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 07/02/2016         یتیمور شاه تیمور

 غیرت و غیرتمندی

غیرتمندی از صفات گزیده و عالی انسانی است که هر شخص دا نا و با فضیلت از آن بهره مند است و همانطور که 

 اشخاص با غیرت در انظار مقام با ال دارد اشخاص بی غیرت پست و حقیر است

 در ، حمایت از ضعفا و دیگر صفات عالی انسانی میباشد. وبدیگرانغیرت داشتن مستلزم غرور نفس، کمک 

، زیرا شکل افراطی آن خطر ناک دیگر حیاتی مراعات حد وسط آن استغیرتمندی بهترین شکل آن مثل تمام صفات 

 و حد مفرط آن قبیح و نا خوش آیند است.

که هرگاه باالی بینی اش "فاُلنی آنقدر غیرتمند است : موجود است که گفته شده در بارۀ غیرت افراطی ضرب المثلی

ت. ضرر اس اطی همیشه در خطر و در" این گفته نشان میدهد که دارندۀ غیرت افرمگس بنشیند بینی خود را می ُبَرد

: یکی از خوانین وطن ما که با سواری اسپ راه می پیمود اسپش ونۀ دیگری را نیز به عرض میرسانمدرین باره نم

، و درهمین اثنا بادی خطا کرد. خان باغیرت مسیر حرکتش قرار گرفته بود پرید ار نعل از باالی نهر آبیکه دربا چه

پ و عالوه کرد تا مردم نگویند اس از اسپ فرود آمد و با فیر تفنگچه آن حیوان نجیب بی زبان را به دیار عدم فرستاد.

عین مناسبت خانه و فامیل خودرا برای همیش ترک کرده فالنی خان بادی خارج کرد. همچنان شخص دیگری که به 

 بود.

متآسفانه تقریباً امثال این نوع غیرت افراطی در جامعۀ سنتی ما در مورد زنان بکار برده میشود. زنان در جوامع ما 

اموس م نبیش از یک متاع و جنس ارزش و قیمتی ندارند و تمام ننگ و غیرت افراطی باالی آنها تطبیق میشود. و بنا

ری رنج و تعب فراوان برده اند. زنان بردبار وطن ما در طول سالیان دراز تاریخی ازین نوع ناموس دا یاد میشوند.

 کنند. ، خنده نو بپوشند، با مردان محشور نباشند، بجز افراد قریب خانواده از دیگران باید رزنان باید مستور باشند

صحبت صمیمی خانوادگی نشسته باشد به رگ غیرت شوهرش خویش به  شوهر داری با یکی از اقاربهرگاه خانم 

با مرد  مردی خانم خودرا دید که چنانچه بهمین نزدیکی هابی شدن دیوانه وار او میانجامد )بر میخورد و به عص

چه قرار است با فیر تفنگ هر دو را کیست؟ ومو ضوع از بدون آنکه بپرسد که آن مرددیگری در یک اطاق نشسته 

 کشت و خودش فرار کرد.( لت و کوب زن ها بریدن بینی و گوش شان بحساب غیرت و ناموس داری شمرده می

خاطر هر عمل اجتماعی و مجاز طرف سوء ه زن ها از تعلیم و دانش و کار کردن در اجتماع بی بهره اند. بشود 

یا خواهشات شوهر سبب لت و  داری وشوند. اغفال ویا سهل انگاری در امور خانه  ظن قرار دارند و مجازات می

شود. زن باید عین تفکر شوهر را داشته باشد و از نگاه اندیشه آزاد نباشد. هرگاه  شان می شکنجۀ زجر و کوب و
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وهر و خانمی بر خالف میل شوهر به ادبیات رو آورد و شعر بگوید باید کشته شود. دختران جوان حق انتخاب ش

دست یا ب رگاه دختری حسب دلخواه مردی را انتخاب کند باید توسط برادرش کشته شود وههمسر آیندۀ خود را ندارند 

 دیگران سنگسار شود.

تفنگ ربائیده شود و مورد تجاوز قرار بگیرد باید  یا بوسیلۀ زور و یا چال و وسیلۀ هر فتنه گری وه هرگاه دختری ب

، قاضی آن دختر موضوع به محکمه رویت داده شود از ترس افتضاح صدای خود را نکشد و هرگاه داد خواهی کند و

احوال می بینند و  ر می آورد. وقتی زن ها و دختر ها خود را به این حال وجبراً به عقد نکاح شخص متجاوز د را

ممد و چارۀ ای نمی یابند دست به خود کشی میزنند و یا زنده زنده خود را در آتش می سوزانند که این خود سوزی 

 ریباً به یک امر عادی روزانه تبدیل شده است.زن ها تق

ی زن ستیز و بی رحم هستند. این طائفه که قسمت اعظم دین را به سطر و پوشش و ها دشمن دیگر زنان مظلوم مال 

ندارند در مقابل زن ها ازارکان دین ودین داری می پ کردار زن ها ارتباط میدهند و غیرت داشتن شدید و بی لزوم را

