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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  .آزاد ل

 ٢٠١٤ اپريل ٠٣

 

 اسالم نو کروب جديديفريد يونس م
 ۀسانم که نوشتخواستم به عرض بر با عرض معذرت از خوانندکان و عالقه مندان موضوعات دينی و مذھبی فقط می

تال ين پورانوشته در از نشر آن ستقبال نمود تا مدتھا قبل به ا را می آقای فريد يونس و نشر آن درين پورتال ايجاب آن

سفانه نسبت مريضی مد اوم نتوانستم به وقت و زمان آن عرض ارادت نمايم اينک أ الزم بپردازم که متۀآزادکان به تبصر

 .يرد گختصر در خدمت شما قرار میسم به مخواھم بنوي آنچه می

 

ان  خواندم و مشغول گرانمايگدر ھمين پورتال سالی داکتر شير زاد را  نوشته ای از داکتر فريد يونس اربا کمال تعجب

 و شھامت اين را پيدا نموده  تا منحيث يک عالم دينی أتکه   داکتر فريد يونس جر يناخوشحال از!شدم و خوشحال

. اين جای خوشی است. ال نوشته ھا ويا ھم انديشه ھای علمی اسالمی ؟؟  نوع خود را منعکس سازندترن در اين پورمد

باشم  ياب میان کمگرنجه نمودن يکی از ھمين نخبچون من منحيث يکی از دوستداران دانش و فھم اسالمی منتظر قدم 

ھمچنين بايد توضيح داد  که  ! اما  !!!اسالم اھانه بروم به طرف دين گآموخته وآتا از اندوخته ھای علمی اسالمی شان 

توانند و يا ھم نمی خواھند  ره کشای صد ھا مشکل اسالمی باشد و جناب شان نمیگر تلويزيونی وی تا حال نتوانسته فتاگ

که  ر اينگدارند مو باشند و تحمل شنيدن صدای مخالف نظر خود را نگجواباست،  االتی  که مغاير طبع ايشانؤبه  س

ر اسالمی گ شما روشنواقعاً . پدر تان آدم خوبی بود . چه دريشی قشنکی داريد : فون کننده با جمالتی مثل اين که ليت

ران گکاش مثل شما دي. دين ھستيد عالم واقعاً . افتخار ما ھستيد . م يی ھای شما ضرورت دارئما به وجود و رھنما. استيد

ال و پرسش ھای بنيادی ؤفته ھای خود را بدون سگ!!!!!!!! داکتر اسالمید و سانه به استااپلو چۀو چند جمل.... ھم باشد 

 فتن اينگ محبت آميز و ۀفتن چند جملگيونس شده و با عرض ادب نمايد و  اين ھمه باعث خوشحالی بی حد داکتر فريد 

يرنده بر گانی از تماس  تشکر و ابراز قدر دفد و باکشلش ميگبش اسالمی  و خوش و!! فت و چنان گچنين ) بوبويم(که 

مند ه ی دارند عالقگی که در غرب زندئ آنھاامروز تعدادی از جوانان ما مخصوصاً !!  تعداد دوستدارانش می افزايد 

بھترين رھبر به اين ارتباط  يرانه نداشته باشد وگی شان ھدايت سخت گ زندچنين اسالمی استند که آسان بوده و در امور

!!! داشته باشی نماز نخوان ؟؟ ضرورت !!ير گتحان روزه مدر روز ام: ويد گکه می!! استنس اسالمی ھمين آقای يو

 است که فريد يونس را بيشتردر ذھنيت ھای عامه یاين موضوعات....... سی با دوستان جنس مخالف مجاز است و رو بو

   .سازد اسالمی مجسم می) چرب و يا ھم آرايش شده (ۀچھر

ارد يکی از اخالقيات انسانی ر دگ صد ھا و ھزاران خواننده و پرسش ان ھای نشراتی کهگاما نوشتن  دريکی از ار
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ه چنين عملی نموده اند قابل  مبادرت بر داکتر يونس شخصاً گکه اکند  ت اخالقی را ايجاب میأ داشتن دانش و جر،بوده

کند و بنده  اين عمل  ی میگ نمايند-!!ی  ھرچه باشد ولو خرافاتی و افسانه ي-شانبوده و از ايمان شان به باور ھايقدر 

