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" !؟تعریف و امتیازات " قهرمان ملی  

یک صحبت  در ولی مسعود یکهفته بعد ازآنکه نامگذاری میدان هوایی کابل بنام حامدکرزی اعالن شد، آقای احمد
، نه لقب شاه مسعود جانب لویه جرگه برای احمد ملی" ازاز اعطای لقب "قهرمان  تلویزیونی گله گذاری کرد که بعد

رئیس مسعود،  آقای ولی احمد است.ه آن لقب داده شدنه کدام امتیازی برای  کدام قانون تعریف شده و در مذکور
دولت  های افغانستان چاپ شود و بانکنوت برادرش در تا "تصویر قبر ثروتمند )بنیاد مسعود( تقاضا کرد مقتدر و

لقب  تر هرچه زود تا کرد حکومت افغانستان تقاضا زاقانون تسجیل کند..." موصوف  امتیازات برادرش را در
کنون به تا  تاریخ اعطای آن از راامتیازات گذشته  و هم امتیازات آنرا تعیین کند رسمآ تعریف و "قهرمان ملی" را

 مسعود بپردازد. بنیاد
گفته  ولی مسعود افغان میرمن بلقیس روشن بعد از شنیدن بیانات آقای احمد راضافه شده بود که سناتو همان خبر در

تمام کشته شدگان دیگر در جریان ه حیث قهرمان ملی، خیانت به ب شاه مسعود "ارج گذاشتن تنها به احمد است که:
گروه های که  میرسد نظره "ب :کهند تبصره کرده بود خبر نهما طن دیگری دروجنگهای افغانستان است..." و هم

 که طی چند های گذشته خویش میباشند کرد صدد مشروعیت بخشیدن بکار طرح این نوع تقاضاها، در سیاسی با
 جانب دیگر ران جهادی نامگذاری کرده اند. ازرهب هب های مختلف رارمیدانهای شه جاده های عمومی و سال گذشته

گان کشته شد مراسم سالگرد گرامیداشت یا برای تجلیل و و کرده اند برای رهبران کشته شدۀ شان "بنیادها" ایجاد
    د..." متوقف  ساخته شو وسایل دولتی استفاده میکنند. این نوع فجایع باید بودجه و از ،خود
ملت افغان عرض ه ب (مسعود و)بنیاد نظار جانب شورای ازعوض آنکه  ولی مسعود آقای احمد این قلم، بنظر

، دولت، سال گذشته 12مدت  در، شاه مسعود احمد ای لقب قهرمانی بهطاع از که بعد دامتنان میکر وشکران 
بوده  نظار اختیار شورای تحت صالحیت و پولیس افغانستان همه در حکومت مرکزی، والیات، سفارات، اردو و

رای نظار اکنون هم شوحتی همین  و ،بودجه ملت فقیر پرداخت میشده است همه مصارف سالگردها هم از واست، 
عوض ه اما ب -برنده بسازد را خود ،خود تقدر باخته بود، بزوری أبه تناسب یک ملیون ر که انتخاباتی را توانست

 !راهم کرده است امتیازات چند سالهحکومت فعلی تقاضای تادیۀ  زا ولی مسعود قای احمدآملت افغان،  شکران از
لقب "قهرمان ملی"  باید که بود خواهد  موافق کامالا  ولی مسعود احمداین تقاضای آقای  ، ملت افغان بااین قلم نظره ب

ب قیک تبعۀ افغان این له هرچه زودتر توسط قانون تعریف شود، یعنی تحت چه نوع شرایط و کدام نوع خدمات ب
تدوین شاید بزودی اعطای القاب دولتی( ) برای مسعود ولی آقای احمد تقاضای اثر درکه  قانونی -گردد ءاعطا

ه باشد، نیز تعریف کرد جنرال(را )دگرجنرال(و )مارشال(،)ستر ابقال باید )قهرمان ملی(، بلکه لقب اگردد، نه تنه
برابر اردوی  چهار تحت رهبری شورای نظار در سال گذشته 12در که افغانستانه شد میدیای افغان نشر در زیرا

