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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  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

 

 08/03/۲۰۱۶        فارانی  حامد  سید

 زن  جهانی روز  مناسبت هب

 

بمناسبت  روز  جهانی  زن   ومادر  می خواستم چیزی  بنویسم  اوراقی سیاه کردم  و سطوری نگاشتم اما هیچ کدام 
این روز بزرگ  براید بر روی صفحه نیامد  ناچار  به مرا راضی نکرد   و  مطلب  که  بتواند   از عهده  تجلیل  

دفترچه یادداشت های خود مراجعه کردم و ناگهان  این شعر  پدرم  محمود  فارانی شا عر ونویسنده  معروف معاصر 
بنظرم  رسید که سال ها پیش   بمنا سبت  روز مادر سروده بود   و من  مناسب دیدم که  این شعر  را بخاطر  روز  

ن و مادر   چون هدیه ناچیز  به مادر عزیز و مهربانم  و خواهران  عزیزم  که ندیده ام و از آنها گذشته  به همه ز
زنان ومادران  کشور و جهان تقدیم  کنم تا باشد که  از  زحمات  جهان ساز  آنها  سپاسگزاری و  قدردانی به عمل آید  

 زیرا  به گفته  ناپلنون بناپارت   :
زنان  با یک دست گهواره را  تکان می دهند  و با دست دیگر  دنیا را              

 ای مادر

 

 مادرم ای مادرم ای مادرم

 خاک  پایت  سرمه چشم  ترم

 

 دامن  پاک  تو بر تر از  بهشت

 مهر تو  افتاده  ما را در سرشت

 خط پیشانیت  نقش  سرنوشت

 

 مادرم ای مادرم ای مادرم

سرمه  چشم ترمخاک پایت    

 

 رشته  جان  جهان  در چنگ تو

آهنگ تو -عزم  مردان  جهان    

 برتر  از  اورنگها  اورنگ تو

 مادرم ای مادرم ای مادرم
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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 خاک پایت  سرمه  چشم ترم

 

 از قدومت  شد  زمین  ارزنده تر

 ماه  ومهر  ار روی  تو  تابنده تر

 چرخ  تاریخ  از تو شد  گر دنده تر

 

ادرم مادرم ای مادرممادرم ای م  

 خاک پایت  سرمه چشم ترم

 

 مادرم ای مادر  دانای من

 مهر تو  روشنگر  دنیا من

 گرندانم  قدر  تو  ابوای من

 

 مادرم ای مادرم  ای مادرم

 خاک پایت  سرمه چشم ترم

 تو ستی   ))    نازو ((    و تو  )) حوتا ((   ستی

ستی مریم  )) عذرا ((  ستی   )) مایا  ((   

 یک سخن    تو  وارث  حوا ستی

 

 مادرم ای مادرم ای مادرم

 خاک پایت سرمه چشم ترم
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