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 Political  سياسی 

 
  

  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق
  

  )مقالۀ هشتم(
  
  

  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                                                                      
 ٢٠٠٧ فـبروری  ٢٨برلين، 

  
 

 

  قهرمانان ديروز و قهرمانان امروز
  

  با تجديد نظر و اضافات
  

 آنچه .وجود داشته باشد" قهرمان" در عـرصه های مختلف جوامع بشری و شايد در هـر زبان دنيا جائی برای کلمۀ 
يکی . اوت استعمال ميگرددميشناسيم، در زبانهای فـرنگی در دو مفهوم متف" قهرمان"را در زبان فارسی زير مقـولۀ 

 Hrdina  و در زبان چکی Held، در زبان آلمانی Heroهمان مفهوم واقعی کلمه، که آن را در زبان انگليسی 
و دگر مقـولۀ کامًال متفارقی، که امروزه روز در ساحۀ ورزش و مسابقات ورزشی مورد استعمال پيدا کرده، .  گويند

يا چمپين در عـرصۀ سپورت و مسابقات سپورتی به " قهرمان. "گی است فـرن Championو آن مرادف  اصطالح
  .را از همه بربايد" گوی سبقـت"کسی گويند، که  بيشتر و برتر از همه کس  بدرخشد و 

  

 :دریاما در زبان فارسی 
فـرهـنگ . دانسته اند" ُکهُرمان"را معرب  لغت پهلوی " قهرمان"قاموس های فارسی عميد و معين و غـياث اللغات، 

می آورد، و برای اثبات " فـرمانروا، کارفـرما، پهلوان، دلير، وکيل دخل و خرج، ناظر"معين آن را در معنای 
قائم بکارهای کسی "تازيان اين کلمه را که از فارسی گرفـته اند، در معنای . مدعای خود مثالهائی از کالم قـدما ميزند

داکتر محمد التونجی، که ). ١(استعمال ميکنند " در تحت تصرف او باشدو خزينه دار و وکيل و نگهدارندۀ آنچه 
بدست " پوهـنتون دمشق"و دکتورای ادبيات عـربی را از " پوهـنتون تهران"دوکتورای زبان و ادبيات فارسی را از 

لخرج و ، بطل ، شجاع ، وکيل اآمر"را در معنای " قهرمان" کلمۀ خود" فارسی ــ عـربی"رده، در فـرهـنگ آو
  )  ٢. (می آورد" الدخل

را استعمال ميکنند؛ يعنی " قهارمه"اعـراب که اين کلمه را از فارسی گرفـته اند، به قاعـدۀ خود جمع بسته و ترکيب 
يا " قهرمانان"البته برای زبان فارسی، جمع فارسی اين کلمه، يعنی . است" قهارمه"همانا " قهرمان"که جمع عـربی 

را " معرب"کلمات فارسِی عـربی شده  و " جمع عـربی"فارسی زبانان بعضًا .  اعـتبار استمدار" قهرمان ها"
دری زبانان را نشايد، که . پسنديده و چنين کلمات را  به قاعـدۀ اعـراب جمعبندی ميکنند، که نه کاريست صواب

را بشکل عـربی جمع " تان و غـيرهرد، ترک ، بندر ، سرحد ، بسفـرمان، استاد، درويش، رند، کــُ"ل کلماتی از قـبي
  .بگويند" فـرامين، اساتيذ، دراويش، ُرنود، اکراد، اتراک ، بنادر ،  سرحدات ، بساتين و غـيره"بسته و 

در زمان ما چه مدلول و مفهومی " قهرمان"بعد ازين تحليل لغوی برويم به اصل موضوع و ببينيم، که استعمال کلمۀ 
  .را بخود گرفـته است

  

  : جائی که تاريخ بياد ميدهـد  تا 
خود مردم و " بزرگترين قهرمان"بدون ترديد که قهرمانان در عـرصه و پهنای تاريخ ما هم بسيار سراغ ميگردند، و 

