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قتل شهید میوندوال بوسیله کی جی بی در دوران شهید داود خان نشانه ای از
عملیات یک تیر و دو فاخته شوروی در ازبین بردن یک زعیم ملی و ایجاد یک
نفاق دیگر بین افغان ها و مساعد کردن زمینه برای از بردن زعیم ملی دیگر
دوران  70سال موجودیت رژیم دیکتاتوری کمونیستی شوروی به همان اندازه که وحشت و قتل و
کشتار و ظلم را پایه دوام خود در شوروی ساخته بود ،به همان اندازه قتل و کشتار و هر نوع وسیله دیگر برای اعمال
نفوذ شوروی کمونیستی در خارج از سرحدات شوروی بکار برده میشد .بدینوسیله کوشش میشد تا هم با نفوذ دنیای
غرب به رهبری امریکا در دنیا و خاصتا ً در ممالک جهان سوم مقابله شود و هم رهبری و دولت های مستقل و ملی و
بیطرف از بین برده شود و بجای آن نفوذ شوروی کمونیستی بر قرار بگردد .در مورد اینکه قتل شهید میوندوال در
دوران جمهوریت شهید داود خان در جریان یک دسیسه نقشه شده و عمل شده بوسیله کی جی بی صورت گرفته است
اختالف نظر کم وجود دارد و تحلیل و مقاالت زیاد نوشته شده است ،اما این سیاست یک تیر و دو فاخته کی جی بی که
هم میوندوال از بین برده شود و هم داود خان بدنام شود و زیاده تر به کمونیست ها محتاج شود زیاد مطالعه نشده است.
گرچه داود خان کوشید که از چنگال شوروی خود را نجات بدهد و با آنکه پشتیبانی منطقه ای و بالواسطه بین المللی
بدست آورد اما محدودیت تعداد عناصر ملی متشکل در طرفداری از داود خان کوشش وی را در  7ثور به شکست
مواجه کرد  .جنگ امروز طرفداران هردو زعیم شهید ملی افغانستان را میتوان یک نتیجه همان دسیسه کهنه شوروی
و کمونیست های داخلی تعبیر کرد.
شروع جدی فعالیت و دسیسه را میوان سال  1967میالادی دانست  .اگر سال  1967میالدی از نظر جنگ سرد و
رقابت شوروی کمونیستی با امریکا و جهان غرب مطالعه شود دیده میشود که یکی از حساس ترین سال های شکل
گرفتن جنگ سرد محسوب میشود .جنگ مشهور شرق میانه که بنام جنگ شش روزه  Six day Warیاد میشود که
یه شکست فاحش ممالک عربی در مقابل اسرائیل ختم شد.
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عساکر تسلیم شده عرب در جریان جنگ شش روزه در سال 1967
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یکی از مهمترین وقایع جنگ شش روزه نقش اتحاد شوروی بود که به صراحت اعالم کرده بود که مستقیما ً به دفاع از
ممالک عربی داخل جنگ خواهد شد اما در میدان عمل عرب ها را تنها گذاشت .امر یوسف در صفحه  9تحقیق خود
از زبان وزیر دفاع آن وقت شوروی مارشال گریچکو نقل کرده است که قبل از شروع جنگ به مقامات مصری گفته
بود" اگر امریکائی ها داخل جنگ شون د ما به طرفداری شما داخل جنگ می شویم ....من می خواهم که تاکید کنم که
اگر واقعه ای شد و شما به ما احتیاج داشته باشید ما فوراً به دفاع شما از راه بندر پورت سعید داخل جنگ خواهیم
شد 2 ".اما شوروی ها داخل جنگ نشدند و امروز بعد از از بین رفتن اتحاد شوروی و گذشت سال های زیاد اسناد
زیادی بدست آمده است که نشان میدهد شوروی ها در جنگ شش روزه قصداً نقشی بازی کردند که ممالک عربی
زیاده تر وابسته به آنها شوند " .یک تعداد محققین معتقد هستند که مسکو مسبب جنگ شش روزه بود تا بدینوسیله
وابستگی ممالک عرب را به کمک های شوروی افزایش بدهد و از طرف دیگر قوت های مترقی را زیاده تر متحد
3
ساخته و بدینوسیله موقعیت خود را در شرق میانه مستحکم بسازد" .
در چنین شرایط حساس جنگ سرد صدر اعظم افغانستان بیطرف محمد هاشم میوندوا ل در همین سال  1967برای
یک سفر رسمی به امریکا رفت و مورد استقبال گرم دولت امریکا قرار گرفت.

