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 قهرمان ملی باید دارای چه صفاتی باشد؟
 

بیماری شرم آوروکودکانه تعصب سبب شده است که شماری ناشیانه بت های :»فته بودگباری زنده یاد احمدشاملو 

بیندازند ونامش را بگذارند قهرمان ملی وشهید ملت....وبعد او را  هند وپیرامون آن برقصند وهیاهو راخبیث برپا کن

 ،مقاله لمبه(۲۲/۸/۲۰۰۹)کابل پرس،«کاریزماتیک بنامند. رهبر

 

قهرمان »لقب  پرست، برای احراز ش وقهرمانک   ای کاش درافغانستان قهرمان پرور وقهرمان

میگردید و  ود میداشت و یا وضع میشد و معیارهایی در سطح ملی مشخص ،مقرره یا قانونی وج« ملی

بعد نام کاندیدان قهرمان ملی، برای دریافت این لقب بزرگ به مقام با صالحیتی که همان پارلمان 

افغانستان است، پیش میشد تا بعد از غور ودقت در احوال  

شخص یا اشخاص کاندید شده، شورای ملی در مورد آنها 

میم میگرفت وسپس به تائید و توشیح رئیس دولت تص 

    میرسید.

القاب قهرمان ملی ومارشالی وفیلد مارشالی نباید با 

کسب رضائیت خلیل زاد ها از کیسۀ خلیفه بخشیده شود،  

می باید برطبق مقرراتی صورت بگیرد و یا صورت 

میگرفت. درغیر آن اگر بهرکه بیشتر آدم کشته، وبیشتر  

ب کرده، و بیشتر پلها و گالریها را تخریب کرده خانه  خرا

 حکمتیار و مسعود به دساتیر بادارخود گوش میدهند!                     و بیشتر درخدمت بیگانه گان قرارگرفته 

در میان تنظیمهای  باشد،القاب قهرمانی ومارشالی وفیلد مارشالی داده شود، ما افراد زیادی 

  پس چرا به آنها این القاب داده نمیشود؟  یلی تشکیل داده میتوانند،جهادی داریم که لیست طو

    

  به عقیدۀ من قهرمان ملی، می باید ال اقل دارای پنج صفت یا پنج خصوصیت زیر باشد:

 

  باشد. بخاطرجاه ومقام وکسب قدرت،خون هموطنان خود را  نریخته -۱ 

زمین و قاچاق مواد مخدر و   متهم به غارت  ثروت های ملی روی زمین و زیر -2 

  میراثهای فرهنگی نباشد. 

 داخلی قرار جاسوسی خارجی و هیچگاه در خدمت کشورهای بیگانه وسازمان های -3

  نگرفته باشد.

نزد همه مردم ویا اکثریت قریب به اتفاق مردم کشور محبوبیت داشته باشد، نه درنزد  -4

  بی. گروه خاصی به لحاظ اتنیکی، حزبی و یا مذه

درعرصۀ نظامی، یا استقرارثبات و امنیت، یا تأمین همبستگی ملی، و دیگر عرصه های  -۵ 

وعلمی ابتکاری کرده باشد، که نظیرآن را دیگر هموطنان قبل از آو انجام   اجتماعی ، فرهنگی 

  نداده باشند. 

  
ود دارای چه صفات در زیر به بررسی همین پنج مسئله می پردازم تا دیده شود که احمدشاه مسع

 و برازندگی های بوده است؟  و ایا میتواند دراین آزمون  کامیاب وسرخ روی برآید یا خیر؟
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  قهرمان ملی باید،بخاطرجاه ومقام وکسب قدرت،خون هموطنان خود را  نریخته باشد. - 1

که اشخاص  بی سواد اند، اما آنها اینقدر شعور دارند درست است که اکثرمردم افغانستان فقیر و

ازاشخاص خاین تشخیص داده میتوانند.آنها بخوبی  می دانند که کدام اشخاص برای شان  صادق را 

هستی شان را تباه ساخته و بدبختی آفریده است. ازاینست که آنها وقتی نام  خدمت کرده و کدام افراد 

آنها نام می برند ودر آخر جنگ ساالران تنظیمی را بشنوند، با ابراز انزاجار واظهار درد ودریغ از 

قبول ندارند ، زیرا از دست این جنگساالران  هیچیک از جنگ ساالران جهادی را به حیث قهرمان ملی 

 همه دار وندار وهستی مادی ومعنوی خود را برباد رفته دیده اند.

