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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
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

  :تتبع ونگارش 

  » سعيد افغانی - سعـيـدی«  امين الدين 

 مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغان

  جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دوومسؤ

  

  سوزانــدن نــيـــستقــرآن ما از
َ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ُ ِ َ ََ َُ َّ َّ َِّ َِ ْ ِّ َ َ َْ ُ   ﴾اآليه. ْ

  .» صدقه هللا العظيم–م يم و ھمانا ما نگھدار آنيما قرآن را نازل کرد«

رآن  معجزه ، دل ن ق اب هللا است ، واي ريم کت رآن ک  هللا صلی هللا ل و حجت رسوليجای شک وترديدی نيست که  ق

اب  را چراغگپرورد. عليه وسلم ميباشد ن کت رایار ما  اي دای ب ا از ھ رار داده ت سانھا ق ع شويم ، ي  ان ور  مطل ات ون

  .م  را از راه خطاء تشخيص دھيم يوپرتو  روشنی ونور  راه مستق

فاھه  الھی است، که  بگانه کتاب قران  عظيم ي ته و ش دون ھ یطور نوش سل ب ه  ن سل ب ه تغين در ئيچ گون ه ل  بيو تب

ظ ونگرفته است، وخود پروردگدسترس  ما انسانھا قرار  رده است گار ضمانت حف را ک داری  آن سان در . ھ ه ان وتاک

  . بخش آن پابرجا خواھند بودئی خاکی زنده اند، اين کتاب آسمانی ، احکام عالی و رھنمودھای رھاۀکر

  :هللا تعالی  ميفرمايد 

ِّإنا نحن نزلنا الذ﴿ َ َ َْ َّ َُّ ْ َكر وإنا له لحافظونِ ُ ِ َ ََ َُ َّ ِ َ   .ميم و ھمانا ما نگھدار آنيما قرآن را نازل کرد«: یعني .﴾ْ

ِأتيَال   ﴿:وباز ميفرمايد  َه الباطل من بيْ َِ ِ ُِ هيَديِن يْ ِه وال من خلف ِ ِ ِْ َ ْ َ اطليھ: (یعني.﴾َ ه ب ه از پیچ گون شت ي، ن ه از پ ش رو و ن

  .)ابديی سر، به آن راه نم

 !خواننده محترم 

ه  کل د پاي ات بلن د يکی از مقام دا يبا تأسف  طوريکه شما ھم  اطالع داري االت فلوري ل در اي سا در شھر جکسون وي

اه   امريکا،ۀاياالت متحد ه يکی از م ارک  رمضان ک اه مب ان ابراھيمی  بھای در م ه  ادي روان ھم رای پي ه مقدس ب

  :شمار  ميرود با وقاحت وخباثت اعالم داشت

  ."رددگمسمی »  سوزاندن قرآنیروز جھان« پتمبر بايد به  روز يازده س" 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

هي الیمرکز ارتباطات جھان «یساينام داشته و خطيب  کل»  جونزیريت«اين روحانی خبيث    یدايالت فلوريدرا» مام

ه روان خود خواسته است تا با آنچه کيميباشد ، وی طی نطقی  از پ ،»طان استياسالم از ش« کتاب ۀسنديکا و نويآمر

  .ده مقابله کنندينام» شر اسالم«زعم خود آن را ه ب

اي دیزرا بر روين آمي  توھیمناسبت تجليل از عيد ميالد مسيح  شعار ھاه سا  خود بياين کشيش  در کل سا  ي کلیوارھ

  .خويش نوشته است 

اندن پسا متفق القول اعالم داشته اند که ھدف از نوشتن اين شعار ھا، بر در وديين کليکشيش ھای ا سا  رس ام يوار کلي

  .)وه ممکن استيروان خود به ھرشي به پیزياسالم ست

 

  ! خواننده محترم  

ظ  گاين بيچارھا خبرندارند که حافظ اين کتاب انسان نبوده بلکه خود  پرورد ادر ضمانت حف ارذوالجالل و االکرام و ق

