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 28/12/2016                 م. اسحاق نگارگر
 

 «سنگ در نیآهن خیم دنرو»
 

نفرت  و نهیک یعقده ها و زند یصدمه م جامعه را است که جنگ فرهنگ نیتوجه جنگ ا خور در یها بتیاز مص یکی

من  بََرد. یم انیم انسان را از تیاهم یها اریهمه مع سازد و یاطفال را خراب م تیترب دهد. یم شیافزا نسبت به انسان را

  :گفته است)رح(  یسعد رازیش خینوشته بودم اما چنانکه ش 2013دسمبر سال 18 را در ادداشتی نیا

 «سنگ در نیآهن خیم دنرو»

 کند. یجنگ افروز راه باز نم متعصبان مغرور و شگو حرف راست در است و زین یخودسر جنگ پرورش دهنده  غرور و

 201۶مبر ادس18منگهم نگارگر بر کنم. یم میتقد را باز شیسه سال پ ادداشتی نیصورت ا به هر

 

جنگد  یصلح م یبرا کند یآغاز م که جنگ را یوقت یهر جنگجو .میجنگ یصلح م یچند سال شد که ما برا و یس

است که جنگ سال ها دوام  بیترت نیبد رسد و یدشمن به صلح م کامل یپندارد که تنها با امحا یجنگجو م هر یول

 شود. یدست نارس بدل م یآرزو کیصلح به  کند و یم
 

 اشت وند یمغلوب ساله غالب و جنگ صد نیا یول دندیهم جنگ سال با صد واریبه د وارید یۀهمسا فرانسه دو و سیانگل

هر  ۀاعدق توانستند آرد کنند. یتن گندم را م نیبچرخانند بدون مبالغه چند ایبا خون کشته شدگان آس خواستند یاگر م

کند که  یم تصور و دپندار یتر م یخود قو فیرا از حر شتنیجنگ مغرورانه خو طرف کیت که اس نیا جنگ بر

 حهیغرورش جر ند،یب یمقاومت م فیضع فیکه از حر یهنگام کند و یخود مغلوب م با سرانگشت را خود فیحر

 . رود یجنگ از کفش بدر م اسپ سرکش کشد که زمام یبدانجا م گپ گرید کند و یم دیجنگ را تشد شود و یدار م
 

خود  تیودها از موج یتنامیکه و رایز را مغلوب کنند ها یتنامیو نتوانستند یول دندیجنگ تنامیو سال در یس انیفرانسو

رفتند  راه خود گرفتند و و دندیبه رو گرد رو یقطع فو با شکست نیب نیدر د انیفرانسو کردند. یخود دفاع م کشور و

 دفاعه ب یتمام از حکومت ده سال گذاشت و یجنوب تنامیو ۀدر جبه یپنداشت پا یقدرت م را ابر شتنیکه خو کایامر و

  افتاد. یاز پا و اوردیهم دوام ن روز کی یحت کایامر پرداخت که پس از خروج
 

 یهاشهر دهات و روز بر شب و و خود افغانستان تاختند یۀهمسا بر گرید حکومت منفور کیدفاع از  یروس ها برا

نه  رسد و یم انینه جنگ به پا که دندید و افتندی نزخم خونچکا کی بعد از ده سال آن را و ختندیر بم فرو آن کشور

  رفتند. راه خود گرفتند و به دنبال گذاشتند و رانیو یمملکت. دیآ یصلح به دست م
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 3از 2

 و اک کنندپ زمیترور شان از خود ۀرا به گفت کشور نیا و رندوایصلح ب تا افغانستان آمدند در زیناتو ن و انییکایامر

 دیبا نکیا ندارند و یزیستاوهم د یخال الف خشک و کی یبرا یکه حت اند دهیرس جهینت نیبد زیناتو ن و کایامر نکیا

 گاهیآن پا در زیغرب ن و دهند یتکان م دیتهد انگشت شیبرا تین ها با سؤ هیکه همسا را به دنبال بگذارند یکشور

با توکل بر خدا)ج( روس  یکه روزگار کشور نیا و رود معرکه بدر نیمطمئن از ا آسوده و تا با خاطر مستحکم ندارد

