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 ۱۰/۱۰/۰۱۰۲صفی هللا  شاکر                                                                                              

 
 ازدیاد اوباش های سر گردنه  ثمرۀ قلم خلیلی و فرهنگ

 
الحق که  با درایت ، خواندم تاریخ فرهنگ ... "   نقد وتحلیل چند نکته ازمقاله جناب سیستانی را  تحت عنواند  " 

خاص  وتوجه به اوضاع کنونی توانسته است چهره  صدیق فرهنگ را مستند به جامعه بشناساند که صدیق فرهنگ 
 کی بود وبا  جعل کردن تاریخ چه منظور داشت و نتیجه اعمال او منجر به چه شد.  

 .تانی صاحب  به این امر مهمسناب سیجخاص  تشکر از توجه ودقت 
 .  دگردایشان  اقوالمؤید   تااینک میخواهم  به نکاتی در ذیل بپردازم   
  

 .نشان دادصدیق فرهنگ بخاطر بغض شخصی اش )علیه ظاهرشاه(  موقف اش را با ضدیت علیه پشتون ها بلی 
ا  در ظاهر علیه  پشتونها  ولی در او با این عقده ه قوم شاه  قیام کرد. شاه و زمانیکه  زورش به شاه  نرسید برضد 

تاجای  اواصل   برضد  تمام اقوام افغانستان خیانت کرد  زیرا نفاق افگنی  در ذات خود بضرر تمام اقوام تمام شد.   
ازینرو عمل مغرضانۀ فرهنگ را  نمیتوان  بخشید و اثرش  .  سائیدخفت را قبول کرد که سر به آستان  ببرک کارمل  

 زیرا مورخ شده نمی توانند جه  نمی توان  تاریخ نامید " فرهنگ و خلیلی " شاید هرچه باشند اما مورخ را به هیچ و
باشد  تا صدمۀ به جانب  اقوام  باید  بودن مستلزم وجدان  پاک ملی  ودارای  شرافت  انسانی  به نفع تمام اقوام ملت

مختلفۀ ملت نرساند.    مورخ کسی میتواند باشد که  حقایق را روک و راست بیان نماید.   اما  اینکه  صدیق فرهنگ  
پیشه کرده بود او  اگر واقعا ً مورخ می بود نباید بخاطر اغراض  (ماشته  شده ایران )گنفاق افگنی را به پیروی خلیلی 

تا کنون باعث  نوشته های مغرض زد، چراکه  ثمرۀ نکبت بار آن ست به چنین عمل غیر ملی میشخصی اش  د
بدبختی ملت افغانستان  ) اعم از تمام اقوام نجیب آن ( شده است ودرین آتش خانمان سوز، تر وخشک کشور  یکسان 

 تان  یکسان  بدوش میکشند.  از نفاقبدبختانه  بار این مصیبت عاید شده  را  تمام اقوام  نجیب افغانسو  می سوزند
افگنی های "خلیلی" و "صدیق فرهنگ"  دیدیم که چگونه دزدان سر گردنه اعمال جاسوسی وخیانت  ودزدی شانرا 

 .   جلوه دادندموجه    نوشته های آنهامتکی به 
گان درآمدند  وبزور دزدان سرگردنه اراذل اوباشی بودند که  در بدل وطنفروشی وخیانت به وطن به خدمت همسای

ومردم را بیشتر در فقر وبدبختی  . وران رسیده ها صاحب همه چیز شدنداین تازه بد . همسایگان به نان ونوای رسیدند
ز نی  اوباش های سرگردنه  راخدم وحشم و دروازه بان  وقابچی ساختند این جریان تاجای پیشرفت کرد که ق ومغر

. این حاکمیت محصول تحریف و تجعیل  تاریخ دست حاکم ساختندفغانستان بر سرنوشت مردم  باشرف و متدین ا
 ند. ه ازددست ساخته کسانی است که به تحریک همسایگان  به چنین اعمال نامردانه در شرایط حساس 

 
مبرهن است که  ایران  وپاکستان مستقیم در مانع  شدن اعتال وترقی کشور بوسیله گماشتگان شان دست دارند.  دیده 

افغان را  علیه همدیگر به مصاف میکشانند تا این سرزمین به آرامش نسبی برادر  ملت  اقوام  می شود که  چگونه 
 خود نرسد.  

امحمد نور ودیگران را تا سرحد پشتیبانی میکند که دعوا دارد تا   بخصوص ایران که قوماندانان پوچل مثل عط
افغانستان را بنام خود  قباله کند  واین بازماندۀ سر راهی  میخواهد سرنوشت افغانستان را بدست بگیرد که سرنوشت  

 است. وروسیه  وزنجیر خودش بدست پاکستان وایران 
تاریخی افغانستان را  که مشخص  نسبت به نام  پاکستان وایران   قدامت   او به فرمان ایران و پاکستان  میخواهد  نام

 تاریخی دارد  از میان بردارد.  
ایران که در  نام متولد شد و   7491کشور پاکستان  که در نام  بیاد داشته باشیم که  با ازبین بردن  نام افغانستان   

ان را  به نابودی میکشند .  زیرا ایران قبل از تولد بنام فارس متولد شد  برجسته میشوند و سرزمین افغانست  7491
بود  و پاکستان بنام  هندوستان . پس   کشورهای  که قدامت تاریخی ندارند  همیشه با حیله  ونیرنگ میخواهند   اعتبار 

 یباشد. کسب کنند.  نفاق بین اسرائیل وفلسطین  نمونه بسیار  واضح این حیله مرا به نفع خود تاریخی 
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ندیشه ساخته ا  ،ندان ناخلفزبلکه فر شده استضرر  مت دشمنان همسایه از جانب  بدبختانه ملت افغانستان  نه تنها  
مثل جوگ به  جان افغانستان چسپیده اند و خون ملت را  ،های دیگرده "صدیق فرهنگ"  و و"خلیل هللا خلیلی"   های

 می مکند . 
نور  که غیرت ملی  در ذات او نیست توجه کنید که چگونه با قباحت  به آستان   در لینک ذیل به سخنان عطامحمد

 صاحبش ایران  سرو دمبک میزند.
 

 میباشد.فرهنگ صدیق  اوباش های سر گردنه  ثمرۀ قلم خلیلی و ازدیاد 
   

tch?v=3PHMAmkNHGYhttps://www.youtube.com/wa 
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