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 4تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 ۱۹/۰۷/۲۰۲۰        ز شمسیداکتر عز

 د خان و میوندوال دو ستاره تابناک سیاست افغانستان ؤدا
 

ازمدتی است که وکالی مدافع خود ساخته برای شهید محمد داود خان وشهید محمد هاشم میوندوال داوطلبانه  بعید از  
. این مدافعین خود ساخته بنا به ذوق وسلیقه جلب کرده اندواذهان جامعه را بخود  به دفاع برخاسته اندو منطق فراست 

یعنی ازجانب طرفین هم کوبیده همچنان. نیز در جهت  مخالف  خود یکی را فرشته می سازند و دیگری را شیطان و
 ؟؟میشوند وهم تمجید!؟

که آن دو بزرگ مرد تاریخ افغانستان منحصر به اشخاص دوست! یا دشمن   توجه نمی کنند  مهربانتراز مادرمدافعین  
غیر عمدی  دوستی ابراز ایون با چنین .  این خانم ها و آقپرداخته اند غیر مستقیم  آنها،از وتخریب  که در دفاع نیستند 

. در حالیکه هردوی این  قرار داده اند  درجدال تحقیر وتوهین ناخودآگاهو  کمرنگ ساختهشخصیت های ملی کشور را 
وسیاسی کشور در سطح نیستند که محتاج به دفاع چنین اشخاص   بزرگان سیاسی محبوب کشور از جملۀ مفاخر ملی

  باشند.
 کا جی بیجاسوسان افغانی    رامحمد هاشم میوندوال  بزرگ مرد،    شادروان  با این مقدمه می پردازم به نکات که چگونه

 .محمد داود خان قراربگیردیعنی  سردار  کشور    تا این چهره ملی را نگذارند که در کنار بزرگمرد دیگربودند  مؤظف شده  
آدرس اش اشکار است که چند ضایعه بزرگ ملی  تقصیراین  و افغانستان را از بحران  نجات داده شکوفان سازند. 

همسایه در تبانی دستگاه های جاسوسی شان مشترکاً آن بزرگ مرد ملی را به شهادت رساندند واز جانب دیگر خواستند 
ند. دشمنان با یک سازشد بدین وسیله بدنام با)عاشق وطن( سردار محمد داود خان شخصیت ملی دیگر کشور را که  

بدون تحقیق و  این دسیسه را نخوانده اند    آنهاتیر دو نشان را هدف قرار دادند که تا کنون هواخواهان  مدافع کوتاه نظر
 ضربه میزنند.ندانسته را کشور هردو شخصیت  ملی  شخصی ایشانوتتبع بنابه سلیقه های 

  

 .که چگونه تاریخ تکرار می شودکنم  برای روشن شدن موضوع چند حادثه  تاریخی  مشابه را در ذیل حکایت می
 مراجلبخاطر موجودیت  . تندگرف در دستبا توطعه را حکومت زمام چند سال خدمتگاران در دوران هارون الرشید 

در داخل  دربارکار میکرد.  این هارون رشید  زنزبیده خانم  که از فارس بود ومنحیث کنیز درخدمت زنی)مرجیله ( 
د وباردارش  از اود ونرغبت هارون الرشید را بخود جلب کهای فارس توانست    یهودیگماشته شدۀ  ،مسلماندر ظاهر    خانم  

 . دوربه دنیا آفرزند هارون الرشید  را مامون و
مجوسی را که در یهودی وی چاپلوس ارسهاپتعدادی از بر اساس توطئه ازقبل طرح ریزی شده،  ارسی پ مراجلخانم 

با نمک حرامی مدت طوالنی پیام  خدمتگاراناین  داد.  و اعتبار معرفی بدربار ظاهر خود را مسلمان نشان میدادند، 
رشید احوال خیریت و اقناع مردم وجامعه را جعل النمی رساندند و برای هارون    مستقیم  رشید  الرا به هارون    ی حقیقیها

را در  هارون الرشید با سؤ استفاده ازاعتماد هارون الرشید، حکومت کردند و میکردند. این جعل کاران مدت چند سال 
   تلقی می شود. نامردی  زمان  هرنمکدان شکستند. چیزیکه دریعنی نمک خوردند و انظار جامعه بی اعتبار ساختند. 