 ازشرح  جنگ های کابل دراینجا می گذریم وخواننده را به کتاب مستند )جنگ های کابل( اثر

جنرال سیدعبدالقدوس سید حواله میدهیم واینجا صرف همینقدرمیگوئیم که بزرگترین سند جنایت 

 وخیانت فرماندهان جهادی منجمله مسعود وگلبدین  ویرانه های شهرکابل است. 

مسعود وگلبدین حکمتیارهر دو شاگردان یک دبستان وپروردۀ  دستگاه استخبارات پاکستان اند 

رعبدالرحمن رئیس آن سازمان ،کابل پایتخت کشور را با هزاران زخم راکت وبدستور وهدایت اخت

وتوپ وبمب ویران کردند.  هر لقب وهرنامی که  گلبدین حکمتیار از سوی مردم کابل مستحق باشد، 

مسعود بیش ازآن مستحق نیست، زیرا مردم کابل در سالهای قدرت مسعود درآن شهر خوب بخاطر 

راکت های کوراو  کمتیار شهر کابل را ازسمت جنوب میکوفت ودارند که اگر گلبدین ح

درمرکزشهرجان صدها انسان بیگناه را میگرفت ، ولی راکت های کور وتوپخانه مسعود ازسمت شمال 

وازکوه تلویزیون به استقامت چهلستون وداراالمان و یا منازل واقع بر  گردنۀ سخی و افشارفیر میشد و 

تن را نابود میکرد. فرق این عملیات جنگی تنها دراین بود که مردم تلفات   با هر فیر ده ها و صدها

وارده در مرکز شهر را می دیدند ولی تلفات وارده بر حومه شهر را دیده نمی توانستند. بدینگونه ده ها 

هزار باشندۀ بیگناه کابل نیست ونابود شدند وهزاران منزل  ویران وصدها هزار انسان مجبور به ترک 

خانه وکاشانه خود شدند و سرانجام وقتی درکابل دیگرخشتی بر روی خشتی باقی نماند وشهر بکلی به 

ویرانه مبدل گشت، مردم شاهد بودند که هردو جنگ ساالرقهار در ارگ جهموری دولت اسالمی ربانی 

را در یک دعوت مجلل حضور به هم رساندند وهمدیگر خود را درآغوش گرفتند و پیروزی همدیگر 

در کشتن بیش از شصت هزارزن ومرد و کودک کابل، و ویران ساختن پایتخت دوصد ساله کشور بهم 

 تبریک گفتند. درحالی که هردوجنگسارالر با دروغ شعار دفاع از مردم کابل را می دادند. 

 

قهرمان ملی باید،متهم به غارت  ثروت های ملی روی زمین و زیر  زمین و میراثهای  -2

  باشد. فرهنگی ن

آقای بریالی د ربابائی،درمقاله ای تحت عنوان "جمعیت اسالمی وشورای نظارومسعود را بیشتر 

و سایر سنگ های قیمتی و مواد کار آمد  در مورد غارت و فروش الجـورد» بشناسیم" می نویسد:

 ۱۰مورخه« اسوشیتدپرس » صنایع کیهانی؛ مثل زمـرد توسط احمدشاه مسعود می باید از گزارش

؛ ویا از «مسعود به کـان زمـرد درهء خنـج دست یافت ۱۹٨۰دراگست »نقل کرد:  ۱۹٨۱سپتمبر

که در بخشی از آن این خبر درج  ٣۹تا  ۲٦، صفحات ۱۹۹۱بهار۲۷ شماره« جیمزوجیمولوژی»مجله

شاه مسعود از راه فروش الجـورد، کوارتـز و سنگ های گرانبهای دیگر به  در آمد ساالنۀ احمد»شده: 

دیده شود مقاله:احمد شاه مسعود و انحصار گری کـان ال » ؛ «دالر امریکایی می رسد یک صد میلیون

 (۲۰۰٦سایت دعوت نت ،اگست «)زمـرد در دره پنجشیر جـورد و

عالوه برغارت مستمر سنگ های الجورد وزمرد معادن پنجشیروبدخشان،یکی دیگر از 

رت دفاع اش غارت  میراثهای فرهنگی کشور به خیانتهای غیر قابل بخشش مسعود، درهنگام وزا

