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 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۵۲/۰۱/۵۱۰۰         : غوث جانبازترجمه

 معافیت اجتماعی
 نویسنده : عبدالغفور لیوال

 

هنگامیکه به منزل  معمولا  ،شامگاهان در ساعات نشر اخبار؟  این معضله حین صرف غذا رخ میدهد  یانمیدانم  

ز امواج برمیگردیم، دقایقی بعد همه بخاطر صرف غذا گرد هم می آئیم، تلویزیون یا رادیو چالن میباشد، در یکی ا

بمب ... تن افراد ملکی : " در ولیت ... در اثر انفجار مثل روزهای دیگر تکرار میکندخبرها به گوش میرسند، نطاق 

در نتیجۀ بمبارئیهای که از طرف قوتهای خارجی صورت گرفت به تعداد ... کودک و زن به شهادت  کشته شدند،

ز باشندگان منطقه به قتل رسیدند، به تعداد ... پولیس، طالب و ... کشته رسیدند. از بابت یک حملۀ انتحاری به تعداد ... ا

 شدند..."

ما  در حالیکه هنوز هم  بدتر اینکه تلویزیونها تصاویر کشته شدگان، زخمی ها و ویرانی ها را نیز به نمایش میگذارند،

دازیم، تو گوئی هیچ وخی نیز میپرلقمه به دهن میبریم، گاه گاهی حتی به مزاح و ش مصروف صرف غذا  میباشیم و 

 باشد. داده  افتادهچیزی اتفاق نه 

ند." همینکه ی" پدر! من شنیده ام که وقتی کسی میمیرد، اقاربش از این بابت میگیر :دروزی پسر کوچکم از من پرسی  

قتل رسیدند، مگر ما  هر روز میگویند که مردم به ،" در خبرها :دالی دیگری نیز فرا رسیؤاز او س خواستم جواب بدهم

خویشاوندان  ، اینهای که کشته شده اند قرابتی با ما ندارند، جان پدر " :داید جواب ساده به پسرم این میبونمیگیریم..." ش

 این حالت مرا واداشت تا به فکر فرو  ل اینست که آیا این یک جواب درست است؟اؤخواهند گریست..." اما س برایشان 

" " معافیت اجتماعیاز  است آن عبارت که م وحشتناک و هولناک جامعۀ افغانی شوبود بزرگ، روم و متوجه یک کم

  .در برابر ارتکاب جنایات

 ؟چرا معافیت اجتماعی  

ع معافیت مبتال را به دو نو ما پخش پی در پی خبرها در بارۀ کشتار، ویرانیها و حوادث ناگوار، تکرار و افزایش آن 

ه شنیدن خبرها در بارۀ قتل ها عواطف ما را  تکان نمیدهد  و جریحه اول اینک :دنمیگذار ما اثر بالی  که ساخته است

مطمئن ن گاپیشکرده، جنگ سالران و جنایت  نمی سازد؛ دیگر اینکه  ارتکاب جنایت در میان ما معمولیت کسب دار

سردی نشان میدهد. طی سی  خوننایات از خود گردیده اند که هیچگاهی به محکمه کشانیده نمیشوند. ملت نیز در برابر ج

. ولی اکنون خطر  افزایش ه محکمۀ علنی محاکمه نگردیده اندچگونن در هیاسال اخیر معمول طوری بوده که جنایتکار

و مبادا روزی برسد که جنایتکاران و قاتلین حتی در محاکم روحی نیز از مسوولیت ها فرار نموده، نفرت و  هیافت

 ت اجتماعی.همین را میگویند معافیاهش یابد، جود دارد رفته رفته کودر برابر آنها  در جامعهانزجاری که 

شنیدن خبرها در بارۀ کشتار و قتل ها د.ن نسل ما را خشن، بی رحم  یا حد اقل بی عاطفه تربیه کرچندی معافیت این 

 سطح ملی از همین جا آغاز میابد.برایشان عادی شده است! تراژیدی ما در  و نمی دهندتکان اولدهای مرا 