افـراد و "ولی وقـتی پای . ملت مايند، که از ادوار گذشته تا به امروز رشادتی بس بزرگ از خود نشان داده اند
  ".قهرمانان امروزی"و " قهرمانان ديروزی"ان می آيد،  فـرق بايد گذاشت بين به مي"  رويدادهای جنگی
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درينست، که قهرمانان ديروز متکی به مردم و " قهرمانان امروزی"باصطالح فـرق کلی قهرمانان ديروزی ما  با 
در جريانات امروز وطن، در حالی که  اين امر . ملت خود بودند و هـيچ ارتباط و اتکائی به خارج و بيگانه نداشته اند

 امروزی  کذائیديروزی را مردم و تاريخ انتخاب ميکردند، ولی قهرمانانحقـيقی قهرمان . نحوۀ ديگری بخود گرفـته
  . عـلم گرديده اند" زور، مصلحت، فـشار بيرونی و غـيره"بنا بر مسايلی از قـبيل 

،  بودند، که فی سبيل اهللا و در راه آزادی وطن"هـزاران سپاهی گمنامی"از نظر من قهرمانان واقعی ملت ما، 
 بوده و انتظار "مديون و وابستۀ اغـيار"، بدون اينکه سر سوزنی های شيرين خود را فـدا کردند جانخونهای پاک و

بصراحت بايد . نام ثبت تاريخ نشده انددين مايند، ولو که  ب" قهرمانان ملی حقـيقی"اينان . مکافاتی را برده باشند
خواند، " قهرمان"را نميتوان " سران بزرگ مجاهـدان"ـت، که متأسفانه در جهاد بی مثال ملت افغان، هـيچ يک از گف

و . بتوان دانست" قهرمان ملی افغانستان" باشکوه فـرخنده و بسچه رسد به اينکه ايشان را سزاوار احراز لقـب 
  .ه باشدعـلتش هم روشنتر از آنست، که به شرح  و بيانی نياز داشت

ار و غـيرهم بگذريم، در قـرنهای نزده و  ابومسلم خراسانی، يعقـوب ليث صفـّاگر از قهرمانان تاريخی خود چون
  :بيست، به اين قهرمانان بر ميخوريم

  

  ــ قهرمانان جنگ اول افغان و انگليس ١
  )کاپيسا و پروان( ــ مير مسجدی خان رهـبر مشهور کوهـستان 

  ان لوگریــ نائب امين اهللا خ
  ــ غازی عـبداهللا خان اچکزی

  ــ وزير محمد اکبر خان و بسا سرداران ديگر سپاه ملی
   

   ــ قهرمانان جنگ دوم افغان و انگليس٢
  )٣(ــ دوشيزه ماللی عـلمبردار جنگ ميوند 

  ــ محمد جان خان غـازی وردگ
  ــ سردار محمد ايوب خان فاتح ميوند

  ــ ميربچه خان کوهـدامنی 
   مشک عالم و دگر جانبازان فخيم راه آزادیــ مال

  

   ــ قهرمانان جنگ سوم افغان و انگليس٣
ــ بدون شک  قهرمان اصلی و محصل حقـيقی استقالل افغانستان،  اعـليحضرت غازی  امان اهللا خان بود و بدون 

ت دوم و در رأس همه شک که امان اهللا خان به داعـيۀ استقالل خواهی نميرسيد، اگر حلقات روشنفکری مشروطي
  .پس تمام اين بزرگواران جانباز، قهرمانان استقالل اند. مرحوم عالمه محمود بيگ طرزی، وجود نميداشتند

با تأسف بايد گفـت، که در جنگ آزادی بخش ملی و جهاد بی مثال ما در برابر اشغالگران شوروی، هـيچ يک از 
البته در بين مجاهـدان . باشند" قهرمان  "داريم که سزاوار  لقـب نقـوماندانان بزرگ و رهـبران تنظيم ها را سراغ

برد، کذا اينکه خود نيز  صدها و هـزاران قهرمان گمنام وجود داشتند، و يا دارند، که امروز کسی از ايشان نام نمی
  .     خواهـند جهاد  خود را به رخ مردم و خلق اهللا بکشند و دين را به دنيا بفـروشند نمی
و از طريق لولۀ تفـنگ " زور مسلح"وسيلۀ ه را مردم به کسی ميدادند، امروز اين لقـب  ب" قهرمان"ر ديروز لقـب اگ
  .گرفـته ميشود" سالحساالران"

