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  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political  سياسی 

  
   دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی  
  ٢٠٠٩ فبروری ٢٤برلين،   

  
  

  "ناموس افغان"اسائۀ ادب به 
  

  "مال صدقۀ سر ، سر صدقۀ ناموس"
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  "ناموس افغان"سائۀ ادب به ا
  "مال صدقۀ سر ، سر صدقۀ ناموس"

  
  

همان مثل معروف  در صفحات انترتی افغانان از نظرم ميگذرد، و هر بارباال  عکس توهين آميز از مدتهاست که
  :د که ما را تداعی ميکن

  

  " ، سر صدقۀ ناموسمال صدقۀ سر"
  

اين . قرار ميگيردمقدسات  ايست که در رأس همه "مقدسه"د و در فرهنگ ما ندر هر فرهنگ مقدساتی وجود دار
 افغانان شايد بسا چيزها را به نظر اغماض بنگرند و از بسا چيز ها بگذرند، اما .نام دارد" ناموس "،" مقدسه"

در نزد افغانان " عزت و شرف"شتی را نمی شناسند، و باالترين وقتی پای عزت و شرف به ميان آيد، ديگر گذ
بدرجۀ اول " ناموس جمعی". "جمعی"ست و هم "فردی"البته ناموس هم . اندماج يافته است" ناموس"در کلمۀ 

و باز ناموس . است و حفظ و نگهداشتش بر هر فرد افغان واجب" مادر مادران"است، که " مادر وطن"
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از همين خاطر افغانان در طول تاريخ و تا جائی که روزگار بياد دارد، از ". آزادی وطن"م ست، و آن ه"آزادی"
 که افغانان در برابر اشغالگران مسخرگی و مزاح نبود. به دفاع برخاسته اند" ناموس آزادی"و " ناموس وطن"

  ــ خود را فدای ناموس وطنشوروی مردانه بايستادند، به صدها هزار ــ ارقام واقعی از يک تا دو مليون ميرسد
  .و قربان ناموس آزادی وطن کردند

" حب وطن"فکتور دين را که بسا کسان درين عرصه عمده ميسازند، رول درجه دوم دارد؛ بمراتب پائين تر از 
تاريخ نشان داده که مردم ما بخاطر وطن و آزادی خود بيشتر از دو قرن به مقابل استيالگران ". حب آزادی"و 

و فتح نهائی وقتی دست داد، که خود باشندگان اين سرزمين در راه . و حامالن دين مبارک اسالم جنگيدندعرب 
  .دين اسالم دست به نبرد بردند

  
حاضر است در راهش از سر " شوهر افغان"، که " خانم"و " زوجه"ناموس فردی به درجۀ اول عبارتست از 

ــ  مأمونِ  مأمون و " مرد افغان"خود را در پناه شوهـرش ــ " نزن افغا"بی مورد نيست ، که  . خود هم بگذرد
  . مصونِ  مصون احساس ميکند

  :که " مرد افغان"و چه زيبا سرود، شاعـرۀ با احساس و زيباکالم  افغان خانم آصفه خليل مسعودی، در وصف 
  

  هست و بودم همه مربوط ، به تـُست
  که تويی  صاحبِ  قلبم به خدا       
  که تويی مالکِ  جسمم به خدا               

  که تويی روح و روانم به خدا                   
  ودم به خداـود و نبـکه تويی ب                         

  آنچه دارم به خدا ، همه مربوط به تـُست                                 
  قطره وفا و منم یبحرِ صفائکه تو چون      

  تو بهاری و منم سبزۀ خشک                   
  تو بيا رنگ بپاشان به تنم            

  تو بيا عطر بپفشان به سرم      
  تو بيا روح بـَِدم ، در بدنم

  تو مرا زنده نما     
  تا شوم سبز به زيرِ  قدمت             

  به پذيرايی تو                     
   دارم به بساطهبه پذيرايی تو ، جان و دل و آنچ

  همه را يکسره ريزم به قدومت  به خدا       
  که تويی  صاحبِ  قلبم به خدا

  که تويی مالکِ  جسمم به خدا             
  که تويی روح و روانم به خدا                          

  که تويی بود و نبودم به خدا                                          
  تويی يک مرد                           

