د افغانستان اسالمی امارت

رسمي جریده
فوق العاده ګڼه
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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:
ابالغیۀ عالیقدر امیرالمؤمنین به مجاهدین و طلبأ در بارۀ کشتن زنان و اطفال.
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ابالغیۀ عالیقدر امیرالمؤمنین به مجاهدین و طلبأ در بارۀ کشتن زنان و اطفال

السالم علیکم و رحمة هللا و برکاته!
از جانب من امر مطلق وجدی است که در هر جا و هر قوم کشتن زنان و اطفال منع است ،جوانان یا ریش سفیدان که
در جنگ یا جای دیگر طور اسرار دستگیر گردند نیز باید بدون اجازه کشته نه شوند گر چی آمر جنگ یا دیگری
برای تان امر نماید زیرا امر امیر عمومی از امر امیر خاص یا پایین شرعا فوق میباشد ،در هر موقع باید به امر امیر
عمومی ترجیح داده شود.
باید بدانیم که قصدا کشتن یک مسلمان بی گناه باعث شکست و ناکامی بسیار بزرگ میگردد ،طوریکه هم اکنون نیز
چنین پیش آمده است که نفر وسایر امکانات خوب برابر بوده اما باز هم کامیابی و برکت همراهش نمی باشد.
در اوایل کار بر عکس می بود ،امکانات کم می بود و کامیابی زیاد می بود .برادران! بسیار احتیاط بکار است ،مجاهد
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باید بسیار عاجز باشد ،از غرور نفس و تکبر باید خود را نگهدارد و اگر کسی به این نیت جنگ و کشتن می نماید که
چرا از ما شهید گردیده اند پس جهاد وی ناقص میباشد ،در جهاد باید تنها و تنهانیت رضای هللا (ج) شود ،کامیابی و
ناکامی و انتقام شهدا از قدرت بنده کار بلند است به خدا (ج) بگذارید وی قادر مطلق است و بس.
در صورت بی اطاعتی و تخلف از امر فوق هیچ کسی حق شکایت را نخواهد داشت.

والسالم

خادم اسالم

امیرالمؤمنین مال دمحم عمر (مجاهد)
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