 است. 1992میلیار دالر از موزیم ملی واقع در داراالمان در سال  32ارزش 

،آمار ادارهJamesAstillگزارش
ء
نشان  (UNESCO)آموزش، آگاهي و فرهنگ سازمان ملل  

 ٣۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دالر سی ودومیلیارد میدهد كه ارزش پولي آثار باستاني دزدیده شده از افغانستان به

دالر(، و به اینگونه باالتر از پول فروش مواد مخدر میرسد. كارشناسان با آنكه در پیرامون بهاي یاد 
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شده همباور نیستند، میگویند عقربه
ء
تاراج سنج ]پس از سقوط طالبان[در این كشور نشان میدهد كه تهي  

ود. افغانستان در نقش گرهگاه هزاران سالۀ شدن افغانستان از ارزشهاي فرهنگي چندان دور نخواهد ب

 -تاراج دامنه دار ودزدان دلیرتر -خاور و باختر گواه بهار و پاییز چندین مدنیت بوده است.")کابل ناتهه

ترجمه صبورهللا سیاه سنگ(نیز رجوع شود به مقاله مستند جنرال سید عبدالقدوس سید، درافغان جرمن 

 (2010مبرآنالین ونیز سایت دعوت نت، سپت

هاى فرهنگى را که مهمترین و  بدون تردید با هیچ قدرت سیاسى و اقتصادى نمیشود بازیافته   

ترین دارایى ملى یک جامعه است و محصول تفکر و تجارب و عمل صدها هزار انسان در  پرارج 

 طول تاریخ تکامل بشرى است، دوباره آنرا باز سازى کرد؟

 

ر خدمت کشورهای بیگانه وسازمان های   جاسوسی خارجی قهرمان ملی باید،هیچگاه د -3

  وداخلی قرارنگرفته باشد.

برمبنای اسناد وکتب چاپ شده از سوی رجال استخباراتی  روسیه وامریکا، یک ب عد  شخصیت 

  GRU است که: وی به عنوان یک جاسوس چندین چهره درخدمت سرویس های اطالعاتی   مسعود این 

پاکستان وسازمان اطالعات فرانسه وانگلیس وکجا   ISI امریکاو   CIA شوروی( و  )استخبارات نظامی 

" برعالوه مبلغ گزافی که از   CIA هزار دالر از " ۲۰۰مرگ خودماهانه   وکجا قرار داشته ، و تا روز 

" ISI  ابش که از "استخبارات نظامی شوروی" دریافت می داشته، حس " پاکستان  میگرفته است  وآنچه

امریکائی یکی از این اسناد است که بخوبی این بعد  را خدا میداند.کتاب"جنگ ارواح" نوشته ستیوکول 

)به مقاالت آقای داکترمیرعبدالرحیم عزیز، در افغان جرمن آنالین  شخصیت مسعود را افشا میکند. 

 زیرفایل احمدشاه مسعود رجوع شود(

قاومت، بستن قرارداد های سری اوبا قوای یکی ازخیانتهای آشکارمسعود به امر جنبش م

، احمد شاه مسعود از جنگ به نفع روس ها ۱۹٨۲و بعداً در سال  ۱۹٨۱اشغالگر روسی است. در سال 

 دست گرفت و در حقیقت همین خیانت مسعود بود كه باعث تمدید جنگ در سائر نقاط  كشور گردید. 

ارتش سرخ »نستان، مولف کتاب قشون سرخ درافغا۴۰جنرال گروموف، قوماندان قوای 

توانستیم به مهمترین هدف خود نایل گردیم. ما  ما ۱۹٨۲درسال » در این مورد مینویسد:« درافغانستان

توانستیم با احمدشاه مسعود تماس های بس پایدار برپا کنیم که تا پایان خروج نیروهای اتحاد شوروی از 

ما درافغانستان کار ما با مسعود با موفقیت های متناوبی افغانستان تداوم یافتند. طی زمان حضورنظامی 

ادامه یافت. با این حال فرماندهی نیروهای شوروی فعالیت دار ودستۀ او را زیر کنترول داشت به ویژه 

نماینده سپاه چهلم وشخص احمدشاه مسعود موافقتنامه ای را به امضاء رسانیدند که درآن  ۱۹٨۲درسال 

د به روی کاروانهای نظامی ارتش شوروی درسالنگ جنوبی به جایی که مسعود تعهد سپرده بو

فرمانروای بی چون وچرای آن بود، آتش نگشاید. برپایه این معاهده مسعود به  اعضای گروهش دستور 