آقای خوجه  بشير احمد انصاری " ايدز اجتماعی"وقـتی نکات باال را مد نظر ميگيريم، به بی پايگی نظر مقاله نويس 
  : جريدۀ اميد نوشت ٧٦٤رۀ پی ميبريم، که در شما

ردي آه همه ـدر اين ميان پادوي ارتش بيگانه با ف. جامعهء سياسي ما نتوانسته است قهرمان خويش را تعريف نمايد« 
. رباني نموده يكسان شناخته مي شودـستي خويش را در راه دفاع از آزادي و تماميت ارضى آشور و ملتش قـه

 را تعريف نموده و يا از تشخيص قهرمان خويش عاجز بماند ، چطور مي توان جامعه اى آه نتواند قهرمان خويش
 )پايان نقل قول( ».اسم ملت را بر آن گذاشت

به فحوای فـرمودۀ آقای انصاری، گويا . نخوانده امۀ معتبری  تا حال از هـيچ نويسندبی اساسسخنی تا اين حد 
" قهرمانتشخيص "هـرو مـرو " ملت بودن"رط مگر ش.  نيست"ملت" نشناخت،  خود راملتی که قهرمان

.  ما"قهرمان پرور"ملت بزرگ و تمام  توهـين بزرگيست، به فـرمودۀ جناب انصاری در واقعاست؟؟؟؟؟؟ 
 هم نامهای مبارکشان را در حافـطه شناسد و  داشته، هم قهرمانان خود را میان فـراوانقهرمانهم  ملت ما !بلی
  .ود حفـظ کردهتاريخ خ" آرشيف  زرنگار"و 

است، چنانکه در پراگراف " وماندان احمد شاه مسعودـق"در نوشتۀ جناب انصاری همانا " قهرمان"مقصد ازاما 
  :ديگر خود آنرا بصراحت بر زبان ميراند و ميگويد 

ا بلند و پرشكوه ارزش رط مى سازد آه سمبولهاي ـتبار ساقـتهاجم تبليغاتي آنوني نه تنها ارزشها را از اع« 
را ) هوشي مين(ند آه ـبرنامه ريزان اين سياست مى خواه.  دـدهرار ميـدف قـدر ميان ملتها و جوامع مختلف ه

) چيگوارا(را از پاآستان، ) بالـمحمد اق(ند ، ـ را از ه )مهاتماگاندي(چين ، را از )  مائوتسه تونگ(ويتنام ، از 
را از افغانستان رانده و ارتباط توده ها را  ...)....احمد شاه مسعود (را از  ليبيا و ) عمر مختار(را از آيوبا ، 

طع نموده و در مقابل، مدلهاي مورد ـباوري شان قزت و خودـبا سمبولهاى آزادي، مفاخر ملي و قهرمانان ع
  )ختم نقل قول( ».جايگزين آنها نمايند نظر خويش را
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تهی کردن آن از ارزش های واالی آنست و تا واقعی يک ملت، " خلع سالح کردن"درين شکی نيست، که 
آقای " ايدز اجتماعی"بسا نکات مقالۀ . مردم از چنين ارزشها تهی نگردند، تسلط بر ايشان امکان هم  ندارد

  . انصاری قابل پذيرش است، ولی ميترسم از اينکه بميدان انداختن چنين مقاله ای، بر مرام دگری استوار نباشد
خود و " مسعود طلبانۀ"د، که آقای بشير احمد انصاری بخاطر به کرسی نشاندن مدعای از قـرائن برمی آي

و برويم سراغ مطلوب آقای . خاص برای برکشيدن همين نکته، مقالۀ عـريض و طويلی را نوشته باشند
  :، که جور می آيد، يا نی؟؟؟؟ من ميگويم" قـواندان مسعود"در شأن " قهرمان"انصاری و ببينيم که آيا کلمۀ 

اگر مسعود با اشغالگران روس نمی ساخت و از طريق عـقـد بود؛  اگر قـوماندان مسعود متکی به غـير نمی
را چور نمی ما های طبيعی وطن  اگر مسعود ثروت  زد ؛معاهـدۀ خائنانۀ خنجان ، به جهاد از پشت خنجر نمی

