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 شمحمد هاشم میوندوال و خلص زندگی ا

 فرزند صدیقو با فهم بلند سیاستمدار دانشمند برجسته و میوندوال 

  افغانستانعاشق وطنش  و

 که عده ای از معلومات های این نوشته را از آنجا گرفته ام با تشکر از ویکی پیدیا

میوندوال در یک خانوادۀ متدین افغان در والیت مـُقـُر از یک پدر دری زبان و مادر پشتو زبان اهل غزنی به دنیا 

[  تحصیالت عالی خویش را در کابل در 1آمده  بعد از تحصیالت ابتدایی در والیت غزنی ]پایتخت تمدن جهان اسالم 

     مردیفانشهمه ه به  حبیبیه لیسۀ دورۀ تحصیلش در  و ن ایام جوانیلیسۀ عالی حبیبیه به پایان رسانیده است. او در هما

 .می باشداز سویۀ تدریسی لیسه  که یک شاگرد کوشا و باالتر  نمود  ثابت استادانش به  خاصتا    و

میالدی[ در یک  1942هجری شمسی  ] 1321محمد هاشم میوندوال پس از فراغت از لیسۀ حبیبیه در کابل در سال 

و بعد از نشان دادن سویۀ عالی و دانش ادبی و اجتماعی و معلومات  از شعبات ریاست مستقل مطبوعات مقرر شد

  مقرر گردید.مدیر جریده انیس بلندش در اکثر موضوعات تاریخی به زودی به حیث 

در مرکز ریاست افغانستان المعارف  اداره دائرةمیالدی[ به حیث مدیر عمومی  1966هجری شمسی ] 1345در سال 

معاون  حیثه ب ی پادشاهپیشنهاد رئیس مستقل مطبوعات و فرمان بنا بر مستقل مطبوعات تقرر یافت. در همان سال 

  ریاست مستقل مطبوعات تقرر یافت. 

                                                           

در بارۀ شناخت شهر غزنی و اهمیت فرهنگی آن و یاد شدنش به حیث پایتخت تمدن اسالمی در جهان نوشتۀ جناب محمد ظاهر عزیز  -1 

نویسندۀ برازندۀ افغان را به کمک این لینک آتی: 

[http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zaher_aziz_ghazni_dar_khun_wa_aatash.pdf ]

 مطالعه فرمائید.
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حیث مشاور مطبوعاتی اعلیحضرت محمد ظاهر شاه ارتقا یافت و یکسال بعد مجددا  ه پس از کوتاه مدتی ب

یث حه حیث معین سیاسی در وزارت خارجه و بعدا  به ب سپسحیث رئیس مستقل مطبوعات مقرر شد. ه ب

حیث ه ب ن گردید؛ و بعد از مدتییپاکستان تعی کشورالعاده دولت افغانستان در  سفیر کبیر و نماینده فوق

العاده دولت  حیث سفیر کبیر و نماینده فوقه آنجا بالعاده افغانستان در لندن و از  سفیر کبیر و نماینده فوق

 العاده حیث سفیر و نماینده فوقه مریکا مقرر شد. پس از مدتی مجددا  باافغانستان در ایاالت متحده 

 گردید.  انتخابافغانستان در جمهوری اسالمی پاکستان 

 

 میوندوال سر منشی سازمان ملل و محمد هاشماوتانت ظاهر شاه با اعلیحضرت محمد   

 1344بر عهده داشت. و در سال  در زمان حکومت انتقالی داکتر محمد یوسف خان مقام وزارت مطبوعات را

به  13۴۴ میوندوال در هفتم عقرب محمد هاشم ، دکتر محمد یوسفبعد از استعفی میالدی[  19۶۵هجری شمسی ]

موظف به تشکیل افغانستان به حیث صدراعظم افغانستان انتخاب و  هاعلیحضرت محمد ظاهر شاه پادشا ۀ رادا

 کابینه گردید. 

 م[1967هـ ش ] 1346م[  الی 1965هـ ش ] 1344بعد از ادارۀ موفقانۀ صدارت افغانستان از 
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به ایجاد روزنامۀ  1967به خارج رفت. در سال  تداویداده و جهت  یاز عهده صدارت استعف م19۶7ماه اکتبر در 

در انتخابات دوره همچنین ]مساوات[ پرداخت که با مقاالت علمی و اجتماعی برای مردم درس دیموکراسی میداد و 

نوشتۀ جناب سید قاسم رشتیا در کتابش برای جلوگیری از به اثر سیزدهم شورای ملی خود را کاندید نمود ولی 

 صراحت می نویسد کهقول آقای نور احمد اعتمادی به دخولش در پارلمان دست های بازی کرده اند. مثال  از  

یز را گفته می توانم که یک چ ت دیگران چیزی گفته نمیتوانم؛ مگرد انتخابادر مور»اعتمادی به او گفت که 

هم باید در آن نقش منفی داشته عناصر چپی احزاب خلق و پرچم، ولی حتما   «.میوندوال به پارلمان بیاید نگذاشتم

 خواهند بود.

هنگام  م[ عقرب1965هـ ش ] 1344در ماه پوهنتون کابل تجمع محصلین واحدی را از بسیار آرزو دارم فوتوی 

نشان بدهم که برای نخستین بار در پوهنتون کابل  را صدراعظم افغانستانیاد محمد هاشم میوندوال  دیدار زنده

 در جمع دختران و پسران پوهنتون کابل  نشان میدهد: دیدار صدراعظمی را

 
 که این فوتوی مهم و تأریخی را در دسترم قرار داده اند.با تشکر از دوست عزیزم جناب داوود جان ملکیار 

 
 جایش بهشت برین بادشاد شهید میوندوال روحش 

****  ******** 
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