
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 2 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

 

  

 

 06/02/2020         م. اسحاق نگارگر
 

 دارد؟ یانیهمه خشونت پا نیا ایآ

 

 یـِل دلرا دل به دست آور اگر اه دالنیب

 چه سود؟ یکورحم نَبَود ازمسلمان یدردل

 "یسردار مهردل خان مشرق"

 

ه ک یکسان خشونت با خشونت نسبت به دشمن؛ خشونت نسبت به هواداراِن دشمن؛ .بود زیخشونت ن یها جنگ سال یها سال

سلط م یاجتماع یزندگ طیمح خشونت بر یپنداشتند. وقت یجاسوس دشمن م ایآنان را دشمن  و دشدن ینسبت به آنها مشکوک م

  .ردیگ یم زیرا ن نوادهافراِد خا بدبختانه دامِن دوستان و یخشونِت اجتماع نیا شد؛

قره ف و!« تیباد بخور«»خاک برسرت« »گُم شو»اِن خود ازدختر ام که نسبت به پسران و دهیرا ند یافغانستان خانواده ا من در

دارند  امدشیچه پ گریبشنو که مردم نسبت به همد و نیکابل بب کیتراف یراه بندان ها در .رندینگ دست کار نیهم از گرید یها

 یم است و کرده باز زین اتیادب شعر و را در خشونت راِه خود نیکم کم هم کنند و یم گریک نثار همدیرک یچه ُدشنام ها و

 ینام هااصطالح ُدش به و ندیآال یقباحِت ُدشنام م با زین را اتیپاک ادب دامان و دیگو یم راهیب و بد زیکه عاشق به معشوق ن ینیب

ت سمبوِل خشون نیکه بزرگتر دمید عالم را یعلمااز  یکی ریبود که تصو شیسه روز پ دو نیهم.  . .کنند یهنرمندانه خلق م

به  ار ها زبان زین )ص( میرسول کر منبر محراب و در نیا بعد از نکیا یداده بود به معنا جا شیخو یپهلو در تفنگ را یعنی

مروت  رحم و یرویرا نه به ن دل ها خواست یم یچنانکه مرحوم مهردل مشرق گرید .میبند یبه مرگ م دیتهد تفنگ و له  یوس

 . میینما یم نیترس وادار به تمک رعب و یرویبلکه به ن

 وبیوتی و بُک سیانترنت؛ ف سِر بازارِ  در را خود فِ یکث یکه لته ها کنم ینم اشاره رینتو و غیتبل یآن حلقه ها به گریمن د حاال

 را گروگان گرفته اند. چارهیشنوندگاِن ب گوش و ندیشو یم

 انیشهادت دروغگو یمحاکم اسالم در و آن نفرت دارند از یفرهنِگ جهان ادب و است که در حیقب یها لتیاز رذ یکیدروغ 

قضاوِت مردم  یروین عقل و انتظار دارند بافند و یار مشاخد یها دروغ گرینسبت به همد روزگار نیا مردم اما رندیپذ یرا نم

 .بدل کنند یخردگرا را به بردگاِن فکر عاقل و یانسان ها و رندیبه گروگان بگ زیرا ن

رهبران نسبت به رهروان؛ خشونِت شوهران نسبت به همسران؛ خشونِت پدران نسبت به فرزندان؛ خشونِت برادران  خشونتِ 

 کم سواد. و یعالم نسبت به مردم عام یباالخره خشونت علما و گریدم نسبت به همدنسبت به خواهران؛ خشونِت مر
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 2از 2

 یم را یتکه سرگز یشرمند توپ ها یم و لرزند یم یباسکم ل و یلباس یب که مردم از ییجا در مقتدر یروحان کیکه  یوقت

 یهمه تکه  سرگز نیمردان است َصرف ا یرتیغ یب زنان از یکه بد حجاب زدیآو یم شهر یجاده ها شعار نوشته در و ردیگ

 نه؟ ایف است اسرا

خوانده  رتیغ یرا ب که او یمرد .یخانوادگ یخشونت ها جادِ یا و مرد انداختِن زن و جنگ ست؟یاسراف چ نیهدِف ا یوانگه

 .خود نشان بدهد دخترِ  زن و یبرا را خود رتِ یغ تا جوهر برود و ببندد کمر قمه بر دیبا اند

 :که میبرده ا ادی چرا از ما

 یزمزمه  محبت یمزمه ابَُود ز اگر بیاد درِس 

 را یاـزپـیرـِل گـفـه مکتب آَوَرد طـجمعه ب

 پوهنتون کی در کنند؛ یدفتر کار م کی در .استند ریناگز گریکدیصحبت با  استند که از تماس و یمرد دو موجود اجتماع زن و 

به  کند و یم جادیا یجاذبه  جنس گریکدی شان در یها بدن ینگاِه جنس از و کنند یم دیُدکان خر کیاز  و خوانند یدرس م

 محمود نه بلکه خواست احمد و است و یضرور دو هر یحجاب معتدل برا کی نیا بر بنا ندیآفر یوسوسه  گناه م ینیاصطالح د

 انِ یم جنگ در حجاب را بهانه  خشونت و یول را پاسداِر خود بسازند ایح که زند یم بینه دو بر هر یاجتماع تِ یمسؤول کی

 .با اتاِق خواب همسان نسازند ر رامحل کا بازار و ای نسازند. و مرد زن و

کنار منبر  که تفنگ را در یروحان کیدولت از  ای نجات بدهد و ییزورآزما خشونت و شر را از مجموع خود جامعه در اگر

مناسباِت  بر یهمدل اصل محبت و اشخاص شود و افراد و چه  یقانون باز و عتینگذارد که شر بازخواست کند و دهد یجا م

 یخشونت لفظ نیآن هم یعیطب جه  یمردم پُر زور نت و بمانداما اگر دولت کمزور  گردد یمشکل رفع م نیحاکم گردد ا یاجتماع

 خواهد بود. یکیفز و

زبان بدل  اشخاص کوچه بدل کردن بهتراز یبرخ با حاالت و یاست که در برخ زین نیفرهنِگ ما ا موضوع متبارز در کی

 یاه اهانت ُدشنام و بقل یسکه ها گریکه د شوند یانند ملتفت متنها بم یفاقِد ادب اجتماع و ایح یاگر اشخاص ب کردنست و

 .شودیاِراده  مردم غرق م یایدر شان در یها یادب یب ندارد و داریخر یشخص

 

 برمنگهم 2020یجنور ۳1اعلم بالصواب نگارگر وهللا
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