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۰۸/۰۲/۲۰۱۶        مسعود فارانی

 چهره سیاسی وادبی خلیلی 
 

 شود می دستیاب  حقیقت این ،تاریخ بروایت ،جامعه قضاوت و  ها کرد عمل روی از بلکه ،ندارد الجبری مغلق معادله صادق و خائن شناخت
 

 کیست: نویسنده 
 

شاعر عوامفریب  و در زبان دری سبب شده است که از مالی عوامفریب زرنگ وچاالک گرفته  تا  نویسندهتعریف وتعبیر نادرست کلمه  
پیشه شاعری سرو کار هنر و  نه هم با  وساده تر ازآن  کسانیکه نه شعر میدانند و نویسنده بشمارند.خود را   ،همهنویسندۀ عوامفریب

چیزی  وحق شناسی وغرور افغانی  در آنها مدح وثنا کنند که از انسانیت تا اشخاصی را دارند بازهم بخاطر منافع شخصی قلم برمیدارند
چنین چهرۀ برعکس  بجای افشاء  ،بودکه با ماسک شاعری تعدادی را در جامعه تحمیق کرده  سفاکی  بخصوص شخص  ،سراغ نمی شود

 فرسنگ ها فاصله دارد.   ،وجدان نویسندگی واقعی. چنین عمل کرد از آورندمی بعمل نیز تمجید وتعریف  از او
به انسان وانسانیت، منافع  ، بیشتر"آزاد باشد  دارد تعلق رنگ از هرچه"به اشخاصی اطالق می شود که و نویسنده در اصل روشنفکر 

س اما آنک. داشته باشد، در آن صورت می شود که  رو شنفکر خطابش کرد خاص به هوا ومحیط زیست  توجه ،جمعی  وحتی  به حیوانات

بلکه از جمله غداران زمانه   نیست یانسان بدرد بخورنه اینکه   ،زده باشدنیز بخصوص دست به خیانت تاریخی  درین خط نباشد  که
 : بقول موالنا.  محسوب می شود

 بر داری بودبی گمان منصور           بود قلم در دست غداریتا 

 
 تعالی و، ترقی ،هرفا  انسان برایروشنفکری آنست که  نویسندگی و نشانه  . نیست ونویسندگی داشتن قلم نشانۀ روشنفکریفقط پس 

 در تکاپو باشد تا بدون در نظر داشت منافع وتعلقات شخصی اش به  منافع و ه کردتوجه   هجامع مندی هاینیازرفع  اتفاق  و واتحاد 

 . ورزداز افشاء وبیان حقیقت اگر چه به زیانش باشد، دریغ ن. دباشآرامش وبهروزی مردم خواهان ، ندیشدیجامعه ومردم بجمعی 
به بیگانه  در آتش نفاق  سوخته است وقلمداران غدار گلخنی وآتش کاو و وابسته ، آز و  بدبختانه جامعۀ ما همیشه ازجانب  بردگان حرص

از آن به صید ماهی  به عبارت دیگر  آب را خت می کنند و. عوامفریبی، هیزم کشی می کنندبا حیلۀ ،  بخاطرمشتعل شدن آتش  نفاق، ها

 . است نادرستروشنفکر خطاب کردن شاعر، نویسنده  و چنین اشخاص را  . منافع شخصی می پردازند
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :محک شناخت شاعر و نویسنده
ثریت جامعه شعر میسراید ویا صادقانه حوادث کدر خدمت رفاه جامعه قرار می گیرد وبه نفع ا ،دارد یآنکه نویسنده است، یا  قریحه شعر

یکی از رهبران سرور خان واصف  محمدشادروان ل ابطورمث.  را برمال میسازد، عوام فریبی نمیکند، شاعر ونویسندۀ حقیقی است

را فراموش نمیکند و راه مردم را گرامی  خودجامعه و مردم  بازهم  ،، درآن حالت وصف ناشندنیخود اعدام ۀدرلحظمشروطیت اول، 

