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عبدالعلی نور احراری

پخش برنامه رسواى آقاى فريد يونس از تلويزيون آرياناى آقاى بيات
پخش برنامه رسواى آقاى فرید یونس از تلویزیون آریاناى آقاى بیات تاریخ  ٢٥جوالى ٢٠١٦
از چند سال بدین سو فرید یونس در برنامه هاى تلویزیونى هفته وار خود به تفسیر آیات قرآن مجید مى پردازد در
حالى كه قرآن از رو خوانده نمى تواند
سپس تفسیرمسائل سیاسى و اجتماعى و تاریخى كشور را مطرح مى كند
و فحش و دشنام به گذشتگان مى دهد و گاه تقلید مادر خدا بیامرز خود را مى كند و مى گوید كه بوبویم مى گفت
كه مثل
پشك عطسه مى زند و مثل...
تا بینندگان را بخنداند
برنامه دوشنبه  ٢٥جوالى او را باید فحش نامه و دشنام نامه خواند تا برنامه ،و در این فحش نامه متواتر و به تكرار
به شخصیت نامدار كشور جناب داكتر عبد الستار سیرت تحقیر و توهین نموده و بد اخالقى و بى ادبى و گستاخى
را به اوج رساند وى نقل قول جناب سیرت رادر مورد نكاح دختر صغیره كه  ١٤٠٠سال قبل فقها آن را فتوا داده
اند فتواى جناب سیرت خوانده وبا این بهانه به بد زبانى و یاوه سرایى پرداخت و با كلمات زشت و ركیك كه معیار
اخالق و ادب او را نشان مى داد برشخصیت جناب سیرت و تا حدى بر من تاخت و تاز بیشرمانه نمود
مسأله فتواى نكاح صغیره از مسایلى است كه در همه كتب فقهى همه مذاهب ،فصل و بابى را بخود اختصاص
داده و تحت شرایط خاصى فقها آن را مجاز دانسته اند
اگر امروز هر كتاب فقهى را از هر مذهبى كه بگشایید فصل و بابى را در مورد نكاح صغیره مشاهده مى نمایید نه
این مسأله فتواى جناب سیرت است و نه از كسان دیگر كه آن را بتوان به كسى جز فقها نسبت داد و جناب سیرت
بارها گفته است كه من اهل فتوا نیستم
فرید یونس كسى است كه آیات صریح و محكم قرآن مجید را در باره میراث مرد وزن تحریف نموده و خالف امر
پروردگار میراث هر دو را مساوى و برابر اعالن كرده است
هر كسى كه در قرآن تحریف نماید از دایره اسالم خارج مى شود ولى فرید یونس این عمل قبیح خود را به استناد
جمله عربى أختلف األحكام .....
كه یك جمله بى معنى است تفسیر مى خواند و سطح دانش اسالمى این جناب داكتر به پیمانه اى مى باشد كه فرق
تفسیر و تحریف را نمى داند .وى تا چند وقت پیشتر مى گفت كه این سخن ابن عباس است و آن را از حاشیه تفسیر
نمونه اقتباس كرده است ولى در برنامه اخیر خود ادعا كرد كه این سخن را از ماماى خود داكتر عبد الرحمن
حكیمى شنیده است در صورتى كه راست بگوید پس معلوم است كه وى علم تفسیر را از طرف مادر از ماماى خود
به ارث برده است
فرید یونس از ایراداتى كه بر جناب سیرت مى گیرد یكى این است كه جناب سیرت در كنفرانس بُن دست خود را با
خلیل زاد یكى كرده و باعث ایجاد نظام كنونى گردیده است در حالیكه یك افغان بى سواد هم مى داند كه خلیل زاد
تمام سعى و تالش خود را به خرج داد تا بر ضد آقاى سیرت كه یازده رأى برده بود كرزى را كه دو رأى برده بود
بكمك مقامات امریكایى به كرسى ریاست جمهورى برساند و این همه مصیبت در كشور ما را پدید آورد منبع فساد
و نكته آغازین آن همان كنفرانس بُن بوده است ،ولى وى نمى داند و خلیل زاد را همدست جناب سیرت مىى شمارد
اعتراض دیگر پیرامون مطالب رساله اى است كه برادرش در فرانسه به نشر رسانده ،این رساله در مورد نامهاى
گیاهان كه در قرآن نشر شده بحث مى كند رساله اى است كه خواندن آن خواننده را به تعجب و خنده وا مى دارد از
آن جمله كلمه
" سدرة المنتهى" است كه در سوره" والنجم" آمده و از معراج پیامبر صلى هللا علیه و سلم صحبت مى كند بدین
مضمون:
" و لقد راءهُ نزلة اُخرى .عند سدرة المنتهى .عندها َجنَّةُ المأوى"( آیات  ١٣و  ١٤و  ١٥سوره نجم)
د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ترجمه  ":و دیده بود( پیامبر) فرشته را یك بار دیگر در حال فرود آمدن .نزد سدرة المنتهى ( جایى در آسمان ها)
