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   »حبيب زی«الحاج محمد ابراھيم 

 ٢٠١٣ جنوری ٢۵

  

 ٢حروف ابجد
  در حلقـۀ حـروف ابجـد افتيـديم

  
 را باحروف ابجد جمع بندی نموده اند  "م هللا الرحمن الرحيمبس"جناب داکتر صاحب الحاج سعيد افغانی با قبول زحمت  

اما نظرمن در مجمـوع اسـتفاده ازحروف ابجـد است که جناب شان استعمال حروف  ئيـد ما قـرار گرفت ،أکه طرف ت

ن آيت  اي٧٨۶  وقتی عددتثبيت جناب شان  قرارتحرير و.بدعت خواندند) بسم هللا الرحمن الرحيم(ابجد را به جای   

به وقت   آسانتر و٧٨۶خواننـد؟ ونظربزرگان ھم ھمين بود که نوشتن  بدعت می آن را رساند چطور مبارک راکه می

را يکی از عوامل حالت در فغانستان ھميشه کاغذ ھا به روی سرک و زيـر پا می افتـاد ايـن  چون شود و کمترنوشته می

   .می نوشـتندبه ھمان شکل  و آن طرز نوشتن دانسته

که در دين اسـالم معلومات کافی و يا تحصيالت عالی و يا تجارب علمی  یبـرادران دانشمندمنظـورم اين اسـت   

ن عظيم و حديث پيغمبر ص  واقعيت اسالم را تبليغ فرماينـد تـا آ دين اسالم را مطابق ھدايات قر، بايدعـرفانی دارنـد

 عکس يک تعـداد درتلويزيون ھـا دکان برای منافع خود باز هيدا نمايند بجوانان ما در داخل و خارج کشور راه خود را  پ

 دشـمنی و مخالفت را بين اديان ،طرف مـردم راه گم شـده و از طرفی با آوردن نام ھای نو در دين اسـالم نموده از يک

  .وجود می آورنده ديگر ب

که حضرت محمـد ص بـه پيغمبری مبعوث گرديد تمام   زمانی:گفتين مردم در تلويزيون انفراز  گذشته يکۀمثالً ھفت 

 و  دين آزادی و، دين محبـت، دين صلح، ديـن دعـوت که دين اسـالم اديان ديگر و کتابھای شان منسوخ گرديد  در حالی

اوند ج در که  خـد نمايـند در حاليـ زننـد ودشـمنی خلـق می اسـالم را دامن مینفـاق باشـد اينھا  در اديان ديگر بـا  می

 ھمچنـين يک تلـويـزيـون ديگر را شنيدم که يکنفر با ادبيات بسيار بلند .)ِدينُُکم َو لَِی ِدينِ لَُکم (ن فرموده أقـرآن عظيم الشـ

ـالی صحبت خود گفت  حضرت محمد پيغمبر بود ه برد  ودر الب ثـير خود ميـأنمود که بينـنده ھـا را زير ت صحت می

 نمايد چه نام می کـه بـه پيغـمبـرخـداغـيرمسـتقيم توھـين می) به نام عالم دين( ت شما به ايناما از خود علم نداش

  !!؟گذاريد

بگوئيد ........ چه  )ربنا ولکلحمد(  در وقت رکوع به عوض:گفتين اجيران درتلويـزيون  ادو روز پيش يکی ازھمچنين 

خـواھـيد دردين اسالم تغيير بياوريد و ذھنيت  چھـار صـد سـال میچـرا بعـد ازيکھـزارو يکی نيست بپرسد،!!  چـرا؟

 .يـد تشـويق شـونـدنمـايند که با که بعضی ھا بسيار صحبت خوب می با تذکر اين !مردم را مغشوش سازيد ؟
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  ! بـرادران ارجمـند وخـواھران عزيز جناب سعيد افغانی

خـواھند اديان ساختگی را در کنار دين مقدس اسالم  ول میکه در مقابـل پـرا   چنين اشـخاص مغـرض و اجيـرانی

 گـرچه خداوند ج به سـزای اعمـال .آنھا جواب دندان شکن بدھـيدبه در تلويزيون ھا در مجالس  ترويج نمايند در مساجد،

 .خـود بشـماريم مبارک والعصر خدمت نمائيم و از جمـله عبادات ۀرساند اما ما وشما ھم با ارشاد سور شان آنھـا را می

  !برداران دينی

تفسـير مينماينـد امـا در  و ن را بـازأن عظيم الشـآصحبت ايـن دکاندارن ديـن را از  تـلـويـزيـون بـه دقت بشنويد قر

هللا ءنـام آنھـا را انشاه ين باکنند  من تـا حـال خامـوش بـودم بعـد از خـالل صحبت بعضی کلمات تخريش کننده را ذکرمی

رسانم  خداوند با ما  و شما است و   به نشر می"افغانستان آزاد–آزاد  افغانستان "کـمک خـداوند ج از طريق پورتا ل بـه 

  .من هللا التوفيق 

  

  :يادداشت

تا جائی که به سياست ھای نشراتی پورتال تعلق می گيرد، افشای اشخاصی که دين و معتقدات دينی مردم را به تجارت 

عالی ھمکاران گرامی ما منافع خود تبديل نموده اند، از طرف شخصيت ھای شناخته شده ای چون کثيفی جھت تأمين 

 ذکر اسم اصلی شان بخواھند ا، الحاج محمد ابراھيم حبيب زی و ساير ذواتی که بسعيدیامين الدين جنابان الحاج داکتر 

 قرار داشته با آنرد، بلکه در ھمسوئی کامل با ندابا مشی پورتال چنان افشاء گريھائی را بنمايند، نه تنھا مغايرتی 

  .قاطعيت از آن استقبال نيز می نمايد

نماند تا زير باقی  تا جلو کاسبکاران سياسی و مذھبی گرفته شده به کسی اين جرأت رزوھای قلبی ماست آيکی از اين 

 به  بد ترين اھانت رابزاری ساختن دين،مبشر نفاق و شقاق بين ملت می گردند، با اکه عنوان تبليغ دينی، در عين حالی 

  .دين نيز نمايند

  با عرض حرمت

 AA-AA ادارۀ پورتال

  

 

 

 


