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بروزتضاد های غيرمنطقی در بين علمای دين شکل سياسی را به خود 
.گرفت   

 
.  اطالع داريد تلويزيون جهانی آريانا افغانستان برنامه های متنوع را نشر وپخش ميکند   خوانندگان ارجمند از آنجايکه

پروگرام خانه وخانواده که واقعأ از همه مسائل سياسی بيطرف وروی زندگی . بهتر وپربيننده ترين برنامه ها ی آن  
يدی که آنهم مورد تائيد همه قرار دارد ، اجتماعی توجه بيننده ای خود را معطوف ميدارد، پروگرام آقای عبدالرحمن حم

پروگرام دينی بزرگوار وثيق صاحب وبعضی پروگرام های ديگرکه به ذوق وعالقه ای بيننده گان محترم سازش 
اما متأسفانه ارتجاع  سياه بين المللی که بنام  و شيوه های خاص عرض اندام کرده اند ،  دربرهم . وهماهنگی داشته باشد

هاد های صالح واصالح پذير که اساسات واقعيتهای اسالمی را با روشن گرايی  تصريح   وتوضح ميکنند ،  زدن تشکل ن
مثأل پروگرام دينی محترم آقای وثيق که نسبت به تمامی پروگرام های دينی ديگربا شفافت عالمانه تصريح ميگردد، با 

  ارزنده وسودمند اين دانشمند بزرگ و باحساس را با پنچه های سياه ارتجاعی شان  گلو آنرا  می فشارند و  پروگرام
.  حسادت وحسودی و تنگ نظری بتاسی از فرمان وهابيت درحال تعليق ويا برای هميش قطع نمودند متاثر هستيم  

 
فهوم و اما در سياه چاه  نشسته  ونام کشيده اند ، اصأل استعداد  م. آنهايکه خود را با القاب های اين و آن تبارز ميدهند 

انسان زمانی به پختگی عالمانه ميرسد که خداوند اول او راشايسته . منطق اساسات اسالمی را  نتواستد درک ميکردند 
امروز تاجايکه ديده شده است دربين برخی علمای محترم دين ، آئين مهرپرستی . صفات حساس وعطوفت بگرداند 

بان ، القاعده ،  پاکستانی ها و وهابی ها همه اينها خود را  مسلمان ببينيد ، طال. وعطوفت اسالمی وجود ندارد ، مثأل 
ميدانند ، مگرمفهوم و درک استدالل مهرپرستی درحساس اسالمی  شان ديده نميشود، اگرچنين حساس را آنها ميداشتند ، 

گراهای دروغين کشور وملت ما،  بعد از سقوط حکومت کمونيست ها قربانی جنگ های بيرحمانه ای اين نوع اسالم 
بمنظور احراز قدرت وبا استفاده ازنام دين اسالم چه فتاوی  ظالمانه ای نبود ونيست  که . نامطلوب وبی حساس نميشدند 

عليه نهاد های مدنی وصالح صادر نگردد ، به ميليون انسانهای مظلوم وبی دفاع را به قتل رسانيدند وهنوزهم ميرسانند ، 
 غصب کردند وميکنند،  ازشما علما ی محترم سوا ل ميکنم که اين ا قدام آنها  وثيقه اسالمی  ملک وخانه وجايداد شانرا

 دارد، آيا آنهای که خود را مسلمان ميگويند حساس ومنطق ا سالم همين را حکم ميکند ؟
 

ارد مختلف،درک است ؟  پس قناعت نمائيد که انسان مسلمان قبل ازصدور حکم وفتوی درمو«          »  طبعأجواب شما
 کند که برخورد و قضاوت شان  منصفانه است ياخير ؟  

 
 چرا  شخصيکه حساس و عطوفت اسالمی نداشته باشد،  خالف منطق وارزشهای اسالم فتوی وحکم صادرمينمايند، 

رسالت اسالمی خود را مطابق به اساسات  واقعی اسالم اداء نميکنيد واين جناياتی را که امروز طالبان والقاعده و وهابی 
ها به نام اسالم براه انداخته اند جزی رسالت اسالمی تان ، بعوض قطع پروگرام آقای ثيق آنها را پيوسته از طريق برنامه 

آيا دليل خاموشی شما چه است ؟ آيا شما ميخواهيد باهمين بهانه ها دين ها را با هم . دهای تلويزيونی  محکوم  نميکني
دريک جنگ جهانی بکشانيد؟ اگر هيچ کاری راکرده نميتوانيد اقأل اين کاررا کرده ميتوانيد که در يک گوشه ای انزوا 

الح ای حقايق  کاری ساخته نيست شما به باقی عمرخود را دوراز انذارمردم واجتماع سپری کنيد چرا که ا ز شما در اص
. اسالم توهين وتهمت زده ايد ، فکر ميکنم جهت مزيدمعلومات شما همينقدر بس است   

 
ما از خداوند برای آنهايکه اسالم را در جهت مقاصد شوم شان ببازی های سياسی کشانيده وبااستفاده ازنام اسالم تضاد 

يت اگرهدايت نميشوند شرمندگی دينی اخروی برايشان ميخواهم  من با خانواده ام وتفرقه را  بميان می اورند اوأل هدا
پروگرام تلويزيونی محترم و ثيق عالم باحساس وبا درجه اجتهاد را  با دقت ومحبت کامل می ديدم ومی شنيدم ، 

يم  ،  من هميشه مگرازطرف مخالفين آن درحال  تعليق ويا قطع  است ، مااز صحبت های  موصوف حظ ولذت می برد
روی همين موضوع در جروبحث های که دربين رفقا و دوستان ويا حتی با آنهايکه به دين اسالم نه گرائيده اند ، صورت 

ميگيرد عقيده و ايمان خود را کامأل  بازدانسته با ايشان توصيه ميکنم که خداوند کريم در علم خود همه موضوعا ت را  
سنجيده وبرای بنده گان خود بوسيله پيغمبران نازل فرمود ، در چهارکتاب اسمانی که مطابق به عصر وزمان آن ،  
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خداوند کريم به بندگان خود فرستاد درآن جنگ وجدال دشمنی را عليه يکد يگرحتی با ديگر اديان نه ستوده است   بنأ 
 دين واديان ديگران هيچگاه  وثيقه توهين وتحقيرو دشمنی به. همه پيغبران و کتب آن قابل قبول برای پيروان آن است

ما بايد اصول مهرپرستی . اسالمی ندارد، همچنان همينطور هيچ دين واديان حق تعرض راباالی دين اسالم ندارند
اساسات وارزش های اسالمی را  جزمسئولت  ورسا لت خويش دانسته وآنرا طوری تبارز وگسترش دهيم که اخالق 

ما جهان را چون مانند آفتاب روشن کند تا شودهمه از تاريکی ، بطرف روشنی حرکت وآداب نيکو از حرکات واعمال 
.      واز ارزش های الهی آگاه وآشنا شوند   

 
در اخير ازمحترم آقای مسکينيار تقاضا ميکنم که صالحيت برنامه های تلويزيون خود را  حفظ ونگذارند مورد بازی 

وارم که پرورگرام آقای وثيق را هرچه زودتر جهت خاطر خوشی ورضايت اميد . های سياسی غرض آلود قرار بگيرد
 بيننده گان تان مجددأ راه اندازی فرمائيد  ومن اهللا توفيق

 
 

  