كه نزد آن است جایگاه بهشت"
برادر فرید یونس در رساله خود نوشته كه سدرة المنتهى گیاهى است در جنوب عربستان كه گلهاى بنفش دارد
قرآن از آسمان صحبت مى كند و برادر فرید یونس در زمین و ان هم در عربستان" گز و پل" مى كند تا سدرة
المنتهى را پیدا نماید
اعتراض وى .بر جناب سیرت آن است كه چرا سخن برادرش را قبول نكرده و رد كرده است و باید برادرش به
حیث كاشف " سدرة المنتهى " پذیرفته شود
نكته دیگرى كه در این برنامه مسخره مطرح كرده این است كه مى گوید آیا آقاى سیرت مى دانسته كه خربوزه از
خانواده كدو است؟ و این كشف دوم برادرش هست كه در رساله خود ثابت نموده كه خربوزه از خانواده كدو مى
باشد
این كه خربوزه از خانواده كدو و یا بادرنگ باشد چه فرق مى كند بهتر بود ثابت مى كرد كه بعضى كله ها از
خانواده كدو است
اقاى فرید یونس مى گوید كه حدیث از تاریخ چه فرق دارد؟
این محققى كه ادعا مى كند كه سى سال در علوم اسالمى تحقیق كرده است تا كنون نمى داند كه فرق تاریخ با حدیث
چیست
اكثرامطالب تاریخى بدون ذكر سند است و اعتبار چندانى ندارد در حالى كه حدیث داراى سند است و سند آن ذكر
مى شود كه فالن كس از فالن كس چنین روایت كرده و روایت خود را به پیامبر صلى هللا علیه و سلم مى رساند
خالف تاریخ نویس كه وقائع اتفاق افتاده را بدون سند به نشر مى رساند البته اعتبار حدیث نسبت به تاریخ بسیار
زیاد است
اكنون روى سخن را به كسانى بر مى گردانیم كه از ساده دلى مى خواهند نكاح پسر یا دختر شان توسط فرید یونس
عقد گردد در نكاح باید در خطبه آن آیاتى از قران توسط مسلمانى كه به قرآن عقیده داشته و آن را تحریف نكرده
باشد خوانده شود در حالى كه وى قرآن را تحریف كرده و از خواندن درست آیات قران عاجز مى باشد
تمام نكاح هایى كه وى عقد كرده از نظر من فاقد اعتبار است و باید تجدید نكاح صورت بگیرد
بقیه این مضمون پس از نشر مجدد برنامه  ٢٥جوالى به عرض خواهد رسید
تبصره اشخاص:
احسام انصاری
اقای فرید یونس میخواهد تغیراتی کلی در متن قران شریف ودین اسالم بیاورد اما هنوز برایش وحی نیامده منتظر
باشد زمانیکه وحی برایش نازل شد این تغیرات را دستور بدهد خودرا دانشمند میداند وبه خود حق میدهد که یک
سیتمی اجتماعی را بگوید که دیموکراس بی ناموسی است دیموکراسی یعنی حکومت مردم توسط مردم .که اگر یک
دیموکراسی واقعی درهر جایی دنیا باشد که کشور توسط مردم ان کنترول شوند بهترین سیتمی اجتماعی است که
حتی درکشورهای غربی هم یک دیموکراسی نصبی بوده ودیموکرسی کامل نیست .ومنظوری اقای یونس از
دیموکراسی اسالمی چیست هچکس نمیداند فکرمیکنم خودش هم نمیداند .چون دریک کشور ادیانی مختلفه وجود
دارد وحتی عده اشاخص دینی ندارد چطور میتوانی بگویی دیموکرسی اسالمی
صمیم انصاری
داكتر فرید یونس كه هیچگونه تعلیم دینى ندارد از هواى نفس خود سخن میگوید و كامال راه را گم كرده اما متاسفانه
عده اى دیگر كا از اسالم بیخبر بودند از فرید یونس و سه یا چار نفر دیگر امثالش پیروى میكنند.
هیچ كس از پیش خود چیزى نشد
هـیچ اهن خنجر تیزى نشد
همچنان موال نا صاحب فرموده:
علم اگر بر دل زند یارى شود
علم اگر بر سر زند مارى شود
مسعود نسیمی
استاد محترم و گرامی احراری صاحب السالم علیکم و رحمةهللا :

د پاڼو شمیره :له  2تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

جای تعجب این جا است که آغای فرید یونس همه را متهم به دادن فتوا ها میکند .ولی خودش در این اواخر در هر
مسئله با وجود علم معدود اش فتوا میدهد .خداوند با ما تقوی را نصیب گرداند که همه علم و دانش قلیل بشری خود
را در زیر سایه آن مورد استفاده قرار بدهیم.
عبدالعلی احراری
نسیمى صاحب بزرگوار السالم علیكم
وى یگانه محقق اسالمى است كه خالف قرآن و سنت فتوا صادر مى كند و مى گوید من از خدا نمى ترسم

د پاڼو شمیره :له  3تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

