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    نريمان درانی
                                             ٢٠١٥ /٠٨/ ٠٢           

  

  چی بود؟» اندرباب خائن ملی وقھرمان ملی«پيام آقای ھيرمند در مقالۀ 
  

اين بار آقای ھيرمند زيرنام .ره با دلچسپی خاص ميخوانم واز آنھا لذت می برممن مقا�ت آقای ھيرمند را ھموا
مطالبی نوشته است، اما برخ5ف مقا�ت ديگر ايشان، اعتراف ميکنم که من تا آن  »اندرباب خائن ملی وقھرمان ملی«

 ديگری را نميتوانم  سراغ روزچنين مقاله ای را از قلم ھيچ يک ازنويسندگان ديگرنخوانده بودم، زيرا ھيچ نويسنده
بدھم که مثل آقای ھيرمند کلی گوئی کند و دراين کلی گوئی ت5ش نمايد تا آنانی را که در حق وطن ومردم اين وطن 
مرتکب جنايات جنگی وجنايت عليه بشريت شده اند و نزد اکثريت قاطع مردم به حيث خاينان ملی شناخته ميشوند، با 

   ؟!اصی برائت دھدعبارات وادبيات وکنايات خ
نخستين پيام نويسنده در اين راستا،ھمانا ايجاد فضای بی اعتمادی و بی باوری نسبت به مقا�ت  نويسندگان و 

  . سايت استاين ومحققان شجاع  ھمکار با دانشمندان  

قده گشائی ، قھرمان دراين مقاله، تمام نويسندگان  ب� استثنا مورد اتھامات قومگرائی، تبارگرائی،ايديولوژی زدگی ،ع
نويسنده ھرچند نامی از کسی نمی برد ولی بطورکلی برھمه اھالی قلم وانديشه . زدائی وشخصيت کشی قرارگرفته اند

تاخت وتاز کرده آنھا را متھم به تبارگرائی وسمپاتی  ھای ايديولوژيک و رعايت روابط خانوادگی وقومی در نوشته ھای 
ست که نويسندگان وعلما ومحققان  ودانشمندان دراين سايت ھمه در ت�ش آن اند تا نويسنده مدعی ا. شان کرده است

  رجال ملی و شخصيت ھای سياسی و نخبه گان جھادی وطن را خاين ثابت نمايند؟ 

اولين عيب مقاله اينست که مشخص  نميکند کدام يک از نويسندگان يا دانشمندان ومحققان در ت�ش شخصيت کشی 
اند وکدام يک از آنھا در صدد بت تراشی  وشخصيت تراشی ازميان خاينان ملی اند؟ دومين ايراد وقھرمان شکنی 

برنويسنده اينست که درحالی که ديگران را به ترک شخصيت کشی  وخائن ثابت کردن وعظ ميکند، خود به تخريب 
ودانشمندان ومحققان که نخبه گان شخصيتھای فرھنگی پرداخته و اذھان خوانندگان را نسبت به نوشته ھای نويسندگان 

فرھنگی جامعه ما ھستند، مغشوش ميسازد و باورشان را نسبت به نويسندگان ومحققانی که با شجاعت ودليری 
  .ازاشخاص خاين به منافع ملی نام برده اند، خدشه دار ميکند

ور برائت دادن مجرمين جنگی اين مقاله حامل پيام ت�ش درجھت بی اعتبار ساختن نويسندگان ومحققان کشور بمنظ
وبه ھمين خاطر خواسته ابتدا اعتماد وباورخواننده را نسبت مقاgت نويسندگان سايت افغان جرمن . وخانين ملی است

اين مقاله ازنقطه  نظر تخطی به حريم اعتماد واعتقاد مردم، ميتواند جرم فرھنگی محسوب . آن�ين خدشه دارنمايد
يک اثر باستانی را ازموزيم ملی ويا  آرشيف ملی بدزدد وآن را بيرون  ھا اين نيست که کسیگردد،زيرا جرم فرھنگی تن

