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     82/30/8310                                                                                       سعید افغانی -سعیدي  ،ص دوکتور

 

 !جناب سیستانی برآورده شد ۀآقای صباح در مقالـاساسی هدف 
 

 ۀتسريع پروس ايجاد و رأیبرا کانات وسیع و ام رف گی امروزی چنان زمینه سازی های شژو تکنالو  یامکانات تخنیک
نتايج مثبت که  فتگ به يقین میتوان درست بعمل آيد،  و مثبت ۀاستفاد از آن رگه است که ااهی بشری آماده ساختگآ و روابط 

 شتازانقلم بدستان و پی سازد تا  مهیا می زمینه های آنرا برابر و رديگ ۀبرعالو اين امکانات. و دارد  داشتخواهد بس عالی 
کار ان خويش گذشتگاز نموده و دهها بار مؤثر تر  اجرااين عرصه   درخوبتر و سريعتر را ، بهتر دهها مرتبه  امروز کار

 . نمايند
 و دنیای اهريمن و فرشته خوبی درين دنیا مؤقت  ۀمبارز زشتی، زيبايی و  ۀمبازر بدی، خوبی و  ۀاز آنجائیکه مبارزاما 

و را داشته انتخاب امکان انتخاب  انسانها تا  م و ضرورت تکمیل اين پروسه و فرصت کوتاه است، یزامتحان جزء اين میکان
ت و تعمق در آن، ما را بیشتر به ضرورت ادای ـاند که دق یمسايل. و خواهند بود، انتخاب کنندگراه خويش را که از آن جواب 

زدن به و دامن  و برادر کشي، ايجاد تشنج  فساد، عقده  وشر  ه ایددرين انتخاب و دنیای کوتاه ع . سازد رسالت متوجه می
کنند که به اين  مان میگرا انتخاب کرده اند و  ینی هايگچرنديات و دروغ پرا ۀاشعاع خش وپفتنه های قومی و زبانی و 

 پیدا میور تصچنان کوتاه مدت و موفقیت های   از فرصت ها . دهندی را  تغییر تأريخو حقايق  تأريخند ديد نتوا تريتب می
اين افراد مغرض و   .باطل بر حق پیروز خواهد شد ر خواهد کرد وینادرست شان تغی که همه چیز به میل کاذب و ،کنند

، روياروی و ديد و بازديد فزيکی عدم رابطه و ربنا بي ژتکنالو فضای الکترونی و، ازين امکانات، مريض و معلول مفسد
سرقت های ، تخلفاتبه سوء استفاده نموده، از وضع  فروخته شده، یدر موارد و انهرانه و يا هم مزدورومعذ انحطاط اخالقی

تالش داخل شدن  ،انرگحريم شخصی دي يا در ران مصروف اند وگآزار دي توهین و زنند و يا هم در دست می ادبی و علمی
اين اشخاص با استفاده  . انداهريمن و شیطان  خدمتدر  شته اند واذگخدمت فساد و فتنه  را دروقت خويش  وقلم   . را دارند

چنانچه اما . زنندبـدست به فساد فريب  ی وچاالکتالش دارند با عدم تثبت اولی هويت در ابتدا تصور شان ازوضع بنا بر  از 
به حقايق ممکن است و درست را از نادرست، اصلی را از تقلبی  ،زحمت یبا کم( ستی آخر بدستیستی  َجملخک َج)بینیم  می

ر آن آبرو و گافشاء و هويت اصلی اش نمايان و ديدرين عرصه نیز قابل تقلب کار . میسر است ندست يافت و ن متوسل شد
 و در دزد معرفی شده و  سارق  هکبل ،کردهیزی سالم ننه تنها که چ، ریگعزت اش نیست که بود و بجای خدمت و روشن

دست دادن جوهر و شرفیکه  طلبد تا از زمان بیشتر می و ، آن کارۀبدست آوردن دوبار تالفی و .پشیمانی سودی ندارد یموارد
به باد فنا نیز شان نی گزهر پرا ذرگموفقیت های زود .  به اين ترتیب باِر کِج شان به منزل نمی رسد و نه خواهد رسید. داشت