داد تا از فعالیت شدید برضد نیروهای دولتی دست کشیده و مبارزه مسلحانه را برضد سازمانهای 

 ( ۱۱۹)ارتش سرخ درافغانستان، ص « فغانستان پیش ببرند.مخالف جمعیت اسالمی ا

جنرال گروموف اعتراف میکند که: "مسعود اگر میخواست میتوانست صرف با پرتاب پارچه 

های سنگ این منطقه را به قبرستان قوای روس تبدیل كند. ما اصالً نمیتوانستیم بدون باز بودن این راه 

 منبع(یك روز را هم بقا نمائیم." )همان 

میخائیل گرباچف در بروس ریچاردسن، نویسنده مشهور امریکائی، طی مقاله یی مینویسد:" 

با بخش پشتوی بی بی سی مصاحبه یی انجام داد ودرآن مصاحبه  ۲۰۰۴  فبروری  ۱۵تاریخ 

کارمیکرد. او تونل سالنگ را بروی کاروان های اکماالتی نظامی  بصراحت گفت :" مسعود برای ما 

" ریچاردسن می حمله کند. نمیداد تا بر کاروان های ما بازنگهمیداشت وبه هیچکس اجازه شوروی 

برسرعملیات مسدودکردن تونل سالنگ در بدل   ۱۹۹۰با احمدشاه مسعود درسال  CIA افزاید: "روابط 

برادراحمدشاه مسعود)احمدضیاء  پنجصدهزار دالر  تیره گردید . گری شرون مدیرسیا  پول را به 

مسدودکردن سالنگ ازجا  عود( درپاکستان پرداخته بود ولی وقتی دید که نیروهای مسعود برای مس

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 6تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

است. برای  نجنبیده اند، ازمسعود علت را پرسید، مسعود جواب داد که پنجصدهزار دالر به او نرسیده 

 گری شرون مشکل بود باور کند که احمدضیاءمسعود پول را به احمدشاه مسعود نرسانده است.

اصلی اینست که ایا برای یک قهرمان ملی، شایسته است که برای جنگ کردن با دشمنان  بهرحال،سوال 

سازمان جاسوسی خارجی پول بگیرد؟" )مقاله : مسعود ته الوهیت ورکول،  یک کشور بیگانه، از یک 

  جرمن آنالین( -بقلم بروس ریچاردسن، ترجمه رحمت آریا، افغان

جنرال خوشحال پیروز)صافی(  ش 1361لیات دستگیری مسعود درسال یکی از شاهدان عینی عم

است که اکنون درکشور سوئد زندگی میکند. در دیدارهای که باوی داشته ام میتوان گفت که اواطالعات 

کوهدامن و پروان و کاپیسا  رژیم داودخان ودر مجموع  درباره مردم  وسیع و موثقی  در مورد مخالفان 

و  دراین مناطق وظیفه اجرا نموده  و تمام  دره ها  زیادی و شمال کشور دارد، زیرا که خودش سالهای

جلگه ها و رود خانه ها و وادی های شمال وشمال شرق کشور را بچشم سر دیده  و به این ارتباط 

  و دست  اول میباشد. صاحب معلومات دقیق 

ید خود برای نگارنده میگفت: درسال وی  روزی در مورد احمدشاه مسعود از چشم د

مشترک قشون شوروی و اردوی دولتی بر پنجشیر،احمدشاه  ( دریکی از عملیاتهای ۱۹٨۲)=۱٣٦۱

اطراف قلعه را تصفیه و میخواستند  مسعود در قلعه ای درمحاصره افتاد وهنگامی که نیروهای دولتی 

هدایت رسید که بقیه  بری قشون شوروی به قلعه وارد شوند و محصورین را دستگیر کنند،از سوی ره

عملیات را به کماندوهای قشون شوروی واگذارشوید! صاحب منصبان اردوی افغانستان که تا رسیدن 

بهرحال کماندوهای  به فتح قلعه، تلفات زیادی داده بودند، از این دستورشورویها سخت ناراحت شدند. 

کردند و پنج شش نفر از اسراء داخل قلعه را که یکی  هلیکوپتر سر رسیدند و به قلعه نفوذ شوروی با 

سوارکرده بردند. اما بجای اسارت مسعود فردا خبر فرار  خود در هلیکوتر ازآنها احمدشاه مسعود بود با 

خوشحال افزود که مسعود  بعد از امضای آتش بس با  و زنده بودن او از امام صاحب پخش شد. جنرال 

اتحادشوروی سفرکرده و در آنجا آموزش  که متعهد به آتش بس بود، به شورویها در مدت سه سالی 

  های الزم دیده است.