يات که نظر)  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد(ان پورتال وزين و انقالبی گردانندگو ممنون از !! دارم  يد میأئرا ت شان

 چنين فردی را منتشر و در قبال نوشته او از بعد سياسی و علمی بر آن نظر اندازی نموده و در مجموع طرح خود شان

 که اين موضوع به احتمال قوی باعث می!! الی را ھم  مطرح داشتند ؤ خود سۀيسفانه در اخيرنظرأھم داشتند  و مترا 

ال شايد سبب ؤو ھمين س چون او و امثالش چيزی برای نوشتن ندارند. شود که فريد يونس فرار نموده و چيزی ننويسند

  ؟  ؟!!شت به پورتال را نکندگ باز أتشود که آقای يونس جر

ان نماينده بودن هللا وابسته به امپرياليسم و استعمار جھانی بوده و گجمله فريد يونس و ادعا کنند يت عالمان دين مناکثر

وره ھای شان از طريق نشرات انترنيتی ت اين را ندارند تا به نشر مفکأرا به پيش می برند و آنھا جر خواسته ھای آنان

  آزاد افغانستان پيش آيند–ان آزاد ان يعنی افغانستگمثل پورتال آزاد

 فريد يونس توسط محترم داکتر شير زاد  به پور تال نظر به خواھش و ميل خود داکتر يونس بوده ۀدانم ارسال نوشت نمی

 تال ارسال داشته اند ؟؟ نظر خواھی و تبصره بر آن به پوررا غرض که داکتر شير زاد آن و يا اين

و عده ای جھت تبليغ  اباطيل و خرافات دينی ۀغرض تفنن و اشاعبرخی به تر اسالمی که  چند مال و داک با وجودی

 به آسمان ، انواع اجنات، و تشريح عبادات ماليکه، خشت شماری مساجد مدينهچون افکار شان آنھم در مسايل سطحی

وصيت  و پاگير مردم چون و گاھی ھم مسايل عملی از نظرخدشان دست، ثواب نماز در مدينه، رفتن محمد به نام معراج

اين ھا ھمه ھمان داستان ھای تکراری در پورتال آزداگان مطالبی می فرستند که با تأسف  ... اسقاط و زکات ،عیشر

 چيزی  بياموزيم به از چنان نوشته ھائیتوانيم  ما نمیبه عالوۀ آن که پر ساخته و را وش ھای ما گ است که هصدھا سال

 و پاسخ سؤاالت ما را دريافت داريم، ذات چنان نوشته ھائی به صد ھا سؤال ديگر را ذشتهگ خرافات و افسانه ھای جز

و تحمل !!! يف بياورند و بنويسند آنچه را بايد بنويسند ر داکتر صاحب يونس تشرگ  ؟؟؟؟ اما انيز باعث می گردد

 . ين زمينه خواھد بودامت شان در يد شھاأئد جای بسا خوشحالی و تنر انديشان باشگاالت و انتقادات ديؤ سشپذير

فيسور از عالمان مشھور دينی منجمله پروتال موجود باشد ان ارجمند اين پورگر امکاناتی برای دوستان و خوانندگا 

 پيرامون انديشه ھا و باور  شان ۀزند پر فيض و آمو تا با نوشته ھاینمايندضا آقای ستار سيرت و امثالھم ھم تقااسالمی 

  . ر انديشان باشند گاالت ديؤوی سگو جواب ان بنويسندگين پورتال آزادای درھای اسالم

فه استفاده نموده و طر  دانشمندان اسالمی از مجرا ھای تبليغاتی يک،فيسوران پرو،که ھميشه اين ھمه داکتران ازين

االت طرف مقابل توجه ؤسبه  که بدون اين. تجسم د اده اند .... اسالم را دين برابری ؟ دين عدالت ؟ دين تعليمی؟ و 

فتار و استدالل گفته اند که اين گ محمد و قر آن تھمت بسته و دروغ ،داشته باشند ؟ و آنچه خوبی ھای عالم است بر هللا

 مندی   ھای انسانی  باشد ؟ر حقيقت باورگ رشد اذھان عامه بوده و بيانۀتواند کمک کنند فه نمیطر يک

