
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

2 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 01/10/2019                م. عارف عباسی

 

 یادی از زنده یاد محمد هاشم میوندوال
 

 فرزند دانشمند، راستکار و با فضیلت افغانستان

 نامت زنده و جاویدان باد

 

بی همتا، سیاست مدار مدبر و خردمند وطن،  شخصیت عالی مقام جامعه، وطن پرست  

 .شهید محمد هاشم میوندوال

امتنان از شما ای کاتب راستی ها و واقعیت  دمن و صحرا و دریا ها سپاس و کمر، دشت و کوه و آسمان ها،

ین مسلکی، اخالقی و ملی تان را مثل همیشه باز ادا نموده از بزرگ مرد ها، جناب ولی احمد نوری، که د  

پروردۀ دامان محیط  زنده جاویدان فرزند دانشمند، با فضیلت، صاحب اندیشه های واالی ملی، اهل مردم و

های محرومیت ها و دشواری ها شهید محمد هاشم میوندوال یاد نمودید و به روحش اتحاف دعا نموده و بر 

 .معصومیتش مهر تائید گذاشتید
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شما از فرزانه مردی یاد نمودید که هر پلۀ نردبان رسیدن به مقامی که مستحق بود با سعی و زحمت و 

بدون برخوردار بودن از کم ترین امتیاز طبقاتی و مالی پیمود. شخصیت عالی مقام لیاقت و اهلیت و کفایت 

 .بی همتا، سیاست مدار مدبر و خردمند وطن، شهید محمد هاشم میوندوال جامعه، وطن پرست  

ریخت، مکاتب و  وچنگیز با وحشت و بربریت و جهالت آهنگ نابودی تمدن کرد، بنا های عظیم فر

تاب خانه ها و شهر های بزرگ را با تمام دارائی های مالی و علمی آن به آتش کشید مدارس و مساجد و ک

به غارت برد و بیخ و بنیاد معرفت ویران و علما و دانشمندان و مشعل داران فضیلت را سر را و خزانه ها 

ریکی برید و خون هزاران هزار باشندۀ هر سرزمین را به زمین ریخت و قلمروی از نابودی سیاهی، تا

 .ارعاب در بسی دیارها ایجاد نمود

ه کسپرد  تکرار و زمام امور به چنگیزیان تأریخ در افغانستان این فاجعۀ بزرگ و هولناک را بار دیگر

 .خود از بیرون نیامده ولی از بیرون دستور می گرفتند

 .چه در باال تذکر رفت نبودوطن کمتر از آن جنایات این چنگیز صفتان در حق این

های دروغین آهنگ ویرانی نام ها و شعار گروه برای تحقق بخشیدن یک رؤیای دیرینۀ بادار خود زیر این

همه دارایی های فرهنگی، عنعنات، نظام تأریخی جامعه، پیوند و هم بستگی  را برای نوسازی نمودند و

بلکه متعلمین جوان مکاتب  مردم، دانش و معرفت ما را به باد فناه داده نه تنهاعلما، نخبگان و دانشمندان ما

چوپان و غریب کار و اهل کسبه را یا کشتند، یا زندانی ساختند و یا مجبور به ترک  ،دهقان ،و پوهنتون

 .وطن نمودند

شهید محمد هاشم میوندوال قربانی یک توطئۀ سازمان یافتۀ این چنگیز صفتان بود که زمین و آسمان به 

 .بیگناهی اش سوگند یاد می کند

او نزد اهل خرد و واقع بین افغانستان زندۀ جاویدان است و جایگاه خاص خود را نه تنها در خاطرات ولی 

ه سنگ آرامگاه هزاران شهید این وطن حک حدر لو وطن پرستان دارد بلکه نام پر افتخارش به خط زرین

  است. شده
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 تذکر: 
 

هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز را مطالعه 
 .عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند کنند، می توانند با "کلیکی" بر
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