در همین رابطه شاه محمود مستمند درمقاله یی زیرعنوان "دشمنان استقالل ونجاتگران تجزیه  

 -یکی از بلندپایه گان خاد«   ز.دره وال» طلب" در سایت افغان جرمن آنالین مطلب مهمی را از قول

  چنین بیان میکند:

"آنچه به کارنامه های قهرمان افسانوی احمد شاه مسعود ارتباط دارد باید عرض شود که، در 

، یک پارچه یاد داشت به «خدمات امنیت دولتی»شمسی،  در جریان جلسه کادرها و فعالین 1363  سال 

ه جلسه حضور داشت، داده شد. رئیس خدماِت امنیت دولتی افغانستان که درهیات رئیس داکتر نجیب هللا 

ضروری چنین مزاحمتی به رهبران داده میشد، لذا معلوم بود که خبر مهمی باید  فقط در شرایط نهایت 

همزمان با عملیات تصفیوی مشترک )نظامیان افغانی و شوروی(  باشد. جلسۀ فعالین خدماِت امنیت...، 

  در ولسوالی پنجشیر در جریان بود. 

 پرزه خط  را برداشت و به همه ابالغ كرد که: یکی از قوماندانان برجسته داکتر نجیب هللا

هنوز چند دقیقه یی سپری نشده بود، که   بدست نیروهای امنیتی افتیده است. پنجشیر احمدشاه مسعود، 

شد و بازهم این داکتر  یادداشت دیگری و اما اینبار از جانب مشاورین روسی، به هیات رئیسه سپرده 

امنیتی  ب هللا بود كه یاد داشت را قرائت نموده گفت: احمد شاه مسعود هنوز در محاصرۀ نیروهای نجی

بلی خوانندۀ عزیز!   قرار دارد و عنقریب دستگیر خواهد شد، عملیات تصفیوی موفقانه جریان دارد.

آمو  آنطرف  احمد شاه مسعود در همان عملیات دستگیر شد، اما در عوض انتقال به اینسو )کابل(، به

دریا، توسط هلی کوپتر مخصوص به قلمرو اتحاد شوروِی وقت )کوالب تاجکستان( انتقال داده شد، که 

 از توافقاتی دوباره آزاد گردید." بعد 

 

قهرمان ملی باید،نزد همه مردم ویا اکثریت قریب به اتفاق مردم کشور محبوبیت داشته  -4

  یکی، حزبی و یا مذهبی. باشد، نه درنزد گروه خاصی به لحاظ اتن
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برادران مسعود وبرخی مبلغان وابسته به مافیای شورای نظار ادعا میکنند که مسعود، قهرمانی 

ملی ومحبوب همه مردم افغانستان است، وبا این دروغهای خود میخواهند اورا بحیث قهرمان ملی 

ملت محبوبیت ندارد که حتی  برذهن و شعور مردم تحمیل کنند، درحالی که او نه تنها نزد اکثریت 

درنزد تمام تاجیکان پنجشیرهم محبوب  نیست. او بجز در میان گروه  شورای نظار و قوماندانان 

جمعیت اسالمی وظاهراً کرزی و رسول سیاف و کریم خلیلی که با نام او تجارت سیاسی میکنند، نزد 

ه های جمعی افغانها درخارج از سایر مردم افغانستان هیچگونه محبوبیتی ندارد. نظری به رسان

کشوروبخصوص سایتهای انترنتی چون: بینوا، دعوت نت،کابل پرس، افغان جرمن آنالین)فایل 

مخصوص احمدشاه مسعود(،افغان موج،تول افغان،لر او برافغانستان، سپرغی وغیره  نشان میدهد که 

ی مستند  پرده ازچهره این  جنگ قلم بدستان غیروابسته به شورای نظار با نوشتن مقاالت ورساله ها

 ساالر  خود خواه  و قدرت طلب برداشته اند.