 : میداند و سرافرازانه میسراید

 در ره مشروطه اول منزل است         ترك مــال و ترك جان و ترك سر
نه تنها که شاعر  ،در پای خوکان میریزد وعوامفریبی می کند گرفتن صله وبخششآنکه شعر میداند و گوهر شعر را برای    برخالف 

شعر دانی فقط استفاده کرده است،  تنها وء سخود منافع شخصی برای وقریحۀ شعری است که از دانش  شیادمحسوب نمی شود بلکه  یک 
خود را افغان شاعرافغانی تباراست که  کاظم کاظمیاینگونه شاعران یا نویسندگی محک شخصیت  شده نمیتواند، مثال زنده   وشعرسرایی

 . میگیردبوسه میزند وپاداش دست آخوند های ایرانی  برکه  فاق را چاق کند.  اونخطاب کرده، تا افغانستانی  برای خوشی ایرانی هانمیداند 
 به مداهنه ذیل شدۀ درچوکات زرد  . گین استنندر مسیر منافع ایران وبرضد منافع ملی  کارششعر را نیک میداند اما کاظمی   بدون شک

  کاظمی  توجه فرمائید.بی شرمانۀ 
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کاظم و چاپلوسی  از افراط مداهنه فقؤهادی خرسندی طنز سرای مشاعر ایرانی ارجمند  این کار کاظمی باعث می شود که
   : سراید بچنین در برابر آخوند های سفاک  ایرانی کاظمی 

 
 !ضحاک همنشینی کند که شاعری چه               ســفاک آن پای به را دری ُدر بریخت

  کاظم؟ شان نظام ندیدی چشم به گرـــم                  کاظم؟ شان عام قتل از غافلی تو مگر
 نیست؟ دستت انتخاب این در اراده مگر     نیست؟ دستت حساب من دل عزیز مگر

 آنجا شاعـرند خــرده مجیزسرا، همه   آنجا حاضرند کــه آنها چهره به ببین
 السیده تــو با خــوب و آمده حرف به   شناسیده تــرا رهــبــر که افتخار چه

 ردهــو اعتنا کــچه افتخار که او بر ت
 ؟!! رده ــمیان آنهمه شاعر ترا صدا ک

                                                               
آیاهر اجنت اطالعاتی ، هر مزدور، هر مواجب گیر » : عبدالصبور راد می پرسد 

 ......« بکند، یا ترانه و غزل بگوید، تطهیر میشود؟ « فرهنگی» ، اگر کار 
دفتر خامنه ای   کاظم کاظمی از تنخواه خوران»....عبدالصبور راد اضافه میکند 

دفترتبلیغات اسالمی و سپاه   ، رهبر جمهوری اسالمی ایران، و مشاور فرهنگی
" فرهنگی افغانهای مقیم ایران" پاسداران ایران، که بیشتر احتفاالت به اصطالح 

 و برگزار میشود؛ میلیون ها تومان از نشرخودسرانه و غیر  زیر نظروی، تنظیم
تاریخ به جیب زده است، اینک در صدد انتشار  عبدالقادر بیدلامانتدارانه آثار 

 رهبرمذهبی ایران  وکاظمی   « . ، به سبک و سلیقهء من در آوردی و جعلی برآمده استمرحوم غبار

 

  د؟ندر سایه خلیلی پنهان می شو بیشترظمی چرا اکاظم کمثل  حیله گران
 
. ازینکه مقامات ایرانی بود واستایران بود که مورد نظر مقامات قبل از کاظم کاظمی  آستان بوس ایران خلیلی یکی از شاعران 

کاظم کاظمی آنتن های شیطانی اش فعال شده    ،خلیلیخلیل هللا  خود خلیلی را برجسته کرده بودند،  ازین توجه ایرانی ها به 
هزاران جوان که   بدبختانه کاظمی استفاده کرده وسود میبرد. اهیت خلیلی از مبرای مستور نگهداشتن کار های خودش در ایران 