 !ندارند حتی سواد هائیکه تحصیل و جنرال پاکستان "جنرال" تولید کرده است،
 )قهرمان ملی( حیثه ب افغان را نفر سهسال گذشته فقط  051مدت  رخین افغان درؤافغانستان، م تاریخ معاصر در

 و سردارمحمدایوب خان فاتح میوندسس افغانستان نوین، ؤم، ی درانیاحمدشاه بابا امپراطور توصیف کرده اند:
 اکنون. ملت افغان معلوم استه ب آنهاکدام  هرکه خدمات  محصل استقالل افغانستان خانهللا اعلحضرت غازی امان ا

برابر چه نوع خدمات لقب )قهرمان  بکدام اشخاص و در دنیا که درو ببینیم نیم ک مرور معیارهای جهانی را باید
 اروپا بیشتر در این عنعنه در رسد، و نمی نظره )قهرمان ملی(ب ممالک اسالمی عنعنۀ . درشده است ءملی( اعطا

 تقدیم میکنیم: ذیالا  امریکا را کشور و آن دو ی ازیاست که مثالها انگلستان تعقیب میشده کشورهای فرانسه و
 Jeanne   –میالدی، زنی بنام )جین داخک  15قرن  ساله( در مسیر )جنگهای صد فرانسه در اول در بار

d"Arcانگلیسی  که درJoan of Arc  تا  کردوسایل مختلف کمک ه ب میشود(چارلز هفتم زعیم فرانسه راتلفظ
 اما ژاندارک خودش بدست سپاه انگلیس اسیر -یک کشور مستقل بسازد برتاینه نجات بدهد و استعمار از را فرانسه
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حیث ه یک تودۀ آتش سوختانده شد. چارلزهفتم ب انگلستان در سالگی در 11سن ه ب 1201می  01تاریخ ه ب و گردید
 کرد.ء اعطا ( رالقب )قهرمان ملی )ژاندراک( برای پادشاه فرانسه

بین  با شعار )مساوات( ایدیال انقالب کبیر فرانسه را 1911سنه  در (Napoleon Bonaparteناپلیون بوناپارت )
آن در  از بعدانقالب اجتماعی  و کرد تمام اروپا مسلط بود، ایجاد از طبقاتی دریزمانیکه امت ، درهمه طبقات مردم
بین  از خانوادگی را امتیاز اصالت و و همه طبقات مردم تشکیل کرد از ناپلیون سپاه فرانسه را –فرانسه نضج یافت

آن همه کشورهای اروپایی قیادت فرانسه را  نتیجۀ که در گرفت مجهز نظامی کار درن واستراتیژی م   از او -برد
تمدن معاصر فرانسه  گذار حیث بنیانه ناپلیون ب -سیس کندأت اروپا توانست امپراطوری بزرگی در او پذیرفتند و
 .ه استشناخته شد

خارج کشور، فرانسه  داخل و نتیجۀ چند سال جنگهای پارتیزانی از در(Charles de Gaulleدوگول) جنرال چارلز
 انتخاب بحیث رئیس جمهور فرانسه ،تسلیمی آلمان از بعد و تسلط آلمان نازی نجات داد جنگ عمومی دوم از در را

 داشت. خدمت کشورش قرار در عمر خیرشد و تا ا
مسابقات  در 1111در سال فرانسه( - شهر )مارسیل در انان متولد(از مسلمZinedin Zidaneالدین زیدان ) زین

 کرد.ء اعطا لی( رادولت فرانسه برایش لقب )قهرمان م مقام قهرمانی فوتبال رساند وه  ب ال فرانسه رابجهانی فوت
   میکنیم.ء اکتفا مثال مین چهاره به ولی ما، است مان های ملی زیاددر فرانسه قهر