 در سایت کابل پرس، در بخش نظریات راجع به عبدهللا عبدهللا، هموطنی بنام "لمبه" دراشاره به  

اجتماعی جامعه ما به عنوان یک مکتب و اندیشۀ  –این جمله  که:" ... مسعود در تعامالت سیاسی 

"شاید این خانم معنی مکتب را نه فهمد ورنه چنین  نقش آفریده است." چنین میخوانیم: رهایی بخش

ناشیانه یک جالد و یک آدم نیمچه با سواد را مکتب و آنهم مکتب رهایی بخش نمی نامید. مکتب رهایی 

بخش مکتبی است که بر ایدیولوژی مترقی و فلسفه پیشرونده و اندیشه مردمی استوار است؛ نه بر 

فاشیزم مذهبی، تعصب، تحجر، افکار ارتجاعی القاعده ئی و قرون وسطایی و طبیعی است که قهرمان 

فرشته جان مکتب رهایی بخش چه که مدرسه رهایی بخش هم نبوده است. مرحومی نه مکتب بوده نه 

ی و هم مدرسه و نه هم اندیشه ای بوده و نه هم تفکری؛ صاف و ساده یک جانی، خاین، مرتجع، اخوان

خاین به مردم و مکتب رهایی بخش بوده است. لمبه می افزاید: روابط اجتماعی مسعود" با  تفنگ، 

دختران و زنان و کشتار گره  افکار ارتجاعی،وابستگی به بیگانه،  اسالم زدگی جنونبار، تجاوز بر 

مردمی. او و  خورده بود و این روابط نه بر ارزش های انسانی استوار بود و نه هم بر باورهای 

شرکایش بودند که در جریان جنگ های خونبار تنظیمی شان که ناشی از تفکر انحصاری بود، هزاران 

زن  را بیوه و به بازار روسپیگری، درویزگری و قاچاق سوق دادند و هزارن کودک بی سرپرست  

یاران اوبودند که زمینه ها ریختند و سرنوشت شان با جنایت گره خورد. این "اندیشه" و  ناگزیر به جاده 

را فراهم ساختند و بعد همین "هم مکتبی های" "اندیشه" او بودند که در  ورود دایناسورهای طالبی 

سیاه اشغال کشور ما بوسیله امپریالیزم جهانی را بر جبین  ازای ده ها میلیون دالر در تاجکستان داغ 

غالمی پاکستان به گوش زد، در جنگ های  حلقه های خون آلود شان حک کردند. " مسعود در جوانی 

ای بود، به قاچاق زمرد دست زد،  خونین تنظیی قهرمان معرکه بود، قهرمانش عبدهللا عزام القاعده 

مهمانسرای القاعده مبدل  کتابسوزی کرد، کابل را ویران کرد، بر ناهید ها تجاوز کرد، کشور ما را به 

پریس  بارزین را کشت ) به نوشته خوشیوال در کابل ساخت، مکتب سوزی کرد، قتل عام کرد، م

مراجعه کنید(، طیاره های افغانستان را به کوالب برد، مارکیت قاچاق را توسعه داد، کمین زد، توطئه 

مسایل قومی و ملیتی را دامن زد، حکومتش از جنرال حمید گل آی. اس. ای خواستار مشاوریت  کرد، 

ند، ایران و روسیه بسر برد، گلبدین را در آغوش گرفت، با سیاف، با فرانسه، ه شد، در وابستگی 

خاین مردان دیگر نشست، شعر گفت و مشوره کرد ، ضد حقوق زن،  ربانی، خلیلی، مزاری، دوستم و 

بود، پوک و جاهل بود )به فلم های مقاومت اش نگاهی  دموکراسی، آزادی بیان و ارزش های انسانی 

"جهاد" و "مقاومت" به سوداگران منطقه تبدل کرد..." ) رک :   را در بازار سیاه بیاندازید(، برادارانش 

  (۲۰۰۹/ ۹/ ۲۱لمبه،نظریات راجع به عبدهللا عبدهللا کابل پرس 

از قلم سیاه سنگ بخوانیم که نوشته است"... و اتفاقا آن سوتر در گستره حقیقی شهر کابل )که به  

ه شده( آنکه خوب میدود و خوب می تازد، و به گمانم بیشتر مساحت خیرخانه و کارته پروان خالص

پنجشیرتازی می کند تا ترکتازی، جواهر فروش مشهور و معروف احمدشاه مسعود است... واضحا که 

در پشت این همه پشم و پکول و پروفیسور بازیها، چیزی جز اندیشه نابود ساختن فرهنگ و فرزند این 

ود داشته باشد... جنگیدن جهادیها حقیقت دارد، ... تصادفا آنها خوب هم دیار از شش جهت نمی تواند وج
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مسعود بدتر از  می جنگند، خوب می کشند و خوبتر از کشتن، میدزند، چور و چپاول می کنند،...."

