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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 هللا صاحب زاده صفی
 

 صبور صاحب مولوی اخیر اظهارات مورد تذکردر و تبصره
 احترقا افترقا إذا أمانتو والدین العلم

 من ،کنند می رهبری را اصالح جمعیت که اند کسانی جمله از صبور صاحب مولوي

 ام شنیده اند نموده ارشاد رفاه و اصالح موارد در که را شان  قبلی ویدیویی های سخنرانی

 اگر اند، بوده حق راه به هدایت و اتفاق و اتحاد به دعوت و خیر شامل شان همه که

 مورد در ایشان افرین جنجال اخیر سخنرانی شنیده نه را ایشان قبلی ویدیویی های سخنرانی

 منطقه موجود جغرافیه   و افغانستان معاصر تاریخ وقایع از ایشان برداشت و هللا امان شاه

 عکس خان هللا امان غازی علیه ایشان انصافانه بی اظهارات مورد در تا میداشت وا مرا

 .دهم نشان تند العمل

 های سال حوادث مورد در صبور صاحب مولوی اخیر بیانات مورد در اینکه از فبل

 کننده گمراه و نادرست های برداشت چنین عوامل از تا است الزم کنم اراییه نقدی کلکانی هللا حبیب اغتشاش

 .بدارم عرض را تذکراتی

 علم دونب دین 

 چین در علم ولو بیاموزند علم که کند می توصیه مرد و زن چه منمو   هر به و داشته یدکتا   علم موزشا به اسالم

 دانش اهمیت به تذکر این با بود، مدینه و مکه از شده شناخته جغرافیایی نقطه دورترین چین زمان آن در البته باشد،

 .بریم می پی اسالم نظر از علم

 .است اکرم رسول احادیث و مجید قران به اعتقاد مرام دین از موضوع شدن سهل و ساده جهت

 بشری تاریخ طول در که است کشفیاتی و اتفاقات و حوادث چگونگی به بردن پی و ها اموخته علم از منظور و

 .اند شده یلئنا آن به ها انسان

 ،فیزیک کیمیا، ریاضی الجبرو چون ریاضی علوم از است الزم بیان اختصار و کالم سهل و بیشتر سادگی جهت

 ،سیاسی علوم ،جغرافیه و تاریخ چون اجتماعی علوم از همزمان و. برد نام غیره و....جیولوژی ،هندسه ،بیولوژی

 .داد تذکر غیره و..... شناسی روان شناسی، جامعه

 و کیمیا از بویی نه اصطالح به اند بهره بی علم کافی دانش از ما صاحبان مولوی و مال اکثر گفت باید تأسف با

 .جغرافیه و تاریخ از نه و اند برده فیزیک
 

 پاکستان بنام کشوری به هموطنان اجباری مهاجرت و ثور هفت کودتای فاجعه 
 

 به را افغانستان وسعت به کشوری کودتاچیان تاریخی وحشت و دهشت و ثور هفت فاجعه شمار بی مصایب از

 ها میلیون میزد موج چنگیزی نوع استبداد و اختناق آن گوشه هر در و بود نموده مبدل بزرگ جهنم و کربال میدان

 مهاجرت این. شدند پاکستان بنام جغرافیایی منطقۀ به اجباری مهاجرت به مجبور وطندوست و خواه زادیآ هموطنان

 .بود ابایی کشور بر حاکم وحشت نتیجه بلکه نه رغبت و رضا به
 

 ځی نه ملکه د رضا په څوک

 هځین غمه له یار د یا شی غریب ډیر یا
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Sahebzadeh_Safiullah_tabsera_,tazakor_de_mawred_mawlawey_sabor.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Sahebzadeh_Safiullah_tabsera_,tazakor_de_mawred_mawlawey_sabor.pdf
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 قبال در را معنوی شوم بزرګ ونقصانات تاوان مهاجرت دهنده عذاب های رنج پهلوی در اجباری مهاجرت این

 عوض به که تفاوت این با داشت را بریطانیایی استعمار همان تداوم واقعیت در که پاکستان بنام منطقۀ زیرا ،داشت

 اسکندر خان، علی لیاقت جناح، علی چون اسالمی نامهای تحت برنس الرد و کرزن الرد چون انگریزی های نام

 پولیتیکل و وایسرا چون را انگریز استعمار سابق وظایف همان و شد می اداره غیره و خان یحی ژنرال مرزا،

 خصمانه نگاه همان بریطانوی پاکستان بر حاکم زمامداران که است طبیعی. کردند می اعمال مو به مو را ایجنت

 نگاه برطانیا عینک از را انگریز ضد افغان غیور ملت مجاهدات تمام نموده دنبال ها افغان قبال در را انگریزی

 به را آنان و تحریف افغان مهاجر فرزندان ذهنیت در را انگلیس ضد مبارز و مجاهد اشخاص و نهضت هر و نموده

 اغتشاشیون از تمجید و هللا امان شاه برابر در منفی نظر آن شوم نتایج جمله از که نمود می متهم گمراهی و کفر

 .بود انگریزی شده تحریک

 .بود انگریزی گی گنده چنین محصول( افغانستان جای به)راسانخ از عیاری کتاب

 :صبور صاحب مولوی اظهارات به میگردیم بر فوق مختصر تذکر با

 و انرامی تمام کند می عالوه نموده خطاب کافر و هگمرا تراشیدن ریش بخاطر را هللا امان صبور صاحب مولوی