 ماند.اصلی به نفع جامعه  بازاخیر از رشادت   سالهایازینرو هارون الرشید در
  

اداره سنجش محاسبات امور مالی و تعیین دارایی محکومین تشکیل شد که سررشته   ،یا در دوران امیر عبدالرحمن خان
هارون الرشید در   روی دو این شخص مثل خدمتگاران  .بود وماندان پولیس«ق» دار آن میرزا محمد حسین خان کوتوال

  ، انجام میداد علیه نجبامزورانه برابر امیر عبدارحمن خان خم وچم بسیار فریبنده داشت ولی هرچه که دلش می خواست 
اعتبار  با سؤ استفاده از   محمد حسین خان .  از خود مطمئن ساخته بودامیر را  ویقدرت اجرایی و استخباراتی زیرا 

را ضبط  آنها  به قتل رساند  مال و جایداد نددشمنی شخصی  داشتبا ایشان که را کسانی  کاریفریبدو رویی وامیر با 
برای محمد حسین خان  کنند.افشاء این سفاک را ونمی توانستند ترس داشتند  او . زیر دستان آگاه ازجنایاتکرد

دشمن امیر  را با اسناد جعلی نجیب گان مظلوم ه شدوکشت ، را شخصا ً می رساند امیرعبدالرحمن خان راپور های غلط
ــ  کوتوالحسین خان محمد ها و کشتار های  بیرحمانه ای گری این سؤ استفادۀ  . قلمداد میکردافغانستان دشمن و   ـــــ
در حالیکه  د.کنبدنام  وتاریخ در انظار مردم را  با عث شد تا امیر عبدالرحمن خان خلیلی شاعر( خلیل هللا )پدر استاد  

طوایف  امرای  ملک الطوایفی پایان داده بود.  امرای  امیرعبدالرحمن خان بنیانگذار دولت یکدست در افغانستان بود. و به  
 قوماندان ساالرهای جهادی کنونی . مانندهملک ها  سرطان بود که کشور را از رشد وترقی بازمانده بود. 
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 4تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

به شما خیانت کند و از اعتماد بزرگ در برابر دوستی وشفقت شما نمک پروردۀ شما  خدمتگارحاال شما دقت کنید که 
  سؤ استفاده گر بی آزرم   شما سؤ استفاده نماید پس کی را باید مقصر شناخت؟ آنکه  مورد سؤ استفاده قرار گرفته است یا  

 ؟راونمک نشناس 
 

بعد از خدا   ،پایان داددر برابر اجتماع(   تفاوتبی )نظام  به نظام شاهی با یک آرمان بزرگ زمانیکه محمد داود خان 
. محمد داود خان  را به سینه می زدنداعتالء وترقی وپیشرفت جامعه سنگ تکیه کرد که رشید تحصیل یافته به جوانان 

بود چون خود انسان باشرف و وطندوست وراستکار بود باور نمی ملی  وعاشق وطن یک انسان  بال تشبه خدا نبود او
به سواد ومقام رسیده   کشوروفقیرکرد که این انسانهای بظاهر افغان فرزندان همین خاک که از پول یتیم وبیوه زن وکمپیر  

مقامات  شتواز منظر وطندوستانه که دا نمی گنجیدچنین چیزی آلوده در تصوراش  .وطن بزنند به خیانت  دستاند 
در خدمت بیگانگان را گویا به روشنفکران وطنساز سپرد. اما نمیدانست که این چهره های مزور، دشمن وطن کلیدی 

 .  قرارداشتند
 : ُدر افشانی داردتحت تأثیر آن فضاء چگونه خود دقت کنید که محمد طاهر اسلمیار  جناب به نوشته

 

