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جنایت هولنایک که دیروز در مرامس مناز مجعه در شهر قندوز افغانس تان اتفاق افتاد دلهای مهه انساهنای 

پریزَّنن، و زَّنن و مردان جواین که در  آ زاده هجان را داغدار منود. به خاک و خون کش يدن پریمردان و  

یک مسجد مجع شده بودند ات در آ رامش به عبادت و مناجات اب خداوند بپردازند، و مهراه آ َّنن نوجواَّنن  

این   مگر  است؟  توجیه  قابل  برشی  وجدان  اب  چگونه  غلتيدند،  خون  در  پناه  یب  و  بيگناه  کوداکن  و 

 ه اینچننی به شهادت رس يدند؟ انساهنای عابد چه گناهی مرتکب شده بودند ک

نٍْب قُت لمْت  أَي   ذم  ب 

و نزی اب تأ سف فراوان مشاهده می کنی که در رسمای هوا انساهنایی از خانه و اکشانه خود اب اجبار آ واره  

می شوند. آ واره کردن افراد و اجبار آ َّنن به دوری از خانه و اکشانه خود، جایی که سالها برای آ ن زحت  

را اب مشالکت و مکبود اماکَّنت آ ابد    کش يده و در آ ن به زندگی اب خانواده مشغول بوده اند، و زمیهنای آ ن 

 کرده اند، هيچ توجهییی ندارد.

جمامع بنی امللیل در برابر این جناایت و    دولهتای بزرگ و  و از سوی دیگر، سکوت و عدم چاره اندیشی

 س متها هبيچوجه اب مس ئوليت آ َّنن و احساسات انساین سازگار نیست. 

مقد  پیشگاه  به  را  جانسوز  مصيبت  این  ویل  عص س  اینجانب  یف،   حرضت  الرش  فرجه  تعایل    جعل للا 

آ زاده هجان   مراجع بزرگوار تقليد، خانواده های داغدار، خواهران و برادران افغانس تاین، و مهه انساهنای 

تسليت عرض منوده، از جمامع بنی امللیل، دولهتای منطقه غرب آ س يا و مهه دولهتای هجان درخواست میکمن  

 فغانس تان ش تافته و به حل  ریشه ای مشالکت این کشور یب پناه بپردازند. به ایری مردم مظلوم ا
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