
 

 خشونت گرید ریمغوالن معاصر ما و تعب

 

چه « خشونت»و « غضب»، «قهر»چون  یمینسبت به مفاه ،آزادگان یشوایدانند که پیحتماً همه م

 یجهیو غضب نت یباور بود که قهر مولود ناتوان نی)ع( بر ا یامام عل داشته و دارد یماندگار فیو تعار ریتعاب

بست که عقل به بن جاآن»کند: ینقل م خیتار یراهنما نیتراز قول بزرگ یرض دیذهن است، و س یکیتار

 یپلشت یدر پِ دنیدو ،ییهالکِ دانا»که:  میااشراق خوانده خیو باز از ش« !زدیخیمرسد خشونت از خواب بریم

 « .ستین سریاست که عشق را عبور از آن م یدرگاه یدرندگ»گفته است:  یبسطام دیزیو با« است.

 نه؛یرید یاو سابقه خیتار ،ییعقل با جهل، عشق با خشونت، و غضب با دانا زیو ست ییتقابل، رودررو

ها توان در افسانهیراز را م نیا یتا به امروز دارد؛ چندان که گاه گذشته شیدایسال با سلوک انسان از بدو پهم

. میادهید ییو روشنا ییدانا هیرا عل اولمپ انیخشم خدا وجو کرد. در فرهنگ غربجست زین یباستان اتیو روا

 تیمدن یکند، و در گهواره یرا برمال م یاست که که راز عدم تجانس خشونت و فرزانگ یتیپرومته حکا

مزدا طلب عشق و ه شده است؛ زرتشت به درگاه اهورازاد ،یو نادان هودهیرنج ب هیعل شعور مصلحانه بودا ؛یمشرق

تر و تش ینماد جنون و تشنگ را وینبرد اپوشه د ،اوستا یهاشود، در پشت رهیمن چیهرا ظیکند تا بر غیم یآزاد

آلودگان خوبان بر خواب یروزیحضرت داوود، خبر از پ یهاو در تورات، ترانه میافرشته رحمت و باران را خوانده

 دارد. یماز راز جهان پرده بر یماندگار تقابل حق و باطل، به روشن یر؛ معناالبالغه منوّدهد و در نهجیم

شده  فیتحر خیو تار بوده است کیو ادوار دور و نزد آوازخوان اعصار ،یزاد آدمهم گانگیدو نیتا بوده ا

 یاشهیاهل اند چیاهل خشونت خبر داده است. بر ه« بُردِ»غالب، همواره از  یهاانیجر یو بازنوشته از سو

 ریتعب نیبه ا ست،ین روزیکه بُرد، حتماً پ یکس ره ،به دور است «یروزیپ» یاز معنا« بُردن»که  ستیپنهان ن

با آنان بوده  یینها یروزپی اامّ اندباخته( مبارزه کوران در) الظاهریاند که علبوده یاریبس خیدر طول تار که

 است.  اریدوگانه، مثال و نمونه بس ریتعب نیدر ا ،است

را در  ختاری فتح کربال در تنبو خاندان اسارت ،بود یروزیپ نعی که( قانون خاطر به) سقراط شکست

، بود ییکه تولد دانا ریرکبامی مرگ، بود یملّ یروزیپ یکه تجربه هیقادس یفاجعه در انیرانای باخت ،داشت یپ

امروز اگر چه از بُرد خود در جنگ هشت ساله،  عراق کتاتوریخورد، د گرید یورق خ،تاری باز که امروز به تا و

در  رانیشد، اقتدار امروز ا روزینبرد نابرابر پ نیاست که ملت ما در ا نیا یینها قتیا حقامّ کندیم اریبس ییپُرگو

ما را  یخیتار یاست که برومند یاظفرنمون هشت ساله یتجربه دیمو زین یو استقالل ملّ یارض تیحفظ تمام

 کند. یبرمال م

که مصلحان و  یباخت نظر دارند، در حال ایبه بُرد  ،تنها اصحاب متعلق به فرهنگ قمار کهنیا جهینت

شکست را  یحت ییاهل دانا نیجا که اشوند، تا آنیم روزیمدت پهمواره و در دراز قتیقانون و حق نیمدافع

 کنند. یم یتلق قیبه ساحل توف دنیرس یآزمون برا ینوع



شده و  نیدر افغانستان نفر یتا ترور قوم تیو روا خیدر بدو تار لیاست که از ترور هاب لیدل نیبه هم

