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 مثلث بربادی افغانستان 
 جنرال سردارعبدالولی، سید قاسم ریشتیا و میر محمد صدیق فرهنګ

 

 
دشمنان حقیقی دربار سلطنتی   ءسلطنتی ، ولی در اخفا دو برادر در لباس ظاهری دوستان دربار

بودند، این دو برادر مشاوران اصلی حزب پرچم بودند. چقدر خوشبخت هستیم که در عصر تکنالوجی  
و انترنت زندګی میکنیم، امروز جهان، جهان دیروز نیست که یک عده اشخاص خود غرض حقایق،  

د،  نخور مردم بده ه  دل شان بخواهد بنچه  آد و هر  نخود ترسیم نمای  هنحو دلخواه  رویدادها و وقایع را ب
امروز از برکت انترنت است که به یک کلیک میتوان به واقعیتها، وحقایق بدون کدام مشکل دسترسی  

  .پیدا کرد 
 

د  ند در چشم مردم خاک بیاندازنبی محتوا خود می توان  ه  د که به چند نوشت نحال فکر میکنه  انانکه تا ب
 .د )خیال است جنون است و مهال است(نکتمان نمایو خیانتهای خود را ان و ګناه 

دیموکراسی را به بیراحه   ه  دیموکراسی سازی ده ه  سه شخصیت فوق الذکر اشخاص بودند که پروس
  2۴ ی دیموکراسی با اضافه نمودن ماده بی محتواه  در زمان تصویب قانون اساسی ده و، ند کشانید 

د یعنی شهید سردار محمد داود خان و برادرش  قانون اساسی که به سلب کردن حقوق مدنی افرا
  .دیموکراسی را به بی راهه کشاند  ه  سردار محمد نعیم خان انجامید پروس

 
قانون اساسی و تهداب گذاشتن احزاب چپ و راست یعنی کمونستی و   2۴مزحرف  ه  تصویب ماد 

 .اخوانی سر اغاز بدبختی افغانستان ګردید 
 
قایان هر یک سید قاسم ریشتیا و میر محمد صدیق فرهنګ، این دو برادران  آ ،وقت و زمان آندر 

دشمنان دربار خود را    در لباس دوستان دربار، اما در باطن  ا  فوق الذکر اهداف که داشتند، انها ظاهر
نوقت حس  آدربغل یک جنرال بی خبر ) جنرال سردار عبدالولی ( انداخته تا در بین فامیل سلطنتی 

تفرقه و بدبیني را ایجاد نماید، اعضای خاندان را در بین خود با هم بیاندازد، و اینها از اختالفات  
 .نمودند که چه چنان  ،د نفامیلی انها به نفع خود بهره برداری ناجایز نمای 

 
خانم مالل موسی نظام در پورتال افغان جرمن انالین چی ظالمانه، مرحوم محمد داودخان، حسن  
شرق، و نظیره کریم راپورترسابق تلویزیون اریانا افغانستان را مورد سرزنش قرار میدهد. چرا این  

تر تاجر موسی خان  خانم تجارت پیشه خواهرزاده سید قاسم ریشتیا و میر محمد صدیق فرهنګ، دخ
پدر وی کسیکه بخاطر ترور غازی امان هللا خان و ملکه سوریا از بچه سقاو یک و نیم   ،قندهاری

گرفته بود تا اعلیحضرت غازی امان   ،نوقت که معادل یکنیم میلیون دالر امروز میشود آ لک افغانی 
هللا خان و ملکه سوریا را در قندهار ترور نماید، این خانم عقده یی از وطنفروشی و غداری ماماهای  
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این مقرر شده های سفارت روسیه شوروی اشخاصیکه واقعآ سبب بدبختی افغانستان ګردیده   ،خود 
  ، جای خانم مالل موسی نظام باشمه  ر من ب ورد ، علت واضخ و روشن است. اګآذکر بعمل نمی  اند،  

بخاطر که هیچ کس ماما ها و اعضای خانواده خود را در مقابل   ،من هم این کار را خواهم کرد 
  .دیګران مالمت جلوه نمی دهد 

. 
است که وی در کتاب خود ) افغانستان در پنج قرن اخیر( قوم   ی اقای میر محمد صدیق فرهنګ کس 

والد )حرامی( اهانت نموده. ولی وی بی خبر از اینکه این پشتونها بودند که  بزرګ پشتون را بنام ا
از این دو برادران پرچم زاده، وزیران و سفیران ساختند ولی باز هم در اخیر این دو برادر سر خود  

حیث مشاورین سیاسی و اقتصادی در  ه  را از استین رهبر حزب پرچم ببرک کارمل بیرون اورد و ب 
 .برک کارمل تقرر یافتند زمان قدرت ب

 
تلویزیون این زن پرکار را با یک مصاحبه،   ه  ایا این عادالنه است که خانم نظیره کریم نطاق ورزید 

خاطر روشن نمودن اذهان هموطنان همرای داکتر محمد حسن شرق انجام  ه  ن مصاحبه را بآ که وی  
مصاحبه کننده و مصاحبه شونده  هرکس حق  ا نی. مصاحبه بکه البته  ،داده بود اینقدر سرزنش کرد 

  .است نه چایس یا خواهش بیننده و شنوینده. افسوس و صد افسوس به حال خانم مالل موسی نظام 
 ..راست ګفتند 

 
 .کور خود بینا مردم
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