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 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

  
 10/05/2015                م، نسیم اسیر  

 ملک الشعرای افغان ها در غربت
 

 خاطر مادر!!
 ای رحـمت ذات پاک یکــتا مــادر

 

 

 فردا یازدهم می روز جهانی مادر است. عرش معلی بلند می شود،  آن از ایست ملکوتی که آهنگ دلنواز کلمهمادر، 
پس  پرستش خوانده است. ستایش و خور وجود ذیجود خود، این موجود مقدس را در نجاست که خداوند، بعد ازآ از

 اطاعت و جبینحضورش فرود آر، ه اکرام ب و تعظیم عبور مکن، سر آسمانی، بی پروا معنويتوهم ازین بارگاه 
 جا نگهدار.  هر حال و هر حرمتش را در آستانش بسای و عبادت بر

با یادی از آغوش گرم و پر از مهر مادر و آن لحظه های آسمانی این سروده را به پرعظمت ترین، منزه ترین و 
مقدس ترین موجود روی زمین، یعنی مادر، که فردا یکشنبه در سراسر جهان از آن تجلیل می شود، با فروتنی و 
انکسار نخست به روان پاک مادرم و سپس به بارگاه همه مادران جهان پیشکش نموده و این روز خجسته را به حضور 

 شان مبارکباد می گویم : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 خاطر مادر 

 

 ای رحـمت ذات پاک یکــتا مــادر
 بــرعـرش مجید کرده مــاوا مـادر

 بستوده خــدا، مقام تـــو در قــرآن
 کالم پاک حق، جا مــادرداری به 

 ای بارگـــه تـــو سجده گاه پسران
 تـــدبـــیــر تـــو تکیه گاه دنیا مادر

 دانــنـد مقام تـــو رفیع است و بلند
 گـــــربـــاز کنند، چشـم اعما مـادر

 هرجا کــه هجوم غصه وغـم باشد
 بـــازوی تـــــوانای تــــو پیدا مادر
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 ن از ما بودتو بـودی و دنیا و جها
 رفـــتــی و زمـــا گسست دنیا مادر

 ما بـیتو قـرین غصه و رنج و الــم
 تـو صــدر نشین عــرش علیا مادر

 رفتی و به روضۀ برین جا کردی
 بـگـــذاشتی ام بــه غصه تنها مادر

 در سجده، ســر نیاز ماندم به دعـا
 آنجــا کــه تـــرا بود مصلی مــادر

 
 از نظـرگاه "اسیر" پوشیده ای چهـره

 بگرفته مگـر خاطـرت از ما مــادر؟
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