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پوهندوی شیما غفوری

خواهر کشی ،در پهلوی برادر کشی
هموطنان عزیز و گرامی،
می خواهم به پیشگاه شما وطنداران دردمند و خسته از جنگ پیشنهادی داشته باشم ،تا همه با هم
یک نو آوری مثبت و بر حق در ادبیات خویش داشته باشیم .
همه میدانیم که در ادبیات ما به زبانهای مختلف کشور کلمه زیبای برادری وجود دارد که در
موارد مختلف نوشته می شود ،بگونه مثال  :در پیامها و قطعنامه ها می نویسیم که ما خواهان
صلح ،برادری.. ،میباشیم ،و یا در مورد جنگ ها کلمه برادرکشی معموال به حیث یکی از
صفات زشت و متمایز جنگ های داخلی ذکر می گردد .
واقعیت هر جامعه جنگ زده منجمله کشور ما افغانستان این است که مصیبت جنگها در برگیرنده
مردان و زنان میباشد .متاسفانه در نتیجه جنگها که عمدتا ً توسط مردها به راه انداخته میشود
ولی بار این جنگها را شانه های مردان و زنان حمل می کند .زنها نیز در جنگها متضرر شده و
قربانی میدهند و حتی اگرچه به مقیاس کمتر ,زنها نیز در جنگها اشتراک می کنند ،که در نتیجه
زنها هم کشته و شهید میشوند .قربانی بم افگن ها ،ماین ها و انفجارات متنوع زنان و مردان،
پیر و جوان و کودکان اند .
و اما وقتی برای قطع جنگ دعا می کنیم و یا قطعنامه های را به نشر میرسانیم ،فقط از
برادرکشی و برادری حرف میزنیم .پیشنهاد من برای هموطنان و سیاسیون کشورم این است که
دو کلمه دیگر در چنین حاالت در پهلوی هم تذکر داده شوند ،یعنی :
برای نوعیت جنگها صفت خواهر کشی ،در پهلوی برادر کشی اضافه شود
و در پهلوی برادری کلمه خواهری نیز عالوه گردد تا اعالمیه ها و آرزو ها در برگیرنده واقعیت
جامعه بوده و در آنها از تمام متضررین جنگ یعنی زن و مرد نام برده شود .
امیدوارم این پیشنهاد مورد تایید همه هموطنان ما قرار گیرد.
با حرمت پوهندوی شیما غفوری
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

