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 ۲۰۱۶دسمبر۶          ضرتغ.ح
 

 یقهرمان مل
 

 دانمینم ای میدانینم ادیو ساختارش ز شهیاز ر نکهیکه با ا شوندیاز کلماِت محسوب م یکی" نابغه" و "قهرمان" کلمات
 .باشدیبرخوردار م سواد،یولو ناخوان و ب یاز مفهوم و درک درستش هر کس یول
 ،یعلم ،یدفاع ،یگجن ،یمنجمله حماس ونگوناگ یکه در عرصه ها شودیاطالق م یقهرمان به کس ،یسطح مل در

باشد از  ارگماند خیکه در تار زیکننده و افتخار آم رهیعمل کرد خ کی ،یگو فرهن یو هنر یو بعضاً ادب یورزش
 .اردذگب راثیخود به م

 نیادیو فقط در م باشدیم یاللمل نیو ب یاز قهرمان بشر یعار ریچند قرن اخ نیدر تیبشر ،یالملل نیسطح ب در
متأسفانه هوش  که میداشت یبشر یاستثنا کی" نبوغ" ۀ.البته در ساحباشندیم تی، قهرمان و قهرمانان قابل رؤیورزش

، البته قهرمانان  دیردگ وگانساِن زور  ۀانیوگافکار زور یۀزاتُم در واقع تج یۀو ذکاوت خارق العاده اش صرِف تجز
و نجات بخش  دیمف اریو اختراعات بس اتیباعِث کشف یپا نهاده که در عرصه علم یخاک ۀُکر نیدر زین یبشر یواقع

 ،بیاشخاص نج نیمناسِب ندارد حال آنکه ا اهِ گیاحاد بشر جا یکه متأسفانه امروز در صفحات خاطره ها دهیردگ
مرکز  کی ایشهرک  ایشهر  کی، و در هر کشور رندیگقرار ب شیهر روز مورد ستا دیو زحمت کش با فیشر
 .رددگ یمسم شانیا کیبنام ن یعلم

است،  شتهدایو حساس م دهیچیپ اریبه عوامِل بس یگبست میمحروم هست یقهرمان مل کیما تا امروز از داشتن  نکهیا
بلکه خوش باوارانه  میقبول نمائ یرا در مقام قهرمان یکس کیکه  دیآ یمان مباشد که قهرِ  نیاز علل اش ا یکی دیشا

 ایاز الف تا  نیسرزم نیا خیتار گبر گو بر نیسرزم نیو وجب وجب ا نیسرزم نیکه فرد فرد ا میا دهیعق نیبه ا
 !.یحماس یخصوصاً در عرصه ها میقهرمان

 .دو مفهوم با هم فرق دارد نی. ا"نابغههم " یکی" قهرمان " است و  یکی
 یو مغز یکیژنت ۀمسئل کینابغه بودن  یکند ول یتبارز م ینظام -یاجتماع -یاسیس دانیمعموالً در م قهرمان

و  ستیقهرمان الزاماً نابغه ن کی باشد،یبرخوردار م یکه از هوش فوق العاده باالئ شودیم فتهگ ینابغه به کس. باشدیم
 .ستینابغه الزاماً قهرمان ن کی

 شانیجالل که البته قرار شنود ا دیاشتباه نکنم بنام س رگا میجوان نابغه داشت کیپنجاه  ۀدر سطح کشور در ده ما
 یو راه باشد در همان بلوغِ نبوغش وطن را ترک دهیما تاب ۀزد هینوِر آفتاب نبوغش بر درختاِن سا نکهیبدون ا

 ری، غمرغ لیف وشتِ گمثِل النِد  یسعود یمیو اقل یگرهنف یرماگشد که البته استعدادش آنجا بر اثر  یکشور سعود
 ثیاشتراک نموده بود.بهر حال منح زین شیچند سال پ یجمهور استیمزه شده که البته در انتخابات ر یو ب قلیص