سرطان متشنج گردیده بود. یک نوع بی اطمینانی درسراسرمملکت وجود داشت.    26اوضاع افغانستان پس ازکودتای  "
مردمان بیشماری درین فکر بودند که سردارمحمد داوؤدخان که براساس یک عقده کودتا کرده است، آلۀ دست شوروی 

چندین وزارت فکر را تایید میکردند. بطور مثال و احزاب خلق و پرچم است. بعضی رویدادهای که بوقوع پیوست، آن 
در دست آنها بود. ازهمه مهمتر وزارت داخله که اعمال ناروای بیشتر از آن منبع سرزد. گرفتاری مرحوم محمد هاشم 

 " .کرد میوندوال وشهادت او در زیر شکنجه بیشتر فکر آلۀ دست بودن سردار را تایید
مثل این برداشت در جامعه کامال ً عمدی پخش شده بود  زیرا  قرائین زیادی  نشان میدهند که داود خان ازین ماجرا 

کار از کار گذشته بود. همچنان محمد داود خان اگر بر   متأسفانهبیخبر مانده بود وقتی از جریان باخبر شد  هارون ارشید  
پس چرا ظاهرشاه با چندین بکس مملو از اجناس قیمتی بمیل خود  باشد ده تشریح ناشده[ کودتا کرآنهم اساس یک عقده ] 

و قطرۀ خونی هم ریخته نشد.  برای پرده پوشی اوضاع سفر شاه به خارج  تالش فروان صورت کشور را ترک کرد؟ 
 حقیقت پنهان نمی ماند.  آشکار است که ، مگراستگرفته 

روزبعد بازهم از طریق رادیو پخش شد که، محمد هاشم میوندوال در زندان با یازده "  جناب اسلمیار اضافه میکند که:
 نکتایی اش خود را حلق آویز و انتحار کرده است .

شد که عاقبت بخیر.   ولی این ادعای دولت جمهوری را هیچکسی قبول نکرد. برخالف ادعای باال، در همه جا گفته می 
که مرحوم میوندوال دست بخود کشی زده باشد. بزودی مردم خبر شدند که هیچ فرد دارای عقل سلیم قبولدار نشد 

میوندوال در وقت گرفتاری نکتایی با خود نداشت. از طرف دیگر چطور مکن است که نکتایی وزن یک انسان را 
 " برداشته بتواند.

جعل   . در آنزمان دارد دستدر او را نیزسخن جناب محمدطاهر اسلمیار به جاست ولی برداشت شایع شده در جامعه 
سؤ خود بود  موهوم ماندهچیزیکه برعکس اما . نشان دهند،  شدهآله دست را که سردار داود خان  بودپخش شده عمدی 

خیانت  اعتماد شریفانه شخص ملی محمد داود خان  در برابربا فریب وخدعه  بودند که  شناسه استفاده گران نمک ن
.  درحق جامعه وکشور روا داشتندسؤ استفاده ناروا  طوری آله دست  شدند که  نمودند وبکمک دستگاهای جاسوی ذیدخل 

و خانوادۀ نجیب حیات داشتند. شهادت او    اکنون  فامیل گرامی اشداود خان آله دست قرار می گرفت با  محمد  اگر سردار  
انجام  مخفیانه بی عفت ان  ولی همه جنایات را دزد . ثابت می کند که هرگز آله دست نشده بودبرحق بودن اورا او دلیل 

  .میداند
همچنان روزیکه بی بی سی اعالن کرد که یک کودتا علیه داود خان در شرف وقوع است جنایت پیشگان وابسته به  

فعال شد و دست بکار شدند با تبلیغات فریبندۀ  شان  که نقاط کلیدی رسانه ها را در دست داشتند آنتن های   کاجی بی
ذیب کردند و رئیس جمهور کشور را با عناوین مثل زعیم بزرگ ، تیتو افغانستان ، سوکارنو ک ومحیالنۀ خبر کودتا را ت

فعال بود این نوشته  انهت این نوشته ها شخص بنام رحیم رفعت مزوروجمال عبدالناصر افغانستان خطاب کردند. در پش
ها با کلمات فریبنده هم رئیس جمهور کشور را وهم مردم را طوری اطمینان داد که چنین کودتای ناممکن است اتفاق 

