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 4112مارچ  8           قریشه عبیدی
 

 خواهران و برادران افغانپیام مادری به شما 
 به مناسبت روز جهانی زن

 

 
 

 !خواهران و برادران افغان من
 
از  من قریشه عبیدی خانم روانشاد "استاد محم اعظم عبیدی" هستم. برای اولین بار بپذیرید. احترام و محبت مرا 

 خواهم پیام خود را بشما وسیله شوم: مک فرزندانم میمدرن انترنت به ک یطریق دنیا
 

ی مملکت و شامل تمام فراز و نشیب های زندگی زنان افغانستان تأریخسال زندگی ام شاهد حوادث  83من در طی 
 بوده ام.

بخصوص با تعقیب برنامه های خبری  ،وطن اعدوستان آگاه از اوض و با فرزندانماینک دور از وطن در صحبت 
 رایهمگیری خواهران افغانم در تالش بوطن و بخصوص س رویداد هاینمایم از  های افغانی کوشش می تلویزیون

عدالتی ها در  بدست آوردن و حفظ حقوق شان، در تالش ثابت نمودن توانایی و استعداد شان، در مجادله مقابل بی
ر شکست ها و موفقیت های شان، آگاه گردم چنان که گویی هر یک شان خون زندگی شخصی و اجتماعی شان، د

 چون خواهر و یا دختر من هستند. مشریک
با وجود آگاهی از مشکالت و موانعی که همواره در راه زندگی زن افغان وجود داشته است خطاب به زن افغان تنها 

 میتوانم بگویم که: 
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آن زن را میتوان به عنوان قهرمان  ،شدۀ زندگی خودش تکرار نگردداآورده ن ش، آرزوهای برزنی که در زندگی دختر
 و بهترین مادر تحسین نمود.

 

 برادران افغانم: 
 

با محبت،  شان مقابل زنان در در مقام های مختلف د کهندانشمند و با همتی وجود دار در جمع شما به یقین مردان
 که حوادث و طوری این تعداد آن متأسفانهنمایند. و اما  احترام و با در نظر داشت شرایط انسانی و اخالقی رفتار می

 دارند. خراش زنان افغان نشان میدهد در اقلیت مطلق قرارهای جگر رنج
 

در کمال قساوت و وحشیگری  عام لت و کوب گردیده است، یزن افغان، در مال کشور ما تأریخدر یک مرحلۀ سیاه 
نان، دن زعام تیرباران گردیده است، گوش و بینی زن و دختر جوان افغان بریده شده است و اخبار به آتش ز یدر مال

 اخبار روز گردیده است.  ءمعیوبت یک عمر در ادامۀ زندگی شکنجه بار شان، جز مرگ شان بدین دلیل و یا
شگوفه های ناشگفتۀ زندگی دختر افغان را پر پر نموده است. اساسی  ، وقتازدواج های اجباری و بخصوص پیش از 

های فراوان مواجه گردیده  تافغان همواره به مشکالت و محدودیترین حق انسان، حق تعلیم و آموزش زن و دختر 
بزرگ الی عدم است. بدین ترتیب همه آنچه را که دین، کلتور و قانون انسانی و اسالمی اجازه داده است به موانع 

 تطبق آن مواجه گردیده است.
زانه و هر لحظه قطره، قطره خون وجود و انرژی چون مریض زخمی رو مای از نفوس کشور امه بدین ترتیب نی

 دهد. اش را از دست می
 

شونت خدالیل فقدان آگاهی، تعصبات جنسیتی و یا دینی در راه ه را که ب یایید دست بدست هم بدهید و آن برادران تانب
و شکستن قوانین اسالمی و مدنی باعث گناهان جبران ناپذیر در مقابل همسر، دختر و یا خواهر خویش و یا زنان 

 تکرار گردد. تأریخگردند، براه تفکر و اصالح رهنمایی نمایید. نگذارید تا سیاهی ها و قساوت های  می دیگر
 

 ش:سربا هم نی و عاطفی یک شوهرسه مثال مهم از برخورد انسا
نتوانستم به تحصیالتم ادامه بدهم. شوهرم  دانش با همه عالقمندی ام به آموزش علم و بعد از ازدواج و تولد فرزندانم

 با چند خصوصیت اخالقی اش در موارد ذیل توانست زندگی عاطفی مرا تقویه نماید:
 

را هر بار  ما را روشن کرده بود. شوهرم تولد پنج فرزند دختر مادل و دیدۀ  ماتولد اولین و یگانه فرزند پسر  -
و تفکر او سعادت داشتن طفل  دانست. این طرز باور " میما"بارش نور خداوندی بر خانه و رحمت الهی بر حال 

 ت، سعادما، سعادت داشتن شش دختر و با پنج داماد مارد. بعد تر با یک عروس ک من را در آغوشم تکمیل می زادنو
نمود. این را هم باید بگویم که هر شش فرزندم تحصیل یافته است و به آنچه که  ماداشتن پنج پسر را خداوند نصیب 
 من آرزویش را داشتم، رسیده اند.

