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 11/05/2019         آریانا افغانستان آنالین

 به همه مادران مبارک! مــــادرروز 
 

 

 

مادر است. آریانا افغانستان آنالین این روز گرامی را به همه هم می، روز گرامی و فرخندۀ زددوا روز

احساس و متفکری  دست خالی که فرزندان با بل اخص به آن مادران   گرانقدر تبریک و تهنیت گفته و مادران

 ر خویش پروریده اند، صمیمانه تبریک گفته و از این موجود خالق سپاس گذاری کرده را در دامن پر مه

ی شان ته از مکنونات قلبخجس از قلم بدستان، نویسندگان و شعرای فرهیخته تمنی دارد تا به پاس چنین روز  و

 سخن گفته و اشعار گهربار خود را پیش کش نمایند. 

فارسی را از گنجینه شخصیت شناخته شده  -آریانا افغانستان یکی از گهرهای ناب شاعر واال مقام شعر دری 

نحیث باب م را افغان" خلیلیخلیل هللا "فتاب شرق، استاد بابا و پامیر و یا به درخشندگی آ ای به بلندای کوه

به سایت خود تان  فتج ارائه می دارد تا باشد که شما هم از داشته ها و لطف خویش چیزی در این زمینه

 : ارزانی بفرمائید

 

 (1) ــمهر  ــــمارد
 پنجۀ تقدیر  ومــــــــهردو محک      شدند اسیرپسر و مـــــــــادری 

 هردو را کشند به خون  تن که       م شد از مراجع قانونـــــــــحک

 ال علی التعیین  هرچه خواهند،      زنند با قمچین  را  ر یکیـــــه

                                                           

 (1387اشعار استاد خلیل هللا خلیلی،  نشر بلخ وابسته به بنیاد نیشاپور، چاپ اول، کلیات  470صفحۀ ) -1 
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 خون شدش غلتان پا به وسر که       د چنانــــــــــــمادر پیر را زدن

 ر عضو وی سیه ز المـگشت ه      رمبدن  نازکش   نمـــــــــود  و

 زان حالت تباه نکرد وه ـــــشک      رط خشم آه نکردـــــــلیک از ف

 زارها فریادـــــــــــکرد مادر ه      فتاد  ازیانهـــــــت  پسر  زیر تا 

 روح خویش را افگندـــــتن مج      ر فرزندــــــــــپیک سا به برق آ

 ه و زاری کردشور و فریاد و آ      راری کردــبیق و  برکند  موی 

 ه رو آخرــای مادر از چ :گفت      ی حاضرـــیک ان میبود در آن 

 سر فزون دیدیگرچه رنج از پ      ود ننالیدیـــخ  دم از درد یک 

 ان افغانــــــــبرکشیدی بر آسم      وی شدی ناالن  از درد ک ــلی

 داد 2ت باصوابشـــخی سخس  پا      وابش دادـــــــــج  ناتوان  مادر

 بدنم  ایدـــــــــــــع بودند  همه       ورد تنمـکه خ ،چوبها آن   گفت

 بر دل من خورد رزند ـچوب ف

 منزل من خوردبر  دل  مهـــر 

 

 

 

 

 تذکر: 
 

ولی )و مطالب دیگر این نویسنده "افغانستان گلستان اقوام"  رگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که قسمتهای قبلیه
میتوانند به فهرست ر صفحۀ مقاالت د، ه"کلیک" برعکس نویسندرا هم مطالعه کنند، با اجرای احمد نوری( 

 رهنمائی شوند!وی "آرشیف" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 "ثواب" آمده است، مگر من آن را به "صواب" تصحیح کردم، که قرین صواب است!!! نــ در مت 2 
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 همه مادران مبارک بادروز مادر به 
aao_roz_madar_bahama_madaran_mobarak.pdf 