 یاحتمال تجاوز انا  یاح مداخله و را از شر خواهد خود یم کایبر امر توکلافگند اکنون با  رونیخود ب از خاک را

 .برهاند گانیهمسا

 در میتقمس ریغ ۀویدهد که به ش یمناسب به دست م یفرصت گانیهمسا یراب کایبر امر توکل نیکنم که ا یفکر م من

کنند  لیها تحم افغان را بر ها جنگ نیا تمام تلفات و طرف شوند کایها با امر افغان خود یروین با افغانستان و دانیم

ها خروج  هیفردا همسا خود زدند ۀنیس روس را بر زمیبر کمون یروزیپ مدال شمتحدان و کایدرست آن سان که امر و

  خود بزنند. ۀنیس آن را بر مدال افتخار و به خود نسبت دهند ،از منطقهرا  کایامر نیننگ

 ا عقوبتدر بهشت ب هیهمسا یمردیکه رفتن به پا میبدان و میریعبرت بگ درس خیاست که ما از تار دهیآن نرس وقت ایآ

 دوزخ برابر است؟ 

 ساقیانو صاحب در یب ریآن جزا سر بر یجنوب یایکور و انجاپ ن،یاختالف چ ،یالملل نیب یها ییرااگر معرکه آ

 و نیچ قا،یافر و ایآس ۀقار در نیهند با چ یاحتمال یرقابت ها یشمال یایکور یها یختگیلجام گس ها و یوانگید آرام،

 و رانیا یعنیمتحدانش  و نیچ ضد رافغانستان ب خود در یها گاهیاز پا کایامر را باهم شاخ به شاخ کند؛ کایامر

  شد. خواهد ریدرگ النیپ در جنگ چارهیب قوچ کیافغانستان همانند  پاکستان استفاده خواهد کرد و

 گرید یجنگ ریدرگ دهیبه صلح نرس یاست ول دهیصلح جنگ یبرا خود خیتار در طول چارهیبه هر صورت انسان ب

 است.  دهیگرد

 یآن را من به عهده م ۀترجم تیرد که مسؤولدا یشعر بعد از ُکشتار" " عنوان ریز ییکایشاعر امر الډران یلډډ

 یآن عقده ها و ختهیبرانگ انتقام را یعقده ها یانسان ۀهر جنگ در جامع که دیگو یشعِر خود م نیا در او و رمیگ

 است. دهیتازه گرد یجنگ ها انتقام سبب

آتش انتقام را خاموش  شیبخشا آب عفو و انتقام نجات بدهد و جنگ و نیرا از چنگال ا خود بانیتواند گر یانسان م ایآ

فصل  انتقام حل و جنگ و ۀانیوحش یها اریمع را با خود بازهم انسان مشکالت ای و برساند یمیانسان را به صلح دا و

 خواهد کرد. 

 :کنم یم میتان تقد یشعر راندال را برا ۀامروز ترجم ادداشتیدر 

 

 از ُکشتار بعد

 :گفت تبختر خون آشام با ناز و مرد 

 ".دیآ یوآنگه صلح م میجنگ یو ما هم میُکش یم" 

 "صلح بعد از جنگ ،یآر ،یآر "

 ؛یمقتول آن فرزند بعد از اما ُکشت،

 قاتل را، ُکشت فرزندان 

 قاتل، فرزند کیباز  



  
 

 

 3از 3

 بسمل را؛ ُکشت فرزندان آن مقتول 

 باز خون آشام، آن بُکشت و بُکشت و نیا 

 :با تبختر ُگفت 

 .دیآ یما صلح م ُکشتن بعد از و بار نیا میُکش یم

 .  . . . چیه گرید ُکشتن بود و ردن بود وم کیل

 رنگارگ

 

 After the killing 

 We will kill, 

 Said the blood- thirster 

 ''And after the killing there will be peace'' 

 But after the killing their sons 

 and his sons killed their sons 

 and their sons killed his sons 

 until at last a blood- thirster said 

 We will kill'' 

 ''And after the killing there will be peace 

 (1914) Duddley Randall 
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