 .قابل احترام باشند دینابغه هنوز هم با کی ثیافغان و منح کی
 

 :تلخ یدیُکم کی اّما
 

 میداشت ادیز اکاریر ریو غ یپنهان یشماریالبته قهرمانان ب) میقهرمان بود کیسالها و قرن ها در حسرت داشتِن  ما
 هانگدر هفت ثور نا نکهی( تا امیو ندار میاتفاق نظر نداشت یقهرمان مل کیبر سِر انتخاب  یو مل یبطور رسم یول

 ." هم بودنابغه" ت،یظرف زمان و نیقهرمان در ع نیبود که ا نجایجالب ا م،ی" آنهم قهرمان شرق شدقهرمانصاحب "
 !!! ما شد بینص یطالئ تیچانس و عجب مؤقع عجب

ً یدقفقط چهار صد و هشتاد و هشت روز ) م،یعجب در هژده هزار عالم به  نکهیهم م،ینابغه را دانست نی( قدر اقا
 نیب نیگو سن یبالشِت پخته ا ذاشتنِ گما لجاجت به خرج داده و با  ! شدند،معترف یقهرمان بودن و نابغه بودِن و

نابغه و قهرمان را به  مِ یلگو  میشد ابیو کم  ابیعنصِر نا دو نیبه ا یرسان جنیمانع اکس ،یمقام نبوغ و قهرمان
 نیدر دامِن پاک احساساِت پاک ا یوقت ردیگیدر م یآدم رگج ، اُف،!!!!میسپرد یعتنائا یو ب یفراموش ۀامواج کوبند

 بِ یو فر ریتزوو زور و  ایو تقلب و ر یافتضاح و رسوائ نِ یچرک یلکه ها ونهگنیا ،شیآال یمردم و ملت پاک و ب
 .خود مشاهده کند یاسیس رهبران!
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 !اصل مطلب اّما
 

 کیفرموده که امان ّللّا خان  یخان در جائ یغن .رفتهگدوباره رونق  یروزها بحث قهرمان و قهرمان ساز نیدر
 .باشدیبود و م یقهرمان مل

 یگونگهر چند بحث چ ستین یخطاب شود شک یقهرمان مل کیبخاطر کسب استقالل،  دیامان ّللّا خان با نکهیا در
صاف  نِ یو هر چند تضم ردیگقرار ب ی( مورد بررس یو عاطف یاحساسات ) نه یاز نظر علم دیاستقالل با یو چرائ

دار شدن احساسات اشخاص سالم  حهیباعث جر انیم نیاّما آنچه در ستیجان کار آساِن ن یغن ۀزیگو صادق بودِن ان
فقط  یرسانده که قهرمان مل بیپارلمان افغانستان به تصو فتگکه  باشدیخان مسعود م اءیاظهارات ض شد، یو مردم

 .و بس باشدیاحمد شاه مسعود م دیشه
 !مسعود اءیض یاقا جناب

 ۀو دوستان شان در برابر جرثوم شانیو مقاومت ا یاحمد شاه مسعود در برابرقشون شورو دیفق یو مل یهنیم گجن
حاکم  یبا توجه به فضا یورجمه میدر برابر رژ شانیا ۀمسلحان امیق یو حت ستین یطالب قابل چشم پوش یعنیفساد 

از  ایاحساسات و  یاز رو کهیآنهائ .باشدیدفاع م بلشوِم مسکو بر مقدرات آنزمان،  قا یۀبر آن زمان و احساِس سا
درِک شرائِط  ۀاز قافل کندیآن مرحوم را با الفاظ کودکانه نکوهش م ۀمسلحان امیق به مسکو، یفکر یگوابست یرو

 هک شانیا یاعمال و کردار بعد ۀکننده و پاک کنند هیتوج زگهر دهیاوصاف پسند نی. اّما اعقب افتاده یو مکان یزمان
 یقهرمان مل کی ثیرا منح شانیا پارلمان، نکهی.اباشدیشد، نم یو کابل ُکش یمنجر به کاشِت تخم نفرت و برادر ُکش

