
 

 
 

خجــالتمــاب کــرزی در آخــرین روز هــای احتمــالی سلطــنش به برادران ناراض اعــالم 

 وفــاداری کــرده آنهــا را بی گــناه خــواند

 

گناه  در سخنرانی به مناسبت عید سعید فطر طالبان را در حوادث انتحاری اخیر بی کرزی

منظور بدنامی  خوانده و تروریستان بیگانه آلمانی و فرانسوی را عامل این حمالت به

طالبان منبعد از سالح های  طالب کرام دانسته به نیرو های امنیتی دستور داد تا در مقابل

 .ثقیله استفاده نکنند

 

غولک و  ط ازفردای عید فطر به بعد اردوی ملی کشور اجازه دارد در مقابل طالبان فق از

هوایی مجاز بوده و  فلخمان استفاده کند و استفاده از تفنگ و کالشینکوف فقط برای شلیک

 .مجازات خواهد شد در غیر آن متخلف به پنجه قانون سپرده شده و شدیدا  

 

به  صورت که سربازان اردوی ملی مورد تهاجم طالبان قرار گیرند گرچه چنین چیزی در

دفاع نباید به  طبعا  که ایشان اجازه دفاع از خود را دارند ولی اینمشکل قابل تصور است 

برای طالب کرام  شکلی صورت گیرد که خدای ناخواسته باعث تلفات یا خسارات جانی



مرتکب چنین خطایی  گردد چون در غیر آن عواقب آن برای سربازان اردوی ملی که

 .میگردند خیلی دشوار خواهد بود

 

ناخواسته  اثنای مجادله و در اثر بی احتیاطی سرباز اردوی ملی خدای مثال اگر در بطور

را حق بر آن  یک چشم طالب کرام کور میگردد نظر به شرع اسالمی دیوبندی طالب کرام

برعکس طالب کرام یک  خواهد بود که دو چشم سرباز اردوی ملی را کور گرداند و اگر

فقط نیم چشم طالب کرام  واهد داشت کهچشم سرباز اردوی ملی را کور کند سرباز حق خ

است پس طالب کرام مستحق است  را کور کند و از آن جایکه کور کردن نیم چشم ناممکن

سرباز اردوی ملی بتواند یک چشم  تا چشم دیگر سرباز اردوی ملی را نیز کور کند تا

 .طالب کرام را به قصاص کور کند

 

زوی شرع اسالم دیوبندی پانگ داشته و آب به وضاحت مشاهده می کنیم که ترا درینجا

استفاده  سرباال می رود پس سرباز اردوی ملی را چاره دیگر بجر مصلحت اندیشی و زور

  .از غولک و فلخمان و توکل به خداوند نخواهد بود
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