 ادآوریاز زادگاه افاغنه که  یچون طالبان به بخش یگانهمغول به خراسان بزرگ تا هجوم درند یجوج ورشیاز 

از  یو غضب و تعصب ته یکیتار رواننژاد است، همواره رهیرانیاقوام ا گریمحمود و اشرف افغان به د یحمله

 یاند، در حالداده قتیلقب دفاع از حق ،یانسان یمتحجر به کشتارها دیعقا ای یبدو یپرستبر نژاد هیبا تک عقل

 اند.   برخاسته یو آزاد نید قت،یحق کشتار عمل بهدر « نصرت الرعب» یانهیکهنه و وحش یکه خود با اسلحه

است، هنوز هم در جوامع  یو فئودال یدارخصائل اعصار برده نیتریاز باستان یکیتعصب و خشونت که 

ها و یناز یکه از سو یدوم جهان یپرستانهمختلف ادامه دارد. جنگ نژاد نیعناو بابه صورت گوناگون و  یبشر

بوده است،  ییداناصفت ضد نیهم زمدرن ا یاچهره د،یاز جهان را به آتش کش یقسمت ،ینیلیجامگان موساهیس

سران عراق در جنگ  یعرب و عجم از سو ییرودررو غیتبل یحت ،فیو بوسن نیدر فلسط یقوم یکشتارها

گوش  ریو ز یآزاد یدر جوار مجسمه دیموسوم به کورش داو یزنان و کودکان فرقه یهشت ساله، کشتار گروه

 ،جات افغانستاندر هزاره ینیو د یقوم یسازو امروز پاک هایبر حق حقوق بشر، کشتار ارامنه و آذر انیمناد

کرده است.  میتقس یبه ادوار دور و متفاوت یاست که جهان را از نظر زمان یرحم همان خشونتیو ب هیرخسار کر

 خیعصر وحشت اوان تار ق بهرا متعل ستایجوامع ا یتوان بعضیهزاره م نیورود به سومجا که در بدو آن تا

 یشاهد حوادث ،یگیدرست در همسا م،یرویم شیشانه با زمان پبزرگ، هم رانیکه ما در ا یدر حال ،داد کردقلم

 آمد داشته است. شیمغول امکان پ خیاز تار یچیکه در پ میهست

طلبد، خود یصلح م یکه انسان را به سو ینید یوحشت، در لوا یاز روح باستان یابازمانده ینظامشبه

بزرگ  یوندان ما از مزرعههم نیترکینزد سیکودکان و تجاوز به نوام کشتاراست تا با  دهینام نیمنءرالمویرا ام

نفت و گاز و مواد مخدر ارمغان  یجهان یاهیچها و معاملهستیترور یدفاع کند و آرامش را برا ایخشخاش آس

 . اوردیب

ناگاه از اعماق دانند، به یمسواک زدن را حرام م یخشونت که حت انیو مناد یکیطالبان تار

 نیمان سوزترخان یرا به سو ایسآ ندهیآمده تا منطقه و چه بسا در آ خشونت و تعصب به در خیتار یشدهمدفون

 ینهیس دیکه با کرداعالم  ،در کابل ،رالجُهالیهمان روز که ام ش،یچند ماه پ نیکند. هم تیها هداجنگ

زنان  یپا یصدا دنیچرا که شن ند،یآ رونیبا پوزار از خانه ب دیکرد، و زنان نبا سهیدر ک زیگاوان را نماده

از  لیو گور ناسوریدا یاز ترکه یکه موجودات افتندییمآمدند و دریبه خود م ستیبا انیدارد؛ جهان تیمعص

(، آن ییاآسی نوع از) دزیا روسیبا و یتفاوت چیاند که هبه درآمده خیتار یفراموش شده یهاهیال نیترکیتار

 . ندارند

قرن  امیا نیدر واپس ،یغرب یهاستیپردازان راست و راسهینظر یخشونت از سو نیدکتر یایاح

 ن،یچ دیکند. مهار کردن هند، تهدیرا دنبال نم ایآس یمحور یامن کردن منطقهجز نا یهدف چیه ستم،یب

 رانیملت مسلمان ا ابرو به نام اسالم در بر یانیم یایآس یافتهینو استقالل  یکشورها به یروان یدرازدست

درو خواهد شد،  کیخورده از جانب اربابان دور و نزدطالبان باز یاست که به واسطه یاندام کردن؛ محصولعرض