ی شان ئايت انسان ھا به راه راست ورھنماھد) دالل دارندتکه خود به آن اس طوری( دين  عالمانۀی که وظيفئاز آن جا 

ری گھر مجرای نشراتی و تبليغاتی ممکن استفاده نموده و به رو شنبه بھشت موھوم است پس بر آنھا الزم است از 

و تبليغاتش را عيار   افکار،ودش خامراھان را نجات و رھنمون شوند ؟ که آقای يونس بايد درين مجرگبپردازند ؟؟؟ و 

 اميد و ۀيه ھا و  سايت ھای شورای نظاری و ھمچنان ھفته نامآقای يونس فقط دوست دارند در نشرسفانه أمت. سازد 

ر چيزی را به مردم گ داشته ديگوئی پر »تلويزيون نور«ی ام نو از مجروالنه وچرندياتی به نام اسالؤفتار غيرمسگ

ن به محتويات آنچه باشد بدون  دانش اسالمی و پی بردتواند مجھول   که  فھم آن نمییکه با داليلپيشکش نداشته اند  بل

 زينه رسيدند به ۀ روی اولين پلیذاشتن پاگبه باالی منبرو فوق منبر ؟؟ و بايد  يکه تاز رفتند  گوقرآن و احاديث می

 يا ھم (؟؟؟؟ به ھر صورت ايشان الزم ديده  لھام شده و ياکه ايشان وظيفه يافته اند و يا ا ؟؟ به مفھوم اين!!آخرين مکان
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 باور ھای اسالمی بدون ۀتا منحيث رھنما و رھبر اسالمی و اشاعه دھند)  ان شان امر نموده اندگباداران و ھدايت کنند

  داده و منی دارند تبارزگز کشور زند در  بين جوانان ما که خارج ادر جامعه مخصوصاً  دانش حد اقل از آن  خود را

تا  .حيث يک دانشمند اسالمی با فھم ھمه جانبه و تسلط کامل بر تمام موضوعات دينی به شکل مدرن آن مطرح سازند

الی ندارم چون ؤ؟ من با اين نوع عملکرد ھای س!! انتخاب خوبی باشند ، آيندهدۀدرمھره شانی در دولت ھای دست نشان

 عالم دين ۀيکفابر شود ؟ ی میئ رھنماۀدر اين ر اه منتصب و آماد چه کسی؟ ونه؟ وگبع ؟ چرا؟ و چدانم از کدام من می

کند؟ و  ی میئکسی که چنين ادعا: ال من اين است که ؤاما مشکل و س!! سازی توسط استعمار ھنوز ھم فعال است 

تواند اين کاروان چنين راھی را می پيمايد حد اقل بايد از فھم و شعور سياسی و اجتماعی کمی بھره مند باشد  تا ب

سفانه چنين استعدادی در ايشان أکه مت خرافات را با استفاده از خوش باوری ھای خلق شريف ما اندکی به جلو ببرد ؟؟

 که از درک من باال تر بوده است ؟؟ موجود نيست؟ و يا ھم اين

ری و گوپا داد و فرياد ھای روشن و بی وجدانی در ار بيشرم، کستاخ، پررو، در زمانه ھای نه چندان دور آدمک بی حيا

که استعمار جھانی   کابل به راه انداخت تا اينۀروشنفکری را از آدرس انديشه ھای چپ در ضديت با رژيم دست نشاند

توجه نموده و توسط خليلزاد  با خوراندن زباله و کثافات مقامی در ) رنکين اسپنتا( به نعره کشيدن اين توله سک پست

کرد  برايش داده و خاموشش ساخت و از آن تاريخ به بعد فعاليت او در جھت مخالف آنچه ادعا میرديف وطنفروشان 

 .ادامه يافت

ھا ھم بازرنکی و جسارت  وارد آقای فريد يونس  يکی از شارلتان ھای اسالمی است که خيلی : دانم  ی که من میئتا جا

کب خرافاتش ده و با مھارت کامل به ھر طرف مردين شحال که چرا جناب شان يکی و يک بارعالم . که شده استمعر

اھی دارند ؟ و  ھستند ؟ چه پس منظری تاريک و سي که فريد يونس و امثالھم از چه قماشی بوده اند راند و ھم اين را می

