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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

     ٢٠٠٩ می ١٠    برلين، 
            روز مادر

  
  
  

  انــــمادر افغ
  

  سيما و سمبول مظلوميت
  و
  وری و شهامتبرترين مجسمۀ دال

  
  

 
  
  

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

  ، 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"مع اسالمی بر جنس زن در سراسر دنيا زير ستم است، اما ستمی که در جوا
 ندارد، که از مظلوميت زن در ممالک اسالمی و خصوصًا در افغانستان، چيزی هيچ ضرورت. ين ترينشايد غم
همه ميدانند، که پشت زن در جامعۀ ما زير چندين بار خم است؛ زير بار عنعنات فرتوت، زير بار . گفته شود

سه بار اولين را زن افغان هميشه بدوش کشيده، . ر دين و مذهب و درين چند دهه، زير بار جنگمردساالری ، زير با
  .را در ظاهر خميده ساخته است" پوالدوند" اين شانۀ ،اما بار گران جنگ لعنتی

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

  : 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" گل نازکتر است، به جنگ روزگار رفت و از با دلی که از" زن افغان"ــ  
  بود، که به مژگان سنگ خاره را دريد" 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 ا و اغراق پيش کشيدنعت مبالغه و غلوآنچه را شعرای ما از َص
  .را بيان نمايد" زن افغان"شجاعت  و شهامت و سختسری 

    

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

  ، جاودانه ساخت وکه نام گرامی خود را ثبت دفتر ايام کرد
  !!!!              مادری که صد جان گرامی ما فدای يک تار موی او باد                   

  

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

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

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

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   :توضيح
. پخش ميشود" وکتور فيلد" بشکل یو بحساب رياض" جبهه"باد و باد تند و طوفان از نگاه فزيکی بصورت  *
ازينرو در ادبيات . باد و طوفان در همه نقاط آن يکسان نيستو شدت بدين سبب ناميده ميشود، که سرعت " جبهه"

آن را " باالترين سرعت"سخن گفته و " هاسرعت "از علمی و در هواشناسی وقتی از سرعت باد سخن گفته شود، 
 ، محراق و مرکز و هستۀرا داردو شدت نقطه ای که درين جبهه باالترين سرعت . معيار خشم تندباد و طوفان ميدانند

 برای جلوگيری از ترجمۀ، و من  ناميده ميشودAuge des Orkans" چشم طوفان "طوفان و باصطالح المانی
  .ناميدم" نحدقۀ طوفا" آنرا ،باللفظ

   
  

 