http://www.english.globalarabnetwork.com/2013060913167/Opinion/the-era-of-failed-arab-states.html
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http://web.unitn.it/files/download/9722/wpyossef.pdf
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http://www.wilsoncenter.org/publication/the-soviet-union-and-the-six-day-war-revelations-the-polisharchives
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مرحوم میوندوال در حال ایفای بیانیه خطاب به رئیس جمهور امریکا لیندن جانسن در دعوت چاشت که به احترام
4
صدراعظم افغانستان در قصر سفید در سال  1967میالدی برگزار شده بود
حتی آشپز قصر سفید لست نان چاشت را با در نظرداشت مهمانان قصر سفید تهیه کرده بود و نام غذای شیرین بعد از
صرف نان چاشت را جالل آباد گذاشته بود:

4

http://www.meridian.org/insmallthingsremembered/white-house-luncheon-for-prime-minister-mohammedmaiwandwal
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لست غذا های تهیه شده در قصر سفید برای صدر اعظم افغانستان در سال  . 1967دراین عکس لست نان چاشت
امضای یادگاری میوندوال و رئیس جمهور سابق امریکا لیندن جانسن موجود است.5
از راپور ها و اعالمیه ها ی رسمی نشر شده در مطبوعات نتیجه گیری میشود که این سفر میوندوال به امریکا از هر
دو جانب دولت های امریکا و افغانستان یک سفر موفق و امیدوار کننده محسوب شده بود.
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http://www.meridian.org/insmallthingsremembered/white-house-luncheon-for-prime-minister-mohammedmaiwandwal
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میوندوال در جریان گفتگو با لیندن جانسن صدراعظم امریکا در جریان سفر رسمی به امریکا در ماه مارچ سال
 1967میالدی  .گفتگو در دفتر معروف و رسمی روسای جمهور امریکا که به نام دفتر بیضوی Oval office
مشهور است صورت گرفته بود.6
از طرف دیگر بر اساس طرز العمل و موقف و تاریخچه عمل اتحاد شوروی کمونیستی که به وسیله مامورین رسمی و
استخبارات کی جی بی در امریکا و در افغانستان بر همه چیز نظارت داشت این استقبال گرم و سفر میوندوال را
طبیعتا ً خطر بزرگی برای منافع خود در افغانستان دانسته و از همان وقت میوندوال را درلست سیاه خود قرار داده
وعملیات برضد وی آغاز گردیده است .به طوری که هری روزتزکی  Harry Rositzkeدر یک مقاله در مورد
کی جی بی و شوروی نوشته است " مسکو توسط کی جی بی از سال ها به اینطرف بر ضد امریکا به یک پیمانه وسیع
نشریا تی را مخفیانه تمویل کرده است  ،آوازه ها انداخته است ،و اسناد ساختگی توزیع کرده است  7 ".و واضح است
که شوروی و کی جی بی و عمال آنها در افغانستان به پیمانه وسیعتر تبلیغات منفی و دیگر عملیات را بر ضد میوند
وال که از قبل شروع شده بود شدت بخشیدند.
شوروی ها و خاصتا ً کی جی بی عملیات استخباراتی را بر ضد دشمنان خود در خارج از اتحاد شوروی معموالً از دو
طریق پیش میبردند :
 .1استفاده و تمویل و تحریک اشخاص و تشکیالت و نشریات که به صورت مخفی و غیر مستقیم با شوروی و
کمونیست ها رابطه و خوشبینی داشته و مقاصد اتحاد شوروی را به پیش میبردند .این اشخاص و تشکیالت و
نشریات که بنام کمونیست شناخته نمیشدند یا به صورت غیر مستقیم با نوشتن مقاالت کتاب ها و تواریخ
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http://www.meridian.org/insmallthingsremembered/president-lyndon-b-johnson-and-prime-ministermaiwandwal-in-the-oval-office

