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 قهرمان ملی کیست؟!
 حضرت شاه امان هللا رح()بار دیگر در دفاع از اعلی

 
در دورنما قرار می در قافله ی تمدن بشووووری را هرچند بحران متداوم، حضووووور ما 

وستن به رفاه و آرامش خاطر، ناهموار یدهد و سال هاست که مسیر پیمایش برای پ
باعث نمی شووود امید مردمان این سوورزمین برای آسووایشووی که قبل از اسووت، اما این، 

 خاطره مبدل شود.  و بحران ها داشتند، به یاد
ن و شووده اند که چرا سوورعت ما برای پیوسووت یدالیل زیادی مسووتند، مصووور و تاریخ

کند می شود و در شتاب رسیدن به آن، نا آشنایانی  همراهی با قافله ی تمدن بشری
 باید بدانند شیوه ی کار چیست؟ وقتی رسیدند را می مانیم که تازه

چهل سال ناکامی ها، ناآرامی ها و شکست های واضح، هرچند زمانی که در گرو 
د، اما اعتراف این حقیقت نشووو می ، توجیه حضووور و حماسووه هاها کتعلقات گروه

 دانجایی به درستی انگشت تایید می نمایثور، همواره بازنده بودیم، در  7که پس از 
 که مساله ی ملی ما، حاشیه وی بوده است. 

سوووووال اخیر برای تمام مشوووووترکات ملت، خط و مرز تعیین  41در کشووووووری که در 
گروهک های انحصووووار  کردند و از این حیث، جغرافیای واحد فکری ما با مدعیات

طلب و فزون خوا، رسووووووومیت دلخواسوووووووته های دیگران را باطل می کند، یکی از 
ها به آن، طرد محور هایی ست که به نام فرهنگ ملی، افراد  عکس العملمهمترین 

 مردم برای یکجایی و کلیت ملت بودند ملی و شخصیت های ملی، نقطه های وصل
 . و استند
ت، بر ایش مل، برای آسشاه امان هللا اخته گان این کشور که شاید کسی هماننداگر بانیان، شیفته گان و دلب

در مسیر خوشبختی های مردم  پاداش این ایثار، یادگاران او برای ده سال افغانستان تارحم نکرد، نیز  و قضاوت تاریخی خود
ه کند کمی  او، در قبول این اندیشووه کمکعامت کاسووتی و اشووتباه دارد، پ یرش این واقعیت که نارسووایی های ز کههرچند  -شووود

از صوووحنه ی سووویاسوووی در زمانی شوووانس ابقا یابد،  وانسوووت از منقر قهر و توسووول به زور نیزدر نوادر تاریخ، مردی که می ت
 ، هرگز بر حضوووری مرهر تایید نخواهیمملت اش ناراض اند می کردل این حقیقت، او را مجاب قبود که وشوومی نسووتان دور افغا

  ستمی گری در افغانستان را زاده است. ادعایزد که فاجعه ی حاکمیت تنقیمی، بزرگ ترین قهرمانان 
ثور باز کرده اند، انواع گرایش های م موم قومی با برجسته  7در کشاکش و هیاهوی قاهرنمایی و بازار دروغ، که درست از 

ملی می شوند و اما این تاریخ مستند چهار دهه در برابر که در زمان کسب مشروعیت سیاسی،  ی تعصب قومینمایی هویت ها
چشمان ما قرار دارد که اگر محاسبه ی ریاضی این تقاهر، قوماندانی از یک منطقه ی کوچک در پهنای افغانستان را که سهم 

ای تاریخی درصووود، مسووواوی نمی کند، با دوسووویه ای از عقیم ترین مسووووولیت ه 5وی را حتی در حاکمیت مال ربانی بیش از 
ه از شمار ک ر کابل و نقش عقیم در ویرانی پایتخت، انحصار قدرت د«پیمان جبل السراج»برای بی ثباتی )اتحاد با شوروی(، 

راکت های کور باالی غرب و جنوب کابل بود، و در واقع تجربه ی سوووویاسووووی حضووووور پرتاب روتین او، نقارت بر  های کار
ور بیگانه و در ندانم در حضوو -ماع نمایشوویرا در یک اج می شووودآنان، بدترین حاکمیت تاریخ معاصوور که به حس سووقاوی دوم 

که مقاهر تمدن و بنیان های  و اما در سوووووووی دیگر، در کشوووووووری بزنندکاری های چند تکنوکرات بی خبر و نادان، مرهر ملی 
)شاااه ن احمدشوواه ها و شوواه امان س هاسووت، بزرگانی مخدوش شوووند که روزی فرزندی از فرزندان صوودیس آن آحاکمیت آن از 

 گوشووووومالیکه از تا زمانی  -ففرزندان ناخل کهیسوووووتاد می ابا این قهرمانی، در جایی  به سوووووریر قدرت پشوووووت کرد و امان هللا(
ر دکه اگر  بگ ارندتا سوووورحد تجزیه، آن قدر سووووند، مدر  و دلیل  کهمبدل کردند ای کابل را به ویرانه  ی شوووودند،فرار طالبان،

 پذیرد حضور سقاوی در افغانستان، خوب بوده است. باند که می مجدان وهفت پشت ما، کسی زنده بماند، بی 
ستایان در  وفرت ستمی  سقازاده گان و  سیاری گند و تعفن سال 41کار فرهنگی و رسانه یی  ست که  یاخیر، در مقاطع ب زده ا

