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 روز مادر به همه مادران جهان مبارک باد

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

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

، ستده امانده  و به اعماق جامعه برده نش سطح باقی عمق انتقال نیافته است.  برای پایداری تغییرات اجتماعی که در

همین دلیل تشویش زنان آگاه افغان از اینکه آیا حق سهمگیری زنان افغان در زندگی  هیچ تضمینی وجود ندارد. به

قی خواهد باهم اجتماعی و سیاسی که در قانون اساسی فعلی افغانستان تضمین شده است، در همین حد تضمین قانونی 

ش بجا می باشد. آرزومندیم قرار خواهد گرفت، یک تشوی 2014ماند یا مورد دستبرد برندگان احتمالی انتخابات سال 

حکام آیندۀ افغانستان از تعقل الزم برای حفظ حقوق قانونی زنان و مادران افغانستان برخوردار باشند. وسایل مؤثر 

فشار برای دفاع از حقوق زنان رسانه ها، جامعۀ مدنی، سازمان های حقوق بشر بین المللی و نهاد های حقوق بشر 

می باشند. فارو از زمان حاکمیت طالبان بدینسو از حقوق زنان و مادران دفاع فعال  افغان ها در خارج از کشور

 نموده و در آینده فعالیت خود را درین زمینه توسعه خواهد داد. 

کنر به قتل رسیدند، یکبار دیگر بر شهامت  تسرباز که توسط عمال پاکستان در والی 21نشر مصاحبه های مادران 

ان افغانستان صحه گذاشت و این واقعیت تلخ را نیز به تماشا گذاشت که مادران باید برعالوۀ و پایداری زنان قهرم

نیز تحمل کنند. برای این را از دست دادن فرزندان و شوهران مبارز شان فشارهای ناشی  سایر وسایر زحمات، رنج 

 ایم که در ذیل تقدیم می گردد.مادران و زنان شعری از علی شریعتی را به حیث تحفۀ روز مادر انتخاب کرده 
 

 با مـن هــزار گـونه سخن دارد  ته و تاریکتـادر نگـــاه خـسـمـ

 رنجی که خاطر تو ز مـن دارد  وش دلم گـویـدـبا صد زبان به گ

 ابری به روی مــاه تـو می بینم  دردا کـه از غـبـار کــدورت ها

 تــو می بینمسوزي که در نگاه   سوزد چو برق خرمـن جانـم را
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 2از 2

 تاریک و دردناک و غم آلودست  ندۀ شادی بـودـر زخـچشمی که پ

 آن شعلۀ نگاه، پر از دود است  ۀ مالل به چشمت نیستـز سایـج

 ات کشاکش طوفان است در سینه  آرام خـنـده مــی زنــی و دانــم

 ر ز اشک یتیمان استـده تـسوزن  لبخــنــد دردنـاک تو ای مـادر

 و مــــن بودمــمادر بالی جـــان ت  که به لب دارماین سخن تلخ است 

 ـن بودمـان تــو مـفــرزنــد مهـربـ  ا تــو ای دریـغ گـمـــان بردیـام  

 تـو کاهیـدم جســم و جـان زم ــدائ  به سر دارد شمع ای که چون شعله

 ون خـدات پـرستیـــدمـا آن که چـب  چون بت ترا شکستم و شرمم باد

 م ز ریشه گنه باریستـچون بر دل  و می افتمـای تـشرمنده مـــن به پ

 نــه باریستـاین اعـتـراف تـلـخ گ  مــادر بــالی جان تــو مـن بودم

 

 )کمیتۀ حقوق بشر فارو(
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