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 مردم افغانستان قاتالن را نمی بخشند

ادیان درکره خاکی زمین است به حرمت ارزش جان وخون انسان ها از اهمیت  دین مقدس اسالم که کامل ترین 
چنین است: می فرماید: به قتل ( که ترجمه اش  151بزرگی قایل است چنانچه خداوندمتعال "ج" درسوره انعام آیه ) 

 نرسانیدنفس را که خداوند"ج" آن را محترم گردانیده است ، مگر به حق. 
حقی که قرآن خون انسان را دربرابر آن مباح گردانیده آن است ، که جزای ارتکاب یکی از جرایم سه گانه ذیل می  

 باشد:
 ز به جان دیگران است.اولین جرمی که احترام خون انسان را پایمال می کند تجاو -1

هرگاه ثابت شود، کسی به ناحق کسی را به قتل رسانیده، حتمآ بایدمجازات جنایت خود را ببیند و به جزای کشتن  
ظالمانه دیگران خود نیز کشته شود، تانفس را که باعث نابودی دیگران شده نابود شود وفتنه وفساد با از بین رفتن 

 مقصر اصلی خاموش گردد. 
دومین جنایتی که انسان را از مقام انسانی پائین می آورد وخون او را بی ارزش می سازد ، تجاوز آشکارا به    -2

ناموس دیگران است، به نحوی که چهار نفر از افراد درستکار عینآ وبا چشم خود ناظر جریان باشند وبروقوع زنا  
 خود اعتراف به زنا نماید .  شهادت دهند ویا اینکه مجرم شخصآ نزد قاضی چهار بار علیه

سومین گناهی که شخصیت انسانی را نابود می نماید ، وارزش جان وخونش را از بین می برد برگشت از دین    -3
اسالم ، بعد از پذیرفتن آن است. چنانچه شخصی از دین اسالم برگردد وبه منظور دشمنی با مسلمانان به کفر خود  

 باح می باشد. تظاهر کند، از نظر اسالم خونش م
در این روز ها دشمنان اسالم با ارتکاب تکرار جنایت بازهم سه خبرنگار تلویزیون انعکاس درننگرهار ویک عالم 
دین را دروالیت کابل به قتل رسانیده اند که این عمل وحشیانه وجنایتکارانه ایشان دربرابر خبرنگاران وعلماء وقتل  

ن وجنایتکاران تاریخ را مشخص می سازد درحالیکه که مردم مظلوم و درد  های زنجیره یی وهدفمند هویت تروریستا
دیده افغانستان تشنه صلح وثبات سراسری ودایمی در افغانستان هستند این دشمنان وطن وانسانیت با بی رحمی وقطع  

 صله رحمی دست به جنایات نابخشودنی می زنند.
افغانستان که با یک پیام جدید دیروز به کابل آمد ودر بازدید  از سوی دیگرسفرنماینده خاص امریکا در پروسه صلح 

در  وثبات  صلح  بخاطر  مشارکتی  حکومت  یک  تشکیل  خواهان  کشور  وجهادی  سیاسی  ورهبران  جمهور  رئیس 
افغانستان شدند به نظر برخی از کارشناسان تشکیل یک حکومت مشارکتی راه مشکل افغانستان را نسبی حل خواهد  

 خاتمه یافته وصلح تامین خواهد شد. کرد زیرا جنگ 
گرچه رهبران طالبان با سفرهای شان به کشور های مختلف میخواهند تا دردرعرصه سیاسی نسبت به جانب مقابل  
جایگاه خود را تثبیت نماید واز آن طریق امتیازی را کسب نمایند اما جامعه جهانی از اعمال ، کردار وعملکردآنان  

 به خوبی آگاه اند . 
لبان باید بدانند که با ارتکاب چنین اعمالی مردم افغانستان آنان را نخواهند بخشید واعمال ناروای آنها ثبت تاریخ طا

 خواهد شد. 
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