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 22/10/2019               سید آقا هنری

 میوندوالمحمد هاشم   شهادت

 داردها نگاه این همه بدبختیاز  را که میتوانست وطن یشخصیت

 ملل متحدشهید میوندوال با اعلیحضرت ظاهر شاه و سرمنشی سازمان      
 

از ب  چنگال را از ما ۀتوانست وطن رنجدید که می یشخصیت میوند وال شهادت  نسبت چهل و ششمین روز

. سوی شان باز کنده راه سعادت مردمان بال دیده را ب دهد و و روس نجات خواران انگریز ماندگان جیره

خدا پرستی  شار وطن دوستی وعشق سر فقیر از مادیات اما غنی از ۀاین مرد مردمی از دامان خانواد

  .برخاسته بود
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بلند ترین مدارج مأموریت را پیمود اما دشمنان بشریت یعنی احزاب  استعداد قوی و پشت کاری که داشتبا 

شان به تهمت  ۀدسیس به ثمر رسید. در اثر دست داؤود خاندست سردار محمد  ۀجم تربیه شدخلق و پر

صمد ازهر و چند اوباش دیگر به خواست روس و امر ببرک  ،هللال سید عبد ،توسط قدیر و گرفتار کودتا

 .سوختاندن سگرت در بدنش جام شهادت نوشید لگد و زیر مشت و کارمل

دوستی اش که در ملل متحد نسبت تجاوز اسرائیل به ممالک عربی و بیت المقدس  بشر کالم و ۀاینک نمون

  روان انگلیسی اظهار داشت صیح وفزبان به  ملل متحدسازمان در تاالر  1966ماه جون   در

دایمی ما در ملل متحد  ۀکه نمایندیک روز قبل محترم عبدالرحمن پژواک رفیق صمیمی و هم صنفی اش 

دا جواب شنیده بود بچیم اگر گپ های مره می شنوی بیا فر ببینم، در ش گفته بود بیانیه ات را بده کهبود، برای

 !بشنو تاالر در

کاغذ  وی قلم و ،د خداوندی که پروردگارعالمیان نصیبش کرده بود هیچگاه هنگام ایراد بیانیهبه استعدا نظر

 شد، شجاعت پخش ُسفت این بیانیه اش که به زبان انگلیسی روان با ادبیات عالی و می دست نداشت و ُدر در

پشتیبانی بیدریغ  داد که دست از ممالک غربی اخطار میوندوال ازعقب مکروفون ملل متحد به امریکا و

نامی، خسارات بد ویتنام، که حاصلش جز جنگ در هم از و یل غاصب طفلک یکدانه تان بردارید ئاسرا

 .حاصلی ندارد منصرف شوید اقتصادی، تلفات جانی، دیگر

یت اکثر این بیانیه اش پخش شد، و می نالید که میوندوال ما را بی آبرو کرد!  زار خارجه امریکا زار وزیر

 از دقیه بود باربار ۴۵خواهش شنوندگان اصل بیانیه که مدت  وطن ما به اثر را ستودند، در ان دول اورئیس

 .با ترجمه اش پخش شد  رادیو

عساکر، مصرف صدها  هزار 55شکست افتضاح آمیز تلفات  به رسوایی و 1975جنگ ویتنام در اگست 

ریخ امریکا را با خط مشقی أت کردند تمام شد و ارمعیوب که عدۀ زیاد آنها انتح صد ها هزار و ملیارد دالر

 دیگر مقروض ممالک که مهمات و خوراکه باب البسه و هشتاد ملیارد دالر سیاه برای ابد در جهان نوشت. و

مملکت دنمارک نسبت فرستادن مواد خوراکی بود  ملیارد قرضدار 6آن جمله  ضروریات جنگی بود شد از

 .جهانی شد آن به بعد دالر توزیع کرد که از هم بدون پشتوانه چاپ ورا  ملیارد دالر 80که این 

 با عرض حرمت
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