  مردِ  افغان                                      
  باور و انديشه و ايمان ، به فدای تو کنم  جان و سر و هستی و ، حتی 

  رور آفرِ  افغان ، ـبه تو ای مردِ  غ           
  حرفِ  دل را به تو بی پرده بيان ميدارم ،                       

  بِشنو با دل و جان              
  که به تو می گويم

  رور آفرِ  افغانـبه تو ای مردِ  غ          
  ...   ...   ...   ...   ...    ...     ...                                   *  

  
و هتک " انانناموس افغ"يکی از جنايات هولناک و سخت سهمگينی که طالبان مرتکب گرديدند، اسائۀ ادب به 

شان، لت و کوب ميکردند و دره ميزدند، و اين "شوهران"را در پيش روی " زنان"ايشان . حرمت ايشان بود
اگر از نگاههای ديگر صرف نظر هم شده ميتوانست، . داده ميشد" مرد افغان"سنگين ترين جزائی بود که به 

از همينجا . ر يا زود گليم طالبان را جمع ميکردند و ديمت به ناموس خود را تحمل کرده نتوانستهافغانان هتک حر
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نبودند، چون " طالبان افغان"بسا کسان ميگفتند که آنانی که زن را پيش روی شوهرش شالق و تازيانه ميزدند، 
 .فرهنگ افغانی اجازۀ چنين عمل شنيع را نميدهد

  
را نشان " واقعيت متضاد"ذات خود دو درينجا بايد از يک حقيقت بسيار تلخ جامعه و عنعنات افغانی ــ که در 

 و مردساالرانه ــ در برابر زن از روش ان ــ زير تأثير عنعنات خشنمتأسفانه مردان افغ. ميدهد ــ حکايت کنم
از يکطرف زنان خود را مورد جفاهای گوناگون قرار ميدهند و تا ميتوانند ايشان را . دوگانه کار ميگيرند

ديگر؛ وقتی پای بيگانه و اجنبی به ميان  آيد، همين مردان ، در حفظ و حراست ولی از طرف . سرکوب ميکنند
  .خود همی کنند" زنان"خويش از سر خود هم ميگذرند و خود را فدای " مقدسۀ"و " ناموس"  به حيث "زنان"

مد نظر اين مقاله نيست؛ چون در زمينه بسيار گفته و نوشته آن " بيرحم بودن"و " خشن بودن"نکتۀ اول با وجود 
مد نظر اين نوشته، نکتۀ دوم است که موضوع . اند و اين قلم نيز در نوشته هايش از آن به کرات سخن زده است

  .می آيد" ننگ و ناموس"و " غيرت افغانی"بحث اين مقاله بوده و زير کتگوری 
و " اسائۀ ادب"انداخته شود، چه رسد به " ناموس"يک نگاه آلوده و ناپاک به غيرت افغانی اجازه نميدهد که حتی 

ريخته و چه بسا سر ها که به  همين " زن"به " دشنام"چه بسا خونها که محض بخاطر يک  ". هتک حرمت"
  .مناسبت بزمين غلتيده اند

ان مسلط گشتند، رونق و کشورش" افغانان"زمانی، که طالبان روفته شده  و زورآوران غرب بر سرنوشت 
و  ناموس را از فرهنگ خود نمی شناسند، زادگان بی بند و بار که پاسباختر. ديگری در دستور روز قرار گرفت

و . را تازيانه ميزند" غيرت افغانی"دست به کارهائی زدند و ميزنند، که همه ، خ و فرهنگ ما بيگانه انديراز تا
  .زرگتر و شديد تر گرديده ميرودبی موجب نيست که مقاومت روز تا روز ب

 "، مجاهد فردابازهم کودک مظلوم افغان ــ کودک امروز" مقاله ای نوشتم زير عنوان ٢٠٠٨سپتمبر ٢٣به تاريخ 
در آن مقاله که برخاسته . اشاعه يافت" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال ٢٠٠٨ سپتمبر ٢٤که در صفحۀ 

  :ن آن عکس را بار دگر در همينجا می آرم ــ  چنين ميخوانيم از يک عکس خشن بود ــ و م
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  
  

  :من  در اين عکس دو طرف نابرابر را می بينم 
  "گريه کنان"و طرف ديگر "  نيشخند زنان"ــ  يک طرف 
  به خنده اندر، و آن دگری از منتهای درمانگی، پای در گريز"  نره غولی مست"ــ  يکی چون 