از کشور برده به قيمت گزاف بفروشد، بلکه آن کس که بخواھد بمنظورخاصی اعتماد وباور مردم را نسبت به آثار 
 نيز ميتوان در جملۀ مجرمين نويسندگان وھنرمندان ودانشمندان کشورخدشه دار و يا تضعيف نمايد، چنين کسی را

  .فرھنگی به حساب گرفت

  :به چند پرگراف از مقالۀ اقای ھيرمند در زير توجه کنيد

بسته " خانين ملی"که کمرھمت به کشف و تشخيص !! پيشرو!!واين روشنفکران!! ،دانشمندان!!عده ای از محققان« 
اھی به دل ھای مردم بازکند تا مردمش از داشتن يک اند، فقط مھر بط5ن را بدست گرفته وھر آن کسی که ميخواھد ر

قھرمان، لحظه ای متلذذ ومفتخر شوند، اين حس را از مردم ميگيرند و يا مردم را از اين لذت سربلندی وبا افتخار 
اين . را ھرطوری که شده طويل تر بسازند" خائنين ملی"بودن محروم ميسازند، اين عالی جنابان نشسته اند تا فھرست

ًاين گلۀ مردم به نام افغان ھا اص5 قادر : ، در صدد اند تا ثابت کنند!!بعضی اقايان روشنفکر!!" تحقيقات علمی"
  »...!به دينا بياورند، اين طايفه مصيبت زده،قھرمان نه داشته ونه خواھند داشت" قھرمانی"نيستند

تمام سران « )ا سايت افغان جرمن آن�ينھمکارب(نويسنده مدعی است که  به نظرمحققان ودانشمندان وروشنفکران
خائن ملی بوده اند،تمام رھبران سياسی اش خائن ملی بوده اند، چريک ھای مجاھدش خائن ] وطن [ورجل سياسی
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ملی بوده اند، رھبران ملی اش خائن ملی بوده اند، شاھان ترقی خواه اش خائن ملی بوده اند، انق5بی اش که عمر 
ده ويا در راه آرمان خود جان داده است، خائن ملی خوانده ميشود، مطبوعاتی ھا را در زندان سپری نمو

وچه بوده است، دراين .... وچه و... ونويسندگانش خائن ملی بوده اند، حتی موسس افغانستان معاصر خائن ملی و 
  »....سرزمين کافور پاشيده، جزمرگ قھرمان ملی وحضور خائن ملی نميتوان ديد ونميتوان شنيد،

نمی توان با استد�ل ھای صرفا سياسی و غير معياری و گاھی غير دقيق ولی عام پسند .... «:جای ديگری مينويسد
قضاوت در ھمچو مسائلی مستلزم ص5حيت خيلی ژرف . در بارۀ حقايق خائن و يا قھرمان بودن افراد قضاوت نمود

 سطحی، ناشيانه، توأم با عصبيت و مملو دشوار است به تھمت پراگنی و برچسپ زنی. مسلکی و علمی است
  ».ازعقده ھای گوناگون به حيث يک تحقيق، پيرامون خائن و يا صادق بودن افراد برجستۀ کشور باور کرد

اين صحيح که يکی دو تا خائن با زيرکی خود را در صف نخبگان جا زده باشد که «: نويسنده درجای ديگری ميگويد
ت جانبدارانه مورد قبول عام باشد و با مدارک اصولی قابل قبول توسط متخصصين خائنيت شان به دور از تماي5

و اما اين سايرين مگر ھمه خائن . حوزۀ مربوط در چھار چوب قاعده مند، مورد اتھام و تعقيب قرار داده شود
  »اند؟؟

واين !! ،دانشمندان!!محققان:(چنانکه م�حظه ميشود،در پرگراف اول باg، نويسندگان به سه کتگوری تقسيم شده اند
گذاشته شده است که  نشانۀ خطاب با عتاب (!!)ودر مقابل نام ھرکتگوری دوع�مت ندائيه) !! پيشرو!!روشنفکران