در  (کاظمی)شاعر عوامفریب توجه نمی کند برعکس  شوند وقه جوقه اعدام میجوزینه های آخوندی ایران شکنجه و بفرمان ب
کاظم ، است مداهنه رکارو برای منافع شخصی خود غرق د بوده بی تفاوتدر ایران وافغانستان  بی عدالتی همه  مقابل آن 
مگر انسانیت را پامال میکند د نمیدان "بالغت " و "فصاحت،" "شعر" با وجودیکه .  نابیناست در برابر اوضاع جامعه کاظمی 

  . شودخلیلی برجسته فیگور  و امثال او الزمی است تا کاظمی  برایچه میتوان نامید؟  اورا

 
   :میگوید   یدر وله دویچه 14.12.2010با پروانه علي زاده مورخه  بهحامصکاظمی در 

 
وضعیت امروز را با وضعیت دوران امان هللا خان  واقعیت امر این است که ما اگر خواسته باشیم مقایسه بکینیم»   :کاظميــ  

و دوراني که دیگر تحول و نوگرایي در مملکت مطرح شد، ما مي بینیم که در آن زمان اشخاصي مثل عبدالعلي مستغني، 
رگذار عبدالهادي داوي، محمود طرزي و بعد از او کساني مثل خلیل هللا خلیلي با شعر خود در خط دهي فکري جامعه بسیار تاثی

  «.شعر این ها بیشتر از مسایلي برخوردار بود که به درد جامعه مي خورد .بودند
کاظمی این تعقیب گر راه وروش  خلیلی، تفاوت شخصیتی  بین  روانشاد محمود طرزی ، عبدالهادي داوي و عبدالعلي مستغني  

با  . ب مثل خلیلی را دریک ردیف قرار میدهدشخص خائن فرصت طل ،را با خلیلی   چشم پوشی میکند و فقط بر مبنای شعری
مسایل دوران امانی را نیک میداند وتجاهل نمیکند، بلکه عمدا ً برای موجه نشان دادن خیانت های خودش چهرۀ   کاظمی که این

گناهان خلیلی  کردن برای تخفیف   . کرده باشد وجهمزورخلیلی را باال میکشد تا در سایه او عوامفریبی های خودش را م
 .در یک ردیف قرار میدهدبا خلیلی  شخصیت های واقعی را 

آنها گفت که مداحان افغانی اتحاد به  محک شخصیت قرار میدهند باید کسانیکه از روی شیادی فقط شعروشاعری را
ند که به چنین همت پائین  د،  زیرا آنها شاعران درسطح بلند نیز داشتنپرچم را نیز فراموش نکن جماهیرشوروی  و احزاب خلق و

 (ومقام ثروتمثل کسب شهرت، )همانطوریکه شاعران وقلمداران به خاطر منافع شخصی شان   د.مثل خلیلی تن در داده بودن
جنایات شوروی و خلق وپرچم را موجه نشان دادند، خلیلی بدتر از آنها به چهره های مانند بچه سقو وشورای نظاری ها  وضیاء 

هم  ملی،های  ن خیانت که ازبرکت آ ، قدرت فراوان شد آن مداحی ها صاحب ثروت و از تخرانه مداحی  نمود والحق ها  مف
را به  کسانی انداخته اند که برای  ه ای ذر ۀ ننگینامروز از آن بهر برد. بهره کافی  "مسعود خلیلی" پسرشخودش وهم 
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تمویل را برای تبلغات به نفع خلیلی ها ی انترنتی سایت ها وب زیونی وتلوی های  عوامفریبی وتخدیرکردن افکار جامعه  پروگرام
توطئه چیده ومثل خادیست پدری اش با خصلت خلیلی که همیشه در مقابل منافع ملی   .بسازند !!!تا از خلیلی چهره ملی میکنند 

، فرزنش ظاهر چه  در دوره نادر و وان امانی،  چه در زمان سقوی ها قلع وقمع  کردن مشروطه خواه برای ،پرچم های خلق و
 .می کرد جاسوسیغیر مستقیم امانی مشروطیت معتقد به دوران  افراد شناسایی برای اوفعالیت داشت. 