 .خواهد رفت
 

سیستانی تحت عظم اکادمیسین کانديد ای جلیل القدر و ُپر کار گفرهندانشمند محترم  88/0/8310مؤرخ  ۀمقالـ نوشتـه و در
شخص متعصب و توانسته  ،یتأريخ اتاستناد منطق سخن و، قلم توانا با( «سلطنت پشتونها در هند تأريخ» ۀمقدم)عنوان 

 حق بین ۀسازد که هر خوانند برمال ا طوری افشا وآقای صباح ری سخن گبودن و بی پاي واقعیغیر  ،را افشاءفريب کار 
 . خواهد داشتمورد ترديد ن در آنرا قبول میکند و لم سا و  عقل سلیمداری 

 

با استناد به معلومات  حردد که آقای صباگ روشن مینیز  بحث  درهمان آغاز آقای صباح تعصب  و قه بودنـدم ثعاليم جدی ع
شمنت استابل) ين حکومتا تأريخدر طول  که  پاکستانی . استناد میکند احصائیه های وزارت داخله حکومت پاکستان و

انه به صورت غیر گکه در ملک بی پاکستانی. دارد و و افغانستان داشته افغانها در برابر روش دو رويه و دشمنانه  (پاکستان
و تاجک را  زند، پشتون را در مقابل تاجک  مشروع بوجود آورده شده، به تعصبات و فتنه های قومی در افغانستان دست می

کاذب، هم رشد مذاهب و اديان ُکفری  و هم قاديانی  و العیاذ باهلل پیامبر هم بت خانه ستان پاک و در کشور... مقابل پشتون و  در
اما حکام پاکستانی و مالهای نوکر حاکمیت جهاد در . وجود دارد و هر فسق و فساد و هم تجارت بردين و جدال علیه اسالم 

 .دانند افغانسان را فرض و در پاکستان حرام می
 

و شفاف بدون  الم سیاسی س، ای اقتصادیهتطبیق سالم برنامه  رأیس بویری ها و تثبیت احوال نفگاحصائیه مسلم اين است که 
و  لکنت های متعدد همراه خواهد بود  و( ن وعدم علمی بودن و عدم ثقه بودنیدگلن)ش گمعلومات احصائیوی با لنن داشت

 . د يافتنخواهتطبیق سالم ن
حاکمیت  و دادرا از دست  عصر  ده سال اخیر فرصت های خوب طاليیبیشتر از ًا در تا خاصمتأسفانه افغانستان درين راست

غلط های  تسیاسی  و سیاس ت های غلط اقتصادی وسیاس ۀبرعالوبقای حاکمیت بی کفايت و غیر مشروع خويش،  رأیها ب
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 نفوس کشور و تعداد شور تصوير روشن ازدر ک ند، ل نتوانستتا حاسمتی،  فتنه ها قومی و ۀتشويق و ترغیب  کنندکادری 
برنامه های سیاسی از تطبیق  رأیمعتبر که ب( تذکره)نتوانست تا حال کار هويت کابل  حاکمیت . ر احصائیه را داشته باشیمگدي

 رأیبه اين ترتیب زمینه ای وسیع ب. تواند، توذيع کند اساس دقیق شده می ،در کشور و ايجاد حاکمیت مشروع جمله انتخابات
 .و باقی مانده است وجود داردکشور در انتخابات  از جمله دستبرد ها  و ها عدم شفافیت

 

منابع مغرض  انی نسبت به محاسباتگمراجعه به محاسبات سازمان های بین المللی بی طرف و همو درين وضع درين حالت 
 (يا آقای صباح شکن  و گسن)استناد آقای  .بود و درست تر خواهد مسايل افغانستان دقیق تر پاکستان در ۀوزارت داخلـمانند 

