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 ۲۰۱۶ /۰۳/۱۲                                     داکتر سیدخلیل هللا هاشمیان

 ی ادبیات ځسابق استاد پوهن
کلفورنیا ول مجله آئینه افغانستان درمدیرمسؤ و  

 ؟ کیست ملی قهرمان
 دوباره به نشر رسید ،در متن الزممقالۀ ذیل نسبت اضافات عزیز! دوستان 

 
ی از غاز  ، ضمن مفیدیت های اقتصادی آندر  ، افغانستان به خاکافتتاح رسیدن خط آهن به روز اشرف غنی داکتر 

ی امان هللا از . غبودست ودوطنهای آن پادشاه  وزآراز گفت این یکی و کرد  یاد ، قهرمان ملی به حیثامان هللا خان 

 یکدر  ی نیزو نه و نمو چک و یک خط آهن ک شور، همان زمان ک تکنالوژی –ان اقتصادیو تو ت درخان به تناسب ق

 پالندر خط آهن را  اعمارخان نیز  دودا م محمدومرح شور، ک زعیم  دیگر ، . سالها بعدبودکرده  شۀ کابل اعماروگ

 .بودداده  جا خودهای انکشافی 

برآمد که یگانه قهرمان ملی افغانستان  صدا مسعود،  ولیزبان آقای احمد  از  نظار در  کابل، ای شورمقام سلطنت از  اما

اضافه کرد  مسعود ولی. آقای احمد بخوانندافغانستان قهرمان ملی در شخص دیگری را نباید  و است  مسعوداحمدشاه 

 یگانه قهرمان ملی افغانستان به حیثیه جرگه ولو یب پارلمان وتصو  رواساس فرمان رئیس جمهه بمسعود که "احمد شاه 

 است." شناخته شده 

ملت افغان  اما ، شده است کرزی به لقب قهرمان ملی مفتخر اساس فرمان حامده ب مسعودست است که احمدشاه در این 

ای شور فشارو  روتحت زدر  و  ، داشت قرار ای نظارشوراستخدام و در بیرق لشکر امریکا  کرزی زیر میداند که حامد

دیگرش و  مسعودن استحقاق به احمد شاه و که یکی اعطای لقب بد ، گذاشته بجا خودخجالت تاریخی برای و نظار د

 یت فرمانتاریخ افغانستان  حیثدر کرزی  میباشد. این فرامین حامد ،شمر خاد قسیم فهیمولین استحقاق به تو اعطای لقب بد

 .بودکرده در تحت فرمان مکناتن صادر که شاه شجاع  دارد هایی را

به  افغانستان و آزادیراه استقالل در است که  جایز آزادیقب قهرمان ملی به آن شهدای راه تاریخ افغانستان افتخار لدر 

 خان است که مکناتن را مردار اکبر محمد زیروی از غ ینهااز ایکی  -شهید شده اند و ات خارجی جان باخته تجاوز مقابل

رزند فو  ، استخدام انگلیس قرارگرفتدر باره و ش ددر پو نگردید  ل استقالل منجروبه حص و های ا یازاما جانب ، کرد

 سلطنت قربان ساخت.و کی وچ خاطره ب را نیز خودقهرمان 

چه و ری وآو چه ن ، کدام جانفدایی ، کدام اقدام ، اش( نه ساختگی) رایی های حقیقیوکارمسعود و احمدشاه  بارۀدر 

 و اند؟قهرمان ملی خرا و ان اونه عثبت شده که ب و تاریخ مبارزات ادر فداکاری 

 نارکو در شهادت او فات ور تا زمان وتخنیک کابل به پشاولیل پوصنف ا مسعود از احمدشاه فرار زمان از من  چشمدید

 است: قرار یناز و، یای آمدر

چه چنان ، داشت پاکستان قرار( اس. آی. آی.) استخدامدر  اما، انندوخ می جهاد پاکستان که آنراود در خفرار رۀ وددر 

 وطنو باالی خاک  ، ریوهای پشا تنظیماز رئیس یکی  ، ئین ربانیوجه یق خوتشو ( آی.اس.آی.) پالن و هدایت ه ب

ه ب  بوتوالفقار علی وخدمت ذدر باره و د و گریخت  و  خوردشکست  ، تلفات داد ، پنجشیر حمله کرددر د وآبایی خ

 به شمول های دیگر امدادو کمک پاکستان ه دارد که ب این کریدت را مسعوداحمد شاه  ، دوممرحلۀ در ر پناه برد. وپشا

ال سو برای مدت دو فقانه تاسیس کرد وم منطقۀ پنجشیردر یک جناح جمعیت اسالمی  به حیث را خودماندۀ وق ، امریکا