 
 ساحۀ نظامی مفتخر در میالدی بیشر 4111تا  1951ملی از سال  انیفاتی انگلیس قهرمانشرت کشور پادشاهی و در

در  شان ملی انگلیس معرفی میشود که اکثر رمانهفت قهدرینجا نام   -میکند تجاوز شان از صد که تعدادگردیده 
های  اساس معیاره ب جانبازی و تبارز شجاعت، رشادت، فداکاری در نتیجۀ هوایی(و ی جنگ )زمینی وها میدان

صفحه  فر چندن 9یک ازین  مقابل نام هر در -اندکرده  دریافت را )قهرمان ملی( لقبها،  انگلیس سختگیر
جان خودرا برای نجات نشان داده و  تهور میدان جنگ شجاعت و در چطوریک  شده که هر توضیحات نشر

آن توضیحات منصرف  از ما – داده است نفع انگلیس تغییره جنگ را ب یا میدان جنگ قربان ساخته نش درهمکارا
نتست ها که دربین آنها کاشفین، فاتحین وسای فررامعرفی میکنیمهفت نطویل فقط نام  یک فهرست بسیار از میشویم و

 :شامل است
    Francis Drake – Sir Walter Raleigh – sir Philip Sidney – Lord Clive – General Wolfe – Lord 

Raglan – Sir henry Havelock . 

 
آرت، حقوق عامه،  حقوق بشر،قبیل  ساحه های مختلف از در است و قهرمان ملی خیلی زیاد تعداد امریکا در

 غیره تقسیم شده است. ما نام و لیدرشپ ، سیاست وکشفیات ساینتفیک، فتوحاتبحری(،  -هوایی – ) زمینی نظامی
 آنها را درینجا معرفی میکنیم: یکتعداد

Thomas Jefferson – Abraham Lincoln  - Harriet Tubman – Martin Luther King, Jr. –Harold Bauer – 
Steve Bennett – Edward A. Carter – Benjamin Davis – John Paul Jones  Audit Murphy -  George 

Patton – John Pershing…. 

 
قیام  جیفرسن( )تامس اندازیم:شان روشنی می  بارۀ کارنامه های سه نفر درامریکایی  این قهرمانان جملۀ از

ارتین )م –مستقل ساخت  یک کشور را امریکا انگلیس براه انداخت و استعمار مقابله ب را امریکا مستعمرۀ
 جتماعی براه انداخت واو  سیاسی امورهمه  برای حصول حقوق مساوی در را کاامریقیام سیاه پوستان  لوترکینگ(

ان پفاتح جا فتح کرد و ان راپجا ،جنگ عمومی دوم در )جنرال جارج پیتن( - مین کردأت قیمت حیات خوده ب آنرا
 شناخته شد.

 
شناخته شده  ( شورای نظار)قهرمان ملی افغانستان بنام که در زندگی نامۀ احمدشاه مسعوده گردیم ب می بر حاال
 :است
خان که تشبثات اخوان المسلمین  دؤدا محمد سیاسی دوران صدارت وشرایط اجتماعی  جوان، با مسعود شاه احمد (1
 برخوردهای خونین بین کمونست جانب دیگر و ازافغانستان برای اصالحات اجتماعی خطرناک می پنداشت،  در را

پاکستان ه ا به اخوانی بدنبال یکعدهتخنیک  صنف دوم پولی از آغاز یافته بود، مقاومت نتوانست و ها و اخوانی ها
 ناهنده شد. پ
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 را حکومت ذوالفقارعلی بوتو او گرفت و تحت تربیت استخبارات پاکستان قرار پاکستان در در ( احمدشاه مسعود4
نگجو واسلحه وتجهیزات ازراه نورستان عازم پنجشیر ساخت تاپنجشیررااشغال کند، یعنی خاک با یک گروپ ج

برای مقاصدپاکستان اشغال کند!. یکعده ازهمراهان احمدشاه مسعود درین  افغانستان و وطن آبایی خود پنجشیررا
 مدت ونصایح پهلوان احبیانا جنگ کشته شدند، اماخودش توانست ازهمان راه خودرا زنده بپاکستان برساند.