http://www.nytimes.com/1981/07/21/opinion/kgb-disinformation.html
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وغیره فعالیت های سیاسی در مدح شوروی و خوب جلوه دادن اتحاد شوروی و کمونیزم فعالیت میکردند ،و
یا به صورت مستقیم بر اشخاص  ،تشکیالت و یا نشریات که اتحاد شوروی و یا کمونیست ها آنها را منحیث
دشمن خود حساب میکرد حمله کرده و در تخریب آنها به نفع شوروی و کمونیست ها عمل میکردند.
 .2عملیات سری توسط مامورین مخفی کی جی بی فرستاده شده از شوروی و مامورین تربیه شده و استخدام شده
داخلی در ممالکی که عملیات در آن صورت میگرفت .این عملیات مخفی شامل قتل های سیاسی ،اغتشاشات
 ،اختطاف ،دزدی ،جعل و ساخته کاری اسناد ،ثبت صدا وشنیدن مکالمات و فلمبرداری و عکاسی از
اشخاص و و اسناد ،جابجائی اسناد به قصد بدنام سازی اشخاص  ،وغیره بوده است.
میوندوال بالفاصله بعد از عودت از سفر موفقانه به امریکا مورد حمله غیرمستقیم اتحاد شوروی -کی جی بی و
اشخاص و تشکیالت تحریک و تمویل شده توسط مامورین شوروی قرار گرفت و مشهورترین و موثر ترین این حمله
بر میوندوال موضوع مقاله در نشریه دست چپی امریکائی بنام رامپارتس  Rampartsمیباشد .عبدالغفار فراهی در
کتاب " افغانستان د دیموکراسی او جمهوریت په کلونو کی  8" 1978-1963در صفحات  95-94-93موضوع
مشکل سیاسی ایجاد شده در اثر مقاله مجله رامپارتس برای شهید میوندوال را به صورت عینی  ،بیطرفانه و مفصل
تشریح کرده اند .عبدالغفار فراهی شخصا ً مقاله مجله رامپارتس را در کتابخانه پوهنتون جورج میسن در والیت
ویرجنیای امریکا از طریق مایکروفلم مطالعه کرده است و مینویسد که مقاله مجله رامپارتس در شماره ماه اپریل یعنی
یک ماه بعد از سفر میوندوال به امریکا در صفحات  23و  24این مجله نشر شده است .عبدالغفار فراهی تشریح
میکند که یک محصل شق زراعت افغان در امریکا بنام عبداللطیف هوتکی در مصاحبه با مجله رامپارتس گفته است
که در سال  1961وی از طرف رئیس اتحادیه محصلین افغان ضیا همایون نورزوی و یک ایجنت سی آی ای تشویق
شده بود که برای سی آی ای کار کند .عبدالغفار فراهی تشریح میکند که عبداللطیف هوتکی ادعا کرده بود که ضیا
همایون نورزوی که در آنوقت رئیس خزاین وزارت مالیه بود و یک تعداد زیاد مقامات کلیدی افغانستان که در امریکا
تحصیل کرده اند از طرف سی آی ای تربیه ویا تلقین شده اند که بعضی از این مقامات در سطح کابینه میباشند.
عبدالغفار فراهی به صراحت میگوید که نام میوندوال در مقاله رامپارتس نوشته نشده است اما مخالفین سیاسی
میوندوال " از گروپ قانون اساسی و گروپ های چپی مقاله رامپارتس را برضد میوندوال استفاده کردند 9 ".عبد
الحمید مبارز هم در کتاب خود " تحلیل واقعات سیاسی افغانستان  10"1996-1919بعد از تشریح موضوع مقاله مجله
رامپارتس در صفحه  282-283مینویسد" میتوان بیطرفانه تحلیل کرد که در این قضیه دست های خارجی دخیل بود
که وجود یک صدراعظم قوی و سیاستمدار را در راس حکومت افغانستان به نفع خود نمی دید“.
شوروی ها اول با نشر این مقاله در یک مجله چپی دسیسه را شروع کرده و بعدا با استفاده از عناصر که مسقیم و غیر
مستقیم با شوروی همنوا بودند این ادعا را چنان بزرگ کردند که میوندوال نتوانست از آن خودش را خالص کند.
یکی از طرفداران میوندوال یک نمونه فشار بر میوندوال را چنین تشریح میکند« اما وظایف فرهنگ در تنزیل یک
شخصیت پاک و استوار ملی بازهم پایان نیافت ،اینبار ارتباطات شرقی خود را به خدمت گرفت و خبرنگار نشریۀ
لینک ) (Linkرا که ارگان نشراتی یکی از گروه های کامیونست هند بود ،به کابل دعوت کرد و شخصا ً به او عین
راپور بی بی سی لندن را سپرد ،که آن نشریه باز نوشت که چنین افواهاتی در کابل وجود دارد ،که هیچ کدام قول
موثقی را ذکر نتوانستند و همه ،زیر عنوان افواهات کابل بر این آتش فر هنگ و شرکأ ،بر ضد میوندوال هیزم تر و
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ناسوز انداختند که به جائی نرسید و امروز همه ملت افغانستان ،همۀ این افراد دو چهره چپ و راست و شرق غرب را
11
شناخته اند».
درستی تشریح فوق را میتوان از طریق مطالعه اسناد و خاطرات زند اشخاص موجود در آنزمان تحقیق کرد اما
طرزالعمل آن یک نمونه کتابی فشار و تحریک سیاسی میباشد که شوروی در جریان جنگ سرد در تمام دنیا بکار
میبرد .به این معنی که از منابع مستقیم و غیر مستقم در چند گوشه دنیا در یک دسیسه پالن شده استفاده میشد.
تاریخ واقعات بعد ازاستعفای میوندوال و کودتای  26سرطان داود خان و کو شش داود خان قبل و بعد از کودتا در
بدست آوردن پشتیبانی دنیای غرب روز به روز با گذشت زمان روشنتر میگردد  ،اما در مورد روشن شدن حقایق
دسیسه یک تیر و دو فاخته شوروی ها در ازبین بردن این دو زعیم ملی تحقیق بیشتر ضرورت است.
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http://www.kabulnath.de/Salae_Hashtoum/Shoumare_171/wali%20aaria-2.html

د پاڼو شمیره :له  7تر7
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