 ۀفقط با مختصر  جمع بندی باورمندی ھای که سازند)  به زندکی خصوصی اش کاری ندارم(واضح است  ......و 

 .توان تمثيلی از او داشته باشيم باشد می  شان میۀت وابستشخصي

شوند شايد فريد  که مھره ھای استعماری به نوبت به قدرت دولتی کشور مستعمره ما منتصب می با در نظر داشت اين 

 او ھم منحيث  که به دادفر توجه کردند جلب نمايد تای با چنين تمثيلی توجه باداران  را ھم به خود مثلاستيونس خواسته 

ی سياسی و اسالمی کشور نشانده شده سھمی در زھر گردانندگوکی ھای چيک دانشمند اسالمی و چيز فھم در يکی از 

  و ازين  زدهدگده ھای مردم ما به شکل مقدس آن لرگموم ساختن ذھنيت شان داشته و بر پاشی بر عقايد پاک مردم و مس

 .خت سازدنھا را بيشتر کرآ خرافات دينی ۀ ھای مسموم شداران خود نموده  و مغزراه خدمتی به باد

ی در مقابل او ئچه تضمين ھا ری خوشش شان می آيد ؟ چه نفعی برای شان دارد؟گکه چرا ايشان مال شده و از مال اين

م   شود ما تقديۀ  يک عالم دين خالصه آدمی جامع الکماالت به جامع،فته است ؟؟ تا از آدمی مثل او يک د اکترگرقرار 

رسی ا در ار تباط با مردم و جامعه بر؟؟ بايد  باور مندی ھای او را در مجموع و عملکرد اجتماعی و سياسی اش ر

 نمود

از دانش او بارھا در مجالس .  اشخاصی است که خيلی دوست دارد مردم از او توصيف کنند ۀآقای يونس از جمل

 و خالصه از  از شو خی ھای او ، از فھم و استدالل او، از دانش او،ياددھانی نمايند و در جا و ھر محفل صحبت از او

؟ جناب شان خيلی دوست  دارند در !!!ری ھای اسالمی او در چوکات بينش جديد ممثل يک نابغه اسالمی باشد گرو شن

خی شو!! خت ان دم بگ و دو شيز با خانم ھا .محافل ختنه و عقد نکاح جوانان مدرن به شکل اسالمی اشتراک ورزند 

 .نه آنچه اسالم بوده و است!  شنونده باشد ۀھای اسالمی نمايند  و اسالم را طوری تفسير دارند که مطابق سليق

که   چاپلوس ترين و خاين ترين شخص اسالم نما در تاريخ معاصر کشور  می باشد  اين،ترينگآقای يونس يکی از زرن

شود که جناب   دوستان چنين برداشت میۀما از معلومات ارائه شددانم ا ايشان در چه رشته ای تخصص دارند نمی
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 دل تنک شان و ھر چه در!! پس چون دکترا دارند حق دارند عالم دين ھم باشند ! ايشان کاغذی به نام سند داکترا دارند 

م شدن ضرورت برای عالم دين اسال: فته اند که گ بار ھا در نمايش تلويزيونی خود خود شان!! (است بيرون دھند 

؟؟ و بر ھمه تفسير !!خت دين اسالم را از نو بايد شنا) ؟؟ !!فته شده نيست گ فھميدن لسان عربی و اساسات دينی که قبالً 

؟ نه شناخت و طرح ھای قرن !!آنی از ديد نو بايد نظر انداخت د پيشوايان اسالمی و حتی آيات قرھان ھا و عقايبر!! ھا 

  ششم ميالدی ؟؟؟ 

نانه و تعميل خرافات به شکل ي خا، شکل ارتجاعیورد با انديشه ھا و باورمندی ھای جناب شان که مطلقاً در بر  خ

فت گبودو يا ھم به به توان تحمل و صبر نموده و بی تفاوت  باشد نمی ھان مردم خوش باور ما می آن بر اذۀرانگروشن

 ؟؟؟

 یيات و مفکوره ھای پوسيده را به ھر شکلت تا چنين نظر و انقالبی الزم اس انسان ھای بادرک و انسان دوستۀبر ھم

 ؟!!رفته و در قبال آن بی تفاوتی اختيار نکنند گ متجدد بيرون داده شود نا ديده نکه تظاھر نمايد ولو به شکل مدرن و

