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 محمد داؤد مومند

وارثان واقعی جهاد کیانند ؟                                 
 

و آن هم در قسمت ) برگزیده  بیک مراد خان تاشبه قلم شاغلی « پیام به وارثان اقتصادی جهاد » مضمونی را تحت عنوان 
عاری از واقعیت های آفتابی حیات سیاسی های هفته ( مطالعه نمودم که متأسفانه محتویات آن را در مجموع ضد و نقیض و 

  تاریخ اخیر وطن و جامعه خود یافتم .
شاغلی بیکمراد تاش ، پیشنهادی دارد به رهبران گروه های به اصطالح جهادی ، که بنظور عمران مجدد قصر داراالمان که 

 بنأ یافته بود ، از اندوخته های عظیم در عصر فرخنده سمبل آزادی و استرداد استقالل تاریخ معاصر کشور یعنی غازی امان هللا
 فیصدی کوچکی را بدسترس دولت قرار بدهند.« محصول غارت و دزدی . مومند » ثروت و سرمایه خود 

نزد ملیگرایان واقعی کشور ، قصر داراالمان باالتر وواالتر ازاینکه یک ابنیه با عظمت و مقبول است ، از یک عظمت و ابهت 
و آن اینکه این قصر در دوره واقعا طالیی ، عمران و آبادانی   میباشدبر خور دار  نیز رگ معنوی و تاریخیو جالل و جمال بز

بنأ یافته و ممثل و سمبل و مظهر آرزو ها و تمنیات ترقی خواهانه آن قاید  یعنی دوره غازی امان هللا کشورو ترقی  و انکشاف 
 بزرگوار کشور است .

غلی بیک مراد خان تاش در یکی از نوشته های ضد ملی خود در دریچه ، بمنظور دفاع از شخصیت متأسفانه چند روز قبل شا
خود مختار و خادم حلقه بگوش دوره جانیان و جنایت خلیل هللا خلیلی که از همان دوره مأموریت خود به حیث مستوفی مقتدر 
بچه سقو ماند ، اسمأ شخصیت های قابل قدر و بزرگ  کاران و مدنیت سوزان سقوی تا آخرین رمق حیاتش ، جاهالنه وفا دار

کشور ما ، یعنی شخصیت مترقی و مؤرخ و نویسنده چیره دست غالم محمد غبار ، شخصیت بزرگ علمی ، ادبی و سیاسی 
خمیر  رامان هللا کبیر را مانند کسیکه دکشور استاد پژواک و باال تر از همه ، سمبل ترقی ، آزادی و استرداد استقالل کشور 

پویای موی باشد بمیان کشید و در حقیقت تالش مذبوحانه و کاذبی بعمل آورد تا این ذوات گرانقدر تاریخ کشور را مانند سپندی 
 ، دود و بال گردان تار های ریش خلیلی ال مذهب سیاسی نماید .

ر و نه به زعما بزرگ ملی وطن نه پس با کمال صراحت میتوان نتیجه گرفت که شاغلی بیک مراد تاش نه به تأریخ ملی کشو
ی ، لطیف شکه در قافله  خلیلی ، بحران الدی ربانی ، طاهر بدختنها کوچکترین اعتقادی نداشته بلکه از نظر ذهنی شخصی است 

شار گام برمیدارد و این از زمره مطالبی است که من قبال در، فپدرام و ناپلیون جنگ ساالران کشور احمد شاه مسعود فاتح ا
 دریچه نظر خواهی در رد مدعیات شان پرداختم و موصوف را وادار به سکوت ساختم .

پیام به وارثان اقتصادی » یعنی برگردیم به اصل مطلب و انتخاب عنوان نادرست و نا موزون شاغلی تاش  بعد از این مقدمه
 « .جهاد 

، این یک حقیقت آفتابی است که جنگ ساالران و متکی بر وجیزه معروف مردم ما که مشعر است : آفتاب آمد دلیل آفتاب 
دی ساخت پاکستان ، سی آی ای و ایران ، وارثان واقعی اقتصادی جهاد نه ، بلکه غارت گران و اجنایتکاران و مزدوران جه

ه این که به مردم مظلوم و ملت  محکوم افغان تعلق دارد ) مظلوم و محکوم بهستند غصب کنند گان ، مساعدت های جهانی 
ه ماران ثروت قرار دارد .( و این خاینان و داړ مفهوم که سر نوشت شان ، در دست قدرت های بیگانه و گماشتگان داخلی شان

 های ملی به هیجوجه وارث اقتصادی دوره جهادی شناخته شده نمیتواند .
طرف آدم با سوادی مانند بیک مراد خان استعمال کلمه وارث اقتصادی جهاد برای این گروه منافق ، غاصب و نا مسلمان ، از 

شان تحت عنوان  قسما از حامیان این گروه است و میخواهد به ملکیت نا مشروعتاش ، چنین وانمود میسازد که جناب شان 
 وارثان اقتصادی جهاد ، صبغه مشروعیت عطأ کند ، زیرا متکی بر مصرحات فقه اسالمی و هم قوانین مدنی کشور های جهان

  سبه مشروع دانسته میشود .تیک حق مک ث، میرا
 جهاد گرچه شاغلی بیک مراد تاش در پاراگراف اخیر مضمون خود قسما ، این دارایی ها را  به قول خودش ولو که از بقایای

  ، است و یا از راه های غیر مشروع مال ملت میداند ، ولی این تذکر اخیر شان با اصل مشروعیت وراثت در تضاد قرار داشته
 چنین معلوم میگردد که شاغلی بیک مراد تاش هم به نعل میزند و هم به میخ . 

به هبه نامشروع این جنایت کاران ضرورت ندارد و نباید با  عمران مجدد قصر داراالمان به نظر نگارنده این سطور پروژه
جزء هدف انسانی ساختن چهره های شیطانی  اعطأ این هبه نامشروع موجبات تحسین ذواتی مانند بیکمراد تاش و هم فکرانش که 

ر د باید ثروت و سرمایه این غاصبان و غارت گرانم اندارد ، فراهم نمود ، بر عکس به نظر این جانب تم را این فرومایه گان
خونین  وارثان داخل و خارج کشور از طرف دولت مصادره شده و در راه رفاه عامه و عمران کشور و بهبود وضع اقتصادی

 کفنان و زن های بیوه و اطفال یتیم و معلولین جنگ به مصرف برسد .
در حالیکه دستان » ..... محترم بیک مراد تاش در یکی از جمالت خود در مورد جانیان جهادی چنین در افشانی ! میفرمایند 

 ..« .شان به کار خیر حرکت دارد میتوانند چک امضأ کنند .....
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 ، تاش ، دست های این تبه کاران و جانیان  نا مسلمان ، هرگز در راه خیر حرکت نداشته و بر عکس بر عکس ادعای شاغلی
 مذهب و کیش و آیین شان ، ایجاد شر و فی سبیل هللا فساد است .

لی یاد م شاغلی بیک مراد تاش باال تر رفته و فاتح افشار ، بچه سقو ثانی ، احمد شاه مسعود چهار پدره سیاسی را بنام قهرمان
 احمد شاه بابای کبیر ، مؤسس افغانستان نوین قلممیکند ، کسیکه خلیلی سقو پرست او را نیز در یکی از ابیات خود ، هم پایه 

 . مینمایدداد 
   از اغالط امالیی و تایپستی خود معذرت میخواهم . 
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