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 16/02/2019         ناهید بشردوست

 داشتند یعاشقان )ولنتاین( را در کابل گرام جوانان روز
 

  و فرهنگ نید

داشت از  یگرامده ها پسر و دختر جوان در کابل، همزمان با چهاردهم فبرورى روزعشاق )ولنتاین( و به بهانه 

 .خود کنند ۀرا نثار دلباخت یرسانند تا دسته گل یم یگلفروش یروز، خود را به دکان ها نیا

شود؛ اما در افغانستان از  یها حرام پنداشته م یبرخ انیروز م نیاز ا داشتیباورها نسبت به گرام کهیحال در

از  یان جوانان کشور تجلیل مى شود و شماربا شکوه در می ۀسال اخیر به گون ولنتاین یا روز عشاق، در چند

 .رندیگ یکنارهم بودن شان را جشن م یدسته گل یۀخاطره ها، با هد ادیو  یروز، به پاس دوست نیجوانان در ا

 دنیبخش نتیز یبرا ،ی( دکان داران کوچه گلفروشنیاز روز عشاق )ولنتا داشتیسال ها به خاطر گرام نیا در

 یباشد، در کنار دکان ها یم یکرنگیو  یاز دوست یرنگارنگ را که نماد یجاده و تنوع رنگ ها، پوقانه ها نیا

 .زندیآو یشان م

گذشته پر رونق تر خوانده گفت  یبازار را نسبت به سال ها تیمهتاب، وضع یسادات مالک گلفروش یمصطف

 .دندیگل مرسل خر انیاز مشتر یادیکه امروز شمار ز

 یشده؛ اما جوانان برا یافغان ۸0تا  ۷0 نیروز، ب نیگل مرسل در ا ۀشاخ کی متیبا آنکه ق»افزود:  موصوف

 «.خرند یشان م گریکدی یخوش

شهر نو کابل آمده بود، در  یبه کوچه گلفروش یدسته گل دیاز جوانان کابل که غرض خر یکیاحمد سروش  دینو

 یکه سه سال با هم دوست یدسته گل از دختر کی یخواهد، با اهدا یپژواک گفت که م یصحبت با آژانس خبر

 .دارند تشکر کند

و  یاز دوست یباشد، بلکه قدردان یاز اعمال کفار نم یرویوجه پ چیروز، به ه نیاز ا لیافزود که تجل موصوف

 .آمده است انیسان به مدو ان نیاست که ب یمحبت

دو »نشده است، گفت:  نهیاز روز عشاق، تا هنوز به طور عموم در کشور نهاد لیفرهنگ تجل نکهیا انیبا ب یو

 «.خرم یم هیام، هد یگدوست زند نیبهتر یو برا میآ یکوچه م نیشود که در روز عاشقان، به ا یسال م

 یگل به نامزدش آمده است، با لبخند یداریخر یبرا یغزل که با دو تن از دوستانش در کوچه گلفروش نرگس

 . کند یدارینامزدش خر یدسته گل قشنگ برا کیخواهد  یگفت که م

دسته گل، او را متعجب بسازم و از او  نیخواهم با ا یمن م»را تنها کار پسران ندانسته، افزود:  دنیگل خر او

 «.رمیبگ یشیگل پ میدر تقد
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 .ندینما یم لیتجل یروز به نحو نیاز ا زین یاز کاربران صفحات اجتماع یحال، شمار نیهم در

که تو  یهر روز زمیعز»روز به دوستش نوشته است:  نیا یکیخود، با تبر سبوکیف ۀبهار در صفح لدای  ساره

 «.من روز عاشقان است یبرا ،یخوش بود

مقدس با تمام تفاوت ها  وندیپ کی دنیرس یعشق واقع»نوشته است:  یکاربر صفحات اجتماع گریتابان د قاسم

 «.ها است یبودمگرفتن تمام ک دهیآن، نا د ۀاست و معجز

 قیعم»روز به دوست دخترش نوشته است:  نیا یکیضمن تبر سبوک،یاز کاربران ف گرید یکی ینیحس داوود

تکرار کند و تو از او  تیدوست داشتن را برا یاست که الفبا یتن کسبلکه نداش ست،یمردن ن یدرد زندگ نیتر

 «.یاموزیرسم محبت ب

 ۀبدون عشق مزرع یچون زندگ م؛یباش شیمثبت اند»نگاشته است:  سبوکیکاربر ف گرید ر،یجهانگ لیاسماع دیس

 «.شود یشود، با عشق آغاز م یما با تولد شروع نم یبدون حاصل است و زندگ

در حّس و »سروده با مطلبى  کیروز را با نشر  نیخود، ا سبوکیدر صفحه ف یاز فعاالن مدن یغور بیشک

 .عرض داشته است کی، تبر«کنم که تو را دوست دارَمت یاقرار م -حال خوِب دعا دوست داَرَمت 

طالب  نیبوسمت در ب ی! میبه پاس عشق و زندگ»نوشته است:  سبوکیاز کاربران ف گرید یکیحورزاد  فضله

 «.نمیتر زیبه عز می! تقدیترس یها نم

روز را به اصحاب و احوالش  نیامروز روزعاشقان است؛ ا»گفته است:  زینور ن ونیزیشمال خبرنگار تلو نیشاه

 «.میکن یم ریشان دعاى خ یمیوصل دا ی...برامیگو یمبارک م

فبرورى  1٤امروز »از روز عشاق گفته است:  یکیبا نشر عکس تبر سبوک،یکاربر ف گرید یاحمد قاسان ریبش

 «.روز عاشقان است

را  یکه فساد و تباه ستیناپسند یدهایهم، از تقل نیگفته است که ا یدر اعتراض به پست قاسان اریهبت  دیوح اما

 .آورد یجوانان به بار م انیدر م

روز عشاق در  ایروز عشق  ای نیروز ولنتا»متن  نیرا با ا یعکس سبوک،یاز کابران ف گرید یکیابرار  دیسع

روز ابراز عشق است که به صورت ساالنه برگزار  ،یو سپس فرهنگ مدرن غرب انهیم یسده ها یحیفرهنگ مس

 .شود یم

در حالى است که علما تجلیل از این روز را تجاوز فرهنگى و عامل اساسى ترویج فساد اخالقى دانسته و آن  این

 .دانند یرا از نظراسالم ناروا م

روز عاشقان، در شریعت اسالم نه تنها »الرحمن فروتن یک تن از عالمان دین در این مورد گفته است:  شمس

است به گناه؛ بناًء  یالهوسان و فحشا است و در اصل این روز، زمینه سازارزش ندارد، بلکه این روز، روز بو

 «.تجلیل از این روز، کامال حرام و نامشروع است

 پایان

  

 

 

 