 
، کوتوالی ، دهمزنگ  یهای با کرامت ملی ما در زندان هادر سایه دربارها مشغول خوشگذرانی بود ولی انسانلمیده خلیلی      

شده  زمین گیر یفلجبخاطر یا ومای لکه دارمصاب حیا بمرض  شندند می بخاطر نبود حفظ الصحه یا نابینا،  سرای موتی وغیره
 .بودند

رسول رهین، مجیب ولی احمد نوری، پدرام ، فرشته حضرتی، لطیف کاظم کاظمی، مثل  اشخاصیازینرو می بینیم که عمل کرد 
یعنی همه این  قرار دارند،فکری  وامثال ایشان در یک خط  مایاراحسان هللا قوی کوشان، روان فرهادی ،   الرحمن رحیمی،

  دارند.با خلیلی  ند که وجه مشترک شده ابخاطری   هللا خلیلی خلیل عجوزها  مشاطه گران  یادشده 
 

می ورنه کی   .در اصل خدمتگزار ایران وپاکستان بود، آمدبه نظرمی شورای نظار گر بچه سقو و خلیلی که در ظاهرمشاطه
سر خم آستان  به تمام دشمنان وطن با موصوف مداح ومداهنه  سرای چیره دست بود  کهبرعکس   ؟خلیلی شاعر نبود گوید که

چنین   .شعاع داردتحت را اشعار او شخصیت غیر ملی او  نیست.  اما بدبختانه  جای شک هیچ درین بخش که  بوسی کرد. 
 شناسند. مینیک این حقیقه را تمام آگاهان وطندوست . نمی باشندسودمند کارا وبرای جامعه  یانشاعر

 

زدن خاک که نوع  .ادبی خلیلی موجه جلوه دهند  شهرت سایه میخواهند خیانت های خود را  در عمدا ًمشاطه گران خلیلی  
به  شان منافع خود بخود و که جزمیباشند دربار ها  خادمین آن  تعدادی ازین  اشخاص فرزندان . مردم استجامعه  و  برچشم 

دریغ نمی کنند. از هیچ نیرنگی ا خاک پاشی در چشمان ملت آنها ب مبرهن است که فرزندان مردم  توجه نداشتند،  منافع جامعه و
گذارند. چیزیکه از اسالف شان به ارث برده اند، خواهی نخواهی در نوشته  از جانب دیگر آنها پا برجای پای اسالف شان می

 هایشان ظاهر می گردد. 
 

درحقیقت یک  (مسعود ) فرزند خلیلی های فروشیوطن وخود خلیلی   و حیله گری هایپدر خلیلی  وسفاکی های  جنایاتپوشاندن 
و کشتار مشروطه خواهان فعال بود   سائیخلیلی را که در شنا آلودخون زیرا دست وقلم    ،است غیر ملیعمل ارثی وخصیصۀ 

 . نادیده می گیرند
سیاست بدون شرافت، لذت بدون وجدان ، علم بدون شخصیت و  بهمبتال  ظم کاظمیابدتر از ک سی بود کهکمتاسفانه خلیلی 

 او جنایتکار چراغ بدست بود. .   تاجر مزدور بدون اخالق بود
 

 ببین تفاوت ره از کجا تا بکجاست؟  ،یخلیل تاعالمه اقبال از

 
ست که نهضت برحق امانی را نه تنها برای افغانستان بلکه برای قارۀ آسیا مثبت ا کسی عالمه اقبال ،شرق زمینو ادیب   شاعر

که این سپه  خوشبین بودتنها در مورد آمدن نادر  ت.ماشته انگلیس را هرگز برتر نشناخگ ،محمد علی جناح اما ، ارزیابی کرد
بعد متوجه شد که نادر  متأسفانه   .نجات خواهد داد (انکلیسی بچه سقو)لبه ق   گاو سمزیرانی دوباره آمد ونهضت را از ساالر ام

 . خدمتگار ودست نشانده انگلیس بودووطن ضد ترقی  نهضت امانی،درحقیقت ضد بقدرت رسید ولی هللا  زیر نام امان
  بچه سقاء رابر نهضت امانی بر خالف عالمه اقبال  ترجیح داد و در خدمت (انکلیسی)خانه ویران کن سقاوی اغتشاش خلیلی 