واقعا ً اتفاق افتاد،  را دوای مسکن آرامش خوراندند. بدبختانه خبر درست بود و کودتا  همهافتد. با چنین  تکذیب محیالنه 
اکنون   تا  بدبختانه    که    ،بی شمار شدسبب فجایع  وجامعه را گماشتگان شوروی گروگان گرفتند که نتایج آن گروگانگیری  

 فاجعه سازاست. 
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 : یدنمائتوجه نظر جناب میرویس میوندوال به 
سرطان به وطن  26بود؛ اما بعد از کودتا میوندوال در زمان کودتای سردار محمد داود خان در بغداد مرکز عراق "  

 میدانست که با شخص ملی مثل داود خان بهتر میتواند برای وطن مصدر خدمت شود [ جناب میوندوال] زیرا  برگشته
حکومت   [  (بودکجی بی    مشاورین روسی  بدست  در خفاء  وزارت داخله که  )]  ولی با رسیدن به کشور زیر تعقیبات جدی  

.ش به اتهام کودتا گرفتار ـه 1352میزان سال  2بعد از ظهر روز پنجشنبه  2گرفت که سرانجام ساعت آن وقت قرار 
 گردید.

های گارد ارگ به منزل میوندوال آمد و گفت: “میوندوال را رییس دولت  در آن روز نبی عظیمی یک از ضابط
ساعتی بخوابد، صرف نظر کرد و لباس پوشید خواست خواسته است. میوندوال که لباس خواب به تن داشت و می 

 تا نزد رییس دولت برود. عظیمی اورا به ارگ باخود برد ولی به داوود خان نه بلکه تسلیم آدم کشان قرن ساخت.”
میوندوال مریض بود و تازه بعد از معالجه به وطن برگشته بود. هشت شبانه روز او را گرسنه نگهداشته و  

د که  گرفتاری اورا برای جامعه و رئیس  نبخاطریکه سند جعل شده آنها را امضا ک]های گوناگون دادند شکنجه
کرد، دست و د چشمانش را به مشکل باز میتا اینکه در روزهای اخیر از اثر شکنجه زیا  [  هورموجه نشان بدهندمج

که در شکمش زد به کوما رفت و بعد از آن چشمانش   "  صمد ازهر"پاهایش از حرکت باز مانده بود و با آخرین لگد  
 [سند جعلی هم بی امضا باقی ماند] را باز نکرد.

سلول زندان از پای چپرکت با نکتایی شرمانه اعالم داشتند که میوندوال خود را در شام روز نهم میزان بسیار بی
 حلقه آویز نموده و انتحار کرده است. 

یی فرستاد بود که در آن یک جوره   اما این درحالی بود که میوندوال در نخستین روزهای گرفتاریش به خانمش نامه 
 لباس و یک عدد چپرکت را خواسته بود.

ن چپرکتی در منزل نداشتند، گفت سعی میکنم تهیه نمایم، خانم میوندوال یک جوره لباس به سرمامور داد ولی چنی
ولی این چپرکت تا اخیر تهیه نشد. پس آن چپرکت خیالی از کجا شد، که میوندوال به واسطه آن خود را به دار 

 "آویخت؟
خبر  نکه آشام روز نهم میزان قبل از " : نویسد کهمحمد نجیم آریا در کتاب خویش شهید محمد هاشم میوندوال می

مرگ میوندوال از امواج رادیو شنیده شود، یک افسر پولیس به منزل میوندوال آمد و به خانمش گفت: شما را به  
والیت کابل خواسته اند.زمانیکه خانم میوندوال همرای خویشاوندانش از سوی پولیس به والیت کابل برده شد. به  

ویز کرده و اگر خواسته باشید میتوانید شوهرتان را بیبیند. او گفتند که میوندوال ساعت چهار بامداد خود را حلقه آ
، میوندوال از خود کشی هگوید که او خودکشی کردخانمش به آنها گفت: ای خاینان شما اورا کشته اید! و حاال می

   نفرت داشت.
ازه موتر را باز بعد از آن خانم میوندوال را به بیرون ساختمان به یک موتر سیاهی بردند. سرمامور پولیس درو

کرده و با چراغی که در دست داشت داخل موتر را روشن کرد. خانم میوندوال دست شوهر خویش را در دست گرفت 
 و دید که جسدش گرم و انگشتانش در دست او باز شد.

