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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  تيمور شاه تيموری

 ٢٠١۶ فبروری ٠٧
  

  یغيرت مندغيرت و 
  

ه  کینا و با فضيلت از آن بھره مند است و ھمانطورکه ھر شخص دای از صفات گزيده و عالی انسانی است غيرت مند

       . اشخاص بی غيرت پست و حقير است،ال داردانظار مقام بااشخاص با غيرت در 

ودر . باشد  و ديگر صفات عالی انسانی میءديگران ، حمايت از ضعفاه غيرت داشتن مستلزم غرور نفس ، کمک ب

ناک فراطی آن خطرآن است ، زيرا شکل ای بھترين شکل آن مثل تمام صفات ديگر حياتی مراعات حد وسط غيرت مند

 .  و حد مفرط آن قبيح و نا خوش آيند است

 است  که ھرگاه باالی بينی غيرت مندُفالنی آنقدر : " در بارۀ غيرت افراطی ضرب المثلی موجود است که گفته شده 

َاش مگس بنشيند بينی خود را می برد  ضرر دھد که دارندۀ غيرت افراطی ھميشه در خطر و در اين گفته نشان می" ُ

يکی از خوانين وطن ما که با سواری اسپ راه می پيمود : رسانم  ين باره نمونۀ ديگری را نيز به عرض میادر.   است

خان . که در مسير حرکتش قرار گرفته بود پريد  و درھمين اثنا بادی خطا کرد اسپش با چھار نعل از باالی نھر آبی

و عالوه کرد تا مردم نگويند . يوان نجيب بی زبان را به ديار عدم فرستادباغيرت از اسپ فرود آمد و با فير تفنگچه آن ح

 ترک هھمچنان شخص ديگری که به عين مناسبت خانه و فاميل خودرا برای ھميش. اسپ فالنی خان بادی خارج کرد

  .   کرده بود

 .شود ر برده میکاه ًسفانه تقريبا امثال اين نوع غيرت افراطی در جامعۀ سنتی ما در مورد زنان بأمت

  ارزش و قيمتی ندارند و تمام ننگ و غيرت افراطی باالی آنھا تطبيق می، ما بيش از يک متاع و جنسامعۀ زنان در ج

ين نوع ناموس داری رنج و ازنان بردبار وطن ما در طول ساليان دراز تاريخی از. شوند نام ناموس ياد میه شود و ب

جز افراد قريب خانواده از ديگران بايد رو بپوشند، با مردان محشور ه ستور باشند ، بزنان بايد م. تعب فراوان برده اند

ھرگاه خانم شوھر داری با يکی از اقارب خويش  به  صحبت صميمی خانوادگی نشسته باشد به . نباشند ، خنده نکنند

ھمين نزديکی ھا مردی خانم ه چنانچه ب - انجامد  خورد و به عصبی شدن ديوانه وار او می رگ غيرت شوھرش بر می

ضوع از چه قرار است با  ومو که بپرسد که آن مرد کيست  خودرا ديد که با مرد ديگری در يک اطاق نشسته  بدون آن

حساب غيرت و ناموس ه  بريدن بينی و گوش شان ب، لت و کوب زن ھا -.فير تفنگ ھر دو را کشت و خودش فرار کرد

ر ھر عمل اجتماعی و خاطه ب.  تعليم و دانش و کار کردن در اجتماع بی بھره اند   زن ھا از.شود داری شمرده می

اغفال ويا سھل انگاری در امور خانه داری ويا خواھشات شوھر . شوند ظن قرار دارند و مجازات میمجاز طرف سوء
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. انديشه آزاد نباشدزن بايد عين تفکر شوھر را داشته باشد و از نگاه . شود سبب لت و کوب وزجر وشکنجۀ شان می

دختران جوان حق انتخاب شوھر و . ھرگاه خانمی خالف ميل شوھر به ادبيات رو آورد و شعر بگويد بايد کشته شود

دست ه ھمسر آيندۀ خود را ندارند  ھرگاه دختری حسب دلخواه مردی را انتخاب کند بايد توسط برادرش کشته شود ويا ب

 . ديگران سنگسار شود

 شود و مورد تجاوز قرار بگيرد بايد از بودهوسيلۀ زور وتفنگ ره يا ب يا چال و وسيلۀ فتنه گری وه بھرگاه دختری 

 ترس افتضاح صدای خود را نکشد و ھرگاه داد خواھی کند و موضوع به محکمه رويت داده شود، قاضی آن دختر را

 را به اين حال واحوال می بينند و ممد و وقتی زن ھا و دختر ھا خود. ر می آوردًجبرا به عقد نکاح شخص متجاوز د

زنند و يا زنده زنده خود را در آتش می سوزانند که اين خود سوزی زن ھا  ای نمی يابند دست به خود کشی میه چار

 .  ًتقريبا به يک امر عادی روزانه تبديل شده است

مت اعظم دين را به سطر و پوشش و اين طائفه که قس. ای زن ستيز و بی رحم ھستندھدشمن ديگر زنان مظلوم مال

ارکان دين ودين داری می پندارند  دھند و غيرت داشتن شديد و بی لزوم را در مقابل زن ھا از کردار زن ھا ارتباط می