ذیل مطالعه  اعدام گردید، اینک در بعدآ بدست احمدشاه مسعود بود و وطندوستان پنچشیر جان شهید را که یک تن از
 میکنید:

 شهید پهلوان احمد پاکستان، مطالب ذیل راه ب بازگشت او شکست و پنجشیر و بر ارتباط حملۀ احمدشاه مسعوده ب
    (1)جوان، در پنجشیر بیان داشته است :  مسعودشاه  احمد حضور جان در

 تو که من و رسید خواهد کرده میگوید: "روزی فرا طرف آسمان بااله مجلس باال دست ب جان در "" پهلوان احمد
عشق مکن، کسیکه با  نداری سفر شیر باشیم...جگر زمین باران مرمی را شاهد آسمان و از نشسته نتوانیم و درینجا

پاکستان ه ب یا باشید و ما با میکند، شما میتوانید اختیار مرگ را نجات وطن یا عشق میداشته باشد، یا سفر ما میباشد
توسط  و پاکستان بودید در جنگ پنجشیر، شما از بعد و دؤدولت دا آمدن شما میدانستیم که پیش از گردید، پیش از بر

مردم  نفع وطن وه که ب نظامی دیده اید. دوستان آزرده نشوید، جاسوس وقتی وجدان سالم دارد تعلمیات )آی اس آی(
داده باشد، ولی  پاکستان قرار )آی اس ای( سینۀ چوچه کشی را زیر کرده باشد، شاید شرایط تنگ شما کار خود

 عقابان بلند پهلوی ما در امروزمانند زاغ بود، ولی  شرایط زندگی شما بال آزادی دارید، دیروز و پر امروز شما
 گفتۀ زنده یاده ی همان یلی استی که بننک خنده گفت فکر با پامیر استید  و و فلک پنجشیره ب کوه های سر پرواز

 :فردوسی
 سیستان در گرنه یلی بود منش ساختم رستم داستان ....... و

رستم داستان بسازیم،  شما داریم ازتوان  مانبودید،  یک رستم استید، اگر کدام شما حاالدیگر یل نیستید، هر
ماهم دنبال آب رفته بیل نمی گیریم،  و -وجدان شسته شده باشد باشد و وطن پرستی در شان شما بشرطیکه صداقت و

 پاکستان نداشته باشید که پاکستان دشمن سوگند امروز روابطی با از است که سر صلوات، امید سالم و گذشته را
نام  ناک است، یکی زیر موکراتیک خلق خطریحزب د روس و از گنده تر و پاکستان بدتر ن است وخوردۀ افغانستا

نفع  خاطره جنگد، دیگری ب نفع خود میه ثروتهای زیرزمینی افغانستان ب برابر دین و مساوات در کمونست و
 علیه افغانستان و سالها زکه اآورده اند  منطقه بوجود باداران شان انگلیس که این کلک ششم بنام پاکستان را در

کنیم که ستون  نمی افغانستان دشمنی دارد، و از این هم انکار انگلیس با گرفتن انتقام از خاطره مردم افغانستان ب
نافهیمده این  ها انگلیس -جاسوسی میزننده مردم افغانستان دست ب بین دولت و ساختن پاکستان در از بعد سالها مپنج

تخریب ارسال  داخل افغانستان به جاسوسی و در جاسوسان را ستون پنجم و تا ساخته اند کستان راکلک ششم یعنی پا
نباید دست کمک  د، دشمن رابو دنخواه استند و ها دشمن سابق ما بوده اند و انگلیس –معنوی کنند حمایت مادی و و

