او د خپلو خلکو پروړاندې جګړه کوي، د 
اء هللا چې د سعودي عربستان طالبانو هغه ډلې چې لږ سر یې خالصیږي د دیني علماوو معقولو دالیلو قانع کړي او انش

 غونډه به هم ډیر طالبان په دې قانع کړي چې سم نه دي روان.
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