فقط به يک حالت با زن ھا درمصالحه . برند  شکنجه ، لت و کوب و سنگسار زن ھا حظ می از صدور احکام زجر و

قرار دارند که از آنھا از طريق دم ودعا وتعويذ ويا بھانه ھای نا زائی وبی اوالدی استفاده ھای سوء مالی ويا فريب و 

 . جنسی بنمايندۀشيطنت استفاد

ً در مرکز شھر کابل که اکثرا در تلويزيون ھا ظاھر وبه "وزير محمد اکبر خان" پيش نماز مسجد "مال نيازی"باری 

که   قانونی. کرد ، تنقيدی به قانون حمايت از حقوق زن ھا که در پارلمان رويت داده شده بود ايراد میخطابه می پردازد

دريکی از مواد آن . ًاخيرا معلوم نشد که توشيح شد ويا نشد که اگر توشيح ھم شده باشد اجرای آن دور از امکان است

دربارۀ اين ماده تبصرۀ . بگذراند  آن مرد سه ماه حبس راذکر شده بود که ھرگاه مردی زنش را بزند به حکم محکمه بايد

خاطر زدن ھمين يک ه ھرگاه مردی گاھی عصبی شود و زن خود را يک سيلی بزند و ب": چنين بود  "مال نيازی"

  "ُکشد خواھد بود که آن زن را نبعد از رھائی از حبس کدام مرد باغيرت افغان. سيلی مدت سه ماه حبس را بگذراند 

 اين جمالت را با شور و ھيجان زائدالوصفی با صدای بلند و نيم خيز شدن از باالی منبر که منبر را به "ال نيازیم"

که خندۀ بلند از شکننده ھای وضو گفته شده اين خيز و جست و حدت و شدت  درحالی. کرد  میء ادا،لرزه در آورده بود

 ساخته بود وضوی اورا ھم پابرجا نگذاشته و اورا بی وضو ساخته  که تار ھای ريشش را برجسته"مال نيازی"آواز بلند 

 .است که بقيه دقائق را بدون وضو باالی منبر قرار داشته است

ً واضحا امر کشتن زن را توسط شوھر در حضور داشت "زیامال ني"شود که  خوانندۀ گرامی به  سھولت متوجه می

کند و اين گفته  ان شنوندۀ تلويزيونی بدون پرده و خجالت صادر میصدھا و ھزار ھا شنوندۀ ساده قول حضوری و ھزار

  گفته می"مال نيازی". کند از آن انديشۀ خبيث و شيطانی و زن ستيزی که در ضميرش موجود است نمايندگی می

 مرد زن را ًافتد زياد است و يا اصال چرا ًتوانست که سه ماه حبس برای لت کردن زن که اکثرا در خانواده ھا اتفاق می

ناک را در مقابل است چنين سخنان منحرف و خطرلت کند ؟ چون  در نھاد او شرارت و دشمنی در مقابل زن موجود 

 . گفتند  ساده دل و خوش باور ايراد کرد و حاضرين هللا و اکبر میشخصھزاران 

به مادر وطن در حراست و م با شجاعت و عشق أواما بھترين و عالی ترين شکل غيرت ھمان است که پدران ما تو

ين ناموس واقعی دفاع اپاسداری از خاک خود در طول تاريخ در مقابل متجاوزين برخاسته اند و با جان و خون خود از

سف که اين صفت عالی و شريف و اين مردانگی و أاما بادرد و ت. خاک ماليده اند ه کرده اند و پوز متجاوزين را ب

پول و  تجاوز قرار گرفتن وطن عزيز توسط اجانب به اصطالح نم کشيد و ت سلطه و  با تح٢١غيرت در شروع قرن 
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ثروت اجانب که مثل زھر در حلقوم ما ريختانده شد و مثل شھد توسط دولت مردان بی غيرت ما مکيده شد تمام ننگ 

 .وغيرت اھالی شريف و وطنداران با غيرت و با ناموس ما با خاک سياه يک سان شد 

دارد که الی بعد از سال  روند و امريکا اعالن می متجاوزين روز به روز به اھداف شوم خود نزديک شده میکه  اکنون

 در افغانستان باقی خواھد ماند وضع مردم ما چگونه خواھد بود ٢٠۵٠دھد و الی سال    کمک ھايش را ادامه می٢٠٢٠

کشيدۀ ما کوچکترين منفعتی نديد يک زيربنای ما  سال گذشته ملت زجر ١۶ يا ١۵از کمک ھای مالی امريکا در طول 

.          صادرات نداريم، برق نداريم، صنعت نداريم، زراعت ازبين رفت.سيس نگرديد، آبھای خروشان ما مھار نگرديدأت

يدند   که در مملکت رايج است پولھای امريکا باخود آورده دولتمردان ما نشرميدند آنچه يافتند خوردند و دزد تمام فسادی

 آيندۀ وطن و اوالد وطن نشدند آيندۀ اين وطن با حضور دوام دار اجانب با حالت فقر و بيچارگی و ،به فکر مردم وطن

  . تصور کنيد که چه خواھد بود ؟، خودگدائی گری
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