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 انتحار در پاکستان حرام است اما در افغانستان...؟
 

 ، دیوبندی، اهل حدیث و بریلویتن از علمای اهل سنت 0۷به نقل از روزنامه دان نیوز چاپ پاکستان، حدود 
در الهور پاکستان طی گرد همایی حمله انتحاری در آن کشور را محکوم و آن را حرام  در روز سه شنبه هفته جاری،

، عراق، سوریه، آیا حمالت انتحاری تنها در پاکستان حرام است یا در افغانستان اما این علما نه گفتند کهاعالم نمودند 
انان جهان یکسان مرعی االجراء دانست داد و بر همه کشور ها و مسلمهم؟ آیا می شود این حکم را تعمیم  مصر و...

به قول قاضی حسین احمد پاکستان را ضعیف بسازند، یا تنها انتحار کنندگان در پاکستان نباید خود را منفجر کنند و 
 جهاد را در پاکستان یکی از بنیاد گزاران طالبان و تندروان مذهبی که بعد ها به پدر معنوی طالبان نیز شهره گردید

وی گفته بود پاکستان آباد را چرا ویران کنیم اما  بود دانستهآن را واجب  ویران مشروع اما در افغانستان غیر آباد
انتحار در افغانستان و جهاد کرد، آیا اکنون هم  که ویران است پس در آنجا باید در مقابل کفر و ملحد جنگیدافغانستان 

خاص و جغرافیای آن را محصور به یک منطقه  یارزش هاحالل اما در پاکستان حرام است؟ آیا می شود دین و 
 هر زمان می شود از آن تبعیت نمود؟ساخت یا احکام دینی و اسالمی عمومیت دارد و در هرجا و 

 
دین اسالم و  هر دو هر دو کشور هم افغانستان و هم پاکستان پیرو اسالم اند و دین حاکمبا درنظرداشت اینکه 
اما گاهی اوقات علمای پاکستان فتوای جهاد را در افغانستان  تقریباً منشاء واحد دینی دارد فرهنگ مشترک میان این دو

نیک می دانند که مردم افغانستان نسبت به اعتقادات و باور  آنها و در پاکستان آن را حرام در حالیکه صادر می کنند
ی دینی را وظیفه خود می دانند به همین و حراست از دین و هنجارها تر از پاکستان اند های مذهبی خویش پابند

 ، سازمان القاعدهانگلیس، اتحاد جماهیر شورویچنگیز، مغول، چون ) ملحوظ هر بار که این کشور از سوی بیگانگان
ایمان راسخ و قوی مورد تهاجم قرار گرفته اند با استفاده از  و سربازان وابسته به پاکستان تحت عنوان طالبان(،

و آن ها را از خاک خویش بیرون راندند، در این کشور هیچ محل  محکمی بر پوز متجاوزین کوبیده اندخویش، سیلی 
و هیچ سینما را نمی توان یافت که  روسپیگری مشغول باشندصورت رسمی به به عمومی را نمی توان سراغ نمود که 

مصروف فعالیت های از و محل در پاکستان بپردازند، در حالیکه چندین مرکز به نشر فلم های غیر اخالقی و مستهجن 
چند سینما مصروف نشر فلم های این دست اند، حتی چندی قبل بنا بر گزارش تعداد از رسانه ها تنها در شهر پیشاور 

 مستهجن و غیر اخالقی اند.
نسبت به متعهد تر پابند تر و پس این امر می رساند که مردم افغانستان نسبت به ارزش های مذهبی و اخالقی 

پاکستان اند و با تمام وجود می خواهند از این هنجار ها دفاع نمایند مدارس دینی و مذهبی در این کشور فعال و دایماً 
دین و ارزش های دینی اند چطور و بر اساس کدام مبنی و آدرس جهاد در افغانستان فرض است حمالت  در پی تبلیغ

 انتحاری جایز؟
 

است که حکومت پاکستان و نظامیان این کشور به این واقعیت مهم پی ببرند که دیگر اکنون زمان آن فرا رسیده 
نمی شود با دین برخورد ابزار گونه نمود بل باید از آن تبعیت و پیروی کرد و به تأسی از این فتوای مفتی سعودی که 

حرفین محسوب می شود، کسی که در جامعه اسالمی به طور کل مرتکب قتل شود، از خوارج و من»ابراز داشته 
« انتحار و ترور ادامه راه شیطان است و بر هر مسلمانی که به خدا و روز جزا ایمان دارد، خودکشی حرام است

مصروف آموزش قرار دارد و  خاک آن کشوردر  را که پایگاه های طالبان، القاعده، تروریستان و افراطیون مذهبی
را حمالت انتحاری  دکان را که از افغانستان و پاکستان ربوده در این مراکزقتل و کشتن انسان های بیگناه اند، و کو

 ، ببندند و نگذارند که بیشتر از این انسان های بیگناه به شهادت برسند.آموزش می دهند
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