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 05/10/2016          ولی احمد نوری

 هاشم میوندوالمحمد
 

 شخصیت بزرگ و قابل تکریم

 ، تحصیالت، وظائف سترگ و آثار شخصیت، مورد زندگیدر  کهرا به اجازۀ شما می خواهم اسمای کتبی 

مد مح ، به شما معرفی دارم.شاغلی محمد هاشم میوندوال تحریر و چاپ شده است

های کشور افغانستان عزیز است که  ترین شخصیتهاشم میوندوال یکی از بزرگ

ده و وهمه عمر عزیزش را در راه خدمت صادقانه به افغانستان و وطنش سپری نم

، مخصوصاً در راه نهادینه ساختن دموکراسی در باالخره جانش را در راه وطنش

که حلقۀ غالمی )کمونیست های خلق و پرچم( جناح چپ افراطی افغان های چه از دست داده است.  کشورش

 ایه حاق افغانستان را به جمهوریتو فکر ال بودندکرده سوسیالیستی را به گردن  ورویش اتحاد جماهیر

شرف، وقار و  از آنهاعکس وجود کسی را که برآن قدرت متجاوز در سر داشتند، مار شده و اسیر استع

سرطان و  26اشتند. چون کودتای ند ،دفاع کندضی کشورش و از آزادی و تمامیت ار مردمشحیثیت 

 دموکراتپادشاه ملت پرور و  اهر شاهظ مخصوصاً که اعلیحضرت محمد نظام سلطنت مشروطه نگونیسر

االری و مردم س افغانستان تالش داشت افغانستان را آهسته آهسته در مسیر یک کشور دارای نظام دموکراتیک

ی دستار هیچکدام دارا)به جز نور احمد اعتمادی( رهنمایی کند آنهم با همکاری و کمک فرزندان مردم که 

 جا این را درافغانستان و فرزندان اصیل و نجیب ز این بزرگان . خوب است نامی اخانوادگی و سلطنتی نبود

 .که همه آرزو داشتند خود ها را در راه افغانستان قربانی کنندببریم 

  (1)خان یوسفجناب داکتر 

 والدجناب هاشم میون 

  ظاهر خانجناب داکتر 

                                                           

« خلق و پرچم» از شر کمونیست های میهن فروش وطنو در راه نجات  داشتمنزدیک شناخت یوسف خان داکتر جناب ان شاد روبا  -1

ی اکپ فداکاری و ت،به شخصیکار میکردم.  مایی و قیادت اعلیحضرت بابای ملتهمنوایی با حرکت روم تحت رهنبا و دائمی تماس  هب

  .و صداقت ایشان افتخار میکنم. روان شان شاد و یاد شان گرامی و جاویدان باد
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 3از 2

 جناب موسی شفیق 

است باید از بحث خارج نشوم و اضافه کنم وال دحمد هاشم میونمروان  چون موضوع بحث امروز ما شاد

و عاشق  دانشمند، صاحب قلمترقی خواه، ، با وجدان بیدار، و صادق چهس   یک افغانوان میوندوال رکه شاد

 افغانستان بوده است. 

 ، در صفحات بعدی مالحظه کرده می توانید:شده اند چاپپشتی کتاب هایی را در مورد مرحومی نوشته و 

  تألیف: محمد نجیم آریا محمد هاشم میوندوال 

  تألیف: داکتر غالم مصطفی رسولی شهادت محمد هاشم میوندوال سرآغاز فاجعۀ افغانستان 

 اجتماعی شهید محمد هاشم میوندوال  تألیف: عبدالشکور احمدزی و ، سیاسیشخصیت علمی  

  ناماین کتاب به  (The Afghan desaster ) تألیف: داکتر غالم  .شده نوشتهزبان انگلیسی در

 مصطفی رسولی

 ستانیزیوریځ شاه زمان  تألیف: فاجعۀ هفت ثور یا ننگ تاریخ 
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