AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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احسان

اسالم دین اخوت و برادری
دین مقدس اسالم دین کامل و هدایت برای تمام انسان های روی زمین بوده افراد بی دین از راه
مستقیم خارج و به طرف انحرافات و خواهشات نفسانی در حرکت میشوند یکی از شاخص های دین
مقدس اسالم همانا فراخواندن مسلمانان به اخوت و برادری بوده نفرین برکسانی می گوید که آتش
نفاق و تفرقه افگنی را در میان مومنین شلعه ور میسازد  .خداوند (ج) در سوره حجرات می فرماید
ترجمه :مسلمانان برادر همدیگر هستند بین آنها صلح نمائید .
ملت افغانستان در طول تاریخ با اخوت و برادری با همدیگر زیست نموده و از جنگ و برادر کشی
خسته شده اند گروه های تروریستی مانند طالبان که الف از اسالم میزنند و خود را سردم داران
اسالم خطاب مینمایند باید آتش بس را با مردم و دولت افغنستان اعالم می داشتند نه موافقت نامه
کاهش خشونت را با امریکا !
کاهش خشونت یعنی چه؟
گروه متذکره که خود را برحق جلوه میدهند که گویا آنان در مقابل نیروهای خارجی و امنیتی کشور
جهاد مینمایند اکنون که نام جهاد را به کاهش خشونت مبدل نموده اند معلوم است که در گذشته و
حال صرف از نام مقدس جهاد استفاده ابزاری نموده اند و اصال جهادی در مفکوره و اعمال آنها
وجود نداشته است .
طالبان که همواره سخن از اسالم و شرعیت میزنند و خود را مسلمان حقیقی و واقعی میدانند باید به
عهد شان وفا می نمودند زیرا وفا به عهد در نظر اسالم واجب است شما برادران مسلمان شاهد هستید
که در چندین والیات کشور از جانب گروه تروریستی طالبان باالی نیروهای امنیتی کشور و مردم
بیگناه ما بعد از توافق نامه کاهش خشونت نیز حمالت مسلحانه صورت گرفته و هنوز هم به حمالت
تخریبکارانه تروریستی و دهشت افگنی شان ادامه داده اند معلوم است که آنان یک گروه منافق و
تبهکار بوده و هرگز به وعده های شان وفا نکرده اند ،هویداست که ملت افغانستان فریب آنان را
نخورده و میدانند که این همه حرف های آنها مربوط به خود شان نبوده بلکه بدستور شبکه جاسوسی
(آی .اس .آی ) و مطابق به اوامر سازمان متذکره عمل مینمایند تا بتوانند در بدل این همه جنایات و
مظالم شان چند کلدار پاکستانی بدست بیاورند
گروه ترورستی طالبان همان جیره خوران کشور های منطقه بوده که از هیچ گونه فجایع و کشتار
مردم مظلوم کشور ما دریغ نورزیده اند  ،مردم عزیز ما دیگر به اقوال و گفتار آنان هرگز باور
مندی نداشته و ندارند تا زمانیکه گروه مزدور طالبان از ملت افغانستان از بابت جنایات شان معذرت
خواهی نکرده و با مردم و دولت به مذاکره حاضر نگردند و از دورغ گوئی منافقت دست بردار
نگردند و همچنان از جنایات و اعمال زشت شان ندامت و اجتناب نورزند هرگز مورد اعتماد مردم
قرار نخواهند گرفت.
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