عربستان و  ینفت یشده است؛ دالرها یکارگردان یجهان استیکه از جانب دالالن س یآورکهنه و چندش ویسنار

به  بیاست که نه امروز، بلکه قر کیتار ییاز هزار تو یاقصه نیا د،بالقوه پاکستان را بر باد خواهد دا یروهاین



در کابل،  یکنورمحمد تره یاز شکست کودتا شده است. بعد یزیریو پ یطراح ،نیاز ا شیسال پ ستیب

 عیوس کشتاری به دست( خود ینظام به ظاهر خلق متحکی جهت) نیکاخ کرمل یدست نشانده نیاهلل امظیحف

نوب افغانستان و شمال ج یرا روانه میتیاز کودکان  یلیس ؛یانسان افغان ونیلیبه چهار م کشتار نزدیکزد، 

به پاکستان و  ییکایتر، با تردد کارشناسان آمرکودکان و نوجوانان به مناطق امن ید، هجرت گروهکرپاکستان 

ها، مدارس و اماکن اردوگاه االحق؛یمان بود، به دستور ضزالحق همایعربستان از ژنرال ض یمال یهاتیحما

: رانیا یافغانستان و مرزها یو هند تا دامنه ریکشم یشمال پاکستان  از مرزها یدر پهنه یتیو ترب یآموزش

بود که چرا  رتیح یگران جالیاز تحل یاریبس یو آن زمان برا شد ریدا نظامی–یدتیاز چهل اردوگاه عق شیب

 گریپردازند و دیتنها به جذب کودکان متعلق به قوم پشتون م ،مدارس و مسئوالن پنهان و آشکار آن نیا

  !؟کنندیجبهه م یجوانان را راه

به خدمت گماشته شدند تا در آور سرسام ییهابا حقوق ،متعصب نیمدرس نیمتحجرتر امیا نیدر ا

دوره دو تن از جوانان پشتون به  نیکنند. در هم تیترب ندهیآ یسربازان را برا نیترخشن ،یابانیب یهاگاهاقامت

قراول شیپ عنوان همدارس شمال پاکستان، ب یو غرب یشرق یهاز دو جبه ،نام مالملنگ و مالمحمد عمر

 تیحما محمد عمر باا مالامّ تر نشان دادمنعطف یتیشدند، مالملنگ در کوران امتحانات، از خود شخص دهیبرگز

باشد. مالملنگ  ندهیآ یمورد نظر برا یتواند مهرهیخود، نشان داد که م یو عربستان یپاکستان ،ییکایاربابان آمر

 یهابارها و بارها به غارت کاروان ،گریهمراه با راهزنان د ،ساله یا مالمحمد عمر سامّ بسنده کرد سیتنها به تدر

شد، چندان که در  گرانیسرآمد د یکشآدم نیپرداخت و در تمر کردند، عبور میجنوب افغانستان ارزاق که از

زمان در کنار تجارت مواد مخدر با آشنا شدن با  نیدر هم د،یرس یبوم یبه شهرت ژهیطالبان مدارس و انیم

و  یمال یبه قدرت یجوان سعود یعمر در کنار شاهزادهآغاز کرد، مال زیبن الدن، تجارت اسلحه را ن سامهاُ

شده بود که  عیالدن درآورد، در همان دوران شابه عقد بن زیو دختر نوجوان خود را ن افتیخاص دست  ینظام

 در تردد است.  دآباو اسالم اضیر انیمرتب م ،به نام محمد عمر ی)!( افغانستان یمجاهد

دانست، یاسالم م نیناب د یدهیرا چک تیشده بود که وهاب تیترب یمتحجر نیمواز بامالمحمد عمر 

کالن و حساب شده موجب شد  یهاکردن ثروت زیراست. سر نشیب نیو برتر نیآخر زمیاو باور دارد که پشتون

از افغانستان را به  یتمام قسمت اعظم هولتپشتون، با س نیکدخداها و خوان عیآرام با تطمتا مالعمر بتواند آرام

به سن بلوغ  ،پاکستانی–ییکایدارس آمرپشتون در م میتیدکان آمد که کوشیپ یداد زمانرخ نیو ا چنگ آورد

 نیشود، در همیم یزخم ،)دولت ببرک کارمل( یدولت یهابه کاروان ورشیعمر در کشاکش بودند، مال دهیرس

 کیزند، چندان که یعمر مبه مال ینیسهمگ یبود، ضربه یدولت یروهایجناح ن سئولاهلل مبینبرد که دکتر نج