اخیر در ابتداء  ۀدر دهخاصتًا پاکستانیکه که فته آمديم، گچنانچه . باشد ويا میگ از همان آغاز سوء قصد معین آقا صباح را
کند  یر را علیه حاکمیت کابل تحريک مگکرد که حق شان تلف است و حاال اقوام دي ها را علیه حاکمیت تحريک می پشتون

پاکستان به صورت  . ر اقوام ساکن درين منطقهگها دارد و نه دي پاکستان نه عالقه به حق پشتون . ويا حق شان تلف استگکه 
لذا مراجعه به احصائیه . پردازد و می پرداخته  «ديورند» ها و رهبران شان در آنطرف خط  قتل و کشتار پشتونبی رحمانه ب

  ۀوزارت داخل)را بیشتر به حقیقت نزديک می بینیم تا مراجعه به مراجع دولتی مغرض های تقريبی مراجع بین المللی 
 (.پاکستان

 

 ،سازمان ملل متحد انجام داده است رأیب1۹۹۱  -1۹۹1سال های در (نواک فونديش)که   آمار و ارقامی ،سرویمطابق به 
ها و بقیه ساير اقوام افغانی  پشتون میلیون 12ر 288ر333که از جمله  میلیون تن تخمین کرده است 03را نفوس افغانستان 

 333کشور   پنج ايالت آن در آنطرف خطر ديورندهای  زارش مختصر تعداد پشتونگدرهمین  . و تخمین  شده است خوانده 
   .میلیون نفر ضبط شده است 03ر ۰13

 

 تواند؟ رفته میگاساس قرار چیز چه  رأیو بیش ترکیب قومی ب اما اين تعداد کم 
تواند ممد باشد اما اين ارقام ترکیب قومی اصاًل  خدمت به آن  می و و کلچر اصیل مردم  گانکشاف فرهن احیا و قسمت در

 .حاکمیت درين عصر نبايد معیار باشد معیار های سیاسی و رأیب
ا معیار نمی توان ب تأريخمختلف  دواراروش های شاهان و حاکمان را در طول  معیار ها واست که فتن گروشن ساختن و بل قا

 وءدالت به نحوی قرار داد که سبب سع مورد قضاوت و یوعینک های حقوق بشر امروز ديد  با ی امروز وهای حقوق بشر
اشتعال تعصبات قومی و  ۀوسیلنمی توان وغیر عادالنه و غیر انسانی است که آنرا . دردگر گهای ديبی عدالتی  تفاهمات و

درست نیست و اين تمدن  اين حوزه  کشور ما و  سیاسی تأريخقسمت  تنها در نهروش اين  . کردايجاد سمتی ساخت و فتنه 
و  جنايت  یموارد غیر دقیق و در نیست نادرست،  ر بشریگجوامع دي وسیاسی تمدن ها  تأريخو حین بررسی رحق د هبلک

 . ردعدلی و قضايی استگقابل پی
و هیچ کس  کرده ايم و قوم خويش را انتخاب ن ما فامیل، قريه . توانیم ر داده مییو نه آنرا تغی کرده ايم ذشته را انتخاب نگما 

، قريه و محل خويش، ما حق داريم خانواده، زبان . قرار دهد درگکرده ايم مورد پیچیزيکه ما انتخاب نمارا بخاطر  حق ندارد
ی خويش را به مفهوم درين راستا الويت ها یريم وگخدمت ايشان قرار  وطن و مردم خويش را را دوست داشته باشیم و در

ذشته را گی ما حق نداريم بی عدالتی ها. س آننه برعک ران ببینیم وگوعزت دي و عزت خويش را در احترام اينکه احترام 
 .ر وسیله سازيمگبی عدالتی های دي رأیب
  

بی عدالتی ) ازين بی عدالتی ها یبخش.  و عوامل آن زياد است رفته گصورت  یذشته بی عدالتی هايگ درمسلم اين است که 
 سطح پايین و انکشاف جوامع بشری  ۀمرحل و ناشی از وضع ( امروز حقوق بشر مطابق به ديدبه شمول بی عدالتی های  ها