است وشايد از نظرمقاله نويس  ع�مت سواليه دربارۀ عالم بودن ودانشمند بودن وروشنفکر بودن ھرصنف از آنھا 
يا قھرمان ملی کاری دشواراست  ميشود که قضاوت درشناختن خاين ملیبراساس پرگراف سوم، گفته . باشد

مگرمن فکرميکنم که نه خير، شناختن خاين ملی کار دشوارومستلزم تحصي�ت مسلکی . وص�حيت مسلکی ميخواھد
 ًنيست، در افغانستان شما از بقال سرکوچه تان که ھيچ مکتب نرفته است بپرسيد ،خاين ملی کيست؟ فورا به شما

ھر که برای گرفتن قدرت اردوھای خارجی را به اين کشورخواسته تا برفرق مردم خود بکوبد، خائن : جواب ميدھد
ھرکه به کشور بيگانه جاسوسی ميکند، خاين ملی است، ھرکه زمين ھای دولتی را غصب کرده، خاين ملی .ملی است

لی است، ھرکس که از قراردادی ھای احياء است، ھرکس ميليونھا دالرکمک ھای خارجی را ته جيب زده، خائن م
مجدد کشورکه مکلف به ساخت وساز سرک ھای قير  و بند وانھار ومکتب وشفاخانه ميباشند،رشوت بگيرد تا 
کارھای زيربنائی در سطح پائين کيفيت صورت بگيرد،خاين ملی است، و ھرکس که سامان و لوازم طبی ويا ادويۀ 

. دزدی کند،خاين ملی است] مثل وزيردفاع بسم هللا خان [يروھای امنيتی کشوررامريضان شفاخانه ھای نظامی ون

ھرکس که برمعادن gجورد وزمرد وط�ی کشور چنگ انداخته و آن سرمايه ھای ملی را غارت ميکند وبخارج برده 
د که مردم ما  تميز پس ديده ميشو.واز اين قبيل ده ھای مثال ديگربرای شما بيان ميکند. می فروشد ، خائن ملی است

  . دارند وميتوانند افراد خاين را از اشخاص صادق بشناسند

در پرگراف چھارم نويسنده با تردد فقط از وجود يکی تا دو خائن درصف نخبگان کشورياد آورميشود که آنھم تا ھنوز 
، وبقيه )]نشده اندتشخيص [با مدارک اصولی قابل قبول توسط متخصصين حوزۀ مربوط در چھار چوب قاعده مند،(
اما اين استدgل مقاله نويس قناعت بخش نيست، . ِرا مردمان پاک پاک ميشمارد) اراکين دولت و زورمندان تنظيمی(

زيرا اگرايشان يک بار به تاريخ معروف مرحوم غبار رجوع کنند، ميتوانند نام ده ھا تن خائن ملی را که  در دوران 
درکتاب موھن gل .نگليسھاوبرضد مبارزين ملی  جاسوسی ميکرده اند، ببينندجنگ اول افغان وانگليس به نفع ا

کشميری که وقايع جنگ اول افغان وانگليس را شرح ميدھد ، ھم ميتوان نام ده ھا تن ازاتباع افغانستان را که 
ئنين ملی نبوده اند؟ آيا اين جواسيس از نظر اقای نويسنده، خا.درخدمت جاسوسی به انگليس ھا بوده اند،ديده ميتوانيم

در دوران تجاوز شوروی برافغانستان ازميان کدرھای رھبری دولت مورد حمايت اتحادشوروی وھمچنان از ميان 
 و به ھمين خاطر اکثريت .رھبران وقوماندانان تنظيم ھای جھادی نيز ميتوان  ده ھا تن از خائنين ملی را نشانی کرد

ابسته به احزاب چپ و راست افراطی ،طی سالھای گذشته ضمن مقاgت نويسندگان ومحققان و روشنفکران غيرو
ثور را محکوم کرده  و  8ثور و رھبران وقوماندانان فجايع   7 خويش در سايت افغان جرمن آن�ين،رھبران کودتای

