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    ۴۱۰۲،نوامبر۶                                         ماللی موسی نظام                                  نویسنده و ناشر: 

 برای مردم افغانستان« قهرمان ملی»اندر انتخاب 
 قهرمان ملی افغانستان، ملت افغان استبدون هیچ تردیدی، 

 

از جانب برخی محققین  «قهرمان ملی»مدتیست که در پورتال افغان جرمن آنالین موضوع نهایت مهم و قابل بحث
و خبرگان، مطرح و ارزیابی گردیده و جسته و گریخته مورد مداقه قرار می گیرد. حقیقت این است که ملت 
بسیار مظلوم افغانستان بعد از کودتای منحوس ثور و سر آغاز بدبختی های وسیع و دامنه دار و جنگ های 

مبتال گردیده است که همانا موجودیت اشخاص معلوم قدرت طلبی، به یک مصیبت دیگری هم تحمیلی خونین و 
میباشد. با وجود موجودیت ملیون ها شواهد عینی،  «قهرمانان ملی»بازخواست وابسته به اجانب، بنام الحال و قابل

صفحات تاریخ و راپور های مستند ممالک ذیدخل در جنگ ها و رویداد های کشور و صد ها کتاب و رسالۀ 
چون امتعۀ قابل خرید و فروش  «قهرمانان پوشالی»،ندازی مذبوحانه به چشم ملت بینوای افغانمحققین، با خاک ا

به مزایده گذاشته میشود. این معاملۀ سودمند باعث  بی صاحبی بنام افغانستان، دقیقا   ظاهرا   در بازار سیاست ملک
م تصمی، نه با ختلفۀ وابستهم سود جوی باربار به دست قوت های« قهرمان ملی» چنین یکمیگردد که گاهی 

 . ذیدخل نموده است منافع سرشاری را نصیب معامله گرانملت بلکه با ضعف اولیای امور، 
از باور بدور است که اخیرا  ولی مسعود که با اشغال سمت سفارت کبرای افغانستان در لندن برای سالهای طوالنی 

یقا  برادر را دق «قهرمانی»مزایای ا تجربۀ شخصی، بو بدون سوابق، تحصیل و تعلیم امور حساس دیپلوماتیک
امبرده . نبتواند بهره برداری موقف بازهم از آن ،د که اگر یکبار دیگر بخت یاری نمایدکن و تالش می درک نموده

 احمد شاه مسعود این بار ادعا دارد که بر روی بانک نوت مردم افغانستان، باید عکس مزار برادر وی
تثبیت گردد. پناه بر خدا! شاید  «قانونا  »وی هم «قهرمانی»افغانستان درج شده و موقف « لیقهرمان م»منحیث

روی شو همان عکسی را که تعدادی از قومندانان نظامی اتحاد ،آقای ولی مسعود در صورت قبولی چنین تقاضایی
احمد ، بر مزار برای ابراز ارادت و سپاس برادران مسعود بشمول خود وی، برسم احترامحضور  سابق را با
انتخاب و  «ملت افغانستان» جدید نشان می دهد، برای یک روی بانک نوتدر ولسوالی پنجشیر شاه مسعود 

 این عکس که در مطبوعات موجود است، بار ها در رسانه ها و منابع انترنتی به نشر رسیده است. پیشکش نماید.
 

ان سازی عصر موجوده در مملکت ما، از همان آغاز قدرتمندی خلق و پرچم با در حقیقت جریان مسخرۀ قهرم
رد وفادار شاگ»مطرح گردید و نامبرده توسط حفیظ هللا امین «نابغۀ کبیر خلق»موجودیت نورمحمد ترکی ملقب به 

گان ــوابستط ــبا استعمال بالشتی به قتل رسید و امین که می خواست  خود قهرمان جدیدی باشد، هم توس «خلق
بدیار عدم واصل شد. قهرمان شناخته شدۀ نسل فریب خورده و منحرف گشته، ببرک  «ناجی زحمت کشان جهان»

جر و ز انزوا، ذریعۀ مربوطین وفادار آن بزرگوار، با تحمل «لینن کبیر»کارمل هم علی الرغم سرسپردگی به 
وابستگی  داکتر نجیب باشخصیتی مانند  ت که حتی خفت فراوان بدیار عدم رهسپار گردید. جای بسیار ناباوری اس
مبدل  «قهرمان ملی»، هم بعد از مرگ به یک«خاد»عمیق با شوروی و سوابق جنایی و فعال در دستگاه دوزخی

 گردیده است. یا هللا!  
 یولی متأسفانه این سلسله مثل مرض ساری در رگ و پی قدرتمندان بعدی طوری نفود نمود که وابستگان تنظیم

