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 دردلی کورحم نَبَود ازمسلمانی چه سود؟   بیدالن را دل به دست آور اگر اهــــــِل دلی
 ( سردار مهردل خان مشرقی)
 

 

 ین همه خشونت پایانی دارد؟ آیا ا
 

خشونت باکسانی  خشونت نسبت به دشمن؛ خشونت نسبت به هواداراِن دشمن؛ سالهای جنگ سالهای خشونت نیزبود.
که نسبت به آنها مشکوک میشدند وآنان را دشمن یا جاسوس دشمن می پنداشتند. وقتی خشونت برمحیط زندگی 

افراِد خانواده را نیزمیگیرد.من درافغانستان خانواده   ه دامِن دوستان واین خشونِت اجتماعی بدبختان  اجتماعی مسلط شد؛
فقره های دیگر   ای را ندیده ام که نسبت به پسران ودختراِن خود از»ُگم شو« »خاک برسرت«» باد بخوریت!« و

چه    دارند و  ازهمین دست کارنگیرند.درراه بندان های ترافیک کابل ببین وبشنو که مردم نسبت به همدیگر چه پیشامد
را درشعر وادبیات نیزبازکرده است ومی  ُدشنام های رکیک نثار همدیگر می کنند وکم کم همین خشونت راِه خود

به اصطالح   و دنیزبا قباحِت ُدشنام می آالین ودامان پاک ادبیات را بد وبیراه میگوید بینی که عاشق به معشوق نیز
بزرگترین   پیش بود که تصویر یکی از علمای عالم رادیدم که ُدشنام های هنرمندانه خلق میکنند..همین دوسه روز

رسول منببعد ازاین درمحراب  هپهلوی خویش جاداده بود به معنای اینک  سمبوِل خشونت یعنی تفنگ رادر
کریم)ص(نیززبان هارابه وسیلهٔ تفنگ وتهدید به مرگ می بندیم.دیگر چنانکه مرحوم مهردل مشرقی میخواست دل 

ترس وادار به تمکین می نماییم. حاالمن دیگربه آن حلقه  یروی رحم ومروت بلکه به نیروی رعب ورا نه به ن ها
های تبلیغ ونتویراشاره نمیکنم که لته های کثیِف خودرادرسِر بازاِرانترنت؛ فیس بُک ویوتیوب می شویندوگوش 

درادب وفرهنِگ جهانی ازآن نفرت   شنوندگاِن بیچاره را گروگان گرفته اند.دروغ یکی از رذیلت های قبیح است که
دروغهای شاخدار    همدیگر  مردم این روزگارنسبت به  اما  ودرمحاکم اسالمی شهادت دروغگویان را نمی پذیرند   دارند

  می بافند وانتظار دارندعقل ونیروی قضاوِت مردم را نیز به گروگان بگیرند وانسان های عاقل وخردگرا را به بردگانِ 
  .کنند  بدل  فکری

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

برادران نسبت به خواهران؛ خشونِت مردم نسبت به همدیگر وباالخره خشونت علمای عالم نسبت به مردم عامی  
یلرزند ومی شرمند توپ های تکه وکم سواد.وقتی که یک روحانی مقتدردرجایی که مردم ازبی لباسی وکم لباسی م

سرگزی را میگیرد وشعار نوشته درجاده های شهرمی آویزد که بد حجابی زنان ازبی غیرتی مردان است َصرف  
این همه تکهٔ سرگزی اسرا ف است یا نه؟وانگهی هدِف این اسراف چیست؟جنگ انداختِن زن ومردوایجاِد خشونت 

انده اندباید قمه برکمرببنددوبرودتا جوهرغیرِت خودرابرای زن  های خانوادگی.مردی که اورا بی غیرت خو
 :ما چرا ازیاد برده ایم که .ودختِرخود نشان بدهد

 

 جمعه به مکتب آَوَرد طفِل گریزپای را   درِس ادیب اگربَُود زمزمه ای زمزمهٔ محبتی 
 

ک دفتر کار میکنند؛ دریک زن ومرد دو موجود اجتماعی استند که از تماس وصحبت با یکدیگرناگزیراستند.دری
پوهنتون/دانشگاه درس میخوانند واز یک ُدکان خرید میکنند وازنگاِه جنسی بدنهای شان دریکدیگر جاذبهٔ جنسی 
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ایجاد می کند وبه اصطالح دینی وسوسهٔ گناه می آفریند بنابراین یک حجاب معتدل برای هردوضروری است  
اجتماعی بر هردونهیب میزندکه حیا را پاسداِر خود بسازندولی وخواست احمد ومحمود نه بلکه یک مسؤولیِت 

 .حجاب را بهانهٔ خشونت وجنگ درمیاِن زن ومردنسازند. ویا بازار ومحل کار رابا اتاِق خواب همسان نسازند
اگر جامعه درمجموع خودرا ازشرخشونت وزورآزمایی نجات بدهد ویا دولت از یک روحانی که تفنگ را درکنار 

ا میدهد بازخواست کند ونگذارد که شریعت وقانون بازیچهٔ افراد واشخاص شود واصل محبت وهمدلی منبر ج
برمناسباِت اجتماعی حاکم گردد این مشکل رفع میگردد اما اگر دولت کمزور بماند ومردم پُر زور نتیجهٔ طبیعی آن 

نیز است که در برخی حاالت همین خشونت لفظی وفزیکی خواهد بود.یک موضوع متبارز درفرهنِگ ما این 
وبابرخی اشخاص کوچه بدل کردن بهتراززبان بدل کردنست واگر اشخاص بی حیا وفاقِد ادب اجتماعی تنها بمانند 
ملتفت میشوند که دیگر سکه های قلب ُدشنام واهانتهای شخصی خریدار ندارد وبی ادبی های شان دردریای اِرادهٔ  

 .مردم غرق میشود
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