پیام تبریکی انجمن افغانها به مناسبت روز مادردرسویدن
بیست و هفتمین می امسال (  )8102در سویدن مصادف به روز مادر
است.
در مورد اهمیت و کلیدی بودن مادر در زندگی همینقدر کافی است که
به وجه اشتراک واژه " مادر " در اکثر زبانهای رایج دنیا تعمق
نماییم.
بطور باور نکردنی در زبانهای مختلف اسم " مادر " با حرف میم
شروع میشود.گزاف نگفته ایم اگر بگوییم:
مادر درخشنده ترین آفتاب هستی بخش است که خورشید و ماه منتظر
اند تا از انوار طالیی آن روشنایی گیرند و پیام هستی بخش او را در
گوش همه ذرات عالم زمزمه کند.
مادر ریشه درخت حیات است ،اگر تیشه بر این ریشه روا داشته شود،
این ضربه نه به شخص بلکه به اجتماع است.
یعنی مادر اساس اجتماع است و بی او اجتماع جسم بی روح است.
مادر ستاره پرفروغ آسمان بی افق عشق است که بی او قصه عشق نا
تمام میماند .
مادر آرام بخش ترین نسیم صبح زندگی است که بدون وزش او
ریحانه های سبز حیات لباس زرد مرگ می پوشند.
مادر موج خروشان دریای بیکران عاطفه است و ساحلی نیست که
بتواند بر عاطفه بی منتهای او محیط شود .اگر از واژه های که راجع
به مادر در متون دینی درج است بگذریم تا سخن تکراری نشود،
بسیار آموزنده است که به طبیعت نگاه کنیم؛ به درختان جنگل ،به

سبزه های صحرا ،به پرندگان ،به حیوانات و حتی حیوانات درنده و
سر انجام به جامعه انسانی!
یکنوع پیوند عاطفی میان مادر و فرزند دیده میشود.
اما در این میان جامعه انسانی فرق میکند زیرا در بسا موارد از مادر
تقدیر میشود و در پاره موارد ،هم آموزه های دینی فراموش میشود و
هم عالیق انسانی .انگار بعضی ها فراموش شان میشود که:
"مادر " یک زن است و " زن " یک مادر و رواداشتن ظلم به جنس
زن در واقعیت ظلم به مادر است.
با تاسف باید گفت :که در جامعه ما واژه سر زبانها است که " :بهشت
زیر پای مادران است " ولی در عمل با اعمال خشونت و محدودیت به
جنسیت زن در واقع آن بهشت را هم از دست میدهیم.
آیا آنهاییکه با ترویج خشونت و ترور در جامعه و میان مردم عادی
مبادرت به قتل و کشتار میکنند و در این میان خیلی از مادران نیز به
حیات شان خاتمه داده میشود و یا هم با از دست دادن فرزند و یا
یکتن از اعضای خانواده با آسیب های روانی مواجه میگردند ،حتی
یک لحظه هم به مادر خود شان فکر کرده اند؟
به هر صورت ما انتظار داریم که جنسیت" زن " و " مادر " را از هم
جدا نپنداریم و همانگونه که به مادر خود مان احترام می گذاریم به
زنان در اجتماع هم ارزش قائل شویم.
انجمن افغانها این روز خجسته را به همه مادران و به ویژه به مادر
افغان تبریک و تهنیت میگوید.

