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                                                                                                               ۲۰۱۵جون  ۰۵                                                                                                   مومند داود محمد                    

 اعوذبااله من اشیطن الرجیم
 رو خمیده پستی در تآید گر

 
سایت وزین باز طریق این و« انگیزه های روانی کودتای بیست و شش سرطان» چندی قبل مطالبی تحت عنوان 

انشایی و تایپستی نبود. در طول سالیان گذشته یک عده  سفانه عاری از اغالط امالیی،أکه مت ،بدست نشر سپردم
افتخار دیدار شان را در طول حیات  یبزرگواری چه در اضالع متحده و چه در اروپا که با بعضی آنها حتدوستان 
این کم سواد را  ،در قسمت تایپ کردن مضامین و اشعارم ،سی از لطف و مهربانی بی پایان شانأام به ت نداشته

باشم. وجیزه پر مغزی مشعر است بر یاری و یاوری فرموده اند که مرهون احسان و محبت های بی پایان شان می
از دو ماه به اینطرف است که به تایپ کردن مضامین خود بدون معلم و  ا  ، من تقریباینکه احتیاج مادر ایجاد است
. اتمام مضمون طوالنی فوق الذکر بیشتر از غاز نموده امآ« موس»ن نیاز دارم توسط آرهنما که تا هنوز سخت به 

کله از اتمام آن منصرف  بر گرفت و چنان مرا مانده و خسته ساخت که نزدیک بود نیمسی ساعت وقت را در 
یم که در یک فرصت ممکنه به رفع نقایص بهر صورت از برادر مشفق خود جناب نوری صاحب التجا مینما شوم.

 ، منت گذارند.و کمبودی های آن مضمون پرداخته
ارتباط رهبران مفسد فی الرض والسماء به اصطالح جهادی مقیم این جانب در حدود بیست سال قبل چکامه ای به 

، گیالنی، مال گرفته تا صبغت هللا« برهان الدین »الشیاطین بحران الدین  خاک های مغصوبه وطن ما از، ارشد
 . من نشیده خود را در دعوتی که به افتخار شاعر بی همتا عبدلباری جهانی، مال خالص ، گلبدین وغیره سرودمنبی

رخ مو شگاف و چیره ؤاز طرف خانواده بزرگ و معروف زمانی ترتیب شده بود در ان محفل قراءت نمودم که م
. یکی از ابیات من یکی از شهود در مجلس مذکور است« داکتر طب » دست داکتر صاحب عبدل الرحمن زمانی

را مانند جنرال صاحب در مورد گلبدین که متهم است به قتل یک عده رجال و شخصیت های بزرگ ملی گ
، عزیزالرحمن الفت ، چنزی صاحب ، داکتر نسیم لودین و غیره که اسماء مبارک شانرا  فراموش کرده ام کتوازی

 چنین است :
  دی ابو ندال ورته حیران شو     ترورست پدی جهان             

 
 نوت: ابو ندال یکی از ترورست های معروف زمان خود بود . 
 

نانیکه از طریق تخلیق اکاذیب آ! وجدان سالم انتساب خود را به حزب اسالمی و یا طالب به عقل سلیم و اکنون اتهام
 .مفتری و احساس کهتری و استخفاف روانی مبادرت میورزند احاله میدارم

ت چند سال قبل یکی از از مسعود پرستان نیز به شکل مماثلی اتهاماتی بر من وارد نمود که من  در رد هجویا
، رساله ای در پنجاه صفحه تحریر و به پنجاه تن از صاحب نظران مقیم اضالع متحده و الیعنی و هزیان مشابه

 .اروپا ارسال نمودم
به دوره که به حیات ما تعلق میپذیرد نباید از  ا  من معتقدم که به ارتباط مسایل ملی و سیاسی کشور مخصوص

 . رفتمحافظه کاری و بی تفاوتی و خاموشی کار گ

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/momand_d_kar_ayadat_dar_pasti_khamida_rau.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/momand_d_kar_ayadat_dar_pasti_khamida_rau.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

، قهرمان خیانت و جنایت یعنی رهبر شورای زمرد فروشان فاتح افشار« بچه سقو ثانی » نباید گذاشت که حامیان 
، با ایدمسفانه دانشمند بزرگ وطن ما استاد خلیلی او را احمد شاه بابای دوم تاریخ کشور قلمداد مینأنظار که مت

نند آلمان نازی به تخدیر اذهان مردم و مسخ تاریخ کشور قدرت عظیم اقتصادی و سیاسی و تبلیغات گوبلز ما
 .بپردازند