ما را به تاراج نميبردند؛ اگر " ه فـردمنحصر ب"؛ اگر مسعود و حواريانش آثار باستانی يگانه و  انداخت
 در نهادش سراغ نميشد؛ اگر مسعود بخاطر زبانیمسعود تمام ملت را در نظر ميداشت و تبعيض قـومی و 

ما را به " بجان برابر"احراز انحصارطلبانه و يکه تازانۀ قـدرت با دگر تنظيم ها نميجنگيد و بالوسيله کابل 
اگر شست هـزار خانوادۀ کابلی در عـزای عـزيزان کشتۀ دست مسعود و گلبدين خاکداِن خاک برابر نميساخت؛ 

ی بسيار دگر "اگرها"نمی نشستند و اگر ... و دوستم و مزاری و اکبری و کريم خليلی و محقـق و سياف و 
 را چهرۀ قـومندان مسعود را گردپوش و غـبارآلود نميکردند، به يقـين که ملت و مردم قـدردان افغان پاسش

" افغان ـ انگليس"ميشناختند و نامش را به نکوئی ميبردند و همانگونه که برای غازيان جنگهای اول و دوم 
  .ترانه ها سرودند و در سر هـر بازار خواندند، برای قـوماندان مسعود هم عـين کار را ميکردند

" تشخيص قهرمان"وط  به را من" ملت شدن"آقای انصاری دچار تناقـض گوئی ميشود، وقـتی از يک طرف 
ولی از طرف ديگر ، . ميگردد" ملت"ميسازد و چون چنين چيزی را در کشور خود نميبيند، منکر موجوديت 

موجود نباشد، " ملت"از جناب ميپرسم، که وقـتی .  ميشمارد"مفاخر ملی"را از " احمد شاه مسعود"همين آغا ، 
" پله کش" بمانند حالتيست، که کسی به اميد يخمالک خوردن چه معنی دارد؟؟؟ اين طرز استدالل" مفاخر ملی"

  .بدود، ولی پيش از خوردِن يخمالک، به زمين بخورد و پشت و پهلو بشکند
توجه کنيد، وقـتی که . آقای بشير احمد انصاری در پراگراف اول نيز در دام تناقـض گوئی بند مانده بودند

ستي خويش را در راه دفاع از آزادي و تماميت ارضى آشور و ملتش ـردي آه همه هـف ...« جملۀ : ميفـرمايند 
جامعه اى « : و جملۀ يک سطر بعد تر را که ميفـرمايد  )است" مسعود"که مراد ازين مرد (» ...رباني نمودهـق

آه نتواند قهرمان خويش را تعريف نموده و يا از تشخيص قهرمان خويش عاجز بماند ، چطور مي توان اسم 
" موجوديت ملت"جناب در جملۀ اول فـرض را بر  چگونه باهم آشتی بدهـيم؟؟؟؟؟؟  » .ا بر آن گذاشتملت ر

موجود نباشد، چطور کسی بتواند جان خود " ملت"اگر . مينهد ، ولی در جملۀ دوم، خود گپ خويش را ميشکند
موجود " ملت"اينست، که قـربانی نمايد؟؟؟؟ پس فـرض جناب در جملۀ اول بر "  ملت"را در راه آزادی آن 

وجود  در جملۀ دومی در پی نفی ايشان. قـربان کردن، معنائی ندارد" راه ملت"است،  در غـير آن خود را در
 همان جامعه ای که چند نيست، يعنی" ملت"، د که جامعۀ مدنظر ايشانند، وقـتی گله سر ميدهـنمی آيبر" ملت"

  .نيست" ملت"، اينک بود" ملت" ثانيه پيش
جه بشير احمد انصاری بعد از تمهيد عالمانه ــ که در واقع مقـدمه چينی طرارانه ای بيش نيست ــ قای خوآ

را چنان از دست " واقعـتيت بينی"پياده ميگردند، " لغزشگاه خودساخته و مسعود پرستانه"وقـتی در کنار 
  .ميدهـند، که سخنشان به تناقضگوئی می انجامد

