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 چه طورمرحوم موسی شفیق
          

 به قتل رسید؟

 

 افغانستان( تأریخاز  ه ایصفح)
تمامی بدبختی های مملکت ما در چند دهۀ اخیر ه،  به مشاهدات روزمرنظر خاطری می نویسم که به این مطلب را 

فته زیرا به گ.  افراطی بوده است یها ایدولوژی مارکسیزم ـ لیننیزم و غصب قدرت توسط کمونیست ورود  ناشی از 

و وارداتی  بین عوام ناچیز می باشد.  تمامی مردم افغانستان  لحدولوژی میاین اید فتنامکان پذیر سردار محمد داؤد خان

همین دین مقدس اسالم  بوده که مملکت   تأریخطول در ایمان خود همیشه دفاع نموده اند. و اسالم  زامان هستند. مسل

ارتباط به در ضع  بحرانی موجوده است.  بناًء به این ترتیب واستعمار نجات داده و چنگ تجاوزات اجنبی از را 

 فراموش نمود.آنرا وضع گذشته مملکت بوده که نمیشود 

خائینانه نه تنها سردار محمد داؤدخان را بلکه محمدهاشم میوندوال، نوراحمد   آنهاکمونیزم یک مسلک تروراست.  

 به قتل رسانیدند. کشور بودنخبگان از قشر را که محمد موسی شفیق عتمادی و ا

 قتل رسانیده شد.ها به  طرف کمونیستاز  1357ثور  9 به تأریخصدراعظم افغانستان محمد موسی شفیق مرحوم 

، می خواهم به معرفی و خلص سوانح آن ی می دانند، ولی برای تکمیل مطلبگرچه شخصیت نامبرده را همه به خوب

 بپردازم.و دانشمند کشور و ادیب افغانستان شخصیت بزرگوار 

ر د بتدائی راکابل تولد یافته، تحصیالت ا شهردر که  "کامه وال"محمد موسی شفیق فرزند مولوی محمد ابراهیم 

 حقوق بین الدول را در نیویارک به پایان رسانیده است. عداً تحصیالت عالی را در جامعه اظهر مصر و بو مدارس دینی 

عمومی و بعد به حیث مدیرو علوم سیاسی بازگشت به وطن استاد پوهنتون در فاکولته حقوق از بعد محمد موسی شفیق 

عضو  1343سالدر نامبرده شد.  ت عدلیه را عهده دارریاست تفتیش وزارو به تعقیب آن  در وزارت عدلیه تقنین

یث منشی لویه جرگه به حدر تحقیق قانون اساسی و منشی و به تعقیب آن منشی کمیسیون مشورتی قانون اساسی و بعد 
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 برای مدتی در وزارت خارجه به حیث مشاور ایفای وظیفه نمود و بعد به حیث سفیر ن گردید.یعمومی لویه جرگه تعی

ارجه و خامور  به حیث وزیر تا اینکه در کابینه داکترعبدالظاهر ن گردید.یدر قاهره، لبنان و خرطوم تعیافغانستان 

ظم مؤظف به تشکیل علیحضرت محمد ظاهرشاه پادشاه افغانستان به حیث صدراعاطرف از  1351بعداً در سال 

 کابینه گردید.

 ولسی جرگه رأیاز  که داشت بعد از تشکیل کابینه در مدت دو روزایبه لیاقت و کاردانی نظر محمد موسی شفیق 

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حکومت وی کوتاه مدت بود، اما توانست در راه انکشاف اموربه دست آورد.  اعتماد 

 و از نگاه  اقتصادی ضعیف  از نگاه  حکومتی  آن زمان مطبوعات غیردر قسمت فرهنگ در  ای مؤثری بردارد.ه قدم

اهداف ملی تمام می شد.  در قدم اول اقدامی  متوازن بود که این کار به ضرر سیاسی غیر و از نگاه  مسلکی فاقد قدرت 

 ن معاف گردانیده شد و توزیع اعالناتمحصول تیلفو ۀاز تادیمالی جراید آزاد  ۀبنی ۀه انجام داد این بود که جهت تقویک

داده شد که اعالنات را می توانند مستقیماً به جراید  دولتی دستور طریق جراید آزاد توسعه بخشید و به تمام دوایراز را 

 دولت آزاد نمود. انحصاراز  بدین طریق اعالنات راو آزاد ارسال نمایند 

 تأریخمدنیت با  مطبوعات چنین بود: ۀدر بار وا ۀعقید بدانیم. را وینقش مطبوعات نظریات  ۀدر بارمهم است که 