 ریش نموده گمراهی که بود افغان شاه یا و امیر اولین هللا امان و داشتند عمامه و ریش هللا امان از قبل شاهان

 .تراشید

 بی شىد اشاره اسالم نظر از نآ اهمیت و علم مورد در قبالا  آنچه زیرا کنم نمی مالمت را صبور صاحب موالنا من

 .دانم می بهره

 تاریخ از و جهان و منطقه تاریخ و افغانستان تاریخ چون معاصر متدوله علوم از صبور صاحب موالنا اگر زیرا

 های نیرنگ از و منطقه و افغانستان در روس استعماری سیاست و منطقه و افغانستان در انگریز استعمار سیاسی

 ومبارزین مجاهدین مورد در آمیز توهین تااظهار چنین باید نه هرگز داشت می آشنایی جهان اسعماری های قوت

 .انگریز جاسوس اگاهانه اال نمود می انگریز ضد

 فراموش اما و اما داشتند عمامه و ریش هللا امان از قبل شاهان و امیران همه بله که بداند باید صبور صاحب موالنا

 .بودند انگریز غالمان هللا امان از قبل پوش عمامه دار ریش شاهان و امیران این اکثر که ندارند علم یا و نموده

 انگریز نوکر و فروخت انگلیس به را کشور از نیمی پور شکار شوم معاهده با و داشت عمامه و ریش شجاع شاه

 بریطنیای قلمرو در سال سه مدت و شد انگریز تسلیم ننگی بی با اما داشت عمامه و ریش دمحم دوست امیر. بود

 از بعد و بود فراهم برایش انگلیس توسط اشرافی زندگی خدمه و کنیز و زن صد سه با کلکته و مدراس در هندی

 .کشید انگریز ضد مبارزین و مجاهدین از دمار افغانستان به عودتش

 .نمود ءامضا را کندمک ننگین معاهده و انگلیس تسلیم تمام ننگی بی با اما داشت عمامه و ریش خان یعقوب امیر

 مدارا و تمکین انگلیس با که امیر این ، شد متذکر هللا حبیب امیر هللا، امان از قبل امیر و شاه اخرین از بالخره

 می حمل گردن به اسالفش چون را انگلیس غالمی طوق و نمود نه انگریز استعمار علیه اقدام کوچکترین و داشت

 در و بود ران شهوت سخت اما داشت کاله و ریش وی بود فاسد و عیاش شخص بریتانیا غالمی از عالوه نمود

 کابل در گادی سواری به روزی نزدیکانش دقیق روایاب اساس به آن بر عالوه و داشت رسمی زن صد چهار حدود

 خیلی که ساله دوازده یازده کدختر یک آن جمله در که کوچی فامیل یک به چشمش تصادفی و بود پرداخته سیر به

 این مرده فردایش و برد ارگ به را بخت نگون کدختر آورد غلیان به را امیر جنسی هوس دختر آن خورد بود زیبا

 .شد فامیلش تحویل ارگ از دختر

 زنای جزای و شده محسوب زنا آن غیر در ندارد را زن چهار از بیشتر اجازه مسلمان یک اسالم شرعیت نگاه از

 شرعیت نظر از ریش ترشیدن با زنا فرق پرسید صبور صاحب موالنا از حال. باشد می سنگسار هلمتا   شخص

 بودند؟ پنهان سوراخ کدام در صاحبان مولوی و صاحبان مال همه نآ زمان آن در چیست؟
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 بود افغان شاه یا و امیر اولین بود تراشیده ریش که هللا امان شاه که دسر نمی عقلش صبور صاحب موالنا اما و اما

 که نمود اعالم هموطنان عظیم جمع در عیدگاه مسجد در و کشید غالف از شمشیر سلطنتش اول روز همان در که

 .نماید نه حاصل انگلیس استعمار از را کشور استقالل تا گذاشت نخواهد غالف در زمانی تا را شمشیر

 مرد ویرا که است حاکم آنچنان هموطنان بعضی بر حاکم ذهنیت زیرا نویسم نمی زیاد کلکانی هللا حبیب مورد در من

 یا بود سقاو بچه وی که دارم نه کاری این به من نبود، سقا   بچه وی که شوند می متذکر و دانند می مبارز و مجاهد

 از آن بر عالوه و دانست می را هللا بسم خواندن فقط اسالم از و مطلق بیسواد وی که دانم می را این اما بود نه

 از عدۀ شمول به انگلیس ابزار و وسیله اگاهانه نا یا و اگاهانه وی کرد انکار توان نمی اش رهزنی و دزدی سابقه

 و رسید بسر مصرفش وقت سرانجام و داشت قرار شوربازار حضرات چون انگلیس وقت آن جاسوس روحانیون

 صورت در که است چنین استعماری های قدرت خصلت البته شد، نابود انگلیس استعمار دیگر مزدور یک توسط

 که بود زمان شوروی استعمار کرد عمل دیگرش نمونه که میبرند بین از دیگرش نوکر توسط را نوکر یک لزوم

 .کردند می نابود دیگرش نوکران توسط را نوکر یک

 ارزانی علم کشور های موالنا و صاحبان مال به تا دارم استدعا االهی اقدس ذات از و داده خاتمه را نوشته اخیر در

 شد خواهد حریق دچار امت آن غیر در فرماید

 پایان