ه دشمن به کمک ب کردن و دست درازدشمن تاریخی ما دراز کنیم، ه دست طمع ب نباید بی غیرت شویم و داد، و
 وطن، ننگ تاریخی بیک ملت است، "قناعت نکوتر به دوشاب خویش"..."" ویرانی مردم و خاطر

حضور مردم  مده بود درآشاه مسعود برای جنگ به پنجشیر  وقتی احمد نصایح فوق را جان نکات و پهلوان احمد
ن خیانت شمرد، پاکستاه ب را برگشت او بیان داشت و عودبه احمد شاه مس شود عکس فوق دیده می که در پنجشیر

موقف  از کفر میکرد و و ضدالحاد تشویق بر دیگران را مجالس خود در بارها و جان این بود عقیدۀ پهلوان احمد
 و مبارزه میکرد و آهنینی می ایستاد مزدوران روس چون سد ملحدین و برابر در فرموده خداوند)ج(ه ضدالحادی ب

 به نفس است ... اعتماد مهمترین مواهبی که خداوند)ج( به انسان ارزانی داشته، گفت یکی از می
دیگر تحت تعلیمات  بار پاکستان برگشت وه جان دوباره ب نصایح پهلوان احمد وجود با اما احمدشاه مسعود

قدرت رسید، ه کابل  ب ه دردورۀ زمامداری ربانی دوبار شاه مسعود در وقتی احمد –استخبارات پاکستان قرارگرفت 
 زیرا اعدام نمود، پنجشیر در ساخت و سیراکه همه پنجشیری بودند، آنها را  را یکعده پیروان او جان و پهلوان احمد

مردم ه را ب های او میدانست که خیانت سخت میترسید و ت و شهامت اوئجان و جر پهلوان احمد از دشاه مسعوداحم
 فاش میسازد.          

ادعای آنها توسط احمدشاه  قراره که ب را شهدای پنجشیر ذیل از نفر 41جان لست  پیروان شهید پهلوان احمد( 0
 شهادت رسیده، نشر کرده اند:ه افغانستان ب زمان اقتدارش در مسعود در

چهر  دسفی قریۀ لمپیک افغانستان، ازوصدیق، قبال رئیس ا ن محمدجگړجان صدیق، فرزند  ج پهلوان احمدالحا
 بیگ، پسر احمد فرزند غفار محمد –ملسپه بازارک پنجشیر قریۀ محمد از معلم کرام الدین فرزند مال –پنجشیر

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 5تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

تاج  –قریه گالب خیل درۀ پارنده  هللا، ازحبیب  فرزند گل محمد -چهر پنجشیر قریه سفید جان از کاکای پهلوان احمد
قاضی محمدعظیم فرزندمحمدابراهیم، فارغ صنف  -سنگی خان پنجشیرۀ قری از غوله میرزا فرزند محمد
 دارالعلوم کابل،ازقریه  12
 مراد محمد -قریۀ گالب خیل پنجشیر ادبیات، از یځپوهنمحصل  امیر محمد غالم حسین فرزند -خیل پنجشیر الله

منطقه درۀ  قریۀ جهرعلی امرالدین فرزند نجم الدین، از –قریۀ جهرعلی منطقه درۀ پنجشیر ، ازمحسن محمد فرزند
صادق فرزند  محمد -قریه گالب خیل پنجشیر ادبیات، از یځپوهن دین فرزند سلطان فارغ از معلم محمد  -پنجشیر

قریه باباعلی  محمدافضل، از جلیل فرزند مالمحمد -قریه ترخه منطقۀ درۀ پنجشیر ، از14، فارغ صنف خان بلند
یه باباعلی رمیرزا،  از ق مال فرزند نور معلم محمد – ه استپور بود عبدالحفیظ آهنگر جرم اینکه پدره پنجشیر ب
قریۀ باباعلی  محمد، متعلم لیسه صنایع کابل، از زادۀ وکیل اختر فرزند نیک محمد، برادر عبدالقادر -پنجشیر
 فرزند نظر محمد -جشیرنقریه باباعلی پ از کاکای وکیل مذکور، ۀخان، نواس لنگر رازق فرزند محمد -پنجشیر

