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 پرستی قهرمان

  
 

خود در جنگ، جدال ضد، خصومت    نیدر ب  نکهیا  یکشور  در پهلو   تختی در پا   یمیبعد از داخل شدن تفنگ داران تنط 
   در مملکت رواج  دادند.  زی  را نیبودند مذهب  قهرمان پرست میتقس
و  گفته ها قهرمان خود را به    ری تصو  رقیروزهانه در تمام افغانستان هر کدام ب  میمستق  یچ   ا یو  ا یدیم  قیاز طر   یچ 

 کوبند .  یتواند م یخود را تا م نی کشند و مخالف یم گرانیرخ د
  جاد یسوال  ا  ستندیمردم که در خارج از  بت خانه ها قرار دارند و مصروف پرسش قهرمانان و رهبران ن  یبرا

 خراب است؟     نقدریشجاع  چرا روزگار تان ا ریقهرمانان دل نقدری  اتی  است ،  با موجوددهیگرد
 تان نامعلوم است  ؟  ندهیآ  چرا

مناطق  لشکر   یحد اقل آزاد  ا یکند و  نیتان تام  اکانیرا با حفظ مذهب ن  شما نتوانستند حق انسان بودن شما   قهرمانان
خانه ناموس شان را   تی  که  امن  دیگرد  ی  تا ضرورت  به صفوف بت پرستان نم  ندینما   نیسرگردان خود را تضم

 .   دی  دراز نما ییگدا  هدست ب یدار هیبه دامن کشور ها سرما  ا یو ردیها بگ یاجنب 
  

گردد    یبررس  کیکا ی  یجنگ  اتیجناو  یاسیها س  دادی گردد و تمام رو  ریبه سطح کشور دا  یکدام وقت محکمه مل  اکر
پول را در آن   شیدایچون حساب گذارش و پ  دیالمال خواهد گرد  تیب  لی  قهرمان پرستان تحودادیو جا   هیتمام سرما 

 هم ...  و  ا یرفت و دن نیخواهند شوند که هم د شمانیوقت ندارند، چقدر پ 
  ت یجنا   وقت خود را پدران ما صرف پرستش قهرمانان و رهبران دروغگو  هودهیچرا ب  دیفرزندان شان بگو  ممکن

 کار نمودند.  
   مینمود ی  سپرگرانیبت ها د هیعل ا ینفع بت ها  و چقدر وقت  را به ندیپرستان با خود بگو قهرمان
در    ا یو  کیبا سواد ضرورت داشتند  چرا وقت خود را با اشخاص آکادم  یخودم به کارکنان فن   تیمردم مل  کهیدرحال

 نبودم    یتاربخ و  یاسیس قتیچرا در جستجو حق   ا ینکردم و یسپر یمیتعل ینترنت یصحفه ها ا
قهرمان    نی تر  در جهان خود را بزرگیکنالوژیت  شرفتیبا پ  توانسته اندکشور است که  نیچابان کوچک تر  امروز

کشور و مردم    یبرا  دهیفا   یچ  یقهرمان ها باختگ  تی به امتداد تقو  هودهیشعار ها ب  جهی  مگر نت ند،ینما   یتمدن معرف
 نداشت.    جهی  نت چیه یاتفاق  یب یشان یپر تیاز اعصبان ریرساند به غ

  
 که به کدام طرف روان هستند   شندیاند یکشور ها به خود ب گریتر مانند آدم ها سالم د  قیقهرمان  پرستان عم اگر

کشند کشور به طرف آرامش    یدست م  یاز ضد باز  گرانیشوند هم مردمان شان و هم د  رون یها  باز بت خانه  و
قشنگ است به هر طرف کشور اگر نگاه   یلی بشکنانند   جهان وکشورما خ  دی  بت ها را با ابدی   یسوق م  یصلح برابر

 باز است .  انش یبه رو یو اتفاق مهمانواز یها دروازه خوشبخت ونی  به ملکنند
    ند؟یجنگ بزرگ نما  راثیم را با ضد و یضرورت دارند که نسل ها بعد یچ 

مضمون    ریها کناب هنر تصو  ون یها ستاره روشن وجود دارد مل  ونی به طرف جوان ها مملکت  اگر نگاه کنند مل
 خوانده شود    دیاست که با 

چقدر کوچک و   یبت در پرستش بگذارنند زندگ  کی با    یاسیاطاق س  کی  نیرا در ب  یالزم است که تمام زندگ  ا ی آ
 خسته کن خواهد بود   
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به فکر کردن به آنها   یلیتما   چ یکه ه  کندی   در ذهن شان نفوذ میالیها خ   شه یشده است که اند  دهی  اوقات  دادتریز
  به همان  رندیگ  یخود در بحث  گفتگو قرار م  تیذهن  هیدر مبارزه مجادله عل   شوندیر دچار آنها م ندارند  بلکه به اجبا

 هستند   یشانیدر پرخاش جدال پر  ینترنتی اها  تیسا  ا یدر خانواده و  ا یو  طیخاطر در مح 
  
لخ شدن موجب ت  جهیبک فرد قهرمان پرست سلب شده  در نت  یو روان   یآرامش روح   شودیعوامل موجب م  نیا

 یتنها  به دول تنبور هم نوع  خود م  شهیهم  جهیدر نتگردد و   یم  ی  از اجتماع عمومیو فاصله گرفتن و  یزندگ
 رقصد   

  ی کف بزند و خوش گرانیبا د کجا ی یعنیهموطنان خود در چرخ زدن باشد   ریبا سا  یدر حلقه  آتن مل دیبا  کهیحال در
   دینما 

  
گفتند   »ال اله اال هللا« و »ال حول وال قوه اال باهلل« با    یهنگام مخالفت ها به آواز بلند م  میقد  دانیو مو سف  بزرگان

کردند و به خداوند ج اکتفا   یمخالفت ها  و خصومت ها را از خود دور مو یافکار منف شه یهم ی  نوع گفتار مذهبنیا
 بد گردد   یبواز  یر یزدند تا جلو گ یمموضوع را چوبک ن ادتریز ینمودند بعن یم

خانه قرار گرفت  و    واری  تنها در دفیشد کلمه شر  ریبا تاسف به مجرد که دالر ها جهان در کشور  سرا ز  ی  ول
 شدن از منزل کلمه را فراموش کردند فقط در فکر پرستش قهرمانان و رهبران خود بودند   رونیب هنگام

  و غرض اعتماد به  میاعظ   یداتیگر مدرک عا   جادیا  قتی  از بت ها  در حقیبانیو  پشت  یبزرگ قهرمان پرست  لیدل
 باشد    یهمنوع خود م

 با تاسف هنوز هم ادامه دارد   که
نابود   شیهم  یرا برا  یمذهب قهرمان پرستمرض و   ن یا  دیهمان تفنگ داران که داخل کابل شده بودند با   فهیوظ  امروز

 گردد    یل ها بعدنسمردم و بینص یتا اتفاق مل  ندینما 
   انیپا 
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