زمانیکه من کودک بودم، خبرها در بارۀ پولیگونها و جنگهای تنظیمی جریان داشتند، من میشنیدم که مردم به دلیل ادای   

در فرق  جوانتر شدم بازهم میشنیدم که کسیداشت... کشته میشدند. وقتی می  که رنگ سرخ ینماز، داشتن تذکره با پوش

 ..و به هالکت میرسیدند.  شدهه کوبیده، زنها... مردم در کانتینرها خفدیگری میخ 

غره شدند، مراسم عروسی ها زیر بمباریها قرار غر"زنها با تار موچی  :دمیده فرزندم نیز به اخبار گوش اکنون   

... عاطفۀ اجتماعی ما اده د افتادهمیدهیم، تو گوئی چیزی اتفاق نه ما کمافی السابق به صرف طعام ادامه  ،گرفتند... اما

که ما بی عاطفه، بی رحم و قاتل هستیم؟ آیا به همین دلیل  تعقیب می کنند ؟ آیا جامعۀ بین المللی بخاطر آن ما راکجاست

" پروای اینها را نباید داشت، زیرا از  :دشاید استدلل خارجی ها چنین باشاست که دیگران ما را تروریست میدانند؟ 

 د همه بی رحم و قاتل هستند، پس خون شان مباح است..."کودک تا پیرمر

 ما چرا اینطور هستیم؟ :دال به میان می آیؤباز هم س

استمرار یک پدیده به عادت  مبدل تکرار متواتر و  :هحکم میکند ک Socio-Physiologyاصول روانشناسی اجتماعی 

ات عاد ازطعام،  سه وقت خالق، نظریات، صرفا ،گانیک عادت اجتماعی میشود. احترام به بزر و اخیر المر هدیگرد

بخشی از فرهنگ گردیده است. در کشور ما کشتار، شکنجه و بی رحمی تکرار و  سبب عادت وستند که تکرار آن ا

خداوند  نرساند تا اینهمه به عادت مبدل گردد، آنهم به یک عادت اجتماعی؛ هکذا روزی را استمرار داشته، خداوند )ج(

هرکی تصور کنیم که  به طور مثال  ل گردد.شی از فرهنگ یا کردار همگانی ما مبدبه بخ تا  خواسته باشد نه)ج( 

ل عادی و حتی افتخار یک عم ثقیل ترین جنایت محسوب میگردد( بخواهد، آندیگر را به قتل برساند، کشتار و قتل )که 

 شود، در اینصورت ما چی خواهیم کرد؟آمیز  حساب 

   



  

 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 سرحد رسیدیم؟ این چرا ما به

ریخ ماست. هنگامیکه صفحات تاریخ تأ درعبارت از درج ناقص  ،در این زمینه از آن  نام میبرنیکی از دلیلی که د

 کشور ما را ورق میزنیم، میبینیم که از آن خون میچکد، سرهای بریده، شهر های به آتش کشیده را میبینیم...

در این است که ما  با آنها ، اما تفاوت ما ر تواریخ سائر جوامع نیز جا دارندبه دشاید استدلل کنند که پدیده های مشا  

. همۀ قهرمانان ما، قهرمانان کشتار، ناپسندیده می شمارندبالی اینهمه کشتارها می نازیم، در حالیکه دیگران آنرا 

همه! هرآنکه میکشد، ویران و  تا چهره های معاصر، گرفته  ، از قهرمانان کالسیکتخریب و به آتش کشیدن هستند

 منهدم میسازد، قهرمان شمرده میشود؛ غالباا همینگونه قهرمانها رهبری سیاسی ما را نیز به عهده داشته اند.