همکاران وطن پرست الین تحت سر پرستی نآسایت وزن افغان جرمن بجای نهایت سعادت و مباهات است  که و
، مجله خلیل هاشمیان یینه افغانستان تحت مدیریت سید با فضل فضیلت شعار داکتر صاحب سیدآ، مجله انقالبی شان

سایت افغانستان آزاد به رهنمایی استاد  خلیل بدرد دل به مدیریت ژورنالست معروف کشور جناب سراج وهاج و و
 معروفی در استاد خلیل هللا:»  معروفی که محترم دوست محمد خان از بدخشان زیبا در مورد شان مینویسند هللا

یید محترم دوست محمد خان می افزایم که عالوه بر احاطه محیط أسطور به تنگارنده این « قطار خلیلی قرار دارند 
، مقام و منزلت استاد معروفی به حیث یک مبارز متعهد استاد خلیلی در ادب زبان  دری ۀاستاد معروفی به سوی

و مبارزه ملی و  بر، درین جهاد اکملی به مراتب باالتر و واالتر از خلیلی و هم کیشان و امسال و اقران آن میباشد
 .تنویر اذهان هم وطنان رسالت تاریخی خود را بهوجه احسن انجام داده اند. احسنت

ن دیگر نیز از طرق تهدید و تخویف و لجاجت و مبتنی بر نظر فوق الذکر نباید گذاشت که بت پرستان و شیادا
د معاشی به پیروی از تاکتیک های ایادی اهانت و هتک حرمت و دروغ و افترا و تفتین وتدلیس وتذلیل و تلبیس و ب

، واقعیت های آفتابی و مسلم خاین شورای زمرد فروشان و ائتالف شیطانی شمال و جراثیم به اصطاح جهادی
سیاسی و ملی دوره حیات ما را با دو انگشت پنهان ساخته به تحمیق و تخدیر اذهان مردم بپردازند و الطا ءالت و 

 ور خود را  را به خورد مردم بدهند .مجعوالت متعفن و سکر ا
برادر بزرگوار  ا  سایت وزین و مخصوصبمین فوق الذکر از صاحب نظران این وأسی از مدعا و تأمتکی و به ت

حیات ما و حیثیت تاریخ زنده را دارند خاضعانه  ۀ خان مایار که شاهد عینی وقایع دورانجنیر صاحب احسان هللا
، نقد و تحلیل مورد ارزیابی« انگیزه های کودتای سرطان » نتشره مرا تحت عنوان التجا می نمایم که مضمون م

اتهام کودتای شخصیت بزرگ ملی عبدالملک  ۀ، مسایلی مطروحه چون دسیسعادالنه همه جانبه قرار داده
تای اتهام کود ۀعبدالرحیم زی ) ولو که ملک خان با پدر بزرگوارشان اختالف شدید شخصی داشت ( تا دسیس

خصوص اینکه افخم مفخم سردار صاحب داؤد خان در کشتن مخالفین سیاسی که از پشتیوانه و ه میوندوال و ب
، حمایت قدرت خارجی محروم بودند و کذا کشتن و تبعید مردم مظلوم و بی دفاع قوم صافی با تصمیم قاطعانه

عمل کردند ولی در جزا دادن « است تصمیم شرط اول مؤفقیت » ظالمانه و بدون شروط طوریکه شعار شان بود 
تبهکاران و جواسیس کی جی بی که در انسجام و پیروزی کودتای داود خان نقش تعیین کننده داشتند، آن شیر ژیان 

یعنی رهبران کرملین « دوست بزرگ » و ببر غران به مرغ ماکیان تغییر ماهیت و شخصیت داد و باید خدمت 
 ؟ اهی میکردمی شتافت و اظهار تظلم وداد خو

تداوم حکومت سردار هاشم خان بود  چرا داؤد خان در دوره صدارت خود که شبه و از نظر پالیسی اختناق،
 را زندانی و تبعید کرد ؟« مشروطه خواهان » رهبران نهظت ویش زلمیان 

سلب حقوق آیاانتخاب  نظام یک حزبی که به جز در کشور های دارای رژیم فاشیستی و مارکسیست مثال ندارد 
 سیاسی اکثریت مردم نیست ؟

رابه قلم توانای خود و به حکم وجدان ملی و اداء حق شیر پاک و مطهر مادر بزرگوار تان که شما را بحیث یک 
به امید مطالعه نظریات وطن خواهانه شما و  .فرزند فرزانه و خدمتگار مردم ووطن بزرگ نموده ، روشن سازید

 بقیه هم وطنان. 
 حق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. ختموقل جاءال
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