  .رفته است گاين کتاب را بردوش خود 

سم ۀم وميخواستم مطالبی  را در مورد عظمت ومعجزمطلع شد) ی جونز تير( زمانيکه از تصميم کشيش  رآن بنوي  ق

تان  ه ( داستا ن اصحاب فيل ، داس ه در سال ) ابرھ وای  ) ۵٧١  -۵٧٠( مسيحی  ک ا ق يال دی ، ب ری ۶٠م زار نف  ھ

  . راه افتاد  به يادم آمد ه  نظامی برای فتح مکه وتخريب کعبه  بگمجھز با فيل ھا وساز وبر

ه  ه منطق ه  ب ی  ابرھ يد ، ) المغمس  ( طوريکه مؤرخين مينويسند زمانيکه  قوای نظامی وحرب روه سواره  را گرس

  :غرض تسليمی  مردم  به مکه فرستادند، و طی نامه ای  به اھالی مکه خطاب نموده اعالم  داشتند 

ستيد، گنم ، ا با اھالی مکه را ندارم ، آمده ام تا فقط کعبه را ويران کگمن قصد جن(  ق ھ ن خواھش من مواف ا اي ر ب

  .)ه نزدم  ارسال نمايد گه خويش راغرض مذاکره وجرنمايند

د از مطال ۀدر اين ميان مردم مکه بع زد  ع ذاکره  ن ه منظور م د المطلب را ب ه سردار مکه عب ز ابرھ د آمي ه تھدي  نام

  .ابرھه ميفرستند 

   .بودبارک ، مرد چھار  شانه ، وروی نورانی وجذابی ب مرد قوی ھيکل ، دارای ريش ملويند عبد المطگمي

خاطر ه ويند ابرھه بگمي. رفتگثيرش قرار اھمينکه عبد المطلب به نزد ابرھه آمد ، ابرھه  از ديدن اوسخت  تحت تــ

  . ن آمد وروی زمين ونزديک او نشستئيخت خود پااحترام او از ت

ه است بعد از عرض سالم ابرھه سر  صحبت را با عبد الم طلب آغاز کرد وعزم خويش را  که ويرانی وتخريب کعب

  .ذاشت گبا عبد المطلب در ميان 

زی گوش ميگعبد المطلب صحبت ھای ابرھه  را با دقت تام  راز نظر نميکرد وچي يچ اب ان صحبت ھ رد ، ودر جري

  : فت گنمی 

  :گفتطرف عبد المطلب  نموده ه در ختم صحبت ابرھه روی ب

   .يدئوگ از من داشته باشيد  ميتوانيد بیر شما خواھشگ ا

شان : ( فت گعبد المطلب  به تر جمان ابرھه  ه اي د ، ب رده ان ه غارت ب را ب سربازان ولشکريان تو دوصد دانه شتر م

   ) .يد تا آن را دوباره  بمن مسترد نمايندئھدايت فرما

  :ويد گبه عبد المطلب ب : فتگابرھه از اين درخواست  عبد المطلب سخت در تعجب افتاد به مترجم 

ه اموالت از ه امی که شما را ديدم عظمتی از تو در دلم بگھن( ورد مطالب ما در م نيدن صحبت ش ی ش د ، ول وجود آم

ادت  ه محل عب ه  ک اره کعب ی در ب ترداد  شتر ھايت اصرار  داری، ول ه در اس وقارت  نزدم کاست،  عجب است ک
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زبا ن نمی ه ، ومن حاال برای تخريب وويرانی اش کمر بسته ام مطلقآ حرفی بشما، محل عبادت  ابا واجداد تا ن بود 

  !! ) آوری  

ه  د المطلب در جواب  ابرھ يمنعه : ( فت گعب آ س ل وان للبيت رب ا رب االب ستم  ) ( !ان ای خود ھ من مالک شتر ھ

