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 افغــــان مادر  
 

 دالوریسیمای مظلومیّت و سمبول 

 

 :گفتمان ـم؛ زیر زبـدیـو چیزی نخوانـو از تادر" ـ"روز م وود ـب"روز زن"  :گفتندعزیزان 
 

 "روز زن" است و هر روز، "روز مادر"!!! ،هر روز
 

روز "به تقریب  نستان" هنوز یکساله نشده بود ورا، که پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغا 2009آوردم، سال یاد ه ب

 ،آن قصد، به از نظر گذشتاندمبرون آورده و مقاله را از آرشیف  .ر گشتدر آن منتشین درویش زا مقاله ای "مادر

این اعجوبۀ افغان، بر عظمت  مادر بر رنج بیکرانبا آگاهی که  ،در حالی .تقدیم خوانندۀ گرامیش کنم با اپدیت الزمکه 
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 3از 2

قالۀ بر آن شدم که همان م، سائیدمفرستاده و سر تعظیم بر آستانش  ت، آفرین و تحیّ ری و شهامتدلی ۀو تندیس 1خلقت

  :کنم تقدیم تو خوانندۀ گرانقدررینه را باز پا

 جان برابرم!ه وطندار ب

 گردد؟؟؟ نگری، چه تصویری در ذهنت مجسم می وقتی به این عکس خیره می

 : نیازی نیست بگویم که نمایم؟می  بیان شهامت"، "مجسمۀ مظلومیت ــین ، برداشت خود را ازدگر اجازه باشا

ست سخت غمین و شاید  رفته، حدیثی"زن"  ا ستمی که در جوامع اسالمی بردر سراسر دنیا زیر ستم است، امزن 

دانند، که پشت زن  در افغانستان، چیزی گفته شود. همه می زن ندارد، که از مظلومیت ین ترین. هیچ ضرورتغم

و درین  ؛، زیر بار دین و مذهبمردساالریعنعنات فرتوت، زیر بار در جامعۀ ما زیر چندین بار خم است؛ زیر بار 

 د""پوالدوناین شانۀ  ،، اما بار گران جنگ لعنتیحمل کردهچند دهه، زیر بار جنگ. سه بار اولین را زن افغان همیشه 

 را در ظاهر خمیده ساخته است.

 :بوده است؛ چون "زن افغان"دوش ه بدون شک که بیشترین و سنگین ترین بار جنگ و قربانی ب

را پرداخت؛ باج قربانی شوهر و پدر  عزیزانکه باج قربانی  ،ا خود مستقیم قربانی داد و یاکه ی ،ون این "زن" بودچ

 !!!خواهر و برادر و فرزند را و مادر و

 : مشهور کهبس ضرب المثلی داریم، در کابلجان 
 

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

 :"دوگانه"ست  یتمثال، که "زن افغان"ی بینم؛ در وجود م "زن"را در وجود  "مثل" این اّلکم   صادقتریناما من 

زن  ""احساس لطیف  و "رقت قلب" بیان  توان ولینازکتر است. قلم نارسای من  ل""رگ گ  ، از ل""آب و گ  این پیکر 

 کشم :   می روم و حدیث سختسری و دالوری و شهامت او را بر افغان را  ندارد. پس می

  .هم سخت تر بدر آمد "فوالد آبدیده"ل نازکتر است، به جنگ روزگار رفت و از که از گ   ،با دلی "زن افغان"ـ  ـ

 .پاره کردبود، که به مژگان سنگ خاره را  "زن افغان"ــ  این 

 .و آرد نشد ؛آمد سنگکه در زیر آسیا ،بود "زن افغان"ــ  این 

 .و نسوخت ؛از آتش جحیم خزید خبیث تردر آتشی که   ،بود "زن افغان"ــ  این 

 .و غرق نگردید ؛که  در اعماق بحر محیط  فرو رفت ،بود "زن افغان"ــ  این 

 .تندباد حوادث قرار گرفت، و نلرزید و محراق   2بود، که در حدقه "زن افغان" ــ  این

                                                           

ست و به کسی یا چیزی  اطالق گردد، که اسباب تعجب و حیرت خالیق را فراهم آورد و همه را  ضم الف( کلمۀ عربی"اعجوبه" ) به  ــ 1

کنند، که نادرست است. جمع عربی این کلمه "اعاجیب" است. بار اول  مات و مبهوت گرداند. هموطنان ما آن را به فتح حرف اول تلفظ می

ر بنی را دزبدگان "اعجوبۀ دهر"خوانده بودند و تاریخ از چنین  وی را با "بو علی سینای بلخی" بود، کهکه این کلمه را خواندم، در ارتباط  

 خود "اعجوبۀ خلقت" است!!!کنم، که "مادر"  یاد ندارد. اما وقتی به عظمت مقام "مادر" می اندیشم، از دل و جان قبول میه بشر، بسیار ب

 

تابع مقدار و سمت ــ که  Vectorfieldصورت "جبهه" و به حساب ریاضی به شکل "وکتورفیلد" ه زیکی بو تندباد و طوفان از نگاه ف باد  ــ2

کسان نیست. ازینرو در شود، که سرعت و شدت باد و طوفان در همه نقاط آن ی شود. "جبهه" بدین سبب نامیده می پخش می است ــ و زمان

و "باالترین سرعت" آن را معیار خشم تندباد شده " سخن گفته ی بادهابلکه از "سرعت ، "سرعت باد"از  ، نههواشناسیدر لخاصه ابو  فزیک
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شر عشیر و کسر ع  حتی  ستهتوانکدام ن ند، هیچه اپیش کشید غلوو اغراق نعت مبالغه و آنچه را شعرای ما از ص  

  را بیان نماید. "زن افغان" کسیری از شجاعت و شهامت 

مگر ، این موجود مظلوم !!!وستا هم ،ین""باشهامت تر و"مظلوم ترین" ست، که هکسی  اما ،افغان" ان"زن در طیف

 ؛انه ساختافس و م کرداخود را ثبت دفتر ایّ  عزیز؛ مادری که نام "مادر افغان" است،"مادر"  ،دلیر و غیور
 

 می ما فدای یک تار موی او باد!!!که صد جان گرا ،مادری
 

 مادران" "مادر  رسانم، به یاد  به پایان می "مادر افغان" بارۀو در"روز گرامی مادر"  تقریبوقتی این مختصر را به 

مادران"  "مادر   که ،دانی و می ریخ کرده است؛أه هزاران و هزاران هزار را تقدیم تب"مادر افغان"  می افتم، که از

 کیست؟؟؟

دام  ــ که زنده استمادران"  مادر  "و تا  ؛وستا وجود مبارک ،که مادر همه ،ستاوطن"  م  "ما همانامادران"  "مادر   م 

 تقدیم خواهد کرد!!! اشهامت افغان رهزاران هزار مادر با ــ باشدقیوم" و  حیّ "زنده و  ؛خواهیم

 

    2016می  ماه   11برلین ــ    دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی  

 

 

                                                           

دانند. نقطه ای که درین جبهه باالترین سرعت و شدت را دارد، محراق و مرکز و هستۀ طوفان و به اصطالح  المانی "چشم  و طوفان می

 را "حدقۀ طوفان" نامیدم. آن دارم ــ تنفرــ که از آن ترجمۀ باللفظ"شود، و من برای جلوگیری از " نامیده می Auge des Orkansطوفان" 

 