و  یافته استاز کجا آغاز  تأریخنمی رسانیم، ما نمی دانیم که  تا زمانی که ما اسناد و حقایق را به نشراز می شود. آغ

وجود  ختأریاس و ذهنیت نمی دانیم.  تا زمانیکه احس مسؤولمی گیریم و خود را  قرار از تأریخبدین ترتیب ما بیرون 

یک کنفرانس محمد موسی شفیق در  1973جنوری  دوم به تأریخ  یت وجود نخواهد داشت.مسؤولنداشته باشد، احساس 

 مطبوعاتی خود گفت:  

افغانستان در هنگام و به همین اساس رادیدر کشور گرفته شود. اسالمی  تمایالت ضدو وظیفه حکومت است تا جل

که « شهرغلغله»صدراعظم رستوران محمد موسی شفیق  همچنان به امر ا داد.اذان دادن را ج نشرات خود پنج بار

عیاشی استفاده می شد، مسدود  آن رستوران به حیث یک مرکزو از داشت  جامع حاجی یعقوب قرار در مقابل مسجد

 پارلمان یکو نمود تا بین حکومت  این بود که سعی میمحمد موسی شفیق گردید.  همچنان یکی از کارهای بزرگ 

کرد و به این عقیده بود که با از دفتری ب ای ملی(شورولسی جرگه )در عمارت وی آید.  وجودبه رابطۀ همکاری 

نویسندۀ امریکایی  با حکومت همکاری خواهند کرد. ی مردم، وکالای ملیاز همدردی و توجه به اعضای شورابر

  :نوشته است شفیق چنیندر باره محمد موسی دوپری" "لوی 

 .«قوای اجرائیه و مقننه به میان آمده بود رفع کند ۀشفیق توانست رکودی را که در رابطموسی صدراعظم »

آب رود هیرمند را با ایران یک طرفه و حل  ۀری پارلمان توانست معاهدبا همکامحمد موسی شفیق به همین ترتیب 

به رسمیت شناختن   سیاست خارجی شان محسوب می شود. ۀزمین درهای وی  یتاز بزرگترین موفقکند که یکی 

 دولت نو بنیاد بنگله دیش هم در همین زمان صورت گرفت.   

که  ،حل کند. در قسمت حل این معضله می گفت با پاکستان نیز داشت تا معضلۀ پشتونستان رادر نظر به تعقیب آن 

 کنیم. باره منافع افغانی خود ما فکر مشکل به شمول پشتونستان باید نخست در ما در حل هر
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عالقمند  بود.  شخص پرکار، برخوردار یشخصیت واالیمحمد موسی شفیق از تقدیردیده می شود که مرحوم  بهر

 لتوربا ککشور جهت عصری ساختن در وی در راه پیشرفت دیموکراسی و آزادی کمونیزم بود.  مخالفو دیموکراسی 

وی عقیده «.  مم زندگی کنیتان باقی بمانیم، ولی در قرن بیسما باید افغ»  :که این عقیده بودثقافت افغانی موافق و به و 

خواست با روحیه  وی می سرخ نجات داد. چنگال استعماراز که می شود باید افغانستان را  ه ایوسیل هر به داشت،

تاه مدتی کودر نامبرده بدین سبب   آورد. ناسیونالیزم افغانی یک قدرت بزرگ ملی را علیه کمونیست ها به میان

بار  زیراز را کشور دست آورد تا ه بمهمی های قرضه ها کمک و ایران ممالک عربی از حکومت خود توانست 

 سنگین امپریالیزم سرخ شوروی آزاد نماید.

 یری روس هاکه توسط کمونیست های داخلی به کمک و همکا ولی بدبختانه با کودتای شوم و خونخوار هفت ثور

نزلش با لت و ماز  ی کمونیست هاکودتاسوم  وی روز برای وی مجال زندگی داده نشد. به راه انداخته شد رو سیه

وی  فواره می کرد. بینی اش خونو دهن از کوب کردند که و لت در وی را در سرک آنق کوب خارج ساخته شد.

کمونیست های لعین، و وحشی و بی عاطفه  مگر کوب نکنید. مرا بکشید اما لت و فریاد میکرد، و ید تلهرطرف می غ

 لت و کوب وی را ضربه کردند.از بودند بعد  یهس که نوکران و اجیران رو

 

 

پولیگون پل چرخی با یک تعداد افسران تیرباران در روایت یک تعداد اشخاص دیگر، وی را به همین روز  قرار

 اد. بو یادش جاویدان روح شان شاد  به شهادت رسانیدند. افغانستان را ریختأکردند و بدین ترتیب این رادمرد بزرگ 

 پایان.
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