به حیث  برده  همان بود که بود وی حقوق و وجايب برده گدر زمان برد .باشند مینیز بشری  های علمی و تخنیکی آورددست 
 رأیحقوق کامل و دا/ 1 رأیدا ها ها به انسان در تمدن روم انسان. برخوردار نبود کامل انسانحق از داشتن تولید  ۀوسیل

/ ۴و ( مهاجرين)نیمه حقوق  رأیهای دا انسان/ 0و   اتباع نحقوق معی رأیهای عادی دا انسان/ 8و  اشرافی امتیازات خاص
ن و مرد و دهها بی عدالتی های زمان که حقوق ز. ر نیز وجود داشتگو تقسیمات مشابه دي( انگبرد)های بدون حقوق  انسان

 . مپنداشت میلتی رفته نمی شد آنرا بی عداگنظر  ر اين تقسیمات درگا .بود زمان  آن وقت عدالت همان در
رسیدن به  رأیکام وقت بود که بُح ۀو آزمندانحريصانه ، خود کامه، ناسالمز بی عدالتی ناشی از برخورد های ر اگبخش دي

که  چیزی و هر و قبیله  مذهب، قوم ، آئین، دين . نامشروع استفاده کردند و مشروع  ۀآن از هر وسیل یمه و بقاقدرت خود کا
 .دنکردند و میکنسور  کرد استفاده مساعدت می ،رسیدن اهداف شوم شان رأیآنها را ب

 

 ۀوسیل ت آوردن اهداف خويش از هرو بدس حفظ  رأیب کماو قدرتمندان و ُح وجود ندارد  یکشور ما نیز استثناي تأريخدر 
 فتیم گاما چنانچه . مردود است اين بی عدالتی هاکه  مشروع به شمول دين، مذهب و قوم و منطقه استفاده کرده اند مشروع و نا

  .اصول عدالت و انسانی استوار باشد که بر حال و آينده کار کرد رأیو ب ازين حاالت بايد تجارب آموخت تصريحات داشتیم  و
 باز خوانی کرد و که هست با خونسردی مطالعه و را چنانی تأريخر عصر امروز سبک و جهت حرکت بايد چنین باشد که د

و  رفت گرفت و درين راه معیارهای را در پیش گحال و آينده از آن درس عبرت  رأیفت و نوشت و بگبدون تعصب آنچه بود 
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های ی و مطابعت از نورم گاصل تابعیت، شايست. الت استوار باشدعد، ، انسانیعالیبر اصول  که کرد مشترک آن کار رأیب
ی و کلچر اصیل تمام اقوام ساکن اين کشور بايد کار گرشد فرهن رأیرفته و بگدر جامعه و قانون بايد اساس قرار  قبول شده 
 ون اين مرز وگوناگهای  لگو کلچر و  گُرشد و انکشاف فرهنباغ وطن را با . و وحدت را بايد در تنوع يافت یرد گصورت 

 .بوم زيبا ساخت
 

 ن وـيک جامعه نبايد به اساس قوم، منطقه، دي مشروعیت آن در انتخاب و پیشکش کردن و درست بودن زعامت سیاسی و
و حاکمیت درست و  معیار اساسی و اصلی بايد درين تمرکز کند که همان زعیم و پیشوای سیاسی . مذهب از قبل تعیین شود

ربطی با دادن احصائیه غلط از  کرد؟ ملت مسلمان ما کی را انتخاب خواهد اينکه . ملت آنرا انتخاب کندمشروع است که 
 مسلمان و که رئیس جمهور بايد افغانوانین کشور ق لذا ذکر اين مسأله در . نبايد داشته باشد ندارد وترکیب دينی، قومی و ملی 

 .غیر ضروری است و یصاًل بی معنا . . .قوم باشد و باشد و مربوط اين قوم و يا آن 
 

و به  زده شده  یرند که ملت به کنارگ و اساس قرار می  شوند ، چاق ساخته میدنشو مطرح می اين مسايل و جوانب زماِن
انتقال اختصاص و ادارات و سازمان های استخباراتی به خود ، راملت  و مردم  ۀاراداشیه کشانده شده باشد و تالش تمثیل ح

