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 ؟اسالم چیست و مسلمان کیست

 منبری ندای بیدارگرانۀ یک خطیب
 

غرای یک افغان طابۀ خعبدالقادر هوتک گلزار کاوش و امروز با سرزدن در صفحات فیس بوک، در صفحۀ جناب 

هل خداپرست ا. سخنان جاویدانه  این خطیب مسلمان و شنیدم، مسلمان که اسالم را با اصالت واقعی آن تبلیغ می کند

 مرا به خود جذب، استوار استو وحدت ملی  بین اقوام میهن ما و باور های مختلف  تشیع افغان که بر مبنای دوستی

 نمود. 

و با زبان گویا و منطق رسا آموزنده و روشنگرانه است  نهایتصادقانه عرض کنم بی که وعظ گونه  سخنرانیاین 

انگشت سوی جوامع همه کشور های اسالمی و بطور کل به  ، بر تمام زوایای تاریک و منحط جامعۀ افغانی خاصتا  

 . صفای منبر استاهل با  ندای شفاف    می گزارد،

طن ی وهمه افغان هامشوق آن می سازد تا بگوئیم ما را  ارزشمندی آن که ،ندا فریاد بلند بیدارگرانۀ منبری است این 

دل گوش ا بدنیا که باشند، آنرا از  یدر هر کجایهستند، خواستار تمامیت افغانستان و اتحاد ملت واحد افغان پرست که 

یعیۀ ما م دینی شـ  بی انتهای یک عالانسانیت با افغانیت و به یک سخن ، صداقت، وحدتبا دنیای بیکران بشنوند و 

هد بود که چنین خوا. سپرده و به دیگران هم برسانندنکات بلند و آموزندۀ آنرا فرا گرفته به خاطر  بیشتر آشنا شوند و

منحیث این فریاد را  ، ت به دست هم دادهدسهستند، و اتحاد خواستار تمامیت که ی با درک و وطنخواه همه افغان ها

به خواهران و برادران نسانیت افغانیت و به یک سخن درس ا، صداقت، وحدتدرس  به گونه  یک مسلمان واقعی، 

 با عرض حرمت. ....جوان برسانند خود، خاصتا  به نسل 

?fref=ts65https://www.facebook.com/G.Koochi 

)*( 

گرفته و با دست راست موس را باالی لینک مذکور بیاورید.  (Ctrl*)شت دست چپ تان را باالی کلید کنترول نگاین سخنرانی ابرای استماع 

ر تان شکل یک دست کوچک را میگیرد، آنا  کلیک چپ کنید. صفحه  مذکور باز می شود و از شنیدن این سکر مجرد تماس با لینک نوک

 حظ ببرید.یر نظ بیسخنرانی 
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