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 Political سياسی

  
  امريکا -ازانجينر محمدھاشم رائق

  ٢٠١٢ مارچ ٠۵

  

  مختصری به ارتباط اعالميه

  حرکت ھمبستگی جوانان افغانستان
  به خاطر سوزاندن قرآن پاک

  ازطرف محترم ايمل نقشبندی

  ٢٠١٢ فبرری ٢۵ ساعت تاريخ ٢۴نشريافته در سايت 

آنھم توسط جوانان ھوشيار و با درد ما، . باشد تشکيل اين حرکت که مرام آن عبارت از وطن و وطندوستی می

اين ھمبستگی تان را خدمت فرد فرد تان از صميم قلب تبريک عرض داشته . نھايت مايه خوشی و سروراست

جای شک نيست که جوانان نيروی متحرک .  دارم  ر راه پيشبرد اھداف نيک تان تمنا مید موفقيت ھای مزيد تان را

ران شده به ای بالخصوص در افغانستان ويدر ھرجامعه . و بازوی توانا و باالخره چشم و چراغ يک جامعه است

  . ھمبستگی و اتحاد شما جوانان اشد ضرورت است و چشم اميد ھمه افراد جانب شماست

کالم  دشمنان دين مقدس اسالم به آتش کشيدن کتاب مقدس ما که ۀع به حرکت و عمل وحشيانراج! عزيزجوانان 

ت اسالمی محکوم نموديد که تمام ملت با شما ھم عقيده بوده واز خداوندی است شما به شدت آن را تقبيح و با جرأ

دانش وسيع و جھان بينی خاص وارد ميدان رود تا با  و وطندوست توقع می ازجوانان عزيز.  کنيم شما پشتيبانی می

که اين کافران و نا مسلمانان کتاب مقدس  ازاين. مبارزه و عمل گردند و ھرموضوع را ھمه جانبه ارزيابی نمايند

ی تصورشده د امکانات متعدهمارا در آتش کشيدند خداوند جزای اين عمل شان را خود می دھد و نا گفته نماند در بار

يل انديشه ھای سياسی، تحريک ممالک ھمسايه که از ھيچ نوع مداخله و ضرر رسانی به وطن ما می توانداز قب

  . مردم نجيب ماۀدريغ ندارند و استفاده از احساسات پاک و اسالم دوستان

رفت   ضد اسالم ھمين توقع میريع شدند و از کفار و عناصل شنھرصورت کافرھا بودند که مرتکب اين عمه  ب

اما جوانان عزيز انصافاَ می بينيم که مسلمانان خود ما چه می کنند؟ آيا .  چنانچه تايخ اسالم عزيز شاھد اين ادعاست

که درآن چندين جلد قرآنکريم حريق شد و در دادن مکاتب که صدھا جلد  تا سر کشوردر سربه آتش کشيدن مساجد 

 گذشته به ھزارھا ھموطنان مسلمان ما ۀين دھاو گذشته از آن دردر گرفت در داخال آن کتب مقدس دينی و مذھبی ما 
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 گناه ندارد؟؟ چرا در ،جه از اطفال، خانم ھا ، و پير و جوان بی گناه ما به اثر حمالت انتحاری به شھادت  رسيدند

 که خود گيرد؟ آنھا  صورت نمیهشود و يا مظاھر مقابل اين اعمال غير اسالمی و غير انسانی اعالميه صادر نمی

مايند صد ھا مسجد و ن  خويش در مقابل قوای خارجی در افغانستان جھاد میزعمرا حامی اسالم عزيز معرفی و به 

.                          ست و نه اعالميهَ و نه انتقادی ای اد چرا؟؟ نه مظاھرهبه آنھا چيزی نمی گويتب را به آتش کشيده کسی مک

 فيصد نفوس ٢١که نفوس آن تقريباَ   مملکت اسالمی درجھان وجود دارد۵٢دھد که    دستداشته نشان میۀاحصاحي

 وقرآنکريم کتاب مقدس تمام مسلمانان جھان ومورد احترام  وجوداردلياردمی شودي م١.۶را که بالغ به تقريبا   دنيا

رسانم که تنھا از بعرض ه مندانه بايد به گل.  دينی و ايمانی ھمه مسلمانان استۀيف حفظ و نکھداشت آن وظ،ھمه است

کنارش و ھر گوشه ه ريم که در مملکت ما بنکدربارهَ سوزاندن قرآ. مردم بيجاره و رنجديده افغانستان نيست 

ه خاک و خون کشيده داخلی و خارجی ب مظاھرات و اعتصابات به راه انداخته شد و به ده ھا پيرو جوان زن ومرد

خال صه .  ممالک غير اسالمییامانند ميديشدند  ازيک دولت اسالمی ديگر چيزی شنيده نشد جز منحيث يک خبر 
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