قریه  از ،14خان، فارغ صنف  امیر گل فرزند جان -قریه کرامان منطقۀ درۀ پنجشیر دولت، از مورأسکندر، م
سید  دولت خان فرزند -قریه کرامان پنجشیر ، از14الجلیل، متعلم صنف  فرزند عبد اکبر محمد -پنجشیر کرامان درۀ

 محمد -پنجشیر قریه پسگران ، از14صنف  رغیم فرزند بابه خان، فاعت محمد -قریۀ پسگران پنجشیر از محمد،
ماه  چند از چهر، بعد سفید قریۀ از کریم، محمد عبدالرحیم فرزند -دره ۀمنطق قریۀ تنخو از خان، سید رازق فرزند
صدیق  محمد –قریۀ ملسپه بازارک  از دین، احمد فرزند عمر محمد انجنیر -شهادت رسیده دره ب ۀمنطق زندان در

 پنجشیر در و عروسی اش دستگیر پس از قریه چاراخ رخه، سه روز شمس الدین از –بازارک قریه ملسپه  از
 شهادت رسید.ه ولسوالی پنجشیر ب در علم آغا نیز -کشته شد

مخلصان پهلوان  جملۀ پیروان و از الذکرفوق  نفر 41مسعودکه احمدشاه  مدعی اند جان شهید ن پهلوان احمدپیروا
های  کشتار غصب ها و ها و خیانت زیاد اعدام نموده، چونکه اسرار و  دستگیر دیگر یکی بعد جان را احمد

شخص  نشود. عالوتاا ء افشا توسط آنها ترسید که آن اسرار می احمدشاه مسعود احمدشاه مسعود به اینها معلوم بوده و
انگلیس و روسیه، در  ن واستخبارات پاکستا شاه مسعود با خاطر ارتباطات احمده پیروانش ب پهلوان احمدجان و

 بودند.  او صدد کشتار در داشته و قرار احمدشاه مسعود مخالف با
کابل  روزیکه در اخر و تا شمال دریای کابل حکومت میکرد دفاع بود، فقط در مدتیکه وزیر در ( احمدشاه مسعود2

ه پنجشیر مرحله ب از گریخت و پنجشیربه  همانجا هجوم طالبان از از بعد جنوب شهر کابل رفته نتوانست و بود در
 گرفت. سنگر دریای آمو کنار در ان گریخت وقبدخشان و تالمرحله به 

قلمی را با تمام  موزیم کابل و کتابهای قیمتدار خزانۀ دولت، آثار قیمتدار کابل تمام پول نقد از موقع فرار ( در5
یک مصاحبه رادیویی که ثبت آن  زبان یونس قانونی در از برد. خود به پنجشیر با عراده جات دولتی نیز و ها موتر

 پول نقد و آوردیم..." اگر به پنجشیر خود نجات داده با کتاب قلمی را جلد هفت هزارکه " است، شنیده شد موجود
ه ب مذکور بعدآ شنیده شد که آثار و آثارموزیم افغانستان چه شدند؟ این کتابهای قلمی غارت شدند، مصرف و ها موتر

 روسیه فروخته شده بود.  ه آنجا ب از کوالب انتقال یافت و
اسلحه دریافت  پول و کردند و درازپوتین  دست تگدی به روسیه و احمدشاه مسعود دریای آمو ربانی و کنار در (1

میگفت که طالبان  تخت کابل باهموطنان خود می جنگیدند. احمدشاه مسعود حصول چوکی و خاطره ب مینمودند، و
 یافتۀ )آی اس آی( پاکستان بوده و نیز نوکر و تعلیم احمدشاه مسعود نوکر پاکستان استند، اگر این درست باشد، خود

