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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

     ٢٠١٠ می نهم    برلين، 
            روز مادر

  
  
  

  انــــمادر افغ
  

  سيمای مظلوميت 
  و 

  هامتتنديسۀ دالوری و ش    
  
 "انستان آزاد ــ آزاد افغانستانافغ" پورتال  در همين روز تقديم ياد مقاله ای آمد که يکسال پيشياد روز مادر افتادم، وب

 مادران افغان، بر بر رنج بيکرانبا آگاهی  در حالی که .مقاله را از آرشيف کشوده از نظر گذشتاندم.  بودمکرده
، ، آفرين و تحيات فرستاده و سر تعظيم بر آستانش ميسائيدمری و شهامتلي و تنديس د)١(اين اعجوبۀ خلقتعظمت 

   :نوشته نتوانم  بهتر از آن  کنم، چه شايد هرگز تقديم تو خوانندۀ گرانقدررينه را باز بر آن شدم که همان مقالۀ پا
  
  

 
  
  

  !وطندار بجان برابرم
  گردد؟؟؟وقتی به اين عکس خيره مينگری، چه تصويری در ذهنت مجسم مي

   بيان  نمايم؟،"مجسمۀ مظلوميت ــ  شهامت"اگر اجازه داشته باشم، برداشت خودم را از اين 
  : نيازی نيست بگويم که 

رفته، حديثيست سخت غمين و " زن"زن در سراسر دنيا زير ستم است، اما ستمی که در جوامع اسالمی بر جنس 
 زن در ممالک اسالمی و خصوصًا در افغانستان، چيزی  ندارد، که از مظلوميتهيچ ضرورت. ين ترينشايد غم
عنعنات فرتوت، زير بار همه ميدانند، که پشت زن در جامعۀ ما زير چندين بار خم است؛ زير بار . گفته شود
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سه بار اولين را زن افغان هميشه بدوش کشيده، . ، زير بار دين و مذهب و درين چند دهه، زير بار جنگمردساالری
  . را در ظاهر خميده ساخته است"پوالدوند" اين شانۀ ،ران جنگ لعنتیاما بار گ

  :بوده است؛ چون " زن افغان"بدون شک که بيشترين و سنگين ترين بار جنگ و قربانی بدوش 
که باج قربانی ديگران را پرداخت؛ باج قربانی شوهر و پدر و ا خود مستقيم قربانی داد و يا بود که ي" زن"چون اين 
  . خواهر و برادر و فرزند رامادر و

  : ضرب المثلی داريم، مشهور که ميگويد 
  

  ."انسان از سنگ سخت تر و از گل نازک تر است"
  

، که نماديست "زن افغان"می بينم؛ در وجود " زن"را در وجود " مثل"من صادقترين و باالترين مصداق اين 
  " :دوگانه"

 زن "احساس لطيِف"و " رقت قلب"ای بيان قلم نارسای من اما يار. نازکتر است" رگ گل"، از "آب و گل"اين پيکر 
  :  پس ميروم و حديث سختسری و دالوری و شهامت او را برميکشم . افغان را  ندارد

   .هم سخت تر بدر آمد" فوالد آبديده"با دلی که از گل نازکتر است، به جنگ روزگار رفت و از " زن افغان"ــ  
  .ود، که به مژگان سنگ خاره را دريدب" زن افغان"ــ  اين 
  .بود که در زير سنگهای سنگين آسياب آمد، و آرد نشد" زن افغان"ــ  اين 
  .بود که  در آتشی باالتر از آتش جحيم خزيد، و نسوخت" زن افغان"ــ  اين 
  .بود که  در اعماق بحر محيط  فرو رفت ، و غرق نگرديد" زن افغان"ــ  اين 
  .و محراقِ  تندباد حوادث قرار گرفت، و نلرزيد* بود، که در حدقه " زن افغان"ــ  اين  

ند، هيچکدام نتواند عشر عشير و کسر کسيری از ه انعت مبالغه و غلو و اغراق پيش کشيدآنچه را شعرای ما از َص
  .را بيان نمايد" زن افغان"شجاعت  و شهامت و سختسری 

    
هم " ينباشهامت تر"در عين حال و " مظلوم ترين" مگر کسی هست، که ،" افغانانزن"در طيف 
؛ مادری که نام "مادر افغان"است، " مادر"، "غيور"و " دلير"مگر ، "مظلوم"اين موجود . هموست

  ، جاودانه ساخت وگرامی خود را ثبت دفتر ايام کرد
  

  !!!!!!!!مادری که صد جان گرامی ما فدای يک تار موی او باد
  

به پايان ميرسانم، به " مادر افغان"و در بارۀ " روز گرامی مادر" اين مختصر را به مناسبت وقتی
به هزاران و هزاران هزار را تقديم بشريت و " مادر افغان" می افتم، که از" مادرِ  مادران"ياد 

  کيست؟؟؟" مادر مادران"تاريخ کرده است؛ و ميدانی که 
زنده است " مادر مادران" و تا !!!!!!ت که مادر همه هم اوستاس" مام وطن"همانا " مادر مادران"

داراد ــ  هزاران هزار مادر با شهامت افغان را به جهان تقديم " قيوم"و " حی"و " زنده"ــ که خداش 
  !!!!!!!خواهد کرد

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   :اتتوضيح
 اطالق گردد، که اسباب تعجب و حيرت خاليق را  يا چيزی کلمۀ عربيست و به کسی) به ضم الف" ( اعجوبه " ــ ١

. به فتح حرف اول تلفظ ميکنند، که نادرست استرا آن هموطنان ما . فراهم آورد و همه را مات و مبهوت گرداند
بود، که " ينای بلخیبو علی س "  بابار اول که اين کلمه را خواندم، در ارتباط. است" اعاجيب"جمع عربی اين کلمه 

 اما وقتی .ين اعجوبه های علم و تفکر را در بنی بشر، بسيار بياد ندارد چناش خوانده بودند و تاريخ از"اعجوبۀ دهر"
  !!!!!!است" اعجوبۀ خلقت"خود " مادر"می انديشم، از دل و جان قبول ميکنم، که " مادر"به عظمت مقام 

" وکتور فيلد"شکل ه  بیحساب رياضه و ب" جبهه"و طوفان از نگاه فزيکی بصورت و تندباد د تند  باد و با ــ٢
Vectorfield ) باد و و شدت ب ناميده ميشود، که سرعت بدين سب" جبهه. "پخش ميشود) تابع مقدار و سمت و زمان

ازينرو در ادبيات علمی و در هواشناسی وقتی از سرعت باد سخن گفته شود، . طوفان در همه نقاط آن يکسان نيست
نقطه ای که درين جبهه . آن را معيار خشم تندباد و طوفان ميدانند" باالترين سرعت"سخن گفته و " سرعت ها"از 

" چشم طوفان " المانی زبان اصطالحه  طوفان و ب مرکز و هستۀ  و ، محراقرا دارد و شدتباالترين سرعت 
Auge des Orkansناميدم" حدقۀ طوفان" آنرا ،" باللفظترجمۀ"برای جلوگيری از ، و من  ناميده ميشود. 