   يراق ، واندگری ژوليده و پابرهنهــ  آن يکی سرتا پای  در
  ــ  يکی در معراج گردنفرازی و آندگرش در اوج بيچارگی و مسکينی

  ــ  در يک طرف غروری شدادی و در طرف ديگر، مظلوميتی فلسطينی
   بی اختيار  "صاحبخانۀ" اختياردار و در طرف ديگر "مهمان ناخواندۀ"طرف  ــ  در يک

    با شکم  گنديده و اين طرف ، انسانی يک ال قبا با شکمی چسپيده به پشت ــ  آنطرف غرق در خود و زره،
  ــ  آن طرف سربازی متجاوز از کشوری تجاوزگر و با نيات تجاوزکارانه ،  اين طرف  عجزی خشمگين  و

      خشمی غوطه ور در دريای انتقام
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يگويم، که وی دست به سالح خواهد برد ين کودک مظلوم افغان اگر زنده بماند، فردا چه خواهد کرد؟؟؟ من ما

  .و انتقام روزی را خواهد گرفت، که چنين گريه کنان از کنار فرعونان زمان و نرونان دوران ميگريخت
  

  ! ای هموطن
ازين صحنه ها هر روز به دهها ! نه خير. گمان نبری که چنين صحنه ای منحصر به فرد است و تکرار ناشدنی

ی وطنت تکرار ميگردد و عجبی ندارد که روز تا روز مقاومت شديد تر و ساحۀ و صدها بار در نيم جنوب
. چون افغانی که يکبار در چنين حالت قرار گرفت، ديگر هرگز آرام نخواهد گرفت. مقاومت وسيع تر ميگردد

دار و بلی آرام نخواهد گرفت، تا انتقام خود و خانواده و بستگان و وطنداران مظلوم خود را از شداد بی مق
  .    طاغوت روزگار نگيرد

        
  ای هموطن دردآشنا 

  !غيور" افغان"و ای 
مگر گاهی بفکرت رسيده که تو خود در چنين حالتی قرار بگيری؛ در حالتی  که فرعونيان مسلح،  دست به 

زن و فرزندت ماشۀ ماشيندار به کلبۀ محقرت بريزند، راِه گريز آل و عيالت را ببندند ، و غرور ترا در برابر 
تو چه حکم خواهد " افغانيت"، چه راهی را در پيش خواهی گرفت؟؟؟ "افغان"تو به حيث يک . به زمين بزنند

و " مرگ"، حکم " زندگی"کرد؟؟؟ مگر خونت در رگهای انتقام ، جوشيدن نخواهد گرفت؟؟؟ مگر از همان دم 
  را پيدا نخواهد کرد؟؟؟" نيستی"، حکم " هستی"
  
 ! هموطنای
  ن کودک توست که ميگريد،اي

  !!!از دست شدادان زمان                                    
  !!!اين خانۀ توست که آماج هجوم زنگيان مست قرار گرفته

 ، ان اشغالگراين وطن توست که زير پای
  !!!صيحه ميکشد و فرياد همی زند                                                  

   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ردم ما با مد نظر گرفتن مراتبی که گذشت، و با در نظر داشت رويۀ خشنی که عساکر قوای اشغالگر در برابر م

 پيشه کرده اند، مبرهن ميگردد، که چرا سپاهيان خارجی، روز به روز منفور " افغانزنان"در مقابل و خصوصًا 
نفرت مردم ما از قوای اشغالگر به حدی رسيده که يک اکثريت روزافزون خروج ايشان را . تر شده ميروند
  :و اين هنوز اول کار است . تقاضاء دارند

  

  ر استـد      کاين هنوز اول دم سحبدمــــــتا صبح دولتش باش 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  : توضيح
  

نشر " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"  در پورتال ٢٠٠٨ دسمبر ١٦ريخ به تا" مرد افغان"پارچۀ زيبای * 
   .، قابل دريافت ميباشد" زن پيشتاز"گرديد و همين اکنون در آرشيف 
 .استعمال گرديده" غرور آفريننده"و " غرور آفرين"مخفف " غرور آفر"در شعر خانم مسعودی  ترکيب 

 