 دو طالبان را بین بر از )ج( خداوند را احمد شاه مسعود -تحریک پاکستان باالی پنجشیر حمله کرده بود به تشویق و
لقب  پس احمدشاه مسعود بچه اساس مستحق -نستان گم شدندافغا پاکستان از نوکر دو هر -بین برد از امریکا

  )قهرمان ملی( شده میتواند؟
طبع  شاه مسعود زبان روسی با تصاویر احمده کتاب ب 19روسیه، تاکنون  آن در از هم بعد شوروی و ( در اتحاد9
 شوروی برای حفاظت عساکر خدماتش کمکها و خاطره را ب آن کتابها احمدشاه مسعود یک از هر چاپ شده، و و
سه  آرشیف خود من در آن کتابهای روسی  بزبان انگلیسی ترجمه شده و "قهرمان" خوانده است. اکثر افغانستان در

معلومات ملت این مطلب برای  است. ذکر)قهرمان( خوانده تصویرش  زیره ب را کتاب دارم که احمد شاه مسعود
تصویب لویه جرگه  شاه مسعود قبل از لقب )قهرمانی( برای احمد است که خاطری ضروریه شریف افغان ب
حالیکه اولیای شورای نظار همان لقب قهرمانی  شوروی کمونستی داده شده بود، در طرف اتحاد افغانستان، از
     دوم باالی لویه جرگه افغانستان قبوالنده اند.  بار شوروی را
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 او امریکا( )انگلیس و بارات غربیافغانستان کشته نشده، بلکه  استخ خاطره شاه مسعود در کدام جنگ ب ( احمد1 
تسلط دوبارۀ روسیه بر  ستان کشتند که از نزدیک شدن او با پوتین و نفوذ وریخاطری توسط یک گروه تروه ب را

حرص  خاطره فداکاری برای افغانستان کشته نشده، بلکه ب راه خدمت و افغانستان هراس داشتند. احمدشاه مسعود در
جانب  نوع امتیازی از چتین( کشته شده، بنابرین مستحق هیانتخاب سیاست نادرست )تقرب با پو مقام و چوکی و

 ملت افغان بوده نمیتواند.    
لویه جرگه ای دست  بقدرت رسید، در4111سال  امریکا در دالر توسط طیارات، عساکر و قتی شورای نظارو (1

اکثریت ملت  این لویه جرگه از بودند، و دولت رسیده های شورای نظاره ب رفدار نوشانده که همه طندست  چین و
درین لویه جرگه به )قهرمان ملی( تبدیل  نام مسعود شکست خورده را افغان نمایندگی نمیکرد، شورای نظاری ها

 قهرمان ملی تعریف و گیرد این موضوع دوباره مطرح قرار لویه جرگه آینده ساختند. اکنون وقت آن رسیده که در
)قهرمان ملی( شده میتواند یا جایزۀ  و افغانستان مستحق لقب تعریف جدید کدام کسی در قراره که ب تا دیده شود شود
 ! ؟خیر

 طوره سال آینده ب دو زمان انعقاد لویه جرگۀ بعدی در گان افغانستان درین باره تاه خبر گرایان و ملی امیدوارم
زمینه تصمیم  کنند تا ملت افغان همه جوانب این موضوع را درک نموده هوشیارانه و خبیرانه در نظر مداوم اظهار

 .بگیرند. و من هللا التوفیق
 

 سیدخلیل هللا هاشمیان –خدمتگار افغانستان 
 تا امروز 1111از  -ول مجله آئینه افغانستان در کلفورنیاؤمس مدیر

 ش راگفتی دلیل تحت عنوان "چو ،موسی عثمان هستی آقای سید ز مقالۀجان شهید ا بیانات پهلوان احمد ( عکس و1)
 .ما ساختیم" منتشرۀ ویبسایت وزین )دعوت( اقتباس شده است را گفتی احمدشاه مسعود بیاور؟ تو

  های غربی از انتشارات )گوگل( استخراج شده است . کشور انبارۀ قهرمان معلومات در
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