بدارند که بعدًا باالی ملت تحمیل اهداف خويش تعیین  رأیب خود شخص را در تحت اداره و رأیآنها باينکه   رأیدهند و ب می
و مردم  در رأس ملت بايد شخص را  ما ه کنند ک تحت کنترول شان باشد، مطرح می سازد و برآورده را خوب اهداف شان 

 . در کنفرانس ُبن اول شد چیزيکه مثاًل . متصف باشد  . . .به اين مشخصات قومی و زبانی و نصب کنیم و حاکم سازيم که 
که درين  ند دعوت شده بوداز کشور های همسايه افغانستان  یبخش ن استخباراتی غربی ودرين کنفرانس ارتباطی مراجع معی

ث شخص سیرت به حی ستارعامل قومی جناب بر  بنا ظاهر  و از جمله درر گبر عوامل دي دعوت شده بنا ییری افرادگ رأی
که  همان اشخاصی و داشت به تصمیم مراجع استخباراتی غربیارتباط  اين ارتباط دارد و. شدپیشکش نافغانستان اول کشور 

هیچ نتايج آن . يا مراجع استخباراتی مؤثر دعوت شده بودند بر ملحوظات خاص از جانب مرجع مهمان و بنا جالساآن  در
 . داردما نملت  و تصمیم قومی مردم  دخلی به مسايل و

 

دانشمند محترم جناب سیستانی برآورده شده درين  ۀه هدف اساسی آقای صباح در مقالآنچه که هدف عنوان اين نوشته است ک
شخصی بد دارند و فتنه و تعصبات  ۀيا هم تجرب مريض و يا معذور و يا مأمور اند وکه  هستند افرادی:  خالصه میشود که

در بیشتر از سه  . دزياد دار لفته آمدم عوامگری چنانچه گاين فتنه  .زنند ين فتنه دامن میقومی و سمتی مصروف اند و به ا
از  يا آن شخص به تجاوز های متعدد و فامیل اين و درحق مردم ما، اوالد وند که ظالم وجود داشت دهه  قوماندانان خود کامه و

ًا با بی عدالی های که وجود دارد اين شخص که علیه بعد. کردند جمله تجاوز جنسی پرداخته اند و به زبان معین صحبت می
یرد، گزد و وی را نمی تواند دريافت کند تا انتقام ب پ میگن خاطر دارد که متجاوز به زبان معیرفته بگصورت  وی  تجاوز

عوامل . میکردفرد متجاوز صحبت  رفته که به زبان همان شخص وگقده در برابر تمام کسانی ـو غیر عادالنه ُع لذا سبکسرانه 
و حال که  . ر اکتفا میکنمگهمین يک مثال از هزار عامل دي ۀياروجود دارند که قابل فهم نیز است اما به اری هم گزيادی دي

ر گفتیم اين حالت و تعصب که بنابر هر عامل باشد دلیل اين شده نمی تواند که يک بی عدالتی موجب بی عدالتی ديگاين را هم 
 .شده نمی تواند و شرعًا جواز ندارد اءر مبرگامر حرام دي یارامر حرام ب . شود

 

خالف  کار .و فتنه و فساد و تعصب قومی را دامن میزند و کسیکه که خود را نماينده قومی ساخته  رگ شخص متعصب و فتنه
 اين را ندارد و به هیچ صورت صالحیت و میکند .  . .؟ و خالف حقوق بشر و !رسول و انديشه های انترناسیونالیستی  خدا و

ع وی شخص و فرد است که از خود و موِض. و چنین مشروعیت را ندارد و مذهبی نه ساخته  قوم   ۀکسی هم وی را نمايند
ران قومی درين مرحله دامن زدن به گر هر چیز باشد اما علت اساسی و هدف اساسی فتنه گیزه اش اگان و. خود صحبت دارد