ودند، با ب« جنرال حمید گل»آن بنام منافق پشاور که باال استثناء تربیت یافتگان گوناگون آی اس آی و رئیس 
، بعد از اشغال کابل و تقسیم و ترکۀ پایتخت باستانی افغانستان با استعمال، راکت، ایران تربیت یافتگان آخوندی

سکنۀ مظلوم آن، سخت  ۶۰۱۱۱شهر و قتل و شهادت  توپخانه و انواع اسلحۀ خفیفه و ثقیله بر مردم بیدفاع
ن و ناجیان افغانستا بودند، چنانچه که نام پاک مجاهدین برحق «قهرمانی»آرزومند بدست آوردن قدرتمندی و لقب 

با خود حمل می نمایند. مشاهده نمودیم که این گروه ملت ستیز، بعد از جنایاتی به  مغرضانه را تا ایندم عزیز
که روی صفحات تاریخ را سیاه و خونین گردانید، با « حکمتیار -مسعود»راکت پرانی های آتشین »*« شمول 

ورود و تپ تپ پای طالبان عصر حجر، همه و بعضا  مانند ربانی رئیس جمهور ساحۀ ارگ، پابرهنه، فرار را 
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ز خوف طالبان تا آمدن ا بر قرار ترجیح دادند، طوریکه قسما  ترک وطن گفتند و عده ای در اقصی نقاط کشور
 عقب نشینی نمودند.کامال   امریکا،

به آن  که عده ای از خبرگان ملی گراافغانستان و جهان شرائطی دارد شدن در  «قهرمان ملی»بلی هموطنان، 
ۀ ح  یک قهرمان ملی باید یا در سا تائید و تصدیق نماید. «باید»تاریخی هم  مستند شواهد همه راو  اشاره نموده اند

  شده باشد. ،عوام پسند« شهکار»پسندیدۀ بشری و ملی به سویۀ  عملمملکتی ویا انفرادی مصدر کار ها و یا
حقوق  پشتیبانی ،ترقی، نو آوری غازی شاه امان هللا جهتخدماتی که پاس به  ،از یک قرن به اینسو در افغانستان

معۀ مرفۀ افغانی از برای تشکیل یک جا و مردم افغانستانمنفعت اعالی به منظور  زنان و ده ها خدمت دیگر
قب لتوانسته است ، از جانب دیگر، وقت جهان خوار نگ بریتانیایاستقالل افغانستان از چ تحصیلیکطرف و 

ری ا. بعد از شاه مذکور، به آن قهرمانان ستوده و قابل افتخکمایی نمایدمردم افغانستان را« قهرمان ملی»برازندۀ
جات داده ن بی مانندو فداکاری  ان خالی، ولی با روحیۀ بشر دوستیرا با دست ی و قاره ایتهنیت میگوییم که ملت

سال را در تحت سلطۀ  ۴۱۱در تاریخ بشریت پاینده و ماندگار گردیده اند. در نیم قارۀ بزرگ هند که مدت  اند و
زۀ عمیق مبار اختندنبراه ابا « مهاتما گاندی»از خودگذری بنام استعمار انگلیس سپری نموده بود، فرزند اصیل و 

 استقالل مردم خویش را بدست ، در حالیکه از تجمل و زندگی مرفه، به حد اقل معیشت پناه برده بود،و صلح آمیز
در جهان همیشه محتاج خدمات بشری، را کمایی نمود.  سرزمین پهناور هند« ملیقهرمان »الحق که لقب  آورد و

میشناسیم که داستان افتخار آمیز حیات ویرا  «مادر تریسا» بدون تردید خانم پاکیزه و قابل افتخاری را بنام 
پرستاری و غم خواری مریض ترین و فقیر ترین قشر اجتماع هندوستان، بیشتر در شهر پر ازدحام بمبئی رنگ 

ستگی ناپذیر که از اروپای شرقی راه مقدس حیاتش را در سرزمین دیگری تعیین میزند. این پرستار فداکار و خ
 میباشد.  « عالم بشریت یقهرمان»نموده بود، در حقیقت از هر جهت شائستۀ لقب 

در افریقای جنوبی هم شیرمردی خسته و بیزار از تبعیض نژادی، با تحمل مشکالت و مشقات بیشمار و سپری 
در بین انسان ها، برای ابد گسست. بدون  یاه تبعیض رنگ و نژاد رادر زندان، زنجیر سنمودن سال های جوانی 