آنچه که در نهضت امانی خالصه شده بود و امیرامان هللا  خان غازی  مشعل دار این نهضت وکرامت   .قرار گرفتمفتخرانه 

بزرگ  وبرعکس بر شاعر حساس    .متاسفانه تأثیری نداشت  ،خلیلیت ملکوانسانی در قارۀ آسیا شناخته شد، در تشخیص استاد 
 برتری شخصیت  براستاد خلیلی در دانایی و که هزار مراتبه  چه در شعر وچه داشتتاثیری بسزای شرق اقبال الهوری 

 .قابل مقایسه نمیباشد، اصال ً   .دارد داشت وورجحان 
بیداری اجتماعی را زیر سوال   کرد. قالل برحق افغانستان را اهانت تمام شهدای است # ««عیار از خراسان»خلیلی با نوشتن

و به تمام اندیشمندان آن دوره طالیی   دست کم گرفترا برأئت داد،  شهدای آزادی را مثل حضرات  برد، اجنت های انگلیسی 
 .خلیلیلیل هللا خبا  بزرگ  فیلسوف و پ شت نمود، اینست تفاوت  عالمه اقبال شاعر عمدا ً

  
  د.نمواستفاده ها را ترین  بدبد بختانه ها موقعیت از بهترین خلیلی 

   :اقبال میفرمائید

 است  پیغمبری  شاعـری هـــم وارث    شعر را مقصود اگر آدم گری است  
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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 دانشمندی وشاعری
 

میماند که از طال ساخته شده   آن به چکشی در غیر.  مؤثرباشند مفید و جامعه که برای  دنداررزش ادانایی وشاعری وقتی 

ساده لوحان به  طال بودن آن چکش افتخار می کنند واز تخریب آن  . استفاده شوداز آن  آرمانهای جامعهشیشۀ شکستن  رایوب

 . مکث کردباید  این هواداران تفکر بودن برسلیمازین جاست که  ،چکش طالیی چشم پوشی می نمایند
 

البرت "که از لحاظ دانش فزیک بعد از " اوپنهایمر"  . شمند نفرین شده تاریخ را مثال می آوریمن، دا"اوپنهایمر"درغرب زمین 

، شخصیت نفرین شده تاریخ، و اکثر نهاد های بشردوست "یناالبرت آینشت"در جهان دارد، از طرف  دوم را مقام  "آینشتین
فرمول بمب اتومی را به دسترسی  ، "ینتاالبرت آینش"که برخالف  موصوف . شناخته شده است

سیاست وقت امریکا گذاشت و سیاست وقت امریکا  سبب جنایات  نابخشودنی در حق چاپان 
 "اوپنهایمر" با وجودیکه .(  کند تاریخ  فراموش نمیحادثه "هیروشیما" و "ناکازاکی" را . ) شد

هری "ودرینجا چهره  شود استفادهبرضد انسانها  نداشت کهچنین توقع از اختراع خودش 
مگر بیشتر  مالمتی  به گردن  است،ئیس جمهوری وقت امریکا نیزمنفور ر "ترومن

 محاسبه میشود. دانشمند  "اوپنهایمر"
برعکس  خلیلی  . چه ارتباط دارد؟شاید این مثال را طرفداران خلیلی بی ارتباط ارزیابی کنند که بمب اتومی و ویرانی آن با خلیلی 

که  منکر؟تاریخ شهادت  کرند و از به سینه میزنند، آنها مگر کور ومزور را تعدادی  سنگ دانایی وشاعر بودن او شاعر که
 ؟بوددزدان واشرار سقاوی همراز و دمساز  . مگراین خلیلی نبود که بارا توصیف وتمجید میکنند خلیلی  ناشیانه 

