
 درسویدن انجمن افغانها به مناسبت روز مادر یکیتبر امیپ

 

مصادف به روز مادر  دنیدر سو( 8102) امسال  یمبیست و هفتمین 

 .است

است که  یکاف نقدریهم یبودن مادر در زندگ یدیو کل تیمورد اهم در

تعمق  ایدن جیرا یبه وجه اشتراک واژه " مادر " در اکثر زبانها

 .میینما

 میمختلف اسم " مادر " با حرف م یدر زبانها یباور نکردن بطور

 :مییاگر بگو مینگفته ا گزاف.شودیشروع م

و ماه منتظر  دیبخش است که خورش یآفتاب هست نیدرخشنده تر مادر

بخش او را در  یهست امیو پ رندیگ ییآن روشنا ییاند تا از انوار طال

 .گوش همه ذرات عالم زمزمه کند

روا داشته شود،  شهیر نیبر ا شهیاست، اگر ت اتیدرخت ح شهیر مادر

 .ضربه نه به شخص بلکه به اجتماع است نیا

 .روح است یاو اجتماع جسم ب یمادر اساس اجتماع است و ب یعنی

او قصه عشق نا  یافق عشق است که ب یستاره پرفروغ آسمان ب مادر

  .ماندیتمام م

ست که بدون وزش او ا یصبح زندگ مینس نیآرام بخش تر مادر

 .پوشند یلباس زرد مرگ م اتیسبز ح یها حانهیر

که  ستین یعاطفه است و ساحل کرانیب یایموج خروشان در مادر

که راجع  یشود. اگر از واژه ها طیاو مح یمنتها یبتواند بر عاطفه ب

نشود،  یتا سخن تکرار میدرج است بگذر ینیبه مادر در متون د

به درختان جنگل، به  م؛ینگاه کن عتیآموزنده است که به طب اریبس



درنده و  واناتیح یو حت واناتیبه ح گان،صحرا، به پرند یسبزه ها

 !یسر انجام به جامعه انسان

 .شودیم دهیمادر و فرزند د انیم یعاطف وندیپ کنوعی

در بسا موارد از مادر  رایز کندیفرق م یجامعه انسان انیم نیدر ا اما

و  شودیفراموش م ینید یو در پاره موارد، هم آموزه ها شودیم ریتقد

 :که شودیها فراموش شان م ی. انگار بعضیانسان قیهم عال

مادر و رواداشتن ظلم به جنس  کیزن است و " زن "  کیمادر "  "

 .ظلم به مادر است تیزن در واقع

واژه سر زبانها است که: " بهشت  گفت: که در جامعه ما دیتاسف با با

به  تیدر عمل با اعمال خشونت و محدود یمادران است " ول یپا ریز

 .میدهیزن در واقع آن بهشت را هم از دست م یتجنس

 یمردم عاد انیخشونت و ترور در جامعه و م جیبا ترو کهییآنها ایآ

ه ب زیاز مادران ن یلیخ انیم نیو در ا کنندیمبادرت به قتل و کشتار م

 ایهم با از دست دادن فرزند و  ایو  شودیشان خاتمه داده م اتیح

 یحت گردند،یمواجه م یروان یها بیخانواده با آس یاز اعضا کتنی

 مادر خود شان فکر کرده اند؟ بهلحظه هم  کی

" زن " و " مادر " را از هم یتکه جنس میهر صورت ما انتظار دار به

به  میگذار یو همانگونه که به مادر خود مان احترام م میجدا نپندار

 .میزنان در اجتماع هم ارزش قائل شو

به مادر  ژهیروز خجسته را به همه مادران و به و نیافغانها ا انجمن

 .دیگویم تیو تهن کیافغان تبر


