د افغانستان اسالمی امارت

رسمي جریده
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فوق العاده ګڼه

د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی ،پیغامونه ،فرمانونه او حکمونه

د امتیاز خاوند :د عدلیی وزارت
د چاپ نېټه ۰۲۴۱ :هـ.ق کال د (جمادی االخر)
د میاشتی ( )۵نیټه
پرله پسی نمبر ()۸۷۷

در این شماره:
توصیه و پیغام مقام امارت اسالمی افغانستان در بارۀ عدم استعمال الفاظ رکیک به مخالفین از طریق مخابره در
خطوط مقدم جبهه.

AC
KU

توصیه و پیغام مقام امارت اسالمی افغانستان در بارۀ عدم استعمال الفاظ رکیک به مخالفین
از طریق مخابره در خطوط مقدم جبهه
تاریخ۵۷۳۱/۹/۹۲ :
به طالبان کرام و تمام برادران مسؤلین محترم!
السالم علیکم ورحمة هللا و برکاته!
محترمین :طوریکه به شما معلوم است ،این تحریک صرف و صرف بخاطر رفع و دفع مفاسد و غرض نفاذ و تطبیق
شریعت اسالمی باالی تمام اقشاراین ملت اسالمی از جانب طالبان کرام مخلص و بادر دبه میان آمده است به همین
جهت هللا تعالی (ج) این توفیق را برایشان داده و فتوحات نصیب شان نموده است که تمام ما به چشم سرمی بینیم به
همین خاطر از تمام طلبان کرام و همسنگران ایشان طور جدی خواهش میشود که در پرتو شریعت توصیه های ذیل
را مراعات نمایند:
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 -۵به شما معلوم است که در صفوف مخالفین فساق و کمونستها جا گرفته است قصدأ با سنگرهای طالبان مخابره های
خویش را رخ نموده ،الفاظ رکیک و دشنام می نمایند این عمل کفری و فسقی خود شان میباشد ،شما در مقابل ایشان
القاظ رکیک و دشنام استعمال نه نمائید زبان های پاک و منزه خویشرا از الفاظ رکیک نگهدارید ،زیرا اینکار برای
شان هنوز به دشنام دادن جرئت میدهند قرانکریم به این ناطق است و به مؤمنان ارشاد مینماید که به بتان مشرکین
دشنام نه دهید ،زیرا ایشان با داشتن جهل و دشمنی به هللا (ج) دشنام میدهند.

 -۹اینکه تمام ما به قران وسنت تابع بوده امر قرانکریم است ( اطیعو هللا واطیعو الرسول و اولی اال مرمنکم)
االیه هللا تعالی (ج) برای ما امیر میکند که متابعت هللا (ج) رسول و اولو االمر آنرا نمائید باید به گوش دادن به این امر
مقدس کامأل اطاعت نمایم و بدون امر آمر بی جا فیرنه نماید تا اینکه به گناه مخالفت از امر و صنایع نمودن بیت المال
ملوث نه شویم .در بنده گی هللا (ج) و اطاعت اولواالمر فتح و نصرت خداوند (ج) میباشد اطاعت و بنده گی خداوند
(ج) را نماید ،تا نصرت نصیب تان گردد (ومن ینصر هللا بنصره) یعنی کسیکه با دین هللا (ج) نصرت مینماید ،هللا
تعالی (ج) باوی نصرت می کند
(ومن هللا التوفیق)

خادم اسالم
امیرالمؤمنین مال دمحم عمر (مجاهد)
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