ی ھيرمند متوجه ياد کرده اند، اما دانسته نميشود که بعد ازگذشت سالھا  چرا اکنون آقا از آنھا به عنوان خائنين ملی
اين موضوع شده و نويسندگانی را که با شجاعت ازاشخاص خاين به منافع ملی نام برده اند، مورد اعتراض ونکوھش 

  قرارميدھد؟ 

ن دو سياه  روز تاريخی، نسبت به وطن ومردم آن ماندانھای ايقوفته ميتواند که سران و رھبران وآيا آقای ھيرمند  گ
خيانت نکرده اند و g اقل يکی از ميان شان قھرمان نجات مردم ازآن ورطۀ ف�کت بوده است؟ اگر آنھای که در ھمدستی 
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ن يک ونيم ميليون انسان اين وطن را شھيد و پنج ميليون ديگر را آواره ديار بيگانه ساختند، خاي با قشون سرخ شوروی
ثور قدرت را بدست گرفتند وبعد دست به غارت  8نبودند، پس چکسی خاين بود؟ آيا ميتوانيد بگوئيد آنھای که بعد از

وچپاول وتجاوز برناموس شھريان کابل دراز کردند، وپستانھای زنان را بريدند و برفرق انسانھای مظلوم ميخ ھای شش 
 70زی اندختند وسوختاندند و با ھمين قساوت وسنگدلی بيش از انچه کوبيدند، وبرخی را زنده در کوره ھای خشت پ

ھزار انسان بيگناه کابل را سربه نيست وشھر را به خاکدان تبديل کردند، خاين ملی نيستند؟ آيا آنھای که در روز دھم 
انک و راکت ، از ارتفاعات کوه علی اباد وگردنۀ خيرخانه و پيربلند محلۀ افشار را زير آتش توپ وت1993  فبروری

مردم افشار را بخاک وخون نشاندند، قھرمانان ملی بودند ياخاينان ملی ؟ کسانی که اين  5000تا 4000قرار دادند و از
محشر صغرا را برمردم افشار تعميل کردند ، با فرمان پروفيسورربانی، تحت قومانده احمدشاه مسعود،درھمدستی با 

حال از شما آقای ھيرمند منحيث يک . ی اين جنايت را بسر رساندنداستادسياف وشيخ اصف محسنی ومولوی محمد
می پرسم که شما اين اشخاص را قھرمان ملی ميناميد يا » روشنفکرعادی« بلکه منحيث »نه» «!!پيشرو«روشنفکر

  خاينين ملی؟

مردم خود را از ًروشنفکران و نويسندگان دريک جامعه حيثيت وجدان جامعه خود را دارند، و وجدانا مکلف اند تا 
وسيله ايکه روشنفکر ميتواند مردم را از سقوط مجدد نجات بدھد، زبان وقلمش است تا . خطر و تباھی نجات دھند

افشاگری نمايد وخاينين را از خدمتگاران صادق به وطن تميز کرده به مردم نشان بدھد و از اين طريق نام آنھا را به 
 روشنفکران افغان در شرايط غربت از وطن با قلم خود ھمين کار شجاعانه را اکنون ھم نويسندگان و. تاريخ بسپارد

اين نويسندگان جز افشای جنايت ھا وخيانت ھای سران و رھبران سياسی وابسته به کشورھای بيگانه در .  کرده اند
سبتی با ًچھار دھه اخير، کدام جرمی را مرتکب نشده اند که سبب غضب کسی بشود که ظاھرا ھيچ پيوند ون

جنايتکاران ندارد ولی با بی انصافی قلم برداشته  وبا نکوھش از آنھا ،فضای  بی اعتمادی و بی باوری را نسبت به 
نويسندگان ومحققان وروشنفکران کشور ايجاد کند، نويسندگانی که ھريک درميان خوانندگان محبوبيت خاصی دارند 