کشور  کیو فرد فرد  یمل ۀاراد یدن محصول تجلو قهرمان بو یبحث و تأمل دارد.اوالً قهرمان مل یجا شناخته،
 ۀکیها قرار ندارد بلکه فابر اهگدست رگیدر پارلمان و دولت و حکومت و د یقهرمان ساز ۀکیفابر نکهیا یعنی باشدیم

و اقناعِ  تیبدون رضائ و احساِس احاد جامعه قرار دارد، قلب یعنی یدر نهاِد درون یو قهرمان پرور یقهرمان ساز
 هیتوج کیمخرج مشترک و  کیدر پرتو  هیعمل نی. مضاف بر ابتراشد یخود را قهرمان مل تواندینم چکسیملت ه

خودش تا ناف در فساد غرق  کهیپارلمان بخصوص پارلمان ۀندینه توسط چند تا نما ردیگیصورت م یمل مشترکِ 
 .پارلمان شده باشدوارد تاالر  یضِد مل یو حت یمل ریغ ۀزیگبه ان لشیو وک ندهیباشد و هر نما

 !مسعود اءیض یاقا
دامِن  ریبخِش جدا نا پذ اهشگزاد ما بود، گو هم فرهن شیهمک ن ما بود،هموط مسعود برادر ما بود، دیشه مرحوم

 نیکه ا میسِد نفوذ مزدوران مسکو و لندن بود. ما قبول ندار یکروزی کهیریپنجش شود،یپاِک مادر ما محسوب م
 نیاز شانیکه ا ندگسو ریخروشان پنجش یایشود. به در هخواند یاز ما خواسته باشد که قهرمان مل ایاز شما  زیعز

را  شانیبا ا یحساب رس تیما زنده ها قدرت و صالح .بردیافکار و اعمال نامناسب شما در رنج و عذاب بسر م
قهرمان و  فِ یتعر حِ یو تشر حیه توضکه اول ب میکه از شما احترامانه تقاضا کن میدار تیصالح نقدریا یول میندار
 .دیعمل بپوشان ۀجام شیخو یبعداً به ادعا ها دی، خود را مجهز بفرمائیمل فیتعر

 !زمیعز برادر
فرجام سرنوشِت هر قوم و هر  حساِس قرار دارد، اریبس تیمؤقع کیدر  یو اجتماع یما امروز از نظر روح کشور

 یتیو مل یمل یها رگمواضع و سن ریخورده بناً شما و اشخاِص مثل شما که در سا رهگبا هم  گسمت و هر فرهن
و  ریجرئِت قدرِت تکث د،یملت  ندار دِ یتوح مِ یقدرِت تنظ رگکه ا دیدار یو مل یو انسان یمانیا تیمکلف دیدار فیتشر
 .دینداشته باش زیملت را ن ریتکس

 !یرامگ برادر
تاجک شما از  ریبرادران غ باشد،یامر مذموم و حرام م کی یانسان گرشک بُردن در هر فرهن نکه،یآخرم ا عرض

بابت است  نیبلکه ابراز رنجش شان از کندیاحساس رشک نم شودیخوانده م یچرا فالن کس قهرمان مل نکهیا یۀناح
در قهرمان خواندن  کهیبا آنهائآموزند و  یم نهقلب  مینثار را از صم ۀدرس قهرمانان که چرا قهرمان پروران،

 د؟یفرمائ یشان قدم رانجه نه م نیو تحس میبودند و هستند، در تکر میتان سه دیبرادر شه
مردم و ملت و وطن  یسرفراز یرا برا شیخو یکه همه دار و ندار و هست) یقیقهرمان حق کیبا هم مثل  دیائیب

زنده  شرایو ملت خو میبکوش زیگنفرت ان یلکه ها نیبرادر وار در زدودِن ا رگیکدی( در کنار کندیخود نثار م
نه وجود داشته باشند ور انگکنند دیزماِن ارزش دارد که تائ ی. قهرمان و قهرمانمیکن یتا قهرمان فروش میهدارگن

  ..فقطستین شیب ۀاقدام احمقان کی یدر سالن خال یپهلوان و پهلوان انجام مسابقات
 پایان
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