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 وحشت و  رعب ترس، ایجاد

 
 است! اسالم خالف عمل

 
 

  جنگ   آتش  در   که  است  زمانی  دیر  از ما  رنجدیده  و  مظلوم  ملت  که  دارند  آگاهی  کامالً   افغانستان  مردم   که  طوری
 کشتار  و  جنگ  از   اسالم  نام  از  استفاده  سوء  با  منافقین  و  افغانستان  مردم  دشمنان   برد،  می   سر  به   هدف  بی  و  خانماسوز
  خداوندمتعال  طوریکه دارند  نمی  بر  دست   ها  پراگنی  دروغ  و  شایعات  از   افغانستان،  بیچاره  و  مظلوم  مردم  بیرحمانه

  است چنین اش  ترجمه که) فرماید؛ می ارشاد مدینه پراگنان هشایع و منافقین  پیرامون ،۶۰ آیه احزاب سوره در ج
  بعداز   سازیم  می  مسلط  آنان  بر  را  تو  یقین  به  ندارند،  بر   دست  مدینه  در  افگنان  شایعه  و  دالن  بیمار  و  منافقان  اگر  که
 (.مانند  نمی باقی تو با اندکی وقت جز منوره مدینه در آن

  های  گزارش  و  اخبار  که  مدینه((  در   سازان  شایعه  ))  و  اند  زناکاران  اینجا،  در   آنان  از  مراد  گوید:  می  رض  عکرمه
 می   پخش  است،  آنان  بر  مشرکان  غلبه  و  برتری  و  مسلمانان   فروپاشی  و  ناتوانی  و  ضعف  متضمن  که  را  غینرود

  فرمان   به   تو  و  گردانیم  می  مسلط  آنان   به   را   تو  البته   ))  خود   سازی   شایعه  و   شک  نفاق،  از   دارند((  برنمی  دست  کنند))
 مدینه   در  مدت  اندک  جز   سپس  و  گردانی  می  نابود  کردن  کن  ریشه  کردن،  مار  تارو  و  کشتن  با  را  آنان  ما   دستور  و

  ساز  شایعه  گروه  این  آری   کنی.  بیرون  و  تبعید  مدینه  از   را  آنان  که  دهیم   می  دستور  تو  به  ما  زیرا  نیایند((  تو  جوار   در
 مسلمانان،   جنگی  اعزامی  های  گروه  شکست  مورد  در  گاهی  که  کردند  می  پخش  مدینه  در را  اخباری افگن  تزلزل  و
  این   که   حالی  در  کردند  می  پخش  را  مدینه  به  دشمن  حمله   و   هجوم  شایعه  یا  و  بود  آنان   مغلوبیت  از   حاکی  گاهی  و

 اشفته   را  شان   های   روحیه  و  شکست  می   را  مسلمانان  دلی   دست،   این   از   شایعاتی  و  اخبار  که  بود   دروغ  کامالً   ها  شایعه
 کرد. تهدید را  آنان ایت این نزول با ج هللا پس ساخت. می

  می   بر  در  را  افغانستان  و  اسالم  دشمنان  تمام  است،  عام  آن  حکم  اما  است  مدینه  منافقین پیرامون  مبارکه  آیه  این  گرچه
 گیرد. صورت جلوگیری مسلمانان میان در ها پراگنی شایعه و منافقانه اعمال از تا گیرد

 خورده   سوگند  دشمنان  و  منافقین  قاتلین،   اش  اظهارات  طی  افغانستان  اسالمی  جمهوری  ریاست  اول   صاحب  معاون
 ترورهای   ) ناروا  اعمال  از   آنان   تا  شد   آنان   اعدام   و  مجازات  اشد   خواهان   و  کرده  محکوم  شدت  به   را  افغانستان  مردم

 برای   عبرتی  درس  و  بگیرند  پند  شان  کارانه  جنایت  ل اعما  سایر  و انتحار...(  و  انفجار  چسپکی،  های   ماین  هدفمند،
 دارد.  قرار سنت و قرآن با مغایرت در  انان اعمال  زیرا باشد افغانستان مردم دشمنان
  ترس  هراس، در و بترساند را خود برادر که مسلمان  برای نیست حالل که) فرماید:  می ارشاد اسالم گرانقدر پیامبر

 بیندازد(.  رعب و
 خالف   و  ملی  ضدمنافع و  شخصی  نظریات  با  دوحه  در  االفغانی  بین  مذاکره  در  طرف  یک  از  افگنان  هراس  و  طالبان

  ایجاد  اسالمی  و  ضدانسانی  اعمال   انجام  با  دیگر  جانب  از   و  نموده  عمل  افغانستان  مردم  اکثریت  خواست  و  نظریات
  و   برسانند  جمهوری  ریاست  کرسی  به  را  خود  خواهند  می  افغانستان  مظلوم  و  رنجدیده  مردم  میان  در  ترس  و  رعب
 نمایند. توجیه را خویش اعمال

  جزای   پس  کشد  می  قصد  به  را  مومن  یک  کسی  که) فرماید:  می  ارشاد ۹۳ آیه  نساء  سورت  در  متعال  خدواند  همچنان
 است(. بزرگ عذاب برایش و گرفته قرار ج خداوند  غضب و لعنت مورد و باشد می آن در همیشه و بوده جهنم او
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  مومن   حثیت  و  آبرو  مومن،  خون  ریختاندن) فرماید:  می   که  اسالم  گرانقدار  پیامبر  ارشادات  و  هدایات  طبق  چنانهم
 است(.  حرام مومن بر آن مال بر تجاوز و

 خون   ریختاندن  و  مال  بر  تجاوز  حثیت،  آبرو،  به  ص  پیامبر  گهربار  احادیث  و  آیات  برخالف  افغانستان  دشمنان  بناءً 
 در  و  گفتار  کردار،  در   آنا  زیرا  کند  می  نکوهش  و  تقبیح  شدیداً   را  آنان  ناروای  اعمال  اسالم   که  ودندنم  تجاوز  مسلمانان

 باشد می سنت و قرآن  به مغایر اعمال
 می سر به مصیبت و  رنج در سالهاست که افغانستان مظلوم بامردم دشمنی که بدانند باید  افغانستان مردم دشمنان بناءً 
 داشت.  نخواهد  قبال در صورتی هیچ به را پیروزی و است قرآن و اسالم با دشمنی برند
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