 خالف) اش رااهلل، برادر و رانندهبیوارد کابل شد، نج ها بعد کهشود و مالعمر سالیاو نابود م یپا کیچشم و 

 یبا سکوت مراجع حقوق هک یشخص یانتقام خت،یگاه شهر کابل به دار آودانمی در( یالمللنیب و یجهان نموازی

 رو شد. جهان روبه ییو قضا

روند، بعد از یبه شمار م ریقرون اخ یحکومتشبه یهاوهیش نیترخشن ندگانیعمر و طالبان که نمامال

دوستم و اختالف  دیژنرال عبدالرش ینظام تیریشوند، ضعف مدیسرکوب مردم کابل، متوجه سرحدات شمال م



سالنگ و سرانجام  یدروازه توانندموجب شد تا طالبان ب ،ونیخود ژنرال عبدالملک هما یازبک با برادر نظام نیا

 تصرف کنند.  زیرا ن فیشرمزار

( یاهل کراچ بیشتر) ینیزم یارتش پاکستان و کماندوها ییهوا یروهاینابرابر که ن یحمله نیبعد از ا

شمال، سرانجام  یروهایاز ن یو حزب او پرداختند و سرانجام با دفع بخش اعظم یلیبه سرکوب جناح اکبر خل

در لهستان توسط  انیهودی شتارچندان که ک دند،یحادثه را آفر نیترعیکه فج میدیو د شدند انیمتوجه بام

عراق در برابر آن  یخردل یهاو بمب ینظام یروهایمردم حلبچه در کردستان توسط ن کشتار ایها و یناز

 اند. رنگ شدهکم

 نیچند انیاز م فیشردر هجوم به مزار ،کنندیارعاب عمل م قیطالبان که عمالً با فرمول بُرد از طر

را  یرانیا یهاپلماتیو د آورندیم ورشی رانیا یخانهسفارت یکشورها، تنها به سو گریخانه متعلق به دسفارت

. طالبان از اربابان خود دستور ستا یمهم ینکته دیؤاتفاق خود م نیکه ا کنندیعام مقتل یبه صورت گروه

دو هفته که از  یکیآن هم درست بعد از  رند،یبگ یچشمزهر رانیگرفته بودند تا به اصطالح از ملت ا میمستق

( رانیدر ا کایآمر یخانهسابق سفارت یهااز گروگان یکیخط امام با روزن ) رویپ انیدانشجو یندهیمالقات نما

 شود. یآشکارتر م یدو خصلت ازل نیو مفهوم خشونت؛ ا ییدانا یجاست که مهنا نیو هم گذردیم

با  ،روز 444آن  یدارند که ط ادیبه  انیا جهانامّ است شدنیانکار از اساس یریگاگر چه نفس گروگان

قهوه و  یو حت نشد یگونه رفتار خشنچیه ،ند در اذهان ملت ما(وشایناخ ی)با آن سابقه ییکایآمر یهاپلماتید

و  شدند آزاد زیپوست ناهیس پلماتیدو د یکیو  زنان اتفاق، لیو در همان اوا ها به راه بودآن یامکانات بهداشت

 دیؤخود م یروزن با مهندس عباس عبد ریاخ دارید یو حت افتی صلهیاعمال خشونت ف بدون ،سرانجام مسئله

  !؟ا امروز چه...امّ ملت ماست یطلبانهو صلح یبرادر ،ییدانا یهیادامه همان روح

و آن هم به  هاستتفاهم تمدن یکه مناد یها و آن هم در عصر خاتمآن هم بعد از سال ،یریگانتقام

گان هگماشت یلهیباور به خشونت و جهالت به وس دییجز تأ یزیناعادالنه، چ یمعامله نی! اوهیش نیترانهیوحش

خبرنگار،  یشهادت صارم در یقلم! ما به حکم همستیمعماران بزرگ دالر و اسلحه و نفت ن یاز سو یبوم

شعور است. ملت ما در دفاع  دنیبست رسبه بن یکه خشونت نشانه میآوریم ادیو به  میدارو عزا نیغمگ

وهله هم  نیتجربه نداشت و خواهان جنگ نبود، ا ه،یهمسا یعرب یدر مقابله با گماشته ،مقدس و هشت ساله

خواهند یم ییسودهند که اربابان آنینشان م شواهد یرا نخواهند خورد، همه ریغ یمعرکه ارانیبزمیه بیفر

