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 کړې ورکه الر طالبانو له کنفرانس سعودي د
 

افغان حکومت پتیلې چې په افغانستان کې د جګړې څرنګوالی مالوم کړي او له دیني اړخه د علماوو بحث وکړي چې 
ایا افغان وژنه او په افغانستان کې جګړه شرعي جواز لري او که ترهګرې ډلې د بهرنیو استخباراتو په دستور افغانان 

 وژني او افغانستان له پرمختګ راګرځوي.
ولسمشر محمد اشرف غني په دې برخه کې ښې تګالرې جوړې کړي چې په ترتیب سره پلي کیږي او پایلې یې هم دا 
دي چې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو له مخ څخه یې نقاب لیرې کړی او افغان ولس ته یې په ډاګه کړې چې دا ډلې 

 اکونه دې له افغانستان ووځي.نه د اسالم لپاره جګړه کوي او نه یې هدف دا دی چې بهرني ځو
 د سولې تګالره

ولسمشر لومړی د سولې په تړاو هر اړخیزه تګالره طالبانو ته وړاندې کړه چې د طالبانو لپاره د جګړې ټولې پلمې یې 
پکې له منځه وړې وې، په تګالره کې دا هم ویل شوي و، که طالبان مخامخ خبرو ته حاضر شي، نو د بهرنیو 

 لو به بحث وکړي او که اړتیا وه بهرني ځواکونه به هم مهالویش وټاکي.ځواکونو په وت

 
 

طالبانو د افغان حکومت د سولې هر اړخیزه طرحه رد کړه او بیا یې له سولې تېښته او په جګړه باندې ټینګار وکړ، د 
پلمه او بهانه دا ده چې ګنې افغان حکومت د سولې واک نه لري او دوی به له امریکا سره خبرې وکړي، په  طالبانو

 داسې حال کې چې اوس طالبان له افغان حکومت او افغان ولس سره په جګړه دي، نه له امریکا سره.
وي و، چې افغان حکومت د سولې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په هر اړخیزه طرحه کې طالبانو ته دا هم ویل ش

د خبرو لپاره هیڅ شرط نه لري او طالبان دې د خبرو لپاره خپل شرطونه وړاندې کړي، د ولسمشر دا طرحه په خپله د 
حکومت خپلواکي او د سولې لپاره قوي اراده په ډاګه کوي، خو له بلې خوا د طالبانو انحصار ښکاره کوي چې د بل په 

 ان کې د سولې پر ځای په جګړه تمرکز لري.دستور باندې افغانست
 د اندونیزیا او کابل ناستې
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د افغان ولسمشر په نوښت په اندونیزیا کې دیني علماء راټول شول او په دې یې بحث وکړ چې ایا افغانستان کې جګړه 
 و ته استخداموي.د اسالم له اړخه مشروع ده او که طالبانو او نورې ترهګرې ډلې په فریب باندې خلک د جګړې لیک

اندونیزیا کې علما په دې باندې متفق شول چې په افغانستان کې جګړه هیڅ شرعي جواز نه لري او هغه ډلې چې د 
 اسالم تر نامه الندې افغانان وژني او افغانستان له پرمختګونو راګرځوي، هیڅ دیني توجیه نه لري.

اوو ناسته برابره شوه او دوه نیم زره علماوو په نږدې دیرش د اندونیزیا له ناستې وروسته په کابل کې د دیني علم
مخیزه فتوا کې په قران او ایاتونو سره د افغانستان جګړه ناروا یاده کړه او هغه ډلې چې د اسالم ترنامه الندې افغانان 

 وژني، هیڅ شرعي جواز نه لري او په غلطه روان دي.
ړی او په یو او بل نوم باندې یې ونومولې، طالبانو د دیني علماوو غونډو له دې ټولو غونډو سره طالبانو مخالفت یاد ک

ته د امریکا جاسوسي غونډې وایي او خپلو پلویانو ته دروغجن قناعت ورکوي چې د طالبانو جګړه په سمه ده او هغه 
 علماء چې دا جګړه ناروا یادوي، د امریکا جاسوسان یې یاد کړي دي.

 او خپلواکياوربند او د سولې اراده 
افغان ولسمشر محمد اشرف غني په پوره جرت سره له اختر وړاندې او وروسته اوربند اعالن کړ او په دې سره یې 

 وښوده چې حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او په دې برخه کې پوره خپلواک دی.
سره یې اوربند و نه غځو او د سولې  که څه هم طالبانو هم د اختر درې ورځې اوربند اعالن کړ، خو له افغان حکومت

 د خبروپر ځای یې بیا جګړې ته مخه کړه.
افغان حکومت دلته هم طالبان افغان ولس او نړیوالو ته مالمت کړل چې د سولې له خبرو تېښته کوي او جګړې ته دوام 

او د دې جګړې لپاره افغان ورکوي، هغه جګړه چې د پردیو د ګټو لپاره په افغانستان کې له کلونو راهیسې دوام لري 
 دښمنه هېوادونه طالبانو ته تجهیزات او امکانات برابروي.

 د سعودي ناسته
باالخره افغان حکومت د اسالم مبارک دین هغې سیمې ته مخه کړه چې اسالم ترې راپورته شوی او مبارکه خاوره ده، 

 ې غږ تل بریا په الس راوړې ده.د اسالم او کفر په تړاو تل د سعودي له خاورې غږ پورته شوی او د
سعودي کې لومړی علماوو پر طالبانو غږ وکړ چې افغان حکومت په رسمیت وپیژني او د سولې خبرو ته کیني، بیا یې 

 دینی علماوو ته په بلنلیکونو کې په ډاګه لیکلي چې افغانستان کې جنګیدونکي ډلې ترهګر دي.
دیني علماء پریکړه وکړي چې په افغانستان کې د جګړې څرنګوالی مالوم  په دې غونډه کې به له سلو زیاتو هېوادونو

کړي، طالبان له اوس نه وراخطا دي چې دا پریکړه د دوی په خالف ده، ځکه چې جګړه یې د مسلمانانو پر خالف ده 
 او هیڅ اسالمي بعد نه لري.

ډول غونډې د امریکا په فرمایش د امریکا د  طالبانو په یوه اعالمیه کې خپلو پلویانو ته ناسم ذهنیت ورکړی چې دا
 پوځي حضور د پاتې کیدو لپاره جوړیږي او بل هدف نه لري.

طالبان دا خبره ځکه کوي چې پوهیږي چې په سمه نه دي روان او هغه اسالمي ټکټ چې د جګړې په تړاو ترې اوس 
و ډلو پشان بیا فعالیت کوي چې هیڅ ډول ګټه اخلي، دا ډول غونډې به یې ترې واخلي او طالبان به د نورو ترهګر

 اسالمي ټکټ به ورسره نه وي.
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