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 به همه مادران جهان مبارک باد مادرروز 

 نیم دهۀ اخیر را مادران متحمل شده اند! بالیای سه و بیشترین فشار

از سطح به عمق و مادران جامعۀ بین المللی در افغانستان تغییرات وارد شده در وضع زنان  درگیری دوازده سال بعد از

، هیچ ستده ارده نشو به اعماق جامعه ب مانده  سطح باقی برای پایداری تغییرات اجتماعی که در انتقال نیافته است. 

اسی سیاسی که در قانون اس زنان افغان در زندگی اجتماعی و همین دلیل تشویش زنان آگاه افغان از اینکه آیا حق سهمگیری

باقی خواهد ماند یا مورد دستبرد برندگان احتمالی هم فعلی افغانستان تضمین شده است، در همین حد تضمین قانونی 

ای زم برباشد. آرزومندیم حکام آیندۀ افغانستان از تعقل ال قرار خواهد گرفت، یک تشویش بجا می 4102انتخابات سال 

برای دفاع از حقوق زنان رسانه ها،  فشار افغانستان برخوردار باشند. وسایل مؤثرو مادران حفظ حقوق قانونی زنان 

باشند. فارو از  می ها در خارج از کشور های حقوق بشر افغان نهاد های حقوق بشر بین المللی و جامعۀ مدنی، سازمان

واهد خ توسعهدرین زمینه را در آینده فعالیت خود  ال نموده ودفاع فعو مادران زمان حاکمیت طالبان بدینسو از حقوق زنان 

 داد. 

ت و شهام بر به قتل رسیدند، یکبار دیگر کنر توالیکه توسط عمال پاکستان در  سرباز 40ی مادران مصاحبه ها نشر

زنان شعری از علی  نیز تحمل کنند. برای این مادران ورا شوهران مبارز شان  ندان وزدست دادن فر ازفشارهای ناشی 

 گردد. انتخاب کرده ایم که در ذیل تقدیم می مادرحیث تحفۀ روز ه شریعتی را ب

 ونه سخن دارد ـگ زارــن هـبا م  ریکتو تاسته ـاه خـــادر نگـم

 ن دارد ـم رنجی که خاطر تو ز  دـویـبا صد زبان به گوش دلم گ
 

 و می بینم ـاه تــابری به روی م  دورت هاــار کـبـه از غـدردا ک

 و می بینم ــکه در نگاه ت سوزي  م راـن جانـسوزد چو برق خرم
 

 غم آلودست  دردناک وو تاریک   ودـشادی ب ۀچشمی که پر زخند

 ر از دود است ـنگاه، پ ۀآن شعل  مالل به چشمت نیست ۀجز سای
 

 است  طوفان ات کشاکش سینهدر   مـــده مــی زنــی و دانـنـآرام خ

 سوزنده تر ز اشک یتیمان است   لبخــنـــد دردنـاک تو ای مـــادر
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 ن بودم جـــان تو مــــ مادر بالی  لب دارم این سخن که به است تلخ

 ن بودم ـو مــربـان تـد مهــرزنــف  ان بردیـــمـغ گـو ای دریــاّما ت
 

 دم م و جـان تـو کاهیـــجس زدائم   دارد ای که شمع به سر چون شعله

 دم آن که چون خـدات پـرستیـــبا   باد شکستم و شرممرا ـچون بت ت
 

 گنه باریست  ز ریشهچون بر دلم   ن به پای تو می افتمـــشرمنده م

 ه باریستخ گنـــلـراف تـتـاین اع  ن بودمـو مــمــادر بــالی جان ت
 

 فارو( )کمیتۀ حقوق بشر
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