ايدز "ری جدًا گوشزد ميکنم، که اجتماع و جامعه و ملت ما هـرگز و هـيچگاه به به خوجه صاحب بشير انصا
دچار نبوده و هميشه خوب و بد و نيکان و بدان و قهرمانان و خائنان را درست تشخيص کرده اند، " اجتماعی

 اين ملت . دادهباسپاس  خود تا جاودانه جا را در سينۀ بی کينه و" افغان ــ انگليس"چنانکه قهرمانان سه جنگ 
را نيز دقـيقًا شناخته است و تا جهان است بر " زورکی"و " دروغـين"ارجگزار و حقـيقـت بين مگر قهرمانان 

ايدز "خود به " ايدز اجتماعی"با تفـصيالت باال نتيجه ميگيريم، که نويسندۀ مقالۀ . ايشان نفـرين خواهـد فـرستاد
فـتار است و آنقـدر در پرستش معبود خود غـرق گرديده، که قـوۀ گر" ايدز مغزی"و " ايدز ذهـنی"، " فکری

  . تعقـل و تمييز نيک و بد را از وی ربوده است
اگر آقای خواجه بشير احمد انصاری بخواهـند جوابی گويند، بسيار آرزو دارم که مردوار و بنام شخص 

ار و از ورای نقاب و حجاب و شخيص خود وارد ميدان گردند، نه اينکه مانند هميش زير نامهای مستع
قـطعۀ ذيل را که بداهـتًا بر زبان .  تير بيندازند و کمان را پنهان نمايند. چادری، به چپ و راست تير بپراگنند

  :قـلم جاری گشت، حسن ختام اين مقال ميکنم 
  

  مردان مرد را ز من بينـــوا بگوی         تا مــــرد وار وارد اين رزمگه شوند
  ط  صد بزمگه شوندـ       با صد خرام باســا   از ورای حجاب و نقابهنی آنکه

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  :ضيحات و ت
 ، انتشارات ايرانزمين ــ ١٣٧٤اثر سيد عـبدالرضا عـلوی، چاپ اول " عـربی به فارسی" فـرهـنگ ٣٩٥ ــ صفحۀ ١

  انتشارات کمانگير ، تهران



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٤

 ، چاپ حيدری، انتشارات هـيرمند ١٣٧٣اثر داکتر محمد التونجی، چاپ اول " فارسی ــ عـربی" فـرهـنگ ٤٤٦ ــ ٢
  ، تهران

، ضمن شرح جنگ ميوند "افغانستان در مسير تاريخ"اثر ماندگار خود جلد اول محمد غـبار در  ــ مرحوم مير غالم ٣
  :و رشادت ماللی، دخت قهرمان افغان، چنين نويسد 

که پشت حکومت انگيس را در هـند به لرزه آورد، زنان افغان هم شرکت کرده ) جنگ ميوند(در اين جنگ مشهور « 
ۀ جوانی که در ميدان جنگ ميوند بيرق سپاه ملی را در عـوض بيرقـدار کشته شده، در بودند و داستان ماللی ، دوشيز

  :شانه ميکشيد، از همينجا نشئت کرد و اين دو بيت از زبان او در ميدان جنگ در افغانستان طنين انداخت 
  

   خال به د يار له وينو کښيــژدم            چه شينکی باغ کښی ګل ګالب وشرموينه
                    که په ميـوند کښی شهيد نسوی           خدای يژو الليه بی ننګی تـــــه دی ساتينه      

  
اين دو بيت را يک زمانی ــ  احتماًال بيشتر از  بيست سال پيش ــ به شکل ذيل به نظم دری ترجمه کرده  و در نشريۀ 

  : چاپ برلين غـرب، به نشر سپرده  بودم "پيک صف آرا"
   

  ز خون يار نهم خال سرخ بر رخسار          کزو خجـل بشود صد گالب در گلزار
                        شهيد جبهۀ ميوند گــــر نگــــــرديدی           ز شرم زندگيت تا ابد دهــــــــــد آزار

  
  .ادم اين ترجمه گرچه کامًال دقـيق نيست، مگر بخاطر حفـظ امانت همان زمان، تغييرش ند

  " گستراننده ، پهن کننده"يعنی ، " عازم"و " فاعل"و " شاغل"و " صاحب"بر وزن " باسط" ــ ٤
  
 

 


