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 علمای افغانستان: طرفین جنگ آتش بس اعالم کنند

 

 تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین:

ای ادیان مختلفه که باالی مردم ماکثراً پیشنهادات و فیصله جات علگروپ های مذهبی و فعالیت در هر اجتماعی 
محیط خویش تأثیرات روحی و عقیدوی میداشته باشند، مرجع هدایت و رهنمونی در بسی مسائل اجتماعی، البته 
در پناه قانون میگردند. در افغانستان که  مردم مظلوم آن از چهل سال به این طرف در آتش  و خون جنگ ها و 

د، چه در شهر ها و چه در محالت کوچکتر، علمای دین و پیشوایان مذاهب نا آرامی ها در گیر و مبتال هستن
مختلفه تأثیر عمیقی برای رهنمونی داشته اند. متأسفانه آنطوری که توقع میرود تا به حال حرکت جدی و مبارزه 

ست ولین باریای به مقابل بیداد گروپ های دهشت افگن، خاصتاً طالبان از جانب این گروه دیده نشده بود و این ا
متشکل از علمای گوناگون از نقاط مختلفۀ کشور در جلسۀ مشترکی با یک فتوای رسمی،   بزرگکه یک اجتماع 

اعمال انتحاری و جنگ گروپ های مخالف دولت افغانستان را منع و تقبیح نموده و آتش بس طرفین را تقاضا 
ت یات اسالمی صورمینمایند. افتخار و امتیاز تنطیم چنین یک اجتماع بزرگ که بیانات و ایرادات بر اساس هدا

گرفته و هر نوع جنگ و دهشت افگنی را بر علیه دولت افغانستان نفیه می نماید، در حقیقت به رئیس دولت 
اشرف غنی تعلق میگیرد. امید میرود که با ترتیب چنین مجالسی، روزنۀ صلح باالخره بر روی مردم نهایت 

داند. لطفاً راپور امروز بی بی سی را ه در مورد مظلوم وطن باز گردیده و امنیت و آسایش را نصیب شان گر
 مجلس علما تهیه شده است مطالعه بفرمایید:
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 علمای افغانستان: طرفین جنگ آتش بس اعالم کنند

جوزا در کابل جمع آمده و فتوایی در مورد  ۱۴صدها نفر از علمای دینی از سراسر افغانستان امروز دوشنبه 
 جنگ این کشور صادر کردند.

در این فتوا با بیان شماری از آیات قرآن و احادیث آمده که جنگ جاری افغانستان ناجایز و ناروا است و هیج 
 دلیل شرعی ندارد.

خواند، گفت: "ما به توقف هر چه صادر شده را میخدابخش محسنی، عضو شورای سرتاسری علما که فتوای 
های دراز  دهیم و خطاب ما هم به دولت است و هم برای کسانی که مدت سریعتر جنگ در افغانستان فتوا می

 شود.او افزود که انتحار در اسالم حرام است و گناه کبیره محسوب می جنگند."است که در مقابل دولت می
ح پاسخ گوهای صل و قید و شرط حکومت افغانستان برای گفتان خواسته شد به درخواست بیدر این فتوا از طالب

 مثبت بدهند.
جلوگیری از واردات، تولید و استفاده دخانیات و مشروبات الکلی، مبارزه با انواع فساد و تبعیض و تفرقه افگنی 

 از دیگر موارد فتوای امروزی بود.
 های اجتماعی و شماری از رسانه های مسئول از تفرقه افگنی در شبکه د که نهاددر این فتوا به تاکید خواسته ش

 ها جلوگیری کنند و اجازه داده نشود که از آزادی بیان سوء استفاده صورت بگیرد.
 علمای دین در اندونزی: حمالت انتحاری خالف اصول اسالم است ۀجلس 
 علمای افغانستان: دولت به طالبان در کابل دفتر بدهد 
 آزمایش آخرین شانس صلح با طالبان؟ راه پروسه کابل؛  ۀنقش 
  در نشست علمای دین یابی به روند آشتی ملی نیاز به اجماع اقوام دارد  کابل: دست جلسۀربانی در

 داندونزی
  :علمای افغانستان در دو صف درگیری

 سیبیاسماعیل شهامت _ بی
ا تا اش رگروه طالبان با مدیریت صدها مدرسه دینی در مناطق مختلف افغانستان، بخش بزرگ از نیروی جنگی

 گذارند با پشتوانه بنیاد کند. جنگجویانی که از این مدارس پا به جبهه جنگ میحدودی از این مدارس تامین می
های خارجی در افغانستان به منزله اشغال این نهند. از دید آنان حضور نیرو گرایی اسالمی قدم به میدان می

ویری روند. تصالمللی به میدان جنگ میشود و با این دید در مقابل نیروهای دولتی و نیروهای بینکشور تلقی می
با این دیدگاه، این دسته جنگ را مقدس تلقی کرده  دهد. که جنگ با نیروهای مذکور را برای آنان مشروعیت می

 دانند.در این راه را رستگاری میو کشته شدن 
آیند. هرچند که آنان عمال در صف دیگر علمای دینی در چارچوب شوراهای علما و با حمایت دولت گردهم می

شوند ولی کمتر با ایمان و باورمندی علمای طرفدار طالبان به میدان دفاع از دولت  طرفدار دولت قلمداد می
 اند. برآمده

این علما در مورد حوادث خونین افغانستان یا سکوت کرده یا با لحن نرمتر آن را محکوم  در هفده سال گذشته
 شود. اند هم در آن جدیت و قاطعیت الزم دیده نمیاند. در مواردی که اقدام به صدور فتوای ضد جنگ کردهکرده

ها سراسری گیری که این موضعمحدود مانده و به ندرت اتفاق افتاده  مجالساین حمایت دولتی بیشتر در مراسم و 
 و در مساجد و مراکز تجمع مردم بازتاب پیدا کند.

 
عنایت هللا بلیغ، عضو دیگر شورای علما گفت بخشی از این فتوا مربوط به دولت است و دولت باید به مواردی 

 کند، توجه کند. که به ادامه جنگ کمک می
خارجی را کنار بگذاریم و در مجالس او گفت: "یکی از ما به بودن یک خارجی در افغانستان راضی نیستیم ... 

 شهر پیامبر بنشینیم و مشکل خود را حل کنیم."
شان را از این فتوا اعالم کنند و  در فتوای علمای افغانستان از سایر کشورهای اسالمی خواسته شده که حمایت

 افغانستان همکاری کنند.  برای پایان جنگ
 ست.ا شود تلفاتی به جا گذاشته نزدیکی محل برگزاری آن رخ داد که گفته می، انفجاری در جلسهپس از پایان این 

ارج خهای اسالمی با موضوع جنگ افغانستان در داخل و  علمای افغانستان و کشورمجلس پیش از این نیز چندین 

 اند. و درخواست برای صلح حکومت پاسخ نداده مجالسافغانستان برگزار شده اما مخالفان مسلح تاکنون به این 
 

 پایان خبر
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