دکان ما وپس منظر تاریخی نشان میدهد که ما طی نسلها طوری تربیت دیده ایم که آنکه میکشد شخصیت ایدیال است، ک  

، یعنی کشتن یا کشته شدن است. ن تصور هستند که مفهوم  زندگیبزرگ میشوند و به آ ،تل هابا شنیدن اخبار دربارۀ ق

شاید کسی اعتراض کند و بگوید که در درازنای تاریخ قهرمانان زیادی از کشور و منافع ملی دفاع نموده اند و در برابر 

ا را به رست اند، و این مبحث ممالا داشغالگران جنگیده اند، جا دارد تا از آنها ستایش شود. استدلل های از ین دست کا

 :دصلی نزدیک میسازموضوع ا

. به جاست ،حاصل کرده اند  راآنانیکه استقالل میهن ما  از وستودن و بزرگداشت از قهرمانانیکه با اشغالگران مقابله    

که در حقیقت به کشتار  قالبیمگر تعداد آنها در تاریخ ما آنقدر زیاد نیست، در حالیکه شمار قهرمانان جعلی، نامنهاد و 

 ما در طول تاریخ  :دببینی های" خانگی بوده اند به مراتب زیاد است.و به اصطالح "شیرت زده اند هموطنان خویش دس

 از آنها به بحث نگرفته ایم، غالبآ حتیکه قهرمانان راستین ما بخاطر آن سرهایشان را فدا کرده اند  را  ارزش های

ش میکنیم، اما اگر کسی از ما بپرسد که ارزش این آگاهی نداریم. از قهرمانان که زندگی خویش را فدا کرده اند ستای

قربانی ها در چی بود، و شما خود چقدر به این ارزشها وفادار هستید؟ به آن جوابی نداریم. ما به فرزندان خویش د 

رمورد عشق به میهن، ارزش استقالل، راه های پیشرفت و اخالق پسندیده نگفته ایم، آنها صرف حکایات کشتار و 

 شنیده اند. قهرمانان جنگسالر را توصیف 

تااریخ ما درست نگاشته نشده و ما را از عواطف دور ساخته است. ما به اولدهای خویش گوشزد نکرده ایم که قهرمانان  

 باید ستایش شوند.کرده اند نیز تالش  عواطف  رفت، تعالی و آنهائیکه برای تربیه و ترویجآبادی وطن، پیش

گوش فرامیدهد و ایدیال آیندۀ خود را انتخاب میکند. این ایدیال کیست؟ کسیکه  ی قهرمانانهاقصه کودک من به همین   

ش این ایدیال کسی میبود که با بیل، ماشین، کتاب و اک یا ؟و مردم خود را به قتل میرساند تفنگ و شمشیر به دست دارد

داخت ر صورت ضرورت به دفاع از افغانستان میپرکمپیوتر سر و کار میداشت، به آبادی افغانستان مصروف میبود و د

 .را را هدف قرار میداد، نه سینۀ هموطنش و میلۀ تفنگش صرف اشغالگران

است که  یوطندوست نیست، بلکه در مورد جعلکاران و قاتلین مردان وتوضیحات من به معنی حذف قهرمانان استقالل  

 از جیب هایشان پول ها را میدزدیدند.شان گلیم و سرهای افغانها را از تنه جدا میکردند، از منازل 

ن است که از قلوب کودکان، جوانان و پیرمردان ما عاطفه، ترحم و محبت گترین ظلم در این میان عبارت از آبزر    

 زدوده شد.

 :و یک دشواری دیگر  

قهرمانان جنگ  ضرورتی نمیداشت،  ما هنوز هم درک نمیکنیم که اگر افغانستان مترقی، نیرومند و معمور میبود، به 

کید میخواهم خاطر نشان بسازم که قهرمانان اصلی کسی قصد تجاوز را نمیداشت. به تأچون بالی چنین یک کشوری 

آنهائی هستند که بخاطر تعالی، آبادی و نیرومندی کشور تالش میورزند، و بالخره قهرمانان واقعی کسانی هستند که با 

 اند.مکشور را تا حدی نیرومند میسازند که در آن دیگر جای برای  شمشیر و تفنگ نمی ، تدبیر و عاطفهاستفاده از دانش، 

پس بیائید تا تاریخ را از سر بنویسیم و آنرا طوری ترتیب دهیم که نسل های بعدی، کودکان و جوانان ایدیال های آیندۀ 

تعلیم و انکشاف تالش مینمایند، انتخاب کنند. بدینترتیب از میان شخصیت های که بخاطر آبادی، ترقی، دانش،  خویش را

از یک طرف دیگر نیازی به قهرمانان جنگ نمیداشته باشیم و از جانب دیگر مسیر حرکت اجتماعی ما به سمت مثبت 

 هدایت میشود.

