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 بي حرمتي طالبان در برابر قرآن
 

ل از خاطره ایثار بی مانند و عید قربان جشن شکرانه ادای یک رکن بزرگ اسالمی )فریضه متبرک حج( تجلی
میثاق پایدار مومنان به  ،در امتحان بزرگ خداوندی قهرمانی نماد حضرت ابراهیم خلیل هللا، ،ج دانه پیغمبر خداجاو

در  بدبختانهاما  شوددر جوامع اسالمی بر گزار می  همه ساله با مراسم خاص، خدا و فداکردن در راه امر ایثار
گروه متحجر قاتالن قرن  های بزرک و خجسته از سوی کشور ما افغانستان از چندی به این سوی این روز

 .خون بار تبدیل می شودو یک صحنه جگر سوز به  (طالبان)تروریستی 
 

 .به دستور محرکان دستگاه شیطانی )آی پیش مرگان قرن )طالبان( روز عید قربان در  گذشتهسال به گونه ای که 
گاه شهر میمنه مرکز والیت فاریاب بیش از خروجی مسجد عید ۀانتحاری در مقابل درواز ۀی حملاجرابا  (.آی .اس

آن  تر ازبیش و زمین میمنه را گلگون ساختندشان باخون پاک و میان دود باروت سوختانده  را در هموطن ماده ها 
ان حادثه تروریستی روز عید یهنوز گلیم سوگواری قربان امسال نیز در حالی که  ،دنمودنها  روانه بیمارستان را

در گانی همرسانه های بر چیده نشده بود که  مادر سوگ نشسته و از خانه های مردم داغ دیده  قبلل قربان سا
ر دآن هم توسط گروه طالبان انفجاری  ۀزاری شدگاز انفجار مواد کار  (یزانم 02)عید نخست نخستین لحظات روز 

منان خدا ؤوست مدانه خدا جای عبادت خالصن( در مکان مقدس أکالم الهی )قرآن عظیم الش ،نسخه های کتاب مقدس
ر داده و گفته اند که در این حادثه تروریستی و خبمرکز والیت لوگر شهر پل علم  پرست و پاک نفس )مسجد( در

  .ن والیت به شهادت رسیده اندال والی آبی گناه ما به شمول ارسال جم ده ها هموطننیز  مرگبار
و خادم الحریمن  یعربستان سعود می به شمول مفتی اعظمجید کشور های اسال یچیزی که مدام از سوی علما

مثل حادثه سال که این حادثه تروریستی برای مردم ما می خوانده شده است اسالت و مغایر شریع زجائناشریفین 
کودکانه  سرور قربان لحظات شادمانی وعید  ۀخجستصحنه ای که روز بوده است  جگر سوز ۀیک  صحن گذشته
در عزا داری را  و یگلیم سوگوار بار دیگر وخت ناله مبدل ساو به آه  لبخند شان را به محشر و معصوم ناکودک

 .گستراند هموطنان ما  یخانه ها
و وسیله برای تحقق به عنوان حربه  اسالمی از مقدساتاین نخستین جنایت تروریستان خون آشام نیست که با آنکه 
نایت و بی حرمتی آن گروه های بل این انتهای جد یاستفاده می نمانهای بی گناه و قتل انسان  امیال شیطانی اهداف و

 .باشدو مقدسات اسالمی می  به دین اسالم نسبت  افگن دهشت
 

که گفته می شود مواد انفجاری به کمک قاری آن ست ید اینآبه نظر می اما در این میان آنچه سوگمندانه و تأسفبار 
که در میان مردم از جایگاه کسی جابجا شده است لودسپیکر  یمسجد در نسخه های قرآن عظیم الشان و میله ها

 را دیده می شود که وی قرآناما کسب کرده است قرآن  واز آدرس اسالم جایگاهی که  ،باشد یم ی بر خوردارخاص
بی گناه خون کشاندن انسان های  برای به خاک و ای وسیلهمتخاصم  یهاا سازمان های استخبارات کشوربدر تبانی 

کسانی که  ییوس کننده تر اینکه این جنایات از سوأز آن ماما ا می سازد ()مسجد مقدسخاکستر ساختن مکان  و
مثل پنداشته شده و الد مانند قطب الدین حالل یک عمل بل نانرورپ هوای رئیس جمهور شدن افغانستان را به سر می

 .جیه می شودتو
 

ش خدمت سازمان های یپقاری خاکستر سازی،  وقرآن ابزارخون ریزی ، در چنین شرایطی که دین وسیله نابودی
جنایات مدافع  که امید مردم به آنها گره خورده استی ریاست جمهور و کاندید  حامی تروریزماستخباراتی 
بر ملت سرفراز و قهرمان افغانستان است تا خود تنها  شسته است ون خاموشو سکوت مو عالمان دین تروریستان 

و سیل خون فرزندان شان در  یش با سرنوشت شان بازی شود ه و نگذارند از این بدخویش اندیشینسبت به سرنوشت 
 .گرددشان جاری  یمقابل چشم ها
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