منحیث بمب  ، اخته نشده بودسبمب اتوم هنوز که در آن زمان  گلیس، انحبیب هللا بچۀ سقو با رهنمائی وحمایت مادی وسیاسی  
"هیروشیما" مثلرا  افغانستانمدنی وفرهنگی وسیاسی تمام نهاد های برسر کشورنو به پا خاستۀ افغانستان پرتاب گردید تا اتوم 

خواهان ومیهن  دوستان را صادرمیکرد و یا فرامین قتل و تاراج مشروطه  این خلیلی نبود که د.نتخریب ونابودکو "ناکازاکی" 
مثل یک  بچۀ سقومضایقه نکرد؟  به همیاری سقوی ها از هیچ گونه ظلم  وستم دست اندازی برمال وناموس مردم  در چپاول و

 قلع وقمع در روز شب و یی قلبه در رکاب آن  گاوو خلیلی کمتر از بمب اتومی نبود  قلبه کشی برای ویران کردن کشورگاو 
  . جامعه  پرداخت که همه به نفع انگلیس تمام شد جمندشخصیت های ارکردن 
بر اساس منافع خودش محاسبه و اگر کسی ازین واقعیت چشم می پوشد .  آن سناریو وتراژیدی تا کنون ادامه دارد دنبالۀ  بدبختانه

  .نمی تواند باشد یا روشنفکر مطلوبمیکند شخص 
 

  شخصیت اجتماعی
در  "یزید. "نیزشاعربلند پایه وغرا بود  "یزید بن معاویه"فراموش نکنند که  . قرار میدهندت شخصی محکرا شعر کسانیکه 

دیوان معتبر اش را آغاز  "یزید"با  مصرع  زیبای از شعر ( لسان الغیب )شعر چنان مرتبت بلند  شاعرانه داشت که حتی حافظ 

 : سراید چنین می" یزید"  :و مزین کرده است
 أدر کأسا و ناولها أال یا أیها الساقی  أنا المسموم ما عندی بتریاٍق وال راقٍی

 

 : ، چنین شروع میشود"یزید"شعر  دومی  ودیوان حافظ سر آغازش با مصرعِ 
 

 که عشق آسان نمود اّول ولی افتاد مشکلها  اال یا ایّها الّساقی ادرکاساً و ناولها
 

 : در این باره با غضب به حافظ چنین خطاب کرده است کاتب نیشاپوری 
  

 به نوعی کش خرد زان عاجز آید  عجب در حیرتم از خواجه حافظ 
 که در دیوان نخست از وی سراید    چه حکمت دید در شعر یزید، او

 لی نشایدـیــحالل است و در او ق   اگــر چــه مــال کافر بر مسلمان 
 ان سگ ربایدـــــمه از دهــقـکه ل  ولی ازشیرعیبی بس عظیم است 

 

فقیهی است  از آنجا منشاء میگیرد که حافظ با  سروده یهاین چار بیت هجویه  را  که کاتب نیشاپوری برای  خواجه حافظ  خطاب
 ؟چرا با شعر یزید دیوانت را آغاز کردی حافظ  :که از حافظ می پرسد یفقیه ،روبرو میشود

  . خوردن مال کافران برمسلمانان حالل است:  نادان نداشت فقط با شوخی گفت یحافظ که جوابی در خورفهم فقیه
و او را . نکرده است "یزید"ولی حافظ بزرگ هرگز سجده به شخصیت  ،آغاز میشود "یزید"با وجودیکه  دیوان حافظ با شعر 

، با توصیف ندارندکه خود قریحۀ شعری اشخاص برخی ازاما . مدح وثنا نه گفته است  "یزید پرستان"بخاطر شعر بلند و بخاطر 

   میخواهند وانمود کنند که در شناختن شعر از حافظ کمتر نیستند؟؟؟شاید   ،یخلیل شعرازغیر موجه 
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وقتی دانش  . اری ندارداعتبوبه معنی وسیع کلمه  جایی افغانستان  در محافل روشنفکری  «چهل دزد سقوی»خلیلی جز در بین 