اقتدار  نیدر ع ست،یطلب نجنگ ف،یملت شر نیکه ا یرو کنند. در صورتهناخواسته روب یملت را با جنگ

ملت افغانستان  یانسانریباشد، ملت ما در برابر کشتار غ یانسان یستیزو هم یفرهنگ برادر داررقیخواهد بیم

اگر  ماند.یم یسوال بزرگ باق کیا امّ ستیاعتنا نبوده و نیو نفت و دالر ب اکیتر یسفرهپروردگان توسط دست

امروز دچار  فیشردر مزار یرانیا یهاپلماتیدر تهران به سرنوشت د ییکایآمر یهاپلماتید 1358سال 

هاست سال ندازه،ا نیدر هم یدادند، مگر نه بر سر مسائلینشان م یچه واکنش کایمردم و دولت آمرشدند، یم

 ماست.  یرو شیفارس که پجیجنگ خل تیحکا ایو  را بمباران کردند تنامیمردم و



اش را دوش به هفت ساله یبزرگ، فرزند و نوهصحنه پدر کیدر  فیمغوالن معاصر ما در مزار شر

از  یکیکه  دندید یاریقزاقستان پخش شد، بس یمرکز ونیزیکه از تلو یلمیدر ف ختند،یدار آو دوش هم به

خواست در برابر چشمان یرا را در انظار کودکانش خفه کرد، چرا که نم ی... چگونه زنیعوامل طالبان با روسر

خاکستر شده، دختر  انیدر بام ؟!اسالم آمده است یکجا نیشود، ا یااز ره درآمده غهیهمسرش... ص یسوخته

 نیاهل ا یدهد. پس وجدان انسانیو جان م دیآیمدر نهینر وانیهفت ح یروز به همسر کیدر  یاساله ازدهی

است که  یریده شده، تیجهان به دوزخ کش نیدر هر گوشه از ا یتجاوز به آزاد ؟!ربوده است یرا چه کس ارهیس

 سنده،یلرزد، نویم عیفجا نیگمشده از ا یدر گورها نیمبارز یهمه یهاشکافد. استخوانیرا م یقلب هر انسان

 م،یو تصم یدادخواه ند،یآرام بنش دینبا د،یایب به خود یاصلح، مبارز، انسان، هر او که ذرهم فکر،شاعر، روشن

  ...یو روشنگر یو دفاع، دادخواه یخواهداد

 ارانشیو  یچرا که صارم ن،یا نه خشمگامّ میدارو عزا نینگار، غمگروزنامه یدر شهادت صارم

 دنیکودکان و به آتش کش یرحمانهیب کشتارا در برابر امّ اندستادهیشهادت ا یدانستند که در مرکز معنایم

است. گوش سران  یانسان یادیراست؛ هَل مِن ناصراً... ف ستهیملت ما خون گر !؟چه... انیزنان باردار بام

  !؟... کور! چرا...یجهان یتفاوت جهان... کَر! چشم مراجع خاموشیب

و ناتو وارد  یغرب انینظام یهمه ،یمردم مستمند آلبان امیو خاموش کردن ق شایبر یدفاع از سال یبرا

 ییآوابرابر خشونت، همسکوت در  ایآ !؟است یداخل یادر افغانستان، مسئله تیا کشتار معصومامّ شوندیعمل م

  ست؟یبا اهل خشونت ن

ا به خشم آمدن به امّ است یدرندگ نیو خشونت، ع یکیتار یجهیاست، غضب نت یقهر، مولود ناتوان

و امروز اگر چه به  قل و حکم وجدان و فرمان شعور استع نیع ،یو فرزانگ ییداناکنندگان مبارزه با هالک تین

همان  نیا ،نخواهند شد روزینشده و پ روزیا پامّ اندیداران آنان در قمار مرگ برنده بازارسظاهر طالبان و اف

 باران است.  یبا فرشته وینبرد اپوشه د یادامه

و  یصلح و برکت، شاد ،ییعشق و دانا رند،یبم یکیو تار یتلخ ،یجهل و جنون، قحط و تشنگ

خشونت را به  یباز گفته خواهد شد. صحابه ت،یروا نیجهان بر ا ییبمانند، قرار نها یو خرد باق نهیآ ،ییروشنا

 . یادو آز شهیاند منیو به  رییمگر به برکت تغ ست،ین یراه یانسان تیّشهر و مدنآرمان

 

 81 شماره – 77 و مهر وریشهر

 

 


