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 ۱۷/۱۰/۲۰۱۶          محمد داؤد مومند
 

 یدلامنځ ته کربیا  څليد نجات د 
 

 د هیواد په ژغورولو کې د نادر خان رول ته یوه کتنهاو 
 

، احوال، شروط او ګی روښانی شوی چی د وطن پدی ظروفدی ویب سایت کی په هغه ملی زیری می ستره پ
ملت او ملی نوامیسو منافع او مقدراتو عنان د بهرنیو استعماری او بد خواهانو او د هغوی  شرایطو کی چی د هیواد،

لوړ تاریخ د  د زنجیری مزدورانو په الس کی دی او زموږ قدسی خاوره او وطن یی په کافرستان بدل کړی، زموږ د
 :ناپه وی حافظد  لکهته محال ښکاره کیده،  افتخار څلی بیا رغیدل او زیږیدل را

 

 دستی از غیب برون آید و کاری بکند
 

 ،و تویولو مظهر او سمبول ګڼل کیدهقربانیو او وین ، دزموږ د دروند او فداکار ستر ولس تخریب چی څليد نجات د 
کاوی دی، که خدای مکړه زما مرحوم پالر سپاو تاریخی خیانت او زموږ د ملت که په هره دوره کی شوی وی ملی 

ی، خپل پالر به هم د ملی غدارانو په لړ کی وشمیرم، د اونډه اخستی وافتخار په تخریب کی کی  هم د دغه معنوی
 .شتهه پاره استثناء ن ملی خیانت د ارتکاب د قاموس په پرنسیپ کی د پالر او نیکه د

نی یی د سردار د داود خان د وژل کیدو متصل او د شوروی اتحاد د زنجیری مزدورانو به راتګ سره چی متأسفانه ځی
 محمود بریالی په افتخار ،په دوره کی رشد وموند او د کودتا کولو د رموزونو سره آشنا، او سترګی یی بیرته شوی

 « اله پښتونیزم در کشور خاتمه دادیما به حکومت دو صد و پنجاه س»:ویل چی سره و
و او د استعمارد ګوډاکی، یعنی حامد کرزی د خولو کی چی د بی ننګه او بی پشتهغه محمود بریالی چی د نعش په ښ

ضد ملی دوری سره مصادفه وه د ملی قهرمان به نامه ګور ته وسپارل شو، نو که داسی حالت ته په وطن کی کفرستان 
 .او جهنم ووایم بیا هم کمه ده

ت مضمون او شعار غپا، د بی خدایانو د حکوم« نادر غدار » د پرچمی او خلقی بی خدا مزدورانو په راتګ سره د 
 .وه. آیا روسی شوروی مزدوران د غازی امان هللا له غمه او فراقه مړه وه؟ هرګز نه

 .مارکسیتان د ملی دولتونو دوام نه غواړی، دوی ملی بورژوازی ته د رفیق نیمه راه په سترګه ګوری
 وه، بلکه دی به عین سمبولبه څیر د ترقی خواهی یو بی مثاله اتاترک فی کمال طغازی امان هللا نه ځانله چی د مص

برخالف، لوی او متقی او متدین مسلمان هم وه، ځکه د نړۍ مسلمانانو ده ته د عالم اتاترک فی کمال طحال کی د مص
دی خطاب او وظیفی منلو څخه رسما  د ان هللا د سیاسی ملحوظاتو پر بناء  اسالم د خلیفه په سترګه کتل خو غازی ام

 .معذرت وغوشت
معاضدت، یواځنی او ځانګړی عامل د محمد نادر خان د ضد شوروی او ضد کمونستی افکارو د روسی مزدورانو د 

په بنسټ والړه وه، چنانکه محمد نادر خان په هغه مهال چی هغه په صفحات شمال کی د غازی امان هللا لخوا رییس 
لود. زموږ ملی تاریخ څرګنده تنظمیه وه په څرګنده د بخارا د آزادی خواهانو به کلک حمایت او تقویت کی قرار در

او حتا تر دی  کړی ده چی روسان د تاریخ به ټولو ادواروکی د مارکسستی دوری په شمول د ثور د منحوسی کودتا
فضل هاند مرحوم پو دوری پوری دو پهلو او منافقانه او زموږ د هیواد د ملی منافعو ضد سیاست تعقیب کړی دی،

چه سقاو د ضد اسالمی بغاوت به کامیابیدو سره د بکی فرمایلی وه چی د  لکچرونو ولپه خپربی پژواک، موږ ته 
، دا خبره به صراحت سره افغانستان کی یو دهقانی انقالب واخبار ولیکل چی دا په « پراودا » شوروی اتحاد د 

ه یی د ده ملی دولت څ درلود او ده ه ارتباط ښه نیت نپی دولت د غازی امان هللا د دولت څرګندوی چی د شورو
 .ه توګه د خپل نړیوال رقیب یعنی بریتانیا، په علیه منافقانه استفاده کولهپ« رفیق نیمه راه»