اینهای بود که سیاه سنگ نوشته است ولی به گفته زنده یاد شاملو بیماری شرم آور و کودکانه تعصب، 

که شماری ناشیانه بت های خبیث بر پا کنند و پیرامون آن برقصند و هیاهو راه بیاندازند  سبب شده است

و نامش را بگذارند قهرمان ملی و شهید ملت ... و بعد مویه سر دهند و او را رهبر کاریزماتیک 

  . )راستی رهبر افغانستان یا جهان؟( بنامند! " ) همان منبع(

 

نظامی، یا استقرارثبات و امنیت، یا تأمین همبستگی ملی، و  قهرمان ملی باید، درعرصۀ -۵ 

 وعلمی ابتکاری کرده باشد، که نظیرآن را دیگر هموطنان قبل  دیگر عرصه های اجتماعی ، فرهنگی 
   از آو انجام  نداده باشند.

جهادی، شاهد ناروائی های وحشت آور تنظیمهای  منکه درآغاز اشغال کابل توسط تنظیمهای 

در حق « رستم به از رستم نام »ی  در حق مردم بیگناه کابل بوده ام، میتوانم بگویم که مقولۀ:جهاد

سخت لطمه  مسعود بخوبی مصداق پیدا میکرد، چه ناتوانی مسعود درتامین امنیت پایتخت به شهرتش 

ل شیراست را از وی گرفتند ولقب دیگری به او دادند که نقطه مقاب« شیرپنجشیر»زد و مردم کابل لقب 

  مردم کابل همان لقب را گاهگاهی درمیان خود زمزمه میکنند. و تا هنوزهم 

دفاع دولت  بحیث وزیررا واقعیت اینست که اگر مسعود توانائی تأمین امنیت سراسری کشور 

سیاسی  در میان هفت هشت تنظیم جهادی رامی داشت ،  -اسالمی میداشت  و یا توانائی همبستگی ملی

ون مردم در کوچه های کابل جاری نمیگردید و شهردو میلیون جمعیتی آن  به ویرانه وحشت این همه خ

ناکی مبدل نمی گشت.همین فقدان درایت نظامی او در اداره  وعدم تأمین نظم و امنیت شهرکابل بود که 

ه "کوکو دادند و تران«  بــ زشادگل»و « روبــاه کابل»به او لقب « شیرپنجشیر»مردم کابل بجای لقب 

 رهبران شیشته قطار" وغیره را برای او و رهبران جهادی ساختند.  -کوکو برگ چنار

را برای مسعود « قهرمان ملی»قابل ذکراست که شورای نظار پس از سقوط طالبان ،لقب 

درعوض خدمت گذاری  به امریکائی ها ازسفیر امریکا درکابل گدائی کردند و زلمی خلیل زاد هم آنرا 

خلیفه بخشید و به آقای کرزی دستورداد فرمانی دراین مورد صادر کند، که البته مورد تائید از جیب 

 لویه جرگه قانون اساسی قرارنگرفت وهیچگاه هم  مورد تائید ملت نیز قرار نخواهد گرفت.

را با دروغ پراگنی و تدویر محافل بزرگ و تبلیغات خالف واقعیت  « قهرمان ملی»بنابرین لقب 

دیر یا زود چنین  دادن تفنگ وگردن کلفتی نمیتوان بر ذهن وشعور جامعه  تحمیل نمود. ونشان 

مشک آنست که خود ببوید، نه آنکه عطار »قهرمانان جعلی ودروغکی به فراموشی سپرده میشوند. 

 «بگوید 

با نظرداشت توضیحاتی که در پای هریک ازاین پنج مشخصۀ عمده آورده شد، دیده میشود که  

شاه مسعود در برابر هرپنج سوال ناکام مطلق شمرده میشود،بنابرین لیاقت وشایستگی در یافت لقب  احمد

شوروی، آن سپاهیان  -اصلی درجنگ افغان قهرمانان  قهرمان ملی را ندارد . دراینجا باید گفت که 

    خود. گمنامی اند که تاریخ میهن نه نشانی ازگور آنها دارد و نه نامی درحافظۀ 

 ۲۰۱۰/ ۱۷/۹ایان پ

 

 

 

 

 

 

 
  

mailto:maqalat@afghan-german.de