  .وصاحب  شخصيت وشھرت واحترامی زياد ميباشند

يا ھدف آقای ھيرمند،از نکوھش فرھنگيان عرصۀ قلم وتفکر، اينست تا منبعد ھيچکسی به شاه شجاع خائن ملی نگويد؟ ا
وھيچ نويسنده ای  حق ندارد به رھبران سياسی چپ و راست سه دھۀ اخيرکه وطن ومردم وطن را با بدبختی ھای بی 

وکران معلوم الحال روس وانگليس وپاکستان وايران وامريکا نظير مواجه ساختند، خائن ملی بگويد؟ ديگرکسی نبايد به ن
وفرانسه وغيره عناصری که وطن را تا پرتگاه نيستی نزديک ساختند، کلمۀ خاين را استعمال کند؟ وحتی به آنھای که 

  را نسبت دھند؟ » خائن ملی «بخاطر بقای خود در قدرت،غرامات جنگ را به روسيه بخشيدند، نبايدکلمۀ

را درحق چنين اشخاصی درمقاgت خود بکار » خاين ملی « يک دليل ضعيف نيست که گفته شود، آنھای که کلمۀآيا اين
برده يامی برند، سخن ومنطق شان بوی قومگرائی ميدھد چون منسوب به يکی از اقوام افغانستان ميباشند، و اگر بوی 

ا ميدھد واگر ازاين دو حالت خالی باشد، شايد از ًقومگرائی ندھد،حتما بوی ايديولوژيک ووابستگی به حزب خاصی ر
يک منبع خارجی تحريک شده باشند تا به قھرمانان ملی ما نسبت خاين ملی را بدھند؟ اين نوع استدgل ھا، بی احترامی 

آيا اگر بالفرض کسی بنويسد که محلۀ افشار . به عقل وشعور مردم است، بخصوص به عقل وادراک طبقۀ خواننده است
بمباردمان شده وچندين ھزار باشنگان  1993سط ربانی واحمدشاه مسعود تخريب نشده بلکه توسط رژيم خلقی قبل از تو

آن سربه نيست شدند، آيا خواننده امروزی چنين دروغی را قبول ميکند؟ ھرگز نه، زيرا که اين واقعه در ھمان روز 
شر رسيده است واگر کسی برويت يک سند خ�ف چنين وقوع حادثه در بسياری رسانه ھای جمعی داخل وخارجی به ن

گفتۀ ای را ثابت کند، برای نويسندۀ دروغ باف آبروئی نميماند و ديگر نوشته اش خواننده ای نخواھد داشت،پس ھيچ 
  !نويسنده ای کاری نخواھد کرد که آبروی خود را نزد مردم وخوانندگان آثار خود ببرد

 وقھرمان لذت قھرمان داشتن ناراحت است که چرا اين نويسندگان مردم را از احساس   ھمچنان نويسنده مقاله از اين
شدن فرزندان اين خاک محروم ميسازند؟ من فکر ميکنم که ھيچ يک از نويسندگان وروشنفکران ومحققان ما در صدد 

 از م�لی جويا وشکريه چنانکه درھمين سايت، بار ھا.گرفتن احساس لذت ازافتخار به قھرمانان واقعی مردم نيستند
. ستغيره به حيث قھرمانان تجليل شده او ) روح هللا نيکپا(ن تکواندوی افغانستان  قھرمابارکزی ورمضان بشردوست و

از کرزی،کريم خليلی ون رئيس جمھورا ورزش تکواندوی را برای افغانستان کمائی نمود، معیل قھرمان مداپاوقتی نيک
اتن ملی پرداختند واحساسات شادمانی ووی به اپيش رائی نمود وجوانان پشتون در پيشوی در ميدان ھوائی کابل پذي