 .دوی خپله خوښه ده اوس که ځینی وطنوال د نادر خان شوروی ضد سیاست د انګریزانو په لمسه بولی دا د
ان هم چی د شوروی په مرسته شمالی وت، څرخی غالم نبی خ غازی امان هللا والړ، عنایت هللا خان هم له وطنه و

صفحاتو کی څه مقاومت وکړ د شوروی حکومت د عدم همکاری سره مواجه شو او بیرته د شوروی خاوری ته 
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 پناهنده او میدان په تول هیواد کی سقاویانو ته شغالی شو، نو پداسی حساسه مرحله کی یواځی محمد نادر خان او د
ل او د پکتیا،لوی کندهار او ننګرهار د ولس او مشرانو په قربانیو او وینو چی میدان ته داخل شو ونه ووهغه ور

 .تویولو سره یی د سقاوی ضد اسالمی مدنیت سوزه پاغیانو منحوسه کمبله ټوله کړه
دا سوال چی په کابل کی خزانه چور شوی وه، نو ممکن محمد نادر خان به د انګریزانو نه څه مالی مرسته تر السه 

پدی کی به زموږ هیواد ته ا ولس ته څه ضرر رسیدلی وی؟ که دی احتمالی مالی مرستی زموږ هیواد  کړی وی، نو
داسی مالی  او ولس، د سقاوی ضد ملی او ضد اسالمی بغاوت نه خالص کړی وی، نو په کوم سیاسی منطق به د

 . مرستی، مخالفت مؤجه وګڼل شی
مدنیت سوز، راد مرد بزرگ قاره آسیا فخر افغان خان با آغاز شورش و بغاوت ضد ملی و اسالمی سقوی های 

عبدالغفار خان در حمایت رژیم امان هللا غازی در سراسر صوبه سرحد به تدویر میتنگ ها و جلسات پرداخته و از 
مردم خود تقاضای مساعدت مالی نمود، محبوبیت غازی امان هللا در میان مردم و افغان های ماوراء سرحد استعماری 

ندازه بود که میرمن های پشتون وبلوچ حتا زیورات خود را به شکل اعانه تقدیم نمودند اما قبل از اینکه این اعانه به ا
به دولت غازی امان برسد، شاه غزی تصمیم به خروج از کشور گرفت و در مالقاتی که میان فخر افغان و شاه غازی 

غان خواهش نمود که اکنون هر مساعدتی که ممکن باشد بعد از خروج از کشور صورت گرفت، شاه غازی از فخر اف
آن را در خدمت محمد نادر خان قرار دهند، گرچه غازی امان حین خروج از کشور نادر خان را بنام بچه اودر یاد 
کرد و نظر مساعدی به او نداشت و به همین دلیل او را کشور کشید ولی غازی امان میدید که کشور در پرتگاه تباهی 

ابودی قرار و به جز نادر خان شخص دومی وجود نداشت که کشتی در حال غرق شدن وطن را از امواج متالطم و ن
و دهشت پاش، به ساحل نجات برساند، زیرا برای غازی امان نجات کشور ملیون ها مراتبه باالتر و واالتر از آز 

و هاشم خان و سردار داؤد خان دیوانه قدرت شخصی خودش بود، غازی امان مانند عبدالدحمن خان و نادر خان 
قدرت نبود، غازی امان قدرت را برخالف تمام شاهان و زمامدارن کشور البته به استثناء لوی احمد شاه بابا و میر 
ویس نیکه که دز زمره مقدسات ملی به شمار میروند، برای قدرت نمی خواست بلکه غازی امان، قدرت را پیاده 

 .و سترگ ملی خود میخواست کردن آرزوهای بس بزرگ
اګر احینا انګلیس به محمد نادر خان بحیث یک شخصیت ضد نظام مارکسیست شوروی در راه نجات افغانستان از 
حکومت مدنیت سوز سقوی از نګاه مالی مساعدتی به عمل آورده باشد و کشور مارا بخاطر نادر خان از تباهی کامل 

 ؟مردم افغانستان بود یا به شر آننجات داده باشد، این مساعدت به خیر 
یک تعداد مردم انقالبی و مترقی مانند غبار و امثال شان در زمان بغاوت به زیر زمینی های مأمون و مسکون پناه 
بردند تا مباداد حیات شان در خطر افتد، انقالبی در سنگر تا انقالبی پف کردن تفاوت دارد، انقالبی واقعی کسی است 

ت کشور با بر داشتن تفنگ و قبول مرگ از ایمان و اعتقاد خود به حیث یک انقالبی راستین مردانه که در راه نجا
وار در سنگر قرار گیرد، انقالبی واقعی، راد مرد مشروطه خواهی بود که به بچه سقو گفت که تو یک دزد و غاصب 

 .هستی و من بتو بیعت نمیکنم و به پایه دار رفت
یک تعداد آزادی خواهان به حیث رقبای قدرتش مرتکب خیانت گردید، ولی وی مانند امیر  البه نادر خان با کشتن

