
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  .آزاد ل
 ٢٠١۴ اکتوبر ٠۵

 

 تالتباط تابو شکنی پوربه ار
 

ان گرانمايگتال پور درين  » .....ليسيدن« زير عنوان »الحاج داکتر سعيدی« که از طرف یموضوع جالب و خواندني

با توجه به  بنده  .تال ھم مواجه شدان ار جمند اين پورگ العمل ھای موافق و مخالف خوانند با عکس،اقبال نشر يافت

ئيد اما چيزی أرا در تابو شکنی ت يری شانگوقف و موضعتال مان پورگردانندگ ۀضيحات خيلی عالمانه و ھمه جانبتو

وارم که جناب شان مثل صد ھا دارم و اميد با شخص خود شان سعيدی جناب آقای ۀفتن و نوشتن به ارتباط نوشتگبرای 

 و ماندهتباط موضوعات دينی مطرح و خواھان جواب شده بوديم ساکت نارذشته از اوشان به گين سه سال االی که در ؤس

  معلومات خود جواب دھندۀتا انداز

ود نوشته و برای نشر سپرده اند آيا بھتر نبود ھمين جواب را را به جواب يک نامه دوست خ  شانۀجناب استاد اين نوشت

 تبليغ و تطبيق اسالم در جوامع مختلف ،  که در طرحیداشتند ؟ چون مشکالت به شکل نامه به ھمان دوست ارسال می

حديث و  ،ال پيرامون موضوعات قرآنیؤبشری وجود دارد تا ھنوزحل نشده باقيمانده است و صد ھا و ھزاران س

ی که خود را مسلمان ھای خالص و ناب  ئير انسانی طايفه ھاغ عملکرد ھای خشن و ۀ عالوهيات علمای فقه بنظر

در چنين شرايطی استاد ھمه را ناديده . باشد   اذھان مردمان میۀامض و پيچيده زجر دھندغدانند به شکل  محمدی می

ان اين پورتال جواب نداده اند گ مطرح شده از طرف خوانندطع زمانیالی در ھيچ مقؤھيچ سدر حالی که به فته گر

 که فھم آن  به تناسب صد ھا »......يسيدن ل«ن کننده ؟؟ يعنی موضوع يچطور الزم ديدند چنين موضوع مھم و تعي

 زعم ايشان الزم است مطرح ساخته اند ؟؟؟ آيا اين موضوع خيلی ھا مھم بود ؟؟ه ر بر ھر  انسان بگموضوع دي

  از االت قبلی مطرح شده از ايشان بدانم چون جناب شانؤخواستم اھميت موضوع را از ديد ايشان به تناسب سفقط 

 مايندفر وی شيوخ عربی مردم را رھنمائی میگاھی ھم از مقام معاون سخنگوی و گسخنجع مر

 مايندم ما را رھنمائی فراميد وارم درين زمينه ھ

 

  


