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آریانا افغانستان آنالین

روز مــــادر به همه مادران مبارک!

روز دوازد هم می ،روز گرامی و فرخندۀ مادر است .آریانا افغانستان آنالین این روز گرامی را به همه
مادران گرانقدر تبریک و تهنیت گفته و بل اخص به آن مادران دست خالی که فرزندان با احساس و متفکری
را در دامن پر مه ر خویش پروریده اند ،صمیمانه تبریک گفته و از این موجود خالق سپاس گذاری کرده
واز قلم بدستان ،نویسندگان و شعرای فرهیخته تمنی دارد تا به پاس چنین روز خجسته از مکنونات قلبی شان
سخن گفته و اشعار گهربار خود را پیش کش نمایند.
آریانا افغانستان یکی از گهرهای ناب شاعر واال مقام شعر دری  -فارسی را از گنجینه شخصیت شناخته شده
ای به بلندای کوه بابا و پامیر و یا به درخشندگی آفتاب شرق ،استاد خلیل هللا "خلیلی افغان" را منحیث باب
فتج ارائه می دارد تا باشد که شما هم از داشته ها و لطف خویش چیزی در این زمینه به سایت خود تان
ارزانی بفرمائید:

ــمهر ــــمارد ( )
1

پسر و مـــــــــادری شدند اسیر

هردو محکــــــــوم پنجۀ تقدیر

حکـــــــــم شد از مراجع قانون

که تن هردو را کشند به خون

هـــــر یکی را زنند با قمچین

هرچه خواهند ،ال علی التعیین

( -1صفحۀ  470کلیات اشعار استاد خلیل هللا خلیلی ،نشر بلخ وابسته به بنیاد نیشاپور ،چاپ اول)1387 ،
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مادر پیر را زدنــــــــــــد چنان

که سر و پا به خون شدش غلتان

بدن نازکش نمـــــــــود ورم

گشت هـر عضو وی سیه ز الم

لیک از فـــــــرط خشم آه نکرد

شکـــــوه زان حالت تباه نکرد

تا پسر زیر تـــــــازیانه فتاد

کرد مادر هـــــــــــزارها فریاد

برق آسا به پیکــــــــــر فرزند

تن مجـــــروح خویش را افگند

موی برکند و بیقــراری کرد

شور و فریاد و آه و زاری کرد

بود در آن میان یکـــی حاضر

گفت :ای مادر از چــه رو آخر

یک دم از درد خـــود ننالیدی

گرچه رنج از پسر فزون دیدی

لیــک از درد وی شدی ناالن

برکشیدی بر آسمــــــــان افغان

مادر ناتوان جـــــــــوابش داد

پاسخی سخـــت باصوابش 2داد

گفت آن چوبها ،که خـورد تنم

همه بودند عـــــــــــــاید بدنم

چوب فـرزند بر دل من خورد
بر دل مهـــر منزل من خورد

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که قسمتهای قبلی "افغانستان گلستان اقوام" و مطالب دیگر این نویسنده (ولی
احمد نوری) را هم مطالعه کنند ،با اجرای "کلیک" برعکس نویسنده ،در صفحۀ مقاالت میتوانند به فهرست
"آرشیف" وی رهنمائی شوند!

 2ــ در متن "ثواب" آمده است ،مگر من آن را به "صواب" تصحیح کردم ،که قرین صواب است!!!
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روز مادر به همه مادران مبارک باد
aao_roz_madar_bahama_madaran_mobarak.pdf
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