تشنجات که سبب و زمینه  ،(حکومت کن تفرقه بیانداز و)ه زمنیه ساز کار دشمن شود ک یتشنجات . و تشنجات قومی است فتنه 
ماهیچه خوری و کاديالت سواری  "رفتن امتیاز سیاسی وگو محل شود، تشنجات که زمینه ساز  ساز تجارت سیاسی بر قوم 

رب کند و بالخر ـخويش را َچ ۀملق بر ُبنیاد آنو  رد خويش جمع ـِگاز افراد نادان را به   ه ایتشنجات که بتواند عد ، "شود
 . . .»:بنويسم که ويیم وگر ما بگط ارأيدر چنین ش . . .و  را تضعیف کند( ال اله اال اهلل)توحیدی  که وحدت اسالمی و یتشنجات

سازد  برابر قوم سرنوشت ساز، انسان را وادار می در –آقای صباح  –شکن  گآقای سن ۀسبک سران ری خصمانه وگموضعی
آنها در  ۀشدهای ريخته  و میراث شمشیر وخون ها نساخته اند  ر اين کشور را پشتونگکه ا وئیمگجواب بالمثلی به وی داده بتا 

مسلم اين که افتخارات کشور ما مربوط به ساير  .« وئید آيا مزد شمشیر قوم و قبیله تواست؟گپس برکاب رهبران شان نیست، 
  .ر کمترگدي ه اینظر به کمیت خويش بیشتر قربانی داده اند و عد ۀعدساکنان اين سرزمین است که  افغانان و

 ۀو بند اخیر جمل عدم توافق ما با متن علت .  واه است و این را حکم میکندگاین را  تأریخمنطق ساده ای سخن و اسناد 
پس بگوئید آیا مزد  . . .» قسمت اخیر جمله مابر  درین است که بناشان یری من به جناب گسخت یا هم  جناب سیستانی و

قومی ساختیم که اصال این فرد و این شخص را  ۀویندگنماینده و را خود آقای صباح  .«و قبیله تواست؟  شمشیر قوم 
فوق ناخوش آیند و سبب همان تحریک  ۀافاد . نمی باشد ساخته وبه عنوان نماینده و ممثل خویش نکسې  و هیچ اهگچهی
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جناب سیستانی همان هدف  ۀلذا با این بخش از جملـ . آن اندا مزدوران خواهان میشود که این سبکسران، مریضان و ی
  .اساس آقای صباح که ایجاد تشنجات و فتنه های قومی بود بر آورده شد

شده و خود به و قوم نروپ گبرماست تا در افاده های خويش چنان خونسردی و دقت افاده داشته باشیم تا سبب ناراحتی کتله، 
و کلکتیف و  به کتله بودن  قوت و حس متعلق ۀيا هم مأمور و فروخته و افکار شان زمینـ معذور و اشخاص مريض و و افراد

و پوستکش را بايد مانند ماهی چنان  برعکس همچو افراد را بايد تجريد، افشاء و ُجل  . وی ايجاد کنیم جمعی از مردم را در
نابودی چنین انديشه لذت  ردن وُملذت ما  باشد ونداشته را ن نفس کشیدن ده، توااز آب کشید که مانند ماهی از آب بیرون ش

 . نیمک تماشار را گ و فتنهب خِرهای ُم
 . ر راگفتم نه شخص فتنه گ  -یز گر و فساد برانگمتعصب قومی و  فتنه ه های ُمخرب و انديشـچنین ی لذت نابود ردن وُملذت 

ر خود واپس به گکه ا ،عبور کرده در مراحل مختلف فکری خويش از لحظات   و انسان ها است که ما انسانیم علت آن اين 
 . خواهیم کردننتخاب اانتخاب واپس که ما آنرا خود  ،ذشته های ماگ افکار در بیايم، هست لحظات ودنیا دوباره 

انديشه های خويش  ار ور اشخاص افکگا. نه با اشخاص افکار معین است و موافقت با انديشه ويا  و تمخالف لذا مواضع ما در
ری گشخصی ديما با کسې مشکل  ،برادر و خواهر ما هستند انسانی بانديشند،  خیرخواه وانسان را انسانی سازند و مانند 