مراھی مردم شده و به نفع استعمار گند  که با طرح ھای خائنانه در چوکات ھای مقدس باعث چون ھمين  نوع اشخاص ا

 .کشانيده شوند) روشن(سازند تا مردم به سوی خرافات  عمل و مردم را به خرافات مبتال و مغز انسانھا را  بی حس می

 در ،شود که از نوشته ھای شان در سايت ھای مختلف شورای نظاری به نشر رسيده است معلوم می نس طوریقای يوآ

در وابستکی خاص به آيت ...... ويس ناصری و،داکتر حقشناس،  احراری ،روان فر ھادی، وشانھمکاری مستقيم قوی ک

به نمايش  قانونمند ،عادل، تابناک، روشنۀهللا ھای جمھوری اسالمی ايران قرار داشته و سعی دارند از اسالم يک چھر

) او( تمام مشکالت ۀی شان بوده و حل کنند غزالی رھنماۀنوشت) کيميای سعادت(و نظر به ادعای خود شان کتاب  بگذارند

ر گ ا( که آقای  احراری از مجموع احاديث مسلم و صحيح بخاری بيرون نويس نموده است یو ھمچنان احاديث. بوده است

 .باشد  احاديث ھم غلط میۀصحت داشته در غير آن  ھم) شان برابر  باشدۀ به طبع و سليق

 . توان بر داشت نسبی از او داشت  تلويزيونی او میاطوارو ھا فتار و ادا گی نوشته ھا و ابا در نظر داشت محتو

؟ يعنی در چوکات دولت اسالمی  است ؟راسی اسالمیگ دمواو خواھان: از ديد سياسی !!  در اسالم طرح شده اومثالً 

 يک  واين کامالً ( زنھا با مرد ھا مساوی است ؟؟ توان سراع نمود که حقوق تمام مردم مخصوصاً  راسی را میگدمو

 ؟؟)اسالم نو است 

 که ايشان می و اين) بی ناموسی(يعنی : کراسی ونی خود تکرار نموده اند  که دموويزي تلۀنامجناب شان بار ھا در بر

 ؟؟!يعنی بی ناموسی اسالمی : دھد چنين معنی می!! نويسند دموکراسی اسالمی 

  :نويسند  شورای نظاری چنين میۀيايشان در يک نشر

ما اين  نظام را با ارزش ھای   )حکومت مردم برای مردم ( ر تعريف درست دمو کراسی را مطرح کنيم اين است که گا

 سرمايه داری و به جای دموکراسی صيھونيستی يا) ؟؟!!کدام ارزش ھا : ويند که  گاما نمی(کنيم  واالی اسالمی يکی می

تا بتوانيم عدالت را بدون تبعيض ) باھت به طرح ميوند وال داردش(ذاريم گ نام می دموکراسی اسالمینيستی و يا کمو

مذھبی و يا قومی شامل حال ھمه سازيم زيرا اساس کار يک دولت اسالمی عدالت برای ھمه مخلوق خداوند ، نژادی

  ! مسلمان و غير مسلمان،است

لت آن ذات اقدس الھی بايد شامل ؟ چون خداوند خدای ھمه است يعنی رب العالمين است پس عدا!درين نوع دموکراسی 

زنی بر مردی، پس در نظام دموکراسی اسالمی ھيچ مردی به زنی و ھيچ .... ….  مسلمان و غير مسلمان باشدۀحال ھم

تری ندارد و ھمه در مقابل قانون حقوق مساوی خواھند داشت ر برگر و ھيچ مذھبی بر مذھب ديگھيچ قومی برقومی دي

ودن و اغفال مردم توسط مراه نمگاين شعر فقط برای . نويسد  که يونس چنين چيزی می د ازيني عزيز تعجب نکنۀخوانند(

يعتی ين اواخر توسط  داکتر شرا و درءحسن البنا،  محمد قطب،کات بندی  انديشه ھای سيد قطباستعمارمدتھا قبل در چو
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 ؟)سروده شده است

 :وبه اين ارتباط جناب شان چنين توضيح ميدھند

کفايت نيست بلکه به خاطر   تعصب، زن ستيزی، و غير مدنی بودن کشور تنھا به خاطر سطح رھبری بیۀمددليل ع«

