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 ۲۰/۲۰/۰۲1۲           آریا نژاد

 !خبر خوش
 

تر زیرا تربیت درست فرزند جز مکلفیت های دینی واسالمی هر آن عزیز درست فرزند عزیز است اما تربیت
نجر به چشم پوشی م نباید  پدرانه عاطفه   تا کید کرده است که میشود وان شان شمرده قبال فرزند درمادر مسلمان  پدر و

دستور داده است که بربنیاد گزارشها پدری دروالیت کندز انجام داده بلکه چیزی را فرزندان شود  از ارتکاب گناه
به قول رسانه ها این   .درک رسالت دینی وپدری خویش پسر انتحاری اش را تسلیم پولیس کرده است این پدر با .است

ماده ساخته شده خالف شریعت اسالمی آ و با تبلیغات عوام فریبانهپسر که از جانب دشمنان اسالم در آن سوی مرزها 
صدها انسان بیگناه  میان جمعی از هموطنان خود را بکشد و انجام حمله انتحاری در پوشیدن واسکت انتحاری وبود تا 

حرام شمردن عمل  درک وجیبه دینی واسالمی خویش و خون کشاند اما خوش بختانه پدر این پسر با را به خاک و
مردم مسلمان  اختیار دشمنان اسالم و ابزاریست در که خالف موازین اسالم بوده و ارانفج پلید انتحار و ننگین و

 ناجی بشریت  دستور  و  ردری به عمل آواز یک جنایت سازمان یافته جلو گی به موقع دست به کار شده و افغانستان 
با زور مانع آن  ءدهند ابتدا هرگاه می بینید کسانی را که کار ناشایسته و غیر اسالمی را انجام می فرمورده است: راکه

شوید، اگر ممکن نبود به زبان تبلیغ نمایید و اگر آن هم ممکن نبود قلباً آنها را بد ببینید در حالیکه در ضعیفترین درجه 
اول اینکه  :که با تطبیق دستور اسالم عزیز چند پاداش را نصیب شده استد یعمل پوشان جامه  ایمان قرار دارید. 
جگر گوشه اش را   ،دوم ضعیف ایمان رهایی بخشید و حق خود کرده است و خود را از درجه   بزرگترین خدمت در

مانع  قتل نفس که بعد  از شرک  ومیگردید نجات داده است   نایما وزم عاز ارتکاب جنایت  که منجر به لرزش 
اثر انتحار فرزند ش زندگی شان ازقتل انسان های بی گناه که ممکن در  ،سوم .بزرگترین گناه کبیره می باشد شده است

       مانع  را به بهترین شکل انجام داده و شمسوولیت پدر بودن ا  ،چهارم .را از دست میدادنند جلوگیری کرده است
که این طن دوست را در تاریخ به نام خود ثبت کرد و و رکا لقب بهترین فدا به بیراهه رفتن پسرش شده و حراف ونا

همه روزه عزیزان شان را در اثر اندی به این طرف  که از یازده سال و تاس نیک خبر خوش به مردم افغانستا
تا حال با آنکه تمام علمای دینی کشور با استناد  کوردالن عصر  از دست داده اند و جنایات نابخشودنی  سیاه اندیشان و

عذاب درد  رمرتکب آنرا سزاوا م دانسته وانتحار را حرا اسالم انجام حمله انتحاری وپیغمبر احادیث  به کالم الهی و
ظ تقبیح را با شدید ترین الفامحمدی  غرای خالف شریعت تمام مردم ما این اعمال زشت و ناک خداوند عنوان کردند و

ود بر که قراش را پسر رسولش  شدیم که پدری جهت کسب رضایی خداوند و نیآاما برای نخستین بار شاهد  .کرده اند
براساس گزارش تلویزیون بی بی سی در والیت  آن  همزمان با .ولیس تسلیم کرده استپ ای خودش را انتحار کند بر

مجبور به پوشیدن  واسکت انتحاری شده بود  تا  اختطاف شده وطالبان  سویز ا که به اسم نیاز محمدهلمند کودکی 
شی حاز چنگ این و و طالبان را فریب دادهبا استفاده از تاریکی شب  ،تروریستی را انجام بدهد حمله انتحاری و

این خوش خبری ها برای مردم افغانستان   .یکی از پوسته های امنینی محل رسانده استخود را به  صفتان فرار کرده و
شبکه تروریستی  ،یانت ما تمام جنایات گروه طالبانباد مبین آن است که مردم مسلمان و نهایت امید وار کننده بوده و

 با گوشت ونها رواداشته شده آاعده و حامیان اصلی شان بر در تبانی با الق را که  دیگر شبکه های تروریستی حقانی و
دشمنان اسالم   ابزار استفاده می نمایند و درک کرده اند که این گروه های تروریستی از اسالم به مثابه   وست لمس وپ

 .کشی هستند مسلمان درپی
 میهن  شان حراست و مدار و حاال که مردم باشهامت افغانستان آماده شده اند تا خود از دار رتوصبه هر

 شان به اهداف شوم و نمیگذارند دشمنان قسم خورده   ،گذشته درس عبرت بدهند به دشمنان شان  مانند نگهبانی  نمایند و
با دار دسته شان فریب داده  به گونه ای که یکی شان یک شبکه تروریستی را .د ور  از کرامت اسالمی خود برسنده ب
 قصد انتحار کردن رادیگری عزیز دلبند فرزند خود را که  افتخار آفرید و رد وپتن از انتحاری را به پنجه قانون س 6و

ت تمام بر دولت افغانستان است تا با جدی .ساله با واسکت انتحاری فرار کرد1۰کودک  و داشت به پولیس تسلیم داد
تا این یک الگو برای ا خنثی نمایند نسبت به آنها رتمام تهدید های دشمنان  مین نموده وأران را تمصونیت این فداکا

ی امنیتی کشور در نطفه درکنار نهاد ها را دهشت افگنی ر حمالت تروریستی واز دیگ شود و ستانافغان مردمرئسا
 میهنی شان را ادا نمایند. مسوولیت های دینی وجیبه ملی و خنثی کرده و
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