قهرمان عالم »وی بیان میدارد یک  آمیز افتخار از درد و پر تاریخچۀ عمررا که  هم با آنچه« نلسن ماندال»شک 
     محسوب میگردد. «بشریت

سوابق احمد شاه مسعود و بارۀ محترم داکتر خلیل هللا هاشمیان در  لقب قهرمانی در افغانستان، شرائط مورددر
، حقایقی را بیان با نقشۀ پاکستان وی از همان عصر مرحوم محمد داود و کودتای ناکام ساختن «قهرمان ملی»

، «جبل سراج و خنجان»فرموده اند ولی ارتباطات نامبرده با اتحاد شوروی سابق، آتش بس هایی که با معاهدات
و پایپ لینی که از شمال تا بگرام کشیده  «سالنگ»اشغال افغانستان را با حفظ و مراقبت شاهراه صعب العبور 

حالیکه ایشان از دهه ها چنین جریاناتی را از قلم در  ، به یک دهه کشانید، در نوشتۀ شان مشهود نیست؛شده بود
موده اند. همچنان در احوال واجد گشتن به شرائط ، مستند نشر و بیان نداخلی و خارجی خود و خبرگان و محققین

تل عام ق»شاید فراموش نموده باشند که بنویسند که آیا حادثۀ استثنائی و خونبار مظلومین  «قهرمان ملی»یک 
 که بدون اغراق در نوع خود در تاریخ جهان سابقه ای نداشته است و درج صفحات آن نیز می باشد، «افشار
چندین شهر منجمله افشار و ۰۹۹۱سفناک که در زمستان سرد ماه فروری و قهرمان آن جریان ا مجری عامل،

مردم بال دیدۀ افغانستان شناخته شود؟!  «قهرمان ملی»سکنۀ آنرا زیر آتش توپخانه نابود نمود، میتواند منحیث 
را برای احمد شاه  «ملیقهرمان »محترم اعظم سیستانی نوشته اند، لقب طور که محقق و مؤرخ افغان همان 

هیم به امر قسیم ف «حامد کرزی»مسعود، دقیقا  انسان بی حس، بی مسئولیت، جاه طلب و تشنۀ قدرت دیگری بنام
 تعیین نموده است.  ، توسط ویریاست ارگ بی کفایت بی خاصیت و در بدل حفظ چوکی

و اولین بار، به تمنیات مردم افغانستان حال، با تغیرات اخیر سیاسی در کشور زمان آن رسیده است که باالخره 
ارت تج»منحیث شواهد عینی صاحبان صالحیت و قضاوت و به حکم رویداد های تاریخی مشهود، لبیک گفته و 

پوشالی را منبعد منع قرار دهند و در عوض قهرمان ذیحق اصلی و دائمی افغانستان را با منع  «قهرمان سازی
شکن و تغییر عکس ها و اشتهارات میان خالی، به سادگی و صراحت  کمرپر خرچ تصاویر  مصارف نمودن

دون هیچ شک و تردیدی، با شهادت رویداد های افتخارات تاریخی، ـــمعرفی، قدر و ارج گزاری نمایند.....بلی ب
 این خاک مقدس بوده اند، هستند و خواهند بود. «قهرمان ملی»انــق افغـدین برحـــلت مظلوم و مجاهــم

 هللا توفیق.  ومن
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 بیشمار در مورد حقایق مستدل تاریخ دهه های اخیر افغانستان محققین و مؤرخین داخلی و خارجی آثار نوت:

ور ط یوتر، همه در دسترس قرار میگیرد.معتبری را منتشر نموده اند که برای مطالعۀ آنها، امروز از برکت کمپ
که توسط محقق و نویسندۀ افغان داکتر سید عبدهللا کاظم  «افغانستانپروژۀ عدالت » در پهلوی اثر تحقیقیمثال 

ظارت ن ترجمه گردیده است و از خود ویبسایت آن به السنۀ دری پشتو و انگلیسی در دسترس است، نشریۀ کمیتۀ
که توسط محقق و مترجم فاضل افغان، محترم  «دستان آغشته بخون» بر حقوق بشر در مورد جنگ های کابل بنام

تب . البته کهم در وبسایت خود آن تشکیل رسمی ملل متحد موجود میباشد مت آریا به لسان پشتو ترجمه شده،رح
زیادی هم در مورد رویداد های دهه های اخیر افغانستان از مامورین سابقۀ افغان و خارجی در دسترس است، 

« قیقتتحقیق برای دریافت ح -افغانستان» ارزشمند اثر ستیف کول امریکایی و کتاب« جنگ ارواح» منجمله کتاب
 نوشتۀ  ژورنالست افغانستان شناس، بروس ریچاردسن.
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