چنانچه .  نادان است که سر تا سر کشور را فرا گرفته استیتقسير نادرست قرآن مجيد، نقل قول احاديث جعلی و مال

فرھنگ ستيزی و زن ستيزی ......  روز گناه است داده که نوروز بدعت است و تجليل ازينا نادان در کابل فتویيک مال

 ت با صالحيت قرآن مجيد را نظر بهأشود تا يک ھي پيشنھاد می....... در افغانستان در اثر شيوع مرض وھابيت است

و يک کمسيون ديگر احاديث جعلی را که به عدالت اسالمی و يا شخصيت واالی صوابديد جھان امروز تفسير کند 

تحقيقات استاد بشير احمد انصاری که در ايالت تکساس ......... خورد بيرون کنند می يا با اصل قرآن سر نمبر کريم وپيا

 بوده که ازدواج ١٩ الی ١۶بين سنين ) رض(دھد که حضرت بی بی عايشه  کند نشان می در يک دانشگاه تدريس می

رد سال به خاطر ھمين ليون ھا دختر خي؟؟ م)ندارداما تفسير او را که مطابق ميلش نيست قبول ( . ساله٩کرده است نه 

 که سی و پنج ساله و باالتر یو وکيل او، او را با مرد ی که به اساس تحقيقات علمی نيست بدبخت شده اندئگزارش ھا

اين ) يعنی اسالم شان علمی است.( علم عمل کنيمۀجھان، جھاِن علم و تحقيقات است و ما بايد در ساي. بوده عقد کرده اند

 سر امروز جھان، جھان دست بريدن و........ يک ريسک سياسی ديگر است که به خاطر عدالت در نظر گرفته شود

؟؟ )پذيرش را ندارد  قوانين اسالم ناب محمدی از ديدشان قابليت.(سار مردم نيستبريدن و روغن داغ کردن و سنگ

ر بخورد ؟؟و اين به اين معنی است که احکام الھی پر ييد تغي آيا احکام قرآن ھم با(خورد، احکام نظر به زمان تغيير می

؟؟ پس ما بايد قوانين جزائی جديد را طرح ريزی کنيم که بر )است از اشتباھاتی که هللا و يا محمد مرتکب شده است 

 سنگين شوند جزای که مرتکب لت و کوب کردن زنان می ؟؟ برای آنانی) نه ھدايت قرآن .( امروز باشدۀموازين جامع

کشند بايد کشته  که به ناحق مردم را می ن شود و آنانیيشوند جزای سنگين تعي که مرتکب بچه بازی می آنانی. داده شود

دين اسالم دين زور و . ينند و مردم بايد از قانون باخبر باشندببموضوعات قضائی مردم بايد آموزش در کنار اين . شوند

........  کنيمء خود را دوباره احياۀما بايد روح جامع... …. وزش و پرورش استو اما دين آم) ؟؟عجب (تحميل نيست 

برابری،  )؟؟!!مثل جمھوريت اسالمی ايران(نظام را از اتنوکراسی نجات داده به صوب دموکراسی اسالمی که در آن  

 » سوق دھيم،مساوات، برادری و عدالت اجتماعی است

خواھد تا ھر جمله و طرح او را  نديات فريد يونس کمی وقت میبل اين ھمه چرت و استدالل در مقاداختن و تشريحاپر

ن عجالتا ازين م. يد به اثبات رسانيد  گوفت و اصل موضوع را خالف آنچه او میگر به بررسی ،ريشه يابی نموده

ريد يونس  ف خواننده ای و يا ھم عالم دين و يا ھم شخصاً ،جمندیار! که ھموطنی ر اينگموضوع منصرف شدم م

 صحبت آنو قت مفصالً ! ی که او به اسالم نموده است باشند ئمات بيشتر در رد و تکذيب اين ھمه بھتان ھاخواھان معلو

 .منحيث عالم دين با من ھم صحبت شود) چه داکترا داشته باشد يا نه ( اميد وارم  شخصی با دانشی . خواھيم نمود

  :دھد فريد يونس ھمچنين ادامه می

و تفسير اتفاق “ ترجمه”اند و اين در قسمت   که در گذشته اشتباه کرده است ديگران ھمان اشتباه را تکرار کردهيک نفر«