يکی از جوانان پشتون بازھم سرود  شعر) ھزارهازقوم (کسی که برای اقای نيکپاقدرانی خود را ابراز داشتند واولين 
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 غازی و مدال وزيراکبرخان مدال شاه امان @(ورئيس جمھور پشتون نيزبرايش عالی ترين مدال ھای افغانستان.بود
 که از قھرمانان ملی خود وتميزدارندبنابرين مردم ما قبل از توصيه ھای جناب ھيرمند اينقدر شعور  . را ھديه داد)

رئت وجسارت نشان ميداد واز ميان ده ھا نويسنده ای که جنايات جکاش نويسنده مقاله از خود .استقبال وقدردانی کنند
ثور را درمقاgت خويش ھمواره محکوم وتقبيح کرده اند، نام می گرفت تا ما ميدانستيم  8و 7 ن فجايعوخيانت ھای رھبرا

که ھدف نويسنده ، ازاشاره به آنھای که در صدد طويل کردن لست خائنين  وحذف نام  قھرمانان ملی اند،شامل چه 
اقای  سيستانی ؟ خانم  م�لی نظام است يا خانم آقايان حميد انوری است يا : کسانی  است؟ آيا ھدف نويسنده بطورمثال

 است يا محمد داود مومند ؟ داکترعبدالحنان  رحيمیرھياب صوفيه عمر؟ آقای داکتر کاظم است يا داکتر ھاشميان؟، آقای 
 روستائی است ياداکتر عبدالرحمن زمانی ؟ سيد ھاشم سديد است يا سيد مسعود فارانی؟ قيس کبير است يا سراج وھاج؟
عبدهللا نجات است يا نبيل عزيزی ؟ عاليه اکبراست يا نصيبه اکرم حيدری ؟ نجيب داوری است يا  نجيب هللا بارکزی ؟ 
حفيظ هللا خالد است يا احمد فواد ارس�؟ فرھاد لبيب است يا احسان لمر؟ فضل احمدافغان است يامحمد اياز نوری 

  تن ديگر از قلمداران اين سايت وزين ؟ ؟عبدالخالق رشيد است يا سرلوچ مرادزی؟ و ده ھا 

البته بصراحت بايد خاطر نشان کرد که ھيچ يک از اينھا قھرمانان جنگ اول ودوم وسوم افغان وانگليس  را از مقام 
شامخ رشادت وجانبازی آنھا در راه آزادی وتماميت ارضی کشور به زيرنياورده اند، واما اين را نيز بصراحت بايد 

ھيچيک از رھبران تنظيم ھای جھادی و قوماندانان .درجنگ مقاومت عليه اتحادشوری ما قھرمانی نداريماظھارکرد که 
 فقط آنکس که شايستگی چنين لقبی را دارد ،ملت مظلوم .را ندارند» قھرمان ملی«شان شايستگی دريافت لقب 
ھادی، ولو اگر امروز با صرف ميليونھا  نه رھبر ف�ن تنظيم سياسی، ونه ف�ن قوماندان جوپابرھنۀ افغانستان است،

دالر ھم برای آنھا تبليغ شود، مردم افغانستان که شاھد وناظر آدم کشی ھا وغارتھا وچپاول ھای اين قوماندانان وابسته به 
د تاريخ ھم آنچه را مردم قبول داشته باشن. بيگانه بوده اند، ھرگز حاضر به قبول قھرمانی چنين قوماندانی نخواھند شد

  .ثبت ميکند، نه شعارھای ميان خالی وابستگان يک قوماندان يا يک رھبر بيگانه ساخته وپرداخته را

ای کاش آقای ھيرمند، با تعريفی که از خاين ملی وقھرمان ملی در ذھن خود دارند، نامھای خاينين ملی و چھره ھای 
ست که بلی ايشان ھم در جمع نويسندگان روشنگردلير قھرمانان ملی را در سه دھه اخيرنشان ميدادند تا خواننده  ميدان

نين ملی وحتی نشان دادن قھرمان ملی خود را نيز از ئاما بادريغ وافسوس که ايشان جرئت گرفتن نام خا.تشريف دارند
          .ميان رھبران سياسی سه دھه اخير ندارند

  ختم

 


