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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

  

  

 10/05/2015                احمد ولید اعتمادی  

 به مناسبت تجلیل از روز مادر

 اهداء به روان مادر بهشتی سیرم

 و به همه مادران شجاع افغان
 

مسعود حنیف سروده های نهایت دلنشین دوست گرانقدر و عزیزم جناب از شعر زیبای آتی یکی 
روز جلیل مادران پیشکش جهت تجلیل هر دل پسند شان برای  است که از میان هزاران سرودۀ زراب

 ر عزیز خودم انتخاب نموده ام. جهان خاصتاً به ماد
 

آهنگ آن از "جمالوف" موسیقی دان شهیر کشور برادر ما تاجیکستان، ثبت کامپوز آن توسط خودم و 
 است و من با افتخار ازتهیه شده در کابل عزیز  از جناب حسیب سپند و ویدیو از جناب امید نیکزاد

  ذواتی که نام بردن اظهار سپاس و امتنان دارم.
 

 مادر! خورشید تابان منی، نور خدا گویم ترا
 

 ان كنمـى دوا درمـا چـرا بـر از درد تـقلب پ  ندان كنمـرا مادر چه سان خـچشمان گریان ت

 ام تا زحمتت جبران كنمم گفته ـا این همه كـب  دا رب گویمتـ، بعد از خوسم كف پاى تراـب

 ر یكسان كنمـ، شب با سحخورشید اقبال منى  اه درخشان خوانمتـم ،ان بخت خودـدر آسم

 را تا عالمى حیران كنمـدا گویم تــور خــن  د آسمانـو بگریـت ، بيو بخندد این جهانـبا ت

 بریان كنم، قلب زمین مــهفت آسمان آتش زن  ، بدانا سازدگردون اگر بارى ترا از من جد

 دان كنمـاز لطف و احسان تو من آرامش وج  و بخشیدى مراـهر چند كردم من گنه اما ت

 چشمان كنمــۀ رمـت را سـذار تا خاك رهـبگ  ى گریه امكرد ، خاموشخفتى تا سحرشبها نه 

 وـنمناك ت دیـدۀ" از زرابد "آوسه بستانـصد ب

 هاى ترا باشد كه تا خندان كنم خشكیده لب
 

 

 * **** 
 

 و این هم آهنگ ترتیب شده، با یک کلیک بر سمبول آتی آهنگ زیبای مادر را بشنوید و حظ ببرید.
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