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 ۱۳/۰۵/۲۰۲۰فارانی                                                                                                حامد

 حدیث شریف   – اقدام اال مهات   تحت الجنه   
 ترجمه :  بهشت زیر پای مادران است 

 

 مادر می  روز جهانی  10  
 
 

عزیز ومهربانم  مادر را به مادرمی  روزجهانی  10

انستان و با شهامت افغغیورومادران  وخواهرانم وهمه زنان 

قهرمانانه  شرایط که درنقاط مختلف این سرزمین دربد ترین 

تبریک و  را پرورش می دهندوقهرمانان  زندگی می کنند

  ت می گویم تهنی

محمود  پدرم استاد  به این مناسبت شعرماندگار هم خردر آ 

همه مادران کشورم که سالها قبل سروده بودند به را  فارانی

 وجهان تقدیم می کنم

 

 ! ای مادر
    

ادرمــادرم ای مـادرم ای مـم  
 خاک  پایت  سرمه چشم  ترم

 
 دامن  پاک  تو بر تر از  بهشت 
 مهر تو  افتاده  ما را در سرشت 

رنوشت ــ پیشانیت  نقش  سط ـخ  
 

ادرمــادرم ای مـادرم ای مـم  
اک پایت  سرمه  چشم ترمـخ  

 
 رشته  جان  جهان  در چنگ تو 

آهنگ تو  -عزم  مردان  جهان     
 برتر  از  اورنگها  