ا و حفاظت کرد. امفقانه دفاع ومو ب و ی خشورو ات لشکر تجاوز به مقابل پنجشیر راو ها جنگید روس به مقابلل  و ا
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نها ت مسعودکریدت احمدشاه و فقانه انجام داده اند ونقاط افغانستان م سایر در های جهادی دیگر نیز عین دفاع راتنظمی 

 استخدام لشکرو در ساخت  ها روسبا  همان خاک پاک پنجشیراز م و مرحلۀ سدر . بود پنجشیر منحصر ولسوالیدر 

و ا مسعود، خدمات صادقانۀ احمدشاه از  ها برای تقدیرروس -میکرد ی کارشورو فع مناو برای دفاع در آمد و ی شورو

ه دیده ام ک امریکادر ریچاردسن  روسکتابخانۀ بدر را  و سکو طبع می روسمن سه کتاب بزبان  -اندندوخ( قهرمان) را

 وامریکا در سن  ریچارد روسبکتابخانۀ در این کتابها ، ندبودشته و ن( مسعودقهرمان مسعود )عکس احمدشاه  زیردر 

ری وفرمان مجب صدور از پیش  یا سالهاو گ -بودشده  نشران نیز آئینه افغانست مجلۀدر  ین عکسهاازیکی و د دارند و ج

جه ئین ربانی ومت خوحکدر چهارم که  مرحلۀدر  -ندبودداده مسعود به احمدشاه  را( قهرمان) ها لقبروس ، کرزی حامد

مردم کابل و  بود، یای کابل درکابل تا لب  شهراز  و ساحۀ دفاع ا بود، داده شده  مسعوده احمدشاه زارت دفاع بومقام 

ر تسخی در یای کابل درنشر شده است. آنطرف دیگر  جرایددر که  ندبودرا داده ( ش کابلو م) لقب مسعود به احمدشاه 

ل گرفته وچندا)از  ند ودیگر باالی منطقۀ جادۀ میطرف از  حکمتیارو یکطرف مسعود از احمدشاه  بود، حزب اسالمی 

  کیچوو ت در ق خاطره یکدیگر ب به مقابلافغان که  قوماندانو این دو  ، کردند می راکت امریکایی  فیر( سراجی تا

شاهکارهای  از یکی  –های آن منطقه شهید ساختند  سرکو خانه های شان در بیگناه را  هزار 60 از زاید  ، می جنگیدند

های   یبخت فتح افشار است که آن هم جزء تاریخ بد و مت ربانی قتل عام ودفاع حک وزیرو  مسعود قومانداننظامی دیگر 

انی بین االفغو که آنهم یک جنگ داخلی   بود، طالبان  به مقابل مسعودمرحلۀ پنجم جنگ احمدشاه   -کابل شده است  شهر

کابل از ین جنگها در  بود، کابل  یک قسمت شهر قوماندانکه تنها  مسعود ندانقوما. بود چوکیو ت در بخاطر قو 

و حتی قالین های ارگ  ، کتابخانه هاو ها  موزیمآثار  به شمولسامان قیمتی و اسلحه  و  موتردر ق هر و گریخت 

د و جو نی یک کاست ثبت شده ونس قانوصدای یو زبان از  –به پنجشیر برد  خودزارات  را باوسایر و زارتخانه ها و

به پنجشیر  خودبا بودها  موزیمدر دیگر  هرچه آثار و قلمی و گفت " هفت هزار کتاب خطی  پنجشیراز که  دارد

ر د مسعود قوماندان -کجا تسلیم داده است ؟؟؟ ه بو نی بکی ونس قانوی و چه شد  موزیمآثار و این کتابها  –ردیم..." وآ

بپای  آنجادر  و  ، عقب نشینی کرد و یای آمدرپته به پته تا ساحل  و پنجشیر هم گریخت  ز امقابل تعرضات طالبان 

ن همیو در  ، فق گرددوطالبان م از  چوکیو ت در بارۀ قو برای اشغال د افر گرفت تاواسلحۀ و ل و پ ، سه دادو ب روس

 روس استعمارو گردر ش خودبلکه  ، خارجی نشده استعمار از شهید راه نجات افغانستان  مسعود قوماندانتقال کشته شد. 