الی اخیر عمر با عزت و با افتخارش، ماهانه تمام پولی را که به اصطالح به حیث  ماشوهرم از روز اول ازدواج  -
 رفت. بدینگ اندکی را برای جیب خرچ خودش می کرد و مقدار د با احترام بدست من تسلیم میورآ معاش بدست می
خواست خود را بادار و مرا  گزارد و نمی نمود که او به نقش من در زندگی اش ارزش فراوان می وسیله ثابت می

 نوکر حساب کند.
 کرد. مشورت و موافقت من اتخاز نمیگی را بدون شخصی و خانواد زندگیشوهرم هیچ تصمیم در امور  -

 همسرم است. ،نمایم تابعت مید از خدا یگانه کسی که از اوامرش گفت: بع شوهر مرحومم می
 

 پدران و مادران افغان:
 

رین در بهت مایگانه پسر  بودن و یا معیوب شدن طفل تانرا جزای خداوندی نه، بلکه آزمایش خداوندی بدانید. معیوب
م در هنگام طفولیت به مرض پولیو مواجه و یک پایش گ معیوب گردید، و یک فرزند دختردر جنآوان زندگی اش 

 در راه زندگی شخصی،ن و راسخ ئلطف و شفقت خداوندی، آنچنان مطم معیوب گردید. این دو فرزند با همتم، به
 هن مایۀ افتخار و تکیه گابزرگتری ی شان موفقیت حاصل نمودند که از همان آوان نوجوانی تا حالعمسلکی و اجتما

 گردیدند. مادر کنار فرزندان دیگر  ماپیری 
 

کمتر از خوشبختی هایم نیست. از آنان ذکر نمی لف زندگی ام متحمل شده ام بسیار رنجهایی را که در مراحل مخت
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وجود دارد ولی با این خطاب به شما عزیزان  حرفهایی زیادی برای گفتن نمایم چه خداوند اجر آنرا به من داده است.
 به صحبت خود خاتمه میدهم.

 

 خواهران با شهامت افغانم در افغانستان و خواهران مسافر از وطن!
 

الی رسیدن به اهداف نهایی تان، در یک سنگر با قدم های استوار و با عزم راسخ برای اعاده و حفظ حقوق تان تالش 
 تان درین راه افتخار نموده و با اینهمه وظایف مشکلی که پیشروی تان وجود دارد دست آوردهید. به موفقیت های بنمای

  .نمایید دست داشتۀ تان کمک و پشتیبانی تید، همدیگر را با همه امکاناتدر هر کجایی که هس
 

 با دعا های مادرانه و خواهرانه 
 

    * * *    * * ** * * 
 پاسسذیل فرستاده است که با زیبای شیما غفوری با متن  محترم پورتال،همکار قلمی این پیام ارزشمند یک مادر را 

 :شکر به نشر می رسدو ت
 

 پیام یک مادر افغان
 

ن پیام را مطالعه کردم، از ارسال نموده است. وقتی ایکمپاین "تفکر، تحریر وعمل" این مضمون را خانمی برای 
 ه ایبا گوش دتی است که به این وسیله نسل های امروزیدر چشمانم حلقه زد. در دلم گفتم که این چه سعا اشکنشاط 

از زندگی فامیلی خانواده های تعلیم یافتۀ دو نسل قبل آگاهی پیدا نمایند. با خواندن این پیغام زندگی مادر و پدر خودم 
طن ودر نظرم مجسم گردید. این پیغام درس یک زندگی است. شعار نیست ولی رهنمون کننده است. پیغام یک مادر 

دهیم و به  صورت مجرد پیام های خود را بازتاب میه خویش ب وطن که ما اغلباً از جانب وی در اشعار است. مادر
خوانیم، که در  و سه ساله می رسانیم. ولی در این نوشته نصایحی را از زبان یک مادر هشتاد خواننده و شنونده می

 .ثمر متبلور است هر جمله اش تجارب یک عمر طوالنی و پر
هم در مطبوعات فعال هستند، که ما از  هنوزیک تعداد مردان مسن  خوش بختانهدر میان هموطنان ما در قشر ذکور 

ن می افتد که کسی در سنی اتفاقيبه ندرت چنین ها  گردیم، ولی در بین خانم می مستفیدنعمت دانش و تجارب شان 
 ذا خواستم تا آنرا با خوانندۀ صفحۀ شما شریک بسازم. له پیشرفته مضمونی را به نشر برساند. 
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