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 به جهنم میروند! هانه آگاه کهگروهی 

حقانی، حزب  طالبان، شبکه   ؛یعنیتوسط گروه های هراس افگن مدت هاست که  از انفجاری حمالت انتحاری و
ه گاهر  در مخاصمت با دولت افغانستان قرار دارندکه  سائیر گروهک های دهشت افگن وحکمتیار  اسالمی شاخه  

  کشتار هزاران انسان بی گناه شده است. انجام یافته و باعث وبیگاه

رنگ  به آن خویشین جنایات نابخشودنیی ابه خاطر توجیه  تروریست پیشه و سفانه گروه های دهشت افگنمتأ
د هستند که مردم ما شاه در حالیکه ،می پندارنداز خویشتن  شرمی تمام دفاع را با بی آن وداده و اسالمی بوی دینی و 

شوند تا به ه و دوان دوان وارد افغانستان می دیپوشهای انتحاری ساخت اسالم آباد را  گاهی واسکتهر این کور دالن 
 ندته اکشصدها انسان بیگناه دیگر را  و خودبه دولت افغانستان و متحدان بین الملی شان  بهانه ضربه وارد کردن

ه این که کسی باالی آنها حمله کرده و آنها در عوض عمل انتحاری را انجام ن ندشته اونامش را جهاد و استشهاد گذا
معنی دفاع این  ،را می کشندفرض کرد که این کار به قصد دفاع از خود باشد این چگونه دفاع است که خود  ،داده باشد

گروه  که بار ها یچیز ،برسانندبه هالکت به دست خود خود را  اینکه  نه از مرگ نجات دهند ااست جان خود ر
 .به آن دست یازیدند سنگران شانو هم طالبان

شده  خطابندارد بل در چندین مورد به انسان ها اسالم جا  مبین در دیننه تنها  ()خود کشیانتحاردر حالی که 
گی و زندمالک اصلی چون  ،آن کوشا باشندسالمتی  واندازند و در حفظ خویش را در هالکت نینفس های که  .است

بشریت  انسان و اسالم عزیز به حدی به .کرد خیانترا  امانت خداوندی و نبایدانسان  خودنه  خداوند است نفس انسان
به خاطر بل دانسته  قتل نفس را حرام تنها ه ن بگونه ای که تصور کرد آن را گینمی شود به ساد ارزش قایل است که

بی تردید که  .استساخته  نیز جایزرا گوشت مرکب)خر( )حرام( مانند خوردن چیزی های ممنوعه حتی نجات آن 
البته این تنها دلیلی بر ارزش حیات انسان ها به  دمی باش گی یک انسان در نزد خداوندجاین امر همانا ارزش زند فلسفه  

بین  از ثابه  میک انسان بی گناه به نزد خداوند به  بردنکه ازبین می خوانیم: رجای دیگر از کالمش نزد هللا نیست، بل د
 و اهمیت که این نهایت بشریت است.تمام نجات  به مثابه   بی گناه از مرگیک انسان  نجاتو  بردن تمام انسان ها

همواره نیز علمای جهان اسالمی که  روستهمین از را به نزد خالقش نشان می دهد.  یک انسان بیگناه خون ارزش
و ارشادات در تناقض با دستورات خداوند و نا جایز  را ان شانمفکران وه)خودکشی( گروه طالبحمالت انتحاری 

چنانچه در تازه ترین مورد مفتی اعظم عربستان سعودی  شده اندواستار توقف بی درنگ آن خ و دانستهپیغمبر)ص( 
 ام حمالت انتحاری تأکید کرده است.ش مبنی بر حرمت انجخوی یکبار دیگر بر موقف

خود کشی »گفته است: گی از قول مفتی اعظم عربستان سعودی نوشته است که عربی الحیات به تاز روزنامه  
یک جنایت بزرگ و گناه کبیره است، کسانی که خود را با مواد انفجاری می کشند جنایتکارانی اند که راه خود را به 

عمل انتحاری حرام وعاملین آن که »گفته بود: نیز در خطبه روز عرفه  وی  پیش از این .«جهنم هموار می سازند
در  پاکستان نآیس منهاج القرئدوكتور شیخ االسالم محمد طاهر القادري ر ،«ستاخ زمستحق عذاب دردناک دو

 گفته بود هرگونه خشونت و مورد ابراز نظرکرد واین  درترکیه در كنفرانس بین المللي همكاري براي صلح افغانستان
براساس كالم پاك رب العزت  كه باعث كشته و زخمي شدن غیر نظامیان مسلم وغیر مسلم میگردد،دهشت افگني 

با بیانات برهان الدین ربانی( در سالروز شهادت ) رسول سیافالعبدرب  .وسنت پیغمبر اسالم حرام و مردود است
وی  دیگر فرصتی برای توبه کردن نداردانتحار کننده گفته بود که دعای انتحار کننده قبول نمی شود زیرا تند  و جدی
رابطه و برای مدعیان این عمل زشت چلنج داد تا یک دلیل ضعیف در  دلبان را اسالم کشی خوانجنایات گروه طااین 

ه شمول رهبران طالبان و علمای پاکستانی که افغانستان را بهیچ کسی  اکنونیه کنند که تا ئارابه توجیه انتحاری 
اما دیده می شود  پیشکش کنددلیلی در این زمینه داشته تا پیدا نشده است دارالحرب و مردمش را مباح الدم می خواندند 

بیگناه را به ن شان مبادرت ورزیده  همه روزه با توسل بر آن صد ها انسابه این جنایت  ی هراس افگناین گروه ها که
  .آگاهانه به جهنم می روندو خود ند فرست می کام مرگ
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سایر علمای جهان اسالم بناً از  ی فوق الذکرنه دیدگاه شخصی علمابود  دیدگاه اسالمآنچه گفته شد بی تردید 
و نهادینه راستای تحقق در  ولیت دست کمدرک مسؤ با نیز می طلبد است)افغانستان(  کشتار گاه تروریستانمخصوصاً 

د بگیرند و نگذارند تا اسالم علیه اسالم استفاده می شو از آدرس جلو آنچه را که  و داده الش بخرچت ساختن احکام الهی
ورنه به نزد د بشریت قرار گیر ر وانتحار وانفجار، کشتار و هالکت بشدهشت، و هشت و سیله  بیش از این اسالم و

   .خداوند جواب گو خواهند بود

 پایان
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