شته های و ن در شهید شده است. یک نکته که همیشه  و کشته  چوکیو ت در ردن قوراه بدست آ و در  ، داشت قرار

و  به حمایتاینست که طالبان   خوردمی طالبان بنظر به مقابلمبارزۀ شان  مشروعیت به حیثای شوراراکین سلطنت 

و    وسرتحریک و  به حمایتمسعود نیز اما احمدشاه  ، من این ادعای شانرا تائید میکنمو میجنگیدند  تحریک پاکستان

ستحق م ، مسلط میشدندو فق واگر طالبان م -تخت کابل می جنگیدندو ت در طرف برای اشغال قو د هرو ایران میجنگید 

 ایشور( امریکا) ت خارجی در بلکه یک ق ، فق نشدوکه ممسعود احمدشاه و  ، نمیشدندو ند بودن( قهرمان ملی) لقب 

افغانستان حاضر و دالری برای اشغال خاک پنجشیر  های صد توناز  و طریق اعطای  خریطه های ممل از نظار را 

 به اساس کدام منطق تـ طـ ق کرد؟؟؟( لی)قهرمان م   پس این لقب خیله خند  ، به استخدام ساختند

قهرمان ) مستحق لقب و را الیق  مسعوداحمدشاه  ، که زیر چشم من گذشته ق الذکروۀ فپنچ مرحل از هیچیک در من 

جنراالن نظامی آنها از ای نظار احتراما تقاضا میکنم یکی شورابسته به سلطنت و خودان وطنهم از –نمی بینم ( ملی

بلکه   ،منطقۀ پنجشیرو مردم و ای نظار شورفقط سلطنت و نماید که براساس آن نه تنها   نشرو تهیه  اسنادی راو دالیل 

اه !!! آنگ می تواندشده ( قهرمان ملی) مستحق لقب  مسعوداند که احمدشاه و ر کل قناعت بتوطه افغان بشور ک و ملت 

 اهدا میکنم.و قبر او اح ورکعت نفل به ار ارهچو م ومیر به پنجشیر خودمصرف ه من ب

 ، ملی ساخت شورای نظار قهرمان و مرگ ا از بعد  را دیر مسعودانصاف را اساس قرار بدهیم: احمدشاه و بیائید حقایق 

 تجاوزت مدر یک قاز نقده  دالر میلیونهایافت در بدل در نظامی را و ت سیاسی در ای نظار قشورشرایطی که در آنهم 

ای نظار بخاطرشور و  بود، رده وخارجی بدست آ  “ زن بیت"و   نا شناخته را که آقای و ی و لو ا و ن گمنام و تیک پش 
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جریان در میکرد )ای نظار فرمان صاشورلت قرارداد که به امر و راس د در  بود، سفارش کرده و پسند ( شو ب)

!( کنفرانس بن ثبت تاریخ شده است  

یک جزء و ای نظار را افغان شوراتباع  خودان محترم وطنهم ، عنعنات افغانستانو انین وهم قو  و همه افغانها، من 
عضا اما ا ، هر افغان دیگر قایل استیم برابر با وی وات مسااز امتیو ق وبرای آنها حقو میشماریم و ملت افغان میدانیم 

ش کنند که ونباید فرام ، بدست دارند نظامی راو ت سیاسی در سال است ق 14حالیکه در ای نظار شوراراکین سلطنت و 

الی پنجشیر ولسواینکه آنها  ، تاجکستانو ایران  و بی و الی پنجشیر است نه شیخ نشین دولسویمی شان باشگاه داو  وطن
تاریخ افغانستان بسیار شده در ع کارها وین ناز قت است که ول مویک تح ،ای نظار را سلطنت ساختندشور والیت ورا 
ه ش نکنند کوفرامو ن باید سرحال آیند واکن ولی ،جه نشده باشندون متوتاکن ثروتو ت درقبال قدر اما شاید  ، است

که اراکین  تحقیریو افغانستان است ! اهانت در ( الیت ساختگیو )و  الی ولسوبلکه یک  ، "پنجشیر افغانستان نیست !"

ه بو یاد کس نرفته از مردم افغانستان تحمیل کرده اند ه ت شان بدر سال ق 14مدت  نظار درای شوراعضای سلطنت و 

 کیچوو ت ورشو ل و نها پورۀ سطلنت تان به پشتوددر شما  وراق تاریخ ثبت شده استادر ام با نفرین و ط سیاه تخ
  ،دادید قرار خوداستخدام در زایل ساخته  ،کرزی حامد به شمول ، آنها را " یکعدۀولینوشعایر "پشت و اخالق و دادید 
و ت وب شکن وچ ، است تطبیق کردیدوهرچه دلتان خو شاندید  چوکیه امضاء کننده بو بکی و چ به حیثکرزی را  حامد
 وماشیندار و هرچه تفنگ  ، یک تپه کابل  را اشغال کردید خودمردۀ ،  برای هساختتیدوزیر  و ش را جنرال و ت فر
 وسرع دادید ،  انتقالکردید ه ها حفروک ه به زیرازکه تت بدست تان آمد به گدام های پنجشیری اهراوجو طال  و راکت 

 هراوجو کمربند مطال از  ، کردند نشر ثروتو ت درق ازنۀ احرو یک نم ه حیثقصدا ب یرش راونی که تصونس قانوی
هر شدر حالیکه در  بود.شیده وزمرد پو زن یک سیر طال بادانه های کالن الماس و ب ، دستبدهاو ق ونشان گرفته تا ط