، لت و کوب و سنگسار زن ها حظ میبرند . فقط به یک حالت با زن ها درمصالحه احکام زجر وشکنجهاز صدور 

یا  بی اوالدی استفاده های سوء مالی و یا بهانه های نا زائی و تعویذ و قرار دارند که از آنها از طریق دم ودعا و

 فریب و شیطنت استفاده جنسی بنمایند

وزیر محمد اکبر خان در مرکز  نماز مسجد باری مال نیازی پیش

به خطابه می پردازد،  شهر کابل که اکثراً در تلویزیون ها ظاهر و

 حمایت از حقوق زن ها که در پارلمان رویت داده تنقیدی به قانون

ا ی اخیراً معلوم نشد که توشیح شد وشده بود ایراد میکرد. قانونیکه 

 ز امکان است. درنشد که اگر توشیح هم شده باشد اجرای آن دور ا

یکی از مواد آن ذکر شده بود که هرگاه مردی زنش را بزند به حکم 

ده بارۀ این ما باید بگذراند. در محکمه باید آن مرد سه ماه حبس را

 ات غیرعادالنه فرخنده را تأئید کردمال ایاز نیازی کسیکه مجاز                    تبصرۀ مال نیازی چنین بود:

 
 

مدت سه ماه حبس را  هرگاه مردی گاهی عصبی شود و زن خود را یک سیلی بزند و بخاطر زدن همین یک سیلی)

 خواهد بود که آن زن را نه ُکشد( غیرت افغان  بعد از رهائی از حبس کدام مرد با . بگذراند
 

مال نیازی این جمالت را با شور و هیجان زائدالوصفی با صدای بلند و نیم خیز شدن از باالی منبر که منبر را به 

بلند از شکننده های وضو گفته شده این خیز و جست و حدت و شدت حالیکه خندۀ  لرزه در آورده بود ادا میکرد. در

وضوی اورا هم پابرجا نگذاشته و اورا بی وضو ساخته  آواز بلند مال نیازی که تار های ریشش را برجسته ساخته بود

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

زی واضحاً امر کشتن زن را توسط شوهر در حضور داشت اشود که مال نی سهولت متوجه میخوانندۀ گرامی به 

صدها و هزار ها شنوندۀ ساده قول حضوری و هزاران شنوندۀ تلویزیونی بدون پرده و خجالت صادر میکند و این 

ه مال نیازی گفت نی و زن ستیزی که در ضمیرش موجود است نمایندگی میکند.گفته از آن اندیشۀ خبیث و شیطا

ن اصالً چرا مرد ز میتوانست که سه ماه حبس برای لت کردن زن که اکثراً در خانواده ها اتفاق میافتد زیاد است و یا
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خطر ناک را در ؟ چون  در نهاد او شرارت و دشمنی در مقابل زن موجود است چنین سخنان منحرف و را لت کند

 گفتند. مقابل هزاران اشخاص ساده دل و خوش باور ایراد کرد و حاضرین هللا و اکبر می

ت و م با شجاعت و عشق به مادر وطن در حراسأپدران ما تو اما بهترین و عالی ترین شکل غیرت همان است که و

با جان و خون خود ازین ناموس واقعی دفاع ریخ در مقابل متجاوزین برخاسته اند و أپاسداری از خاک خود در طول ت

سف که این صفت عالی و شریف و این مردانگی و أدرد و ت . اما باخاک مالیده انده کرده اند و پوز متجاوزین را ب

ول پ تجاوز قرار گرفتن وطن عزیز توسط اجانب به اصطالح نم کشید و با تحت سلطه و  21غیرت در شروع قرن 

ل زهر در حلقوم ما ریختانده شد و مثل شهد توسط دولت مردان بی غیرت ما مکیده شد تمام وت اجانب که مثو ثر

 .ناموس ما با خاک سیاه یک سان شد ننگ وغیرت اهالی شریف و وطنداران با غیرت و با

از دارد که الی بعد  روند و امریکا اعالن می که متجاوزین روز به روز به اهداف شوم خود نزدیک شده می اکنون

در افغانستان باقی خواهد ماند وضع مردم ما چگونه خواهد  2050کمک هایش را ادامه میدهد و الی سال   2020سال 

سال گذشته ملت زجر کشیدۀ ما کوچکترین منفعتی ندید یک زیربنای  16یا  15بود از کمک های مالی امریکا در طول 

  .وجود نداردق نداریم صادرات بین رفت صنعت نداریم بر ز، آبهای خروشان ما مهار نگردید زراعت اشدسیس نأا تم

د آنچه یافتند خوردند و های امریکا باخود آورده دولتمردان ما نشرمیدن ج است پولئکه در مملکت را تمام فسادی

و دار اجانب با حالت فقر دند آیندۀ این وطن با حضور دوامآیندۀ وطن و اوالد وطن نش ،به فکر مردم وطن دزدیدند

 ؟ی گری تصور کنید که چه خواهد بودبیچارگی و گدائ
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