ادت  د وعب ن معب ما دارم ، اي را از ش اره  آن ه مالک  ديگومطالبه استرداد  دوب ن خان ه خود از آن گاه واي ری دارد ک

   ) .حفاظت خواھد کرد

ه ۀ  زمانيکه لشکريان ابرھه به  منطقچهواقعآ ھمانطور ھم شد  ه حمل پاه  ابرھ  منی ومزدلفه ميرسند، ابابـيـل ھا بر س

شکر  ھای ، برلشکر متجاوز ابرھه آغاز مينگبه پرتاب سن ) تر ميھم بحجاره من سجيل. ( ور  شدند  ن ل د ، واي ماين

  .ی مواجه ساخته، وخانه کعبه را  از تخريب وويرانی نجات ميدھند ئ ھزار نفری ابرھه را  به شکست ورسوا۶٠

ار دي روز يکب ه  گام د از جمل ه مانن سانھای ابرھ ونزیريت«ر ان شيش   کل»  ج ده  یسايک االت متح دا اي ھر فلوري  ش

ه ب ا  ب دن م ان متم ده، در جھ شیبررمتح اهمن ی  پن ران وحت ه ق ه تخريب واھانت ب ه ، ب شکريان ابرھ د ل رد ومانن  ميب

  .سوختاندن آن  اقدام مينمايند 

بھان  اين کتاب ميباشد ، ھمانطوريکه گ دارد که حافظ ونیسا نميداند که اين کتاب ربيکشيش   کل»  جونزیريت«ر گم

  .اھداف شوم خويش دست نخواھند يافت ن شان ھم به اابرھه شرمنده وسرنکون شد ، تيری جونز ،ھمکاران ومويد

زر الب و تحول بس ب ل انق ال  قب زارو چارصد  س ه يکھ ابی است ک ر  کت ما در براب ت ش ن اھان الم گاي  را  در  ع

  :عرض ميرسانم که ه بشريت پر با نمود ، با تمام قوت وحقانيت خدمت شما وساير عالم بشريت ب

ور آن نور اين کتاب چنان با قوت صالبت وبا عظمت ا   راست که تا بشر   زنده است  کسی توانمندی  آنرا ندارد که ن

  .خاموش نمايد 

  ند،يست كه روشنى آن فرو نمى نشين  مشعلى است كه خاموش نمى شود و چراغأقران عظيم الش

ني، شك و ترد ست كه حق و باطل را از ھم جدا مى كنديقرآن كتاب دن و ش ان دور مى سازد، خوان ن آن ديد را از اذھ

  .ورد آنان و آرامش  را به انسان به ارمغان می يء مى ھد، اطمجال قل ويقلب را ص

  . واساسی  دارد زندگی ما نقش حياتی  رھنما وچراغ بشريت است ودر قرآن کتاب

ی رديده باشد، بلکه قرآن کتابگ سال قبل می  زيستند نازل ١۴٠٠ کتابی  نيست که فقط برای ھدايت  انسانھا که  قرآن 

  . ايشان ميباشد ئیاست برای بشريت ودر طول  تاريخ  بشريت تا اينکه بشريت زنده  است قرآن مورد  رھنما

  .وش فرا دھدگکه به ھدايات قرانی  انسان  زمانی ميتواند به ترقی  اصلی وواقعی   دست يابد،

  .دينمامراجعه ساتير آن کريم و د به قرآن انسان  زمانی ميتواند به سعادت  اصلی وابدی  دست يابد که 

  !ای مسلمانان  به ياد  داشته  باشيد 

رای  باشد وبا قرآن قرآن که در راه   نشان داده است که ھر کسيی گ زندتجربه که  د وب  آن دوست باشد، آن را بخواھ

  .د آورددست خواھه  قرآن را ب که جواب اعتمادن باشيد ئ، مطم قائل باشد  واحترام ارزش

  .ی ميکند در غم وشادی ھمراھقرآن کتابی است که انسان را تنھا نمی گذارد ، ی  گرا در زندقرآن انسان 