طالبان ما  ردومدر ن ندارند. البته خوردس آن نان خشک برای وم نفای نظار نیشورسال سلطنت  14برکت  ازکابل 

و یک تحراز رد ناشی و ت طلبی بیمدر ام با قوت ولتداری، دو جهان  زورمه نا آشنایی بو نادانی  ، مستشعریم که حماقت
ضع وین اما ا ، سپردای نظار شورسط امریکا بدست سلطنت وافغانستان تدر  ت رادر نۀ قوازم ِن طالبان، یق پاکستاوتش
و ز وجبرا تغییر پذیر و اهی ملت افغان قطعا وحق خو ماند ! بیداری  نمی بیداری نسلها پایدارو ر زمان وشعاع تطدر 
قف ومو برای حفظ سلطنت و  خود ثروتو ت در قو با تمام اسلحه  ای نظارشورقت سلطنت وآندر یدا میباشد!!! ود ه
تد م می افزهم الاز ختم کالم بدر لهذا  -اهد داشتودسترس خه پنجشیر را ب( الیت ساختگی)و ولسوالیتنها و تنها  خود
ابل این معنی است که مردم شریف  پنجشیر قه شدار داد که باید ملتفت باشند که پنجشیر افغانستان نیست !!! این نه بوه

مجاهدین نامدار  و مبارزین  تاریخ علماء،  راواددر مردم و ین خطه از که هستند!  ، زعامت نیستند وکرامت و احترام 
هدامن وکو مردانگی  مردم پنجشیر و استقامت و جهاد  و سیاسی خدمت کرده اندنظامی و معارف  رومدر أ و برخاسته 
ت ثب( هاشمیان ترجمۀ داکتر) هن الل وتاریخ م دومجلد و در ها اعتراف کرده  انگلیس خود اشغال انگلیس را به مقابل
 اگر –م است ومگان معله بهشورو ی نیز  تجاوزمقابل در هدامن وکو مبارزات قهرمانانۀ مردم پنجشیر و جهاد  -است 
ضد احمدشاه ه بو ی شورو ضد ه احمدخان پنجشیری ب قوماندانی قرار داشت شورو دفاع و خدمت در  مسعودشاه  احمد

 اساس عقده شهید ساخت.ه بو ناحق ه را بو یاران او  و ا مسعودمی جنگید که  مسعود

ن ولیا دران و اریخ ثبت است که این شهزادۀ جوتو در م وافغان معل فرد ی امان هللا خان : بهرازباب اعلحضرت غدر اما 
غالف  از  را خود ر هزاران افغان شمشیروحضدر گاه  مسجد عیدو در شید و لباس سپاهی پ خودسلطنت  از ز احرو ر

انیها پایه های وغالف نمیکنم. این زعیم افغان با تمام ناتدر  را حاصل نکنم این شمشیر راشور گفت تا استقالل ک و کشید 

سال سپری  60و فات او از وسال  90 و سلطنت ا از ن که و. اکنو جهان متزلزل ساختآسیا در ری انگلیس را وامپراط

  ،رت گرفتوص و زعامت او که به اراده  تحصیل استقاللاز بعد ، پنجشیری ها به شمول ، نسل افغاندر نسل  ، شده
ازی امان هللا خان را غ، دنیا باقی باشددر افغانستان  و تا نام افغان و  ملی" افغانستان شناخته،قهرمان  وم را "مرح آن
دار سلطنت چوکی و  وزیر ،انده سفیروکه مکتب ناخ مسعودان احمدشاه در اهند شناخت !!! فقط براوقهرمان ملی" خ"

ه با لقب طفیلی ک ،شدنددر ملیارو گرفتند  چوکی ای نظارشورخیرات سلطنت  از هم کسانیکه و  ، ای نظار شدندشور
را به قهرمان  خوددل ، شدهدر صا (، شو ب) مستخدم و ن گمنام و این پشت ، کرزی جانب حامداز   مسعودبرای احمد شاه 

 عتبارااز ن استحقاق تا ده سال دیگر و بسپارند که این لقب بد خاطره اینها باید ب، ندازش میسوخمسعود ن احمدشاه بود
ن ملت افغان عجین وخدر  ، محصل استقالل افغانستان ، ی امان هللا خانازغ اما نام نامی اعلحضرت -واهد شدساقط خ

 2016 دسامبر 3 مورخ - هاشمیان هللا خلیل سید – افغانستان خدمتگار. التوفیق هللا من وواهد ماند.  تا ابد باقی خو شده 
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 4تر 4 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

 

 زمان امانی    :قصر داراالمان

 زمان تنظیمیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                            
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