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 21/12/2۱1۲           ایثار

 خداوندا!

 برهانکر و  کوردشمنان ما را از شر 

خون  خو،ه درند و کور و کر، ددمنش دشمنان که ما را با  گناه ما چیست می ترسم که اگر بپرسم خداوندا!

 اخالقی و انسانی، اسالمی،، دینی ارزشی که به هیچ  اصول و دشمنان کار نشوم، گناه ییآشام بی رحم مواجه ساخته

ارشادات به هم و نه  دنداراحترام  تونه به کالم پاک  ،د و نه هم مذهب ران، نه دین را می شناستندنیست بندیپا  اجتماعی

 .ات معلم بشریت

به مثابه دین  نه دنهالکت انسان های بی گناه می شناس ابزار را تنها به عنوان وسیله و اسالمکه دین  دشمنان 

کرات در مقابل آموزه های دینی ه بخودت ناظر همه چیز هستی که  چنانچه  ها.انسان  ستگاریر فالح و لهیوسو الهی 

گواه هستی  ،انده انسانی خویش ساخت برای تحقق اهداف غیر اسالمی و ه  قرآن را وسیل ،اند نمودهواسالمی بی حرمتی 

صدها  ،ندمنفجر ساخت توعید در مسجد  را در الیه های قرآن کریم جاسازی و در روزپیش مواد انفجاریه  یچندکه 

یکی دیگر سال پار  یا و ه اندرا مخروبه ساختجای حرب خدا پرستان با شیاطین و  هبست را به رگبار وتنماز گذار بنده 

را پاکدالن خود را انتحارکرده و سیل خون والیت فاریاب  شهر میمنه واقعدر مسجدی دیگر جنایتکاران همین از 

  ما مبدل ساخت. وسوگ عزیزانبه ماتم   یینمودههدیه را  شادمانی و سندیدر آن خر توجاری و روز را که 

انفجار چیز  وانتحار  ،دهشت شت وحو ،خون ریزی و خون آشامی ،که جز ویرانی و تباه کاری یدشمنان

ه کجا ب از کجا آمده اند و نمی دانند که ،کور کورانه راه می روند ،چشمان شان نابیناست ،ددر قاموس ندارن دیگری

منع  خالق شانآنچه را  ،منحصر می دانند تباهی و بر بادیرا به کشت و کشتار  تنها فلسفه وجودی شان ،رفتخواهند 

ارج می به خون ما انسان ها  وحدانیت و بی نیازی با آن همه عظمت و بزرگی توبه آن مبادرت می ورزند ده است کر

ر بهمواره در برا پنداری ومان را از مرگ نجات بشریت می و مرگ بی مورد مان را مرگ بشریت و نجات گذاری 

نیز می خود را حتی  به خاطر کشتن ماددمنشان بی رحم  ولی این، منع قرار دادیبرما  ما مهربان هستی و قتل نفس را

ه از زند تا دیگرانچیزی می دانند و نه می گذارند نه از مزایای زندگی  ،عرش عظیم را به لرزه در می آورند و کشند

  .گی لذت ببرند

، اما این ها مکاتب را به ی قایل هستیاریکی تفاوت چشم گیرنادانی، روشنایی و ت در حالی که میان دانایی و

تیزاب می هم دانش آموزان را مسموم می سازند و به سر و صورت شان  ،باروت می کشند تانک، بمب و وتوپ 

گوش های شان  ،هستندتنها کور نه بل کر هم البته  .ندنشناسرا درست  وذات واحد والشریک تتا مکتب نروند و  ،پاشند

جز حرف باداران شیطان صفت خویش چیز دیگری را نمی  .با صدای مهیب انفجار، توپ و تفنگ خو گرفته است

ه عده از عالمای دینی ورن دنگردشان هات متوجه  اشتباتا را هم نمی شنوند اسالمی جید علمای  ، حتی حرفشنوند

نهی از منکر را  و امر به معروف وظیفه  نموده  ان اسالم و جنایات این جاهالن اددر قبال دیمسوولیت خویش را 

 .انجام داده اند

خود کشی یک جنایت بزرگ و گناه کبیره »که : چنانچه مفتی اعظم عربستان سعودی چندین بار گفته است

پیش «. جنایتکارانی اند که راه خود را به جهنم هموار می سازند ،اد انفجاری می کشنداست، کسانی که خود را با مو

دوكتور شیخ االسالم محمد  .از این نیز گفته بود: که عمل انتحاری حرام وعاملین آن مستحق عذاب دردناک دوزخ است
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خشونت و دهشت افگني كه باعث هرگونه که  ،گفته بود از دیار تروریزم پروریطاهر القادري رئیس منهاج القرآن 

كشته و زخمي شدن غیر نظامیان مسلم وغیر مسلم میگردد، براساس كالم پاك رب العزت وسنت پیغمبر اسالم حرام و 

همواره نکوهش کرده اند اما این ها کر هستند نمی شنوند و به قتل  را شان این عمل در افغانستان هم علما مردود است

     .ورزنددیگران تالش می  خود و

ما  دشمنتنها طالب نما  و زیر نام طالبکه این موجود های ناشناخته گمان می رود روی همرفته گارا! پرود

به لرزه را  اتخشمگین و عرش عظیم  ازگاهی هر را تو ،می نگرند یدشمناز چشم نیز  ات رسول و توبا بل نیستند 

به اشک چشم  !تو هستیبنده های عاجز  امید ماقرار می دهند  بنده گانت بارمت را وسیله هالکت کال و در می آورند

 صلح سراسری و این ماتمکده و در نمادر حق این ملت مظلوم لطف  این خطه، به خون پاک شهدای این دیار و یتیمان

 . دارهدر امان نگ و جاهلمنشدان ددشمندایمی برقرار گردان و ما را از شر این 

 پایان
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