کنيم  وقتی که ما قرآن را از نگاه اين علم مطالعه می. رود قرآن کريم از جملۀ آثار کالسيک به شمار می........افتاده است

  .اھات باعث گمراھی مردم شده استخورد و ھمين اشتب اشتباھات زياد به نظر می

کنند  اين يک اشتباه ديگر است که ھمه چنين تصور می. شود شود بل تفسير می میرآن که کالم خداوند است ترجمه نق

گويد که قرآن به زبان عربی نازل  درست است که قرآن به زبان عربی است و قرآن خود می. شود که قرآن ترجمه می

دھد که يعنی زبان خداوند با زبان انسان  چنين معنی می يم ترجمۀ قرآن،ئاما اگر ما بگو. ذير شوندشده است تا مردم پند پ

که  شود نه اين کالم خداوند تفسير می. گونه شباھت به انسان ندارد که خداوند انسان نيست و ھيچ يکی است در حالی
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 .ترجمه شود خداوند چه اليتناھی است

ذشته  گ تا بدين وسيله اشتباھات ) استعماریۀيق شدزرتفکر جديد ت (ن و مکان تفسير شودقرآن بايد  مطابق شرايط زما

. اصالح کنيم و شرايط زمان و مکان را مد نظر بگيريم را ؟)کدام اشتباھات ؟؟ اشتباھات قرآنی را يا تفسيری را (

ادر است تا يک تفسير جديد که در آن متأسفانه جناب سيرت نه قادر شده است که اشتباھات گذشته را اصالح کند و نه ق

 علوم طبيعی باشد به فارسی زبانان ۀمسايل ساينس امروز در رابطه به قرآن، حقوق بشر و تحقيقات دامنه دار در ھم

 اين آقای يونس مثل .(تفسير جناب سيرت جزئی ترين تفاوت با تفسير کابلی که اشتباھات زياد دارد، ندارد. عرضه کند

ويل قرآن نظر به زمان و ارتباط قرآن به مسايل روز أ؟؟ زيرا استادان گرامی به تفسير و ت )عالمان استندکه عالم  اين

. چنانچه استاد سيرت در يک برنامۀ تلويزيونی گفت که نکاح چھار ساله جائز است و اما شرايط دارد. اعتقاد ندارند

ه اعتقاد ندارد که زنان و مردان از نگاه مدنی با ھم مساوی  که به من نوشته است تذکر داده که ایاستاد احراری در نام

” که علم آموختن يک موضوع مدنی است و پيشوای اسالم فرموده است،  در حالی)  ؟ آنھا اسالم را نمی فھمند(ھستند

 .جناب سيرت» ترجمۀ«رويم به يکی دو مثال ديگر در بارۀ  می. “آموختن علم برای مرد و زن مسلمان فرض است

را اصالح نکرده اند و   که در باال به آن اشاره شد، آنیجناب شان چون از علم فيلولوژی کار نگرفته اند در تفسير

انتقاد بنده در صرف و نحو استفادۀ لغت نيست بل . اند که خداوند فراموش کار است ھمان اشتباه پيشينيان را تکرار کرده

  .خداوند است که خداوند فراموشکار نيستدر مفھوم لغت به اساس و استناد ذات و صفات 

اند که اين موضوع در رابطه به زن و شوھر است که اگر  را زدن تفسير کرده» اضربوھن«آقای سيرت مانند گذشتگان 

 نساء ۀسور. (زن مطيع نبود با او صحبت شود و اگر اصالح نشد، بستر جدا شود و اگر بازھم اصالح نشد بايد او را زد

دھد که العياذ با خداوند نه تنھا عادل نيست در عين زمان خداوند دھشت را در خانواده   تفسير نشان میاين) ٣۴ت آي

که مفھوم آن بر اساس عدالت خداوندی  شده نه اين» ترجمه«درين جا ھم لغت از زبان عربی مردم . حکم کرده است

فت چون گاست که بايد به فريد نويس تبريک نج اي. (دھد نه زدن معنی می» جدا شدن«مطرح شده باشد که در اصل 