ت و مل فی ارزش ها با قلم فرسووووایی در عدم تاییدبه آن ها بنگریم، نیوسووووته اگر تنها بر نشوووورات بنیاد مسووووعود و رسووووانه های پ
  می آورد: ما را به یاد انتضوووووعیف جامعه با شووووودت افتراس فکری که گویا چیزی به نام ملت افغان وجود ندارد، قولی از بزرگ

بر نفع کلیت و ملت این سووووورزمین می چرخد، اما یادشوووووان می رود،  اهآن یعجب مردمی اند! متن ایدیالوژی انحراف ،که اینان»
 «اگر ملتی نیست، پس این قهرمان ملی، چه صیغه ای ست؟
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در قضاوت  )پدرام( بخارایی یانآن تخمه ی نسل فرارر دچادر سپیده ی سحر امروز، مانند مکرارت تراژیدی متداوم، باز هم 
در حالی که از خطاب پدر لعنت بر شاه امان س )در یک کلپ صوتی در یوتیوب(، هزاران لعنت ما بر هفت پشت  -شدیم دیگر

رده ای را مر ع دفاع از یک قوماندان در واقع منطقه یی، شوووواه امان اسووووتناد به شوووورمگاه سووووتمی گری، در موضوووواش را دارد، با 
ا بخودش ترس فرار واقعیت های افغانسوتان، می میرد و اما یادش می رود که دانسوته اسوت که در روسوپی خانه های ایتالیا، از 

 ( مجوز زنده گی در اروپا را به دست آورده بود.در افغانستان کدام دستاویز )گرایش به فحشا و ترویج همجنسگرایی
می شوود، بیشوتر متوجه کسوانی سوت که باید بدانند، اگر  تند عکس العملبی شورمی ها، اگر گاهی  آزرده گی ما در پاسوخ به این

مقایسه ی شاه امان س و مسعود، دو تضاد برای خیر و شر افغانستان را در زمانی به نفع امان افغان، سنگین می سازد که در 
ما،  ، ضایعه اش در دل ملتاو نیم قرن پس از مرگ م شدند، اما دیری نپایید که مفهوایستادند اضعقب او، هرچند مردمان نار

 جراحت بزرگ است.
سین، هویت ها، ارزش ها و   شوند که وقتی  مشروعیتدر فقط یک دهه ی پ مردم  عکس العملهایی کا ب، باطل و ح ف می 

ی در توافس چند همتبار به نفی بحران چهل سووواله با دسوووت اندرکاران آن را مشووواهده می کنیم، امید این که رسووومیات دولتی، حت
شاء س( شاه امان س را برای  به عمقی برود که اگر این مملک باقی بماند )که ان تایید می کند، نمی تواندهر و معامله گر ما، مر 

همواره گرامی می دارند، اما کسووووووانی در حاشوووووویه ی جهنم چهل سوووووواله، از م مت،  خیر، تامین رفاه و آسووووووایش مردم اشنیت 
ی مدر افغانستان، ما را از حقیقتی بهره مند  ها تقبیح، نفرین و دشنام برکنار نمی مانند که تنها تجربه ی دو سقاوی آننکوهش، 

و اصول اساسی  ، جزامی جوانب اراده ی آنان برای قهرمانیسازد که وقتی شان شخصیت های افغانستان را وزن می کنیم، تم
 .قضاوت تاریخ اند

کسانی که حداقل سال ها پس از فنای آنان، در این کشور دیوان و دفتر، شهر و خانه، زنده گی و سامان اگر بانیان، مصلحان و 
بد اند که از تبار سووقاوی نیسووتند، چه گونه از ع ابی در امان بمانیم که وجدان ما حکم می کند هرگز و  هداشووتیم، فقط به این بهان

شخاصی دل خوش کرد ست و قهرمانان این زمینه انکه تاریخ مصور آن نباید بر کارنامه ی افراد و ا سیمای ویرانگری زار ا  ،
سقاوی سالنگ، نفت کش ها را حریس می کردند و در بزرگ نمایی  -ی  شاهراه  ستمی، کسانی اند که چند روزی فقط در کنار 

 با روسان را خالصه می کنند.  و تاریخ جهاد افغانانبزرگ روسی ی این آتش، هفت حمله 
مجریان حاکمیت ننگین مالربانی، حامیان سووووقایی و رهروان اندیشووووه ی سووووتمی، بدتر از بدترین کسووووانی اند که در سوووولسووووله ی 

گ اشته ایم که قضاوت تاریخ،  «بادایی»حاکمیت های تاریخ افغانستان می شناسیم و دال آن را در هزاران سند، برای آن روز 
 ن خساره کند.در محکمه ی عدل مردمان زیان رسیده، جبرا

نان آسیاسی اگر برای ناگزیری های سالمت این کشور، حفق قاهر می کنیم و کسانی قهرمان ملی دارند که کسب مشروعیت 
یاط رعایت احت گی خاموش بمانیم و نگویم آن چه به خاطرگرو است، به این معنی نیست که دیگر در برابر دهن گندیده این در 

 نمی گویم. مضر، هنوز
  نبود تفکر ملی در نبود زعما و قهرمانان ملی ست.در چهل سال اخیر، یگانه موردی را که همه بر آن اتفاس نقر دارند، 
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