شاط وشادی به ياد داشته باشيد که  قرآن دوست نيمه راه نيست کتابی است که انسانھا را به عبادت ھمراه با روحيه ون

  .دعوت می نمايد

ر ازًاگردوست انسان قرآن باشدحتما طرفدار اين دوستی خداست ئن ت  وچه ا است؟گ پرورد وچه کسی قوی تر ومطم

  ؟ است  در حمايت از کسیهللا کسی قوی تر ومطمئن تر از 

  .  واحترام به مقام واالی انسان است کالم شيرينوعظ ونصحيت وپر از سراسر اين کتاب 
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ا  عمل به دساتير، ه تنھ اب   ن راھم می  موجب اين کت سلمانان راف ارچگی م ا وحدت ويکپ ه زد ، س اد کلي  بلکه اعتم

  .انسانھای روی زمين را درخواست می نمايد

رود ه مسلمانان  بقرآن به عنوان تکيه گاه مسلمانان جھان وعامل اتحاد در وحدت  اب آسمانی نقطه . شمار مي ن کت اي

  .قوت مسلمانان ونقطه ضعف وخار چشم دشمنان اسالم ومسلمانان بوده وخواھد بود

شترکاتما به اين معتقديم ک ه صالح و یه پيروان اديان ابراھيمی م شريت را نجات داده ب روی ازآن ب ه پي ه ب د ک  دارن

  .  خير نمايندئیفالح رھنما

  !اراگپرود

  .  ما را توفيق اعطا فرما تا در راه خير، صالح و فالح بشريت متحدانه کارو تالش خيرخواھانه بداريم

  !ارا  گپرورد

ا در ه ا  قرار ده ومارا  از قوت  وصالبت قرآن برخوردار نما، وباه  ما انسانھگقرآن را پنا ه  ا ت ا توفيق نصيب نم م

  . ی خويش  راپيش ببريم گراه قرآن زند

  !ارا گپرورد

ا  را ازشر صلبيون نجات ده هما قرآن را ب رآڼ م ه نجات دادی ، ق ه را  از شر  ابرھ پرديم ھمانطوريکه کعب و س  ت

  .مانند  ابرھه ولشکريان آن ناکام ورسوا نماندين  قرآن رااومتجاوزين ومع

  !ارا  گپرورد

تمداد وکمک جوئيم  ريم واس اه ب ه او پن ه ب يطانی  .ما جز تو کسی را نداريم ک ع شرارت ھای ش ه توپس در دف اه ب پن

  .ميجويم 

   !اراگپرورد

ر  تمدن ھا و تباھی گی که بشريت را عوض تفاھم و ھمکاری خيرانديشان جھان، به جنئ آنھا ه قھ بشريت ميکشاند ب

  !  و بشريت را از شر ايشان نجات دهءو غضب خويش مبتال

  امين يارب العالمين

  

  :يادداشت

ای "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال  ا آق در محکوم " سعيدی"ضمن تأئيد مواضع دانشمند و ھمکار گرامی م

  :نمودن حرکت آن کشيش، الزم می داند بيفزايد

ل و ا در ک رف م ی را از ط ين عمل وده و چن اب ب ردن کت ين ب وزی و از ب اب س وع کت الف ھرن تثناء مخ دون اس  ب

ه حقانيت و  ان آن مرجع ب ده در عدم اطمين ل برازن رد يکی از دالي ه صورت گي ھرمذھب، دولت، نھاد و يا فردی ک

يم ا را . توان مندی مبارزاتی کتاب مورد قبول خودش می دان را م دهزي ر آن است عقي ار و  ب د، افک سور عقاي ه سان ک

ریکه اين مگر ھا؛ ديگران چيزی نيست مگر اظھار عجز خود انسان در برابر آن مذاھب احق ھتک حرمت اث ه ن  ب

 .بيگناھان نموده باشد که در آن صورت قضيه فرق می کند

 AA-AA                                                          اداره پورتال

                                                    

  
 


