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

تقدیس انتحارى و قاتالن سفاك مردم
زمانیكه دسایس الحیل ملى و بین المللى به قاتل عصاى پادشاهى بخشیده است  ،قاتالن تكریم و انتحارى تقدیس مى
شود  .امروز رسانه هاى ملى و بین المللى خبر دیدار سرپرست وزارت داخله اقاى سراج الدین حقانى را در هوتل
أنتركونتیننتال با بازماندگان ( عامالن ) انتحارى منتشر نمودند و من نیز انرا در روزنامه هشت صبح و سایت بى
بى سى مطالعه نمودم  .اقاى حقانی در این دیدار اظهار داشت که:
«قدردان " قربانی مجاهدان و شهیدان انتحاری " است و آنها  « :قهرمانان اسالم و وطن » و « قهرمانان ملت مومن
» مى باشند  .فاعتبرو یا اوالبصار ! بدینترتیب تحریك اسالمى طالبان و بخصوص شاخه حقانى ان به حمالت انتحارى
در دو دهه گذشته و قتل اهالى ملكى و مردم بیگناه به صورت علنى و رسمى اعتراف نمودند.
از اثر این حمالت انتحارى همه روزه در مركز و والیات كشور كربال ها تكرار وهزاران طفل،زن و مرد به شهادت
رسیدند  .صحنه هاى هولناك و دلخراش حوادث انتحارى  ،خونین ترین و سیاه ترین برگه هاى تاریخ جنایتكاران و
تروریستان سفاك را تشكیل میدهد  .در دو ماه اخیر و بعد از ورق گردانى روزگار ما شاهد تكرار این جنایات
ضدبشرى زیر نام بیرق سیاه و سیه دالن جنایتكار مى باشیم  .برگزاری چنین مراسم و حرافی در تقدیس انتحاری
از تداوم دور جدید و خونین این حنایات هولناک علیه بشریت خبر میدهد که افغانستان به جنگ داخلی  -نیابتی و
سوریه ساختن سوق میدهد .
رهبر شبكه حقانى که خود نیز بحیث تروریست خطرناک و سازمانده حمالت تروریستی و انتحاری در لست سیاه
سازمان ملل متحد قرار دارد و دولت ایاالت متحده امریکا ده ملیون دالر بخاطر گرفتاری آن جایزه تعین نموده است
 ،با تبختر از انتحارى ها بمثابه « قهرمانان اسالم » یاد مینماید  ،در حالیكه از دیدگاه دین مقدس اسالم و تا جاهیكه
بزرگترین علماى اسالم در افغانستان و جهان و تا اندونیزیا و جامع الحضر مصر بیان داشته اند  ،حرام مطلق بوده
و انتحار از لحاظ عقل  ،منطق  ،فقه و شریعت مردود و خالف تمام اصول اسالم مى باشد .
در دین اسالم نفس و حیات حق الهى مى باشد  ،تا آنجا که قتل یک انسان را همانند کشتن همه انسان ها شمرده است:
« َم ْن قَت َ َل نَ ْفسا ً بِغَی ِْر نَ ْفس أ َ ْو فَساد فِی ا ْ
اس َجمِ یعاً» ( سوره مائده ،آیه  ) 32از لحاظ حقوقى اعمال
ال َْر ِ
ض فَ َکأ َنَّما قَت َ َل النّ َ
انتحارى كه انسانان را از حق حیات محروم مى سازد و اهالى ملكى را به صورت پالن شده  ،هدف قرار میدهد در
ردیف جنایات علیه بشریت  ،جنایات جنگى و ضد بشرى قابل بررسى و محاكمه مى باشد .
از منظر حیات مدنى  ،مدنیت و انسانیت  ،اعمال انتحارى توحش  ،بربریت و ددمنشى پر از قساوت است و انتحار
كننده از دایره اسالم  ،انسانیت  ،مدنیت و مفاهیم حق و حقوق خارج مى باشد  .از نام قربانیان بى دفاع و مظلوم
حوادث خونبار تروریستان انتحارى که با قهرمان خواندن قاتل انتحاری جگر گوشه های شهید شانرا بخاطر می آورند
 ،بر انتحارى ها  ،عامالن و مشوقان شان  ،فریاد وخشورانه حضرت سنایي یكى از بزرگترین شخصیت هاى مسلمان
تاریخ اسالم را تكرار مینماییم كه  :مسلمانان  ،مسلمانان  ،مسلمانى  ،مسلمانى ازین ایین بى دینان  ،پشیمانى پشیمانى
با حرمت
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