 . نداريم
اين  و مبارزه کنیم  رگو فتنه  رسالت ماست تا برعلیه اين انديشه های خرابکار و وظیفه، ر به فتنه و فساد ادامه بدهندگاما ا

 .ستبامام که موفقیت نئمطم. ارزه را خواهیم کردمب
 

درين  دولتی معین سازمانی و روپ حزبی وگ، شخص متخلف به حلقه، کلکتیفند دادن بحث عدم موافق بودن من را به پیو
به با ارتباط دادن آن را ر گفرد فتنه  و ما متخلف و ر است گر قهرمان آن ديگر و خاين ديگکه قهرمان يکی خاين دي یعصر
 و داری لکه های سیاه  تضعیف نموده وی را تالش کنیم و به اين تیب  يک میلیونی اشخاص پیوسته بدانیم در حدود عـدد 

با بررسی جوانب مختلف آن هم در محیط اکادمیک  استدالل و جوانب مختلف یاردا ث پیچیده، ، بحدرهويت شخص شويم
ن يا رسطحی بد ـدي ش ها و ضعف های معین درگلن ، از طول کالمیری گجلواين ملحوظات و بخاطر  . مناسب میدانممسأله 

 مفتگ راهمه  حال که اين و .نستمردن نداگآنرا قابل  و. ذرمگ می جا ينا در اين بحث من از باز کردن اين مسأله  و استدالل
 :سازم با شما شريک میاحتیاط کامل  یاربنیز که به اين بحث ارتباط دارد، ماه قبل را  نچندي ۀيک تجرب

 

بعد . کند فتنه میپردازد و  میتخلفات متعدد  و علیه کسیيات ندچربه نشر (معین وبسايت)ن در مطبوعات ـمـشخص به نام به
ری گمحتوی و فتنه به سايت  بـوييابد،  ر ازدياد میگفتنه  بار و و نشرات بی بند اعتراضات مختلف علیه همچوکه یاز مدت
خويش خارج  وبسايتاز نوشته ها و چرنديات اش را  لذا اهی حاصل میکند،گآ ه ومتوجه شد (نام مستعار! )؟آقای بهمن  ۀـنوشت

 . میدارد کرده و بر
اجنبی است استخبارتی  يا سازمان که نام و يا مأمور ، مريض ووگدهد که اين شخص چرند  کسی اطالع می یبعد از مدت

 . (شودشخصی ن فتم که بحثگُدرياب  و نام غلط ًا عمد)اب ُدرين شخص ا آي شود و تمثیل می( ُدرياب) ایآق طتوس اصاًل 
ن ئخا افراد مغرض، مريض وشود و  از کدام طرف وارد می دانیم سیل و نمی کنیم  ی میگچون ما در زمان فتنه و حیله زند

ر گاين باز پهلوی دييا  خواهد بود و( ُدرياب ) و اينکه معلومات اخیر که اين شخص واقعًا   ؟اند چند مرتبه بر کی فروخته شده
 .شناسم باشد که من می( ُدريـاب) همان  وگو چرند  رگقبول کنم که اين شخص فتنه  م مشکل بود تا يارقضاوت ب فتنه است؟ 

   
میتواند ساده  با نوشتن به  . نیست (صباح  ) همان آقای  (شکن گسن) ر کسی به نام گاين را بخاطر ياد آوری کردم که ا

و تنوير  صرف ادای رسالت، اصالح  هدف ازين نوشته. بدی نیست افتخار ولذت ما دريافتن بد و. کندم را رد اين اتها وبسايت
  .سالم و درست است

که متهم به چیزی شده  یموضع شخص د بود، نخواهمکلف د که نرا میدان يش وجايب خوو حقوق ها  وبسايتمسؤولین نًا ئمطم
 . السالم علی من اتبعی الهدی  .بايد بیاموزيمرا ما بالخره اين   .دننشر کننیز يا است،  وآن شخص به آن موافق نیست  و
 

 پايان

 