معنی زدن را ندارد البته ) اضربوھن(دھند که و چنين توضيح می فھمند را که غير عربی است می جناب شان زبان هللا

 )جدا شدن ؟؟؟؟؟؟=اما به لسان خداوند معنی اضربوھن !! به عربی چرا

نه تنھا که اين موضوع را در . مدنی بين زن و مرد اعتقاد نداردجناب استاد سيرت ھم مانند استاد احراری به تساوی  

ميتواند از نگاه مدنی مساوی باشد در تفسير ھم برمال ساخته که اگر زن اطاعت ويزيون بيان کرده که زن و مرد نتل

  آيا عدالت خداوندی ھمين است؟ . نکرد او را بزنيد

 چون آنھا به زبان عربی .( دانشمندان در علوم مختلف اعتقاد ندارندجناب استاد سيرت و استاد احراری به تحقيقات جديد

بی عايشه در زمان ازدواج با پيشوای اسالم توسط تحقيقات دامنه دار در بابت سن بي) تسلط دارند نه به لسان هللا

زده بوده که بين شانزده و ن) رض(بی عايشه گيری شده که بي و نتيجهدانشمندان افغان و غير افغان صورت گرفته 

کنم که يکی از داليل پسمانی مسلمانان مخصوصاً زن ستيزی بين  ام و باز تکرا ر می ازدواج کرده است بار ھا گفته

و به ھمين ملحوظ (مسلمانان تفسير نادرست قرآن و استفادۀ احاديث جعلی است که باعث بد بختی ھای ما شده است 

 »؟!!)ير ميکنند خود تفسۀآن را از نو به سليقجناب شان قر

فقط اسالم است که : که  دھد به جز اين ه نمیئدرد بخوری به مردم اراه  در تشريح  مطالب اسالم نو او چيزی باما کالً 

تواند و بايد حاکم بر سر نوشت نه تنھا ملت افغانستان   که مییو زن  را مساوی دارد ؟؟ و تنھا دولت تواند حقوق مرد می

 ؟؟!!!شد ھمين اسالم است و بس بلکه تمام ملل جھان با

 .با تأسف خوب نمی داندکه عربی را بلد نيست فارسی را ھم  آقای يونس با اين

ی که در  خارج از کشور زندکی دارند به نفع استعمار ساعی  ئمراھی فکری و عقيدتی نسل جوان مخصوصا آنھاگبه 
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 .خواھند عرضه دارند بوده و اسالم نو و جديدی رامی

م خواھد و توقع دارد از اسال می..... مرتجع و  ،وگزور، خواھد آنچه استعمار ص چنان ديده درا است که میو اين شخ

! آن نوشته و خالف آنچه محمد در قر  اغوا کننده، فريبندهآن داشته باشد که کامالً چنان چيزی بسازد و تفسير از قر

 دنئيدش کنأد و تنه بکذارليس بر آن تفسير صحگ ان،تفسيری باشد که امريکا ؟؟!!باشد

 عالمان به اصطالح دينی را دارد نه ۀيات ھم فتوا ھای عالمان دين و نظر،نآسير قراو که اين ھمه اعتراض عليه تفا

خواھد   آنھا فقط میۀران است ؟ بلکه او با رد نمودن ھمگفھيده تر از دي! با دانش تر ! ر برای اين است که او عالم ت

 قابل پذيرش استعمار سيم دارد تانوع دين جديد و نو و ھمه پسند ترشانيده و از آن يک وانظار پھيت اسالم را از ما

ر نشد  گا! باشند ) عيسوی( مردم دنيا دينی و مذھبی ۀخواھد ھم ھانی میجچون استعمار و امپرياليسم . يردگجھانی قرار 

 ۀيد يونس از کار خاناھی آدم ھای مثل شريعتی و فرگاه گ و به ھمين ملحوظ بايد حتما پيرو يکی از اديان و مذاھب باشند

 .شوند مال سازی استعمار بيرون می

و يا ھم عالم دينی از قماش  يات آقای يونس پيرامون بعضی موضوعات اسالمی که بايد پيروان ايشان نظرۀاين بود فشرد

 ضيحی از قرآن دارد ؟؟ بوده و چه نوع توشیاو به تشريح آنھا پردازند و روشن سازند که آقای فريد يونس از چه قما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