شانزده خانم میوندوال به پولیس گفت: شما گفتید که میوندوال ساعت چهار بامداد خود را دار زده اما تاکنون که 
رد. آیا جسد میت تا شانزده ساعت بعد از مرگش گرم میماند؟ چرا نه میگوید که حاال اورا کشته ذساعت از آن میگ

را پایین کش کرده و زخم های متعدد را  [اورا  ۀ ]اید. خانم میوندوال دستش را دراز کرد و زیر پیراهنی پاره پار
 ی وطن، فرزند راستین کشور را شهید کردند.روی سینه و ناحیه گردنش دید و فهمید که دشمنان قسم خورده

را از روی جنایت که آنان کردند   [راز]چون فهمیدند که خانم خیلی هوشیار و کنجکاو است و بزودی پرده    ها  پولیس
اغ را خاموش کرد و خانم میوندوال را یک طرف کرده، دروازه موتر را بستند و جسد  خواهد برداشت، بنا” چر

میوندوال را به جای نامعلومی بردند و پنهان کردند تا متجسسی تالش نکند که آثارشکنجه و زخم او را دیده و  
  "آگاهی حاصل نماید. کشتن او ازطرز

متاثر با شنیدن خبر شدیدا ًکار گذشته بود، داود خان    کار از  ،یدمحمد داود خان خبر رس  رئیس جمهور  وقتی بهمتأسفانه   
  دون ب  یکه    اما...... ]  اما کند  کار  ن  طبرای وفکر فرورفت وگفت این شخص وطندوست آمده بود تا بامن یکجا  شد وبه  

د خان احساس کرد که  اؤ.[ د ماند ابدی باقی سردار محمد داؤد خان  عاشق وطن ۀ پاکدرسینهمچون یک راز  شرح 
حصر  را فضا از جانب دیگر ، را در نظام ایجاد کرده استکه وجالی شببوسیلۀ افغان های فروخته شده  کی جی بی

طوفان برخاسته  . سردار داود خان می توانست از معرکه فرارکند اما تا آخرین رمق حیات تالش کرد تا جلو  یافتشده  
از   عزیزان یکجامتأسفانه درین راه  نقد جانش را با  . نجات دهد از بحران کشور را  وبگیرد  کشوراشبخاطر  را
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

هرگز نخواهی دید    ترجیح داد. شرمانهدست داد ولی با بکسهای مملو از ثروت فرار نکرد وعمق بال را بر فرار بی 
 . مردی از نامردها  ونامردی از مردها 

  

دستگاهای جاسوسی  قدرتمند اخیر افغانستان بدبختانه دست دهه  چهاردر تمام حوادث توجه کن  خوانندۀ گرامی 
  کمتر به آن توجه اما  است  دخیل  ،  استعمار رنگارنگ که افغانستان را بخاطر سرشار بودن مواد خام اش احاطه کرده  

می  در تمام قضایا بخاطر منافع اش دخیل    محیلدست امریکای    دیروز  .  اکنون بجای اتحاد شوروی درگیمی  صورت  
بخاطر غارت را  (در یک اقلیممفتضح ) ای  سلطانهدولت دو و  داعش ، پاکستان، طالبان، ایران بوسیلۀ  که باشد

شوروی  بعداز سقوط کجایبا ناتو  کاهمین امریآیا . دوام میدهد ه هابه بهانت اقوام، دهم زدن وحوبرارزشهای ملی 
جنایات قوماندان  دموکراسی برای  ؟کردندناشغال  افغانستان رامواد مخدرضد  برضد ترور ووزیر نام دموکراسی ! 