عبدالرحمن خان افغانستان را از نابودی و تباهی نجات داد، امیر عبالرحمن خان که یکی از مستبد ترین شاهان تاریخ 
رند نیم نفوس و خاک افغانستان را کشور محسوب میگردد و از کشتار مردم کله منار ها ساخت، با امضاء معاهده دیو

از دست داد، که امروز جزء خاک پاکستان غاصب شده است، عبدالرحمن خان به حیث یک دست نشانده انگلیس 
ساالنه صدها هزار کلدار بصورت عالنیه از دولت انگلیس دریافت میداشت، وی و دولت وی بصورت عموم و به 

نویسندگان و مررخین و محققین این ویب سایت قرار دارد و دلیل آن صورت خاص مورد تأیید بدون چون و چرای 
 .همانا نگهداشت و صیانت کشور از اضمحالل بود

برخالف عبدالرحمن خان و دیگران، محمد نادر خان نه قراردادی مانند دیورند و گندمک امضاء نمود و نه مانند 
نه مانند عبدالرحمن خان از کشتن رقبای خود کله منار عبدالرحمن خان معاش مستمری از انگلیس دریافت میداشت و 

 .ها ساخت اما او هم به حیث یک زعیم آهنین مانند عبدل الرحمن خان وطن را از بربادی و تباهی نجات داد
 پس این همه هیاهوی یکطرفه و پیروی از دبل ستیندرد، در مورد قهرمان نجات برای چیست؟

 .ات اخیر و چشم دید دوره حیات خود نیز نماییمعقبی ارتباط نخواهد که مکثی بر وا
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ی با اتحاد شورو« نه داؤد خان » آیا کسی ادعا کرده میتواند که در کودتای بیست وشش سرطان به سویه حسن شرق 
طوریکه استاد محمد عزیز نعیم برادر زاده داؤد خان خان خدمت کاکای بزرگوار خود مطرح کرده بود، تفاهمی 

 باشد؟صورت نگرفته 
 آیا کسی ادعا کرده میتواند که کی جی بی از کودتای بیست و شش سرطان اطالع نداشت ؟

ایا کسی ادعا کرده میتواند که کی جی بی در برابر کودتای بیست و شش سرطان که گرداننده اصلی آن حسن شرق 
 بود بی تفاوت مانده باشد؟

زه میداد که در کشور در بدیوارش، کوتای ای در افغنستان آیا کسی گفته میتواند که کشور معظم اتحاد شوروی اجا
  صورت پذیرد که با سرمایه گذاری بزرگ و منافع بزرگ منطقوی اش را در تضاد قرار داشته باشد؟

 .اکنون بر گردیم به جهاد مقدس بی نظیر کشور افغان در برابر تجاوز اتحاد شوروی
ه جهانی از طرف انگلیس و امریکا و جهان غرب حمایت و حتی آیا این جهاد مقدس ما دربرابر شوروی به سوی

 رهبری نمیشد؟
آیا این جهاد به سویه جهانی از طرف انگلیس و امریکا و جهان غرب و اقمار آن در شرق به شمول دولت اسراییل ، 

 از نظر مالی و نظامی و لوزستیکی تا بدندان تمویل و تقویه نمیگردید؟
 یکایی، عامل بزرگ موفقیت در برابر جت های جنکنده و هیلوکپتر های گنشپ شوروی نبود؟آیا راکت های ستنگر امر

ایا تمام مردم و روشنفکران کشور به این جهاد ضدشوروی که جامعه غرب در حمایتش قرار داشت، افتخار نمیکردند 
 ونمیکنند ؟

دهار و ننگرهار و شاید مناطق دیگر علیه مبارزه و جنگ مردم افغانستان عمدتا به شمول افغانهای سمت جنوبی و کن
باغیان ضد اسالمی سقوی به سرکردگی محمد نادر خان یک جنگ کامال ملی و منتج به نجات مردم افغانستان گردید، 
حاال اگر در موفقیت و کامیابی این جنگ بطور علنی یا سری مساعدتی از طرف بریتانیا بعمل امده باشد قباهت آن 

جهانی در جنگ مقدس ما که هدف غرب ماهیتا، صرف شکست شوروی بود و به کشتن یک ونیم  به تناسب حمیایت
 ملیون مردم ما تمام شد چه خواهد بود؟

مگر مساعدت انگلیس به امیر عبدالرحمن خان و مساعدت انگلیس و جهان غرب و ختا اسراییل در جنگ مقدس ما 
و مقدس بود و تنها در مورد نادر خان تخطی و کفر بزرگ ملی علیه شوروی قابل قبول و به قول مال خالص اسالمی 

 و اسالمی بود؟
 .خداوند به حال و طرز تفکر دو گانه ما رحم کند. آمین

 از اشتباهات در امال وانشاو ترکیب جمالت نظر به درد شدید گردن خود معذرت میخواهم.
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