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 29/09/2019          ولی احمد نوری
 

 و شهادت بزرگ مرد افغان لمناکاز وفات ا
 گذردچهل و شش سال میاشم میوندوال محمد ه یاد زنده

 

 

 

افغانستان می رسانم که پس فردا روز دوشنبه نهم برج میزان  دستان گرانقدر و فرزندان اصیله ب ه قلمبه توجه هم

چهل و شش سال  ،ابرمیالدی( بر 2019هـجری شمسی )اول اکتوبر  1398سال 

فرزند بزرگ وطن و عاشق افغان و افغانستان می گذرد که در و شهادت  از قتل

م سردار محمد داوود خان و گروه های 1973سرطان  26کودتای ماه های  اولین

 جای او بهشت ظالمانه و نامردانه کشته شد. مردم افغانستان( لق و پرچم )قاتالنخ

 برین باد.

 وآرزو دارم همه دوستان و دوستداران افغان و افغانستان  ند سطربه کمک این چ

و قتل  دارند و در مورد شهادتخاطراتی  والدفرزندانی که از جنت مکان میون

معلومات دارند  ین امنیت و استخبارات وزارت داخلهتوسط  مأمور ایشان وحشیانۀ

 د.مضایقه نکنن نستارۀ درخشان وط جهت معرفی بیشتر این ننیچهمو  ساختن این قضیه برای روشنها از نوشته 

 ******** **** 
به اجازۀ شما می خواهم اسمای کتبی را که در مورد زندگی، شخصیت، تحصیالت، وظائف سترگ و آثار شاغلی 

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

محمد هاشم میوندوال یکی از بزرگترین شخصیت های کشور افغانستان عزیز است که همه عمر عزیزش را در راه 

ا ی استحکامخدمت صادقانه به افغانستان و وطنش سپری نموده و باالخره جانش را در راه وطنش، مخصوصاً در راه 

موکراسی در کشورش از دست داده است. چه افغان های جناح چپ یساختن دبه گفتۀ برادران ایرانی ما، نهادینه 

را به گردن کرده  شورویرو سیۀ یا اتحاد جماهیر شوروی که حلقۀ غالمی )کمونیست های خلق و پرچم( افراطی 

بودند و فکر الحاق افغانستان را به جمهوریت های استعمار شده و اسیر آن قدرت متجاوز در سر داشتند، وجود کسی 

  یت ارضی کشورش دفاع کند، نداشتند. را که برعکس آنها از شرف، وقار و حیثیت مردمش و از آزادی و تمام
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مخصوصاً که اعلیحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه ملت  سرطان و سرنگونی نظام سلطنت مشروطه 26چون کودتای 

یک و موکراتیموکرات افغانستان تالش داشت افغانستان را آهسته آهسته در مسیر یک کشور دارای نظام دیپرور و د

همکاری و کمک فرزندان مردم که )به جز نور احمد اعتمادی( هیچکدام دارای  مردم ساالری رهنمایی کند آنهم با

  دستار خانوادگی و سلطنتی نبود. 

 که همه آرزو داشتند معرفی بداریماین بزرگان و فرزندان اصیل و نجیب افغانستان را در این جا  نام هایخوب است 

 خود ها را در راه افغانستان قربانی کنند.

  (1)یوسف خانمحمد جناب داکتر 

  هاشم میوندوالمحمد جناب 

 جناب داکتر ظاهر خان 

  موسی شفیقمحمد جناب 

است باید از بحث خارج نشوم و اضافه محمد هاشم میوندوال چون موضوع بحث امروز ما شاد روان 

دانشمند، صاحب ترقی خواه، یک افغان ُسچه و صادق، با وجدان بیدار، وان میوندوال رکنم که شاد

 ست. قلم و عاشق افغانستان بوده ا

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

  تألیف: محمد نجیم آریامحمد هاشم میوندوال 

 تألیف: داکتر غالم مصطفی رسولییوندوال سرآغاز فاجعۀ افغانستان شهادت محمد هاشم م 

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

 (  این کتاب به نامThe Afghan desaster .در زبان انگلیسی نوشته شده ) تألیف: داکتر غالم مصطفی

 رسولی

    ستانیزیوریځ شاه زمان تألیف:  فاجعۀ هفت ثور یا ننگ تاریخ 

                                                           

« خلق و پرچم»جناب داکتر یوسف خان شناخت نزدیک داشتم و در راه نجات وطن از شر کمونیست های میهن فروش شاد روان با  -1
کار میکردم. به شخصیت، فداکاری و پاکی  بابای ملتهمنوایی با حرکت روم تحت رهنمایی و قیادت اعلیحضرت با و دائمی تماس  هب

 . و صداقت ایشان افتخار میکنم. روان شان شاد و یاد شان گرامی و جاویدان باد
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          تذکر:

هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که مطالب دیگری از این نویسندۀ را مطالعه کنند، میتوانند با اجرای "کلیکی" 
عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند. بر  

 

 محمد هاشم میوندوال شخصیت بزرگ افغانستان
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