تکیه که در انتخاب او، نور و سعد و اعلی را نمی شناسد وبرعکس بر سیاهی وظلمت ، نحس وادنا،  بینیم ودرایت خلیلی را می 
 . محیلویا موجود  ، است کودنموجود بسیاریا   خواهد بود:چنین شخصی از دو حالت خالی ن. میکند

 

که  برای فریب عوام و مستور  محیل است،  چون ناظم اش شخص ارزشی نداردد  رسهم ب" یزید"به پایه شعر  خلیلی اگر شعر  

یگانه  وکشور ایران برای  خلیلی پرستان . سؤاستفاده کرده است ) که شعر باشد (ش از موهبت خدادادیخوی کردن خیانتهای

، دیگران با ماهیت شعر (کاظمی وپدرام )نفر دوکه همین استاد ملکوت است، مبارک  شان باد، زیرا به جز  افغانشاعر دلخواه 
   .  پذیرفته اندبمردم  * خیانتدر  محک شخصیت را غیر مستقیم آگاهانه همه شان در اصل نمی دانند و 

با . دماند و وجدانش بیدار نگردبدم مرگ  ضمیر خلیلی تاریک  سجده گذاری های استاد ملکوت خلیلی  زمینه شده  بود که تاسر

 آنء منشادر اصل  غایله نفاق کنونی که ملت واحد افغانستان را پارچه پارچه ساخته است #" از خراسانی عیار "کتابنوشتن 

 . میباشداو پیروان خلیلی وه نفاق افگنی بقلم آلوده 
آگاهان کشور برای خلیلی داد ولی استفادۀ ابزاری آن  ودیعه مورد نظر وند درین هیچ شکی نیست که ودیعه خداوندی را خدا   

 . استفاده  شد؟ سوء است که از آن  ودیعه و موهبت خداوندی ، برضد ترقی وتعالی جامعه  چگونه
 :بقول معروف

 كه زنگی به شسـتن نگردد سپـید        زاده مـداریـد امیـد بـه نـاپـاك 
 یابقول صائب 

  ؟ راــخائن، مدارا با عسس کردن چگر نه ای        هر که پاک است از گناه، آسوده است از گیر و دار
 

 ا فرو شویم تراــــــــه ا ز تلخیـــت گویم ترادیث تلخ میـــــــزآن ح

 ُمرده گشت و زندگی از وی بجست  وای آن زنده که با ُمرده نشست
 وسالم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مؤرخ  ازقلم   تکمله ای برکتاب:حبیب هللا کی بود،عیاری از خراسان یا دزدی از کلکان؟  به مقالهشود  رجوع :  #

 اکادمیسن محمد اعظم سیستانی  کشور ملی

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ست. به معنای مخالفت با حق و پیمان در پنهانی ا« َخَون»خائن، اسم فاعل خیانه یا خیانت است و خیانت در لغت مشتق از : *

 [۱۶۳، ص۱]مفردات راغب، ج

گر  »دهد و به قول سعدی می . امانت خود را انجام نبر میدارد به نفع خود با مکر و حیلهرا  جامعه  قحکه ائن اهل ُغش و دغلبازی است خ
 وخلیلی ( نادر  انکلیس، بچه سقو)  .«وحشت آموزد و خیانت و ریو***ای با دیو  نشیند فرشته

 ماند.وفا و نمک بحرام و نقطه مقابل امین است. خائن به امانت یا اعتماد دیگران، وفادار نمیشکند. بیپیمان میکند و نقض عهد می

خالی کردن خزانه، افشای اسرار،  "لترووبه نظر "اند. کرده یحق از طریق نقض عهد مخفیانه معن اهل لغت خیانت را از جمله مخالفت با

 دهد.حل او به دشمن را به خائن نسبت میتحویل دوست به خصم یا افشای م

خویش تأمین، و امنیّت کشور و وطن خیانت فعل عمدی یک فرد یا گروهی است که منافع یک قدرت بیگانه را در زمان صلح یا جنگ به زیان 

 است.حریم ناموسی کشور بهدادن به بیگانه  راههمکاری با دولت خارجی و  ،مصادیق آن مهمترینومتی را به مخاطره اندازد و نظام حک
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