 نابودی کشورتقویه نشد؟ برایساالر ها و تروریزم ومواد مخدر 
 

در  را ازبین می برد. چون وپاکستان  خود ساخته  ای ایران   رژیمدولت امریکا  که بیهوده است اگر فکر شود انتظار
سالها   هم ایران وهم پاکستان منحیث ژاندارم غرب    دنغرب قرار دار سیاسی  حوزۀ  در  هردو    و   داردمنافع  کشور    هردو

آخوندی را  بخاطر تقویه اسالم سیاسی انگلیسی دولت وقتی گروهای چپ در ایران رشد کرد   فعال بودنددر منطقه 
به نفع اسلحه فروشان  که برای تداوم جنگ در منطقه  یحد. تا  وایران را دوباره به نفع خود فعال ساخت  برسر کار آورد

   . می کند؟؟؟؟؟مسلمان کشی است ور تالش د
سنگری غربی ها شده در برابر اکنون . گرفته استقرار شرقی سیاسی شده تقسیم  در حوزۀ  بدبختانهاما کشور ما 

   . یشرقبزرگ قدرت های 
وبجایش  ندازبین بردخود انگلیس ها را  یسقوی انگلیس ۀدور تکرار می شود همسان توجه کنید که تاریخ چگونه 

   ،خودش طالبان سقوط دادن بعد از نیز و امریکا  نصب کردندرا گماشته  نادرخان ، شوم پیاده کردن اهداف  غرض
در شناخت آنها دقت باید    ست.ادر منطقه    سیاست امریکااین نکات کلیدی  .  ندبرسر قدرت آوردمثل نادرخان  کرزی را  

 روشن ساخت.را   کرد واذهان جامعه الزم 
ثروت ملیاردی  ،میکند ویران، مجدداعمارتوجه کنید امریکا  صدام را می کشد و عراق را زیر نام دموکراسی و 

وثروت منطقه  دساز برابر میعراق را غارت می نماید ، قزافی را می کشد ولیبی یمن را با سوریه به تل از خاک 
 کشدر منطقه پیش های بعدی نا آرامی، فاجعۀ  بیت المقدس را منحیث پایتخت اسرائیل برای ایجاد را غارت میکند

دوام جنگ در افغانستان  تدارک می بیند، وهستی افغانستان را در   د، برسمیت شناختن خط دیورند را بخاطرنمی ک
. جنگ های زرگری پاکستان وایران با امریکا نوع عوام فریبی است  دساز گرفتار می پاکستان وایران جنایاتدست 

 . سرپوش بگذاردمی خواهد که امریکا جنایات اش را بدینوسیله 
  

درچنین اوضاع عوامفریبانه بخاطر نجات وطن در شناخت نظریات و عملکردها    !گرامی عاشق وطنازجمند وهموطن  
را از هفتخوان احزاب وسازمانها واشخاص اجیر شده  ما  د  تا سرزمین مقدس مادری خود  ا، باید دقت الزم را بخرچ د 

از جنایات امریکا وشرکایش را  توجه جامعه  در جنگ های لفظی  اشخاص بزرگ وطن  به سالمتی بگذرانیم. با کوبیدن  
  ا ب، اده شودسوق د مستقیم جنایات دشمنیکه توجه جامعه به بجای به نفع وطن نیستین جنگها ا مسازیمی منحرف 

به دفاع . افغانستان دیستنن مندع شما نیازبه دفاوطن  د شدۀشهیبزرگان   . منحرف می سازیمآنرا بزرگان وطن تحقیر 
جامعه مبرم  نیاز    ،معطوف کردندر قضایا  را  دقت الزم    و  رسیدنبیک وحدت بزرگ حقیقی  .  برحق شما نیازمند است

بلکه با  ،بزرگان قلم بتوانند مسایل را احساسی نیو  را دوباره بدست آوریم خودبه امید روزیکه خود ارادیت . است
 ختم .منطق وبرهان ارزیابی کنند
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