 :راه سوم

دم عواطف را اذهان مرعبارت از آن است که ما شاید بتوانیم در سطح همۀ ملت در قلوب و سوم  هادر مبحث جاری ر

ویش را عواطف بشری، مردم خ بهسی از ارشادات دین مبین اسالم، عنعنات پسندیدۀ افغانی و مطابق بیدار بسازیم و به تأا 

" قتل یک مسلمان، کشتن همه بشریت است." قتل، ثقیل ترین از جنایات است، اذیت و  :هبه درک آن دعوت نمائیم ک

 باعث نارضایتی خداوند )ج( میگردد.ضرر رسانیدن به انسان دیگر 

کودکان ما باید بفهمند که خبرها دربارۀ مرگ ها، کشتارها و ویرانی ها اخبار عادی نبوده، بلکه نهایت تکان دهنده و   

جلوگیری کنند. ما افغانها همه خویشاوندان یکدیگر باید  از وقوع اینگونه خبرها  زشت هستند، و وقتیکه آنها بزرگ شوند

ب وقتیکه در قندهار، شینوار، یم؛ اگر در بدخشان یا بامیان کسی به قتل میرسد، همه برای وی میگیریم. به عین ترتیهست

میلیون باشندۀ این کشور هر کدام از این بابت میرنجیم، سوگواری  82یا هر نقطۀ دیگر کسی کشته میشود، ما  خوست

بنشینند، این عمل آنها  توجه  همۀ  دنیا را به مقتول شان در ماتم میلیون انسان بخاطر یک هموطن  ۵۲میکنیم. زمانیکه 



  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

منبعد ما  بمب، راکت و تفنگ نخواهد فرستاد و ، آنوقت است که دیگر کسی به این سرزمینخود معطوف  خواهد داشت

ش نمیگیریم، ما بخاطر یک هموطن کشته شدۀ خوی در صورتیکه  را انسانهای بی عاطفه، بیرحم و وحشی نخواهند نامید.

از کشتار ما دست بردارند، اگر ما هموطنان خود را با چاقوی کند سر میزنیم، واضح است که چرا   پس خارجیها

 سادگی از بین میبرند، محافل عروسی ما را خونسردانه بمباران میکنند... مسوول اینهمه ما خود هستیم. بهدیگران ما را 

هدایت شود، قهرمانان  گرائی مثبت ضاوت اجتماعی ما باید به سویطبوعات ما و قتاریخ ما، ادبیات ما، فلکلور ما، م  

ما به هدیره های تااریخ سپرده شوند. ستودن کشتارها، قاتلین، شمشیر زنی ها  قاتلین هموطنانو  واقعی باید به میان بیایند

د و علم نباد میکنی آنها را کسانی که آگردند، و جا برای ویرانی باید در سرودها، اشعار، قصه ها و حماسه ها متوقف

باید کله منارها دور شوند و جای آنرا باید تاج محل های محبت و عاطفه  ریختاد بگیرد. از حافظۀ ندانش را توسعه میده

نشر اخبار جدا  که همۀ اعضای خانواده به شمول اطفال دور دسترخوان جمع میباشند، ساعت های صرف غذابگیرد. 

ن نباید خشن، بی رحم و در برابر کشتار و خون بی تفاوت تربیه شوند، به دست آنها قلم و کتاب بدهید تا ، کودکادنشو

 افغانستان را آباد کنند.

   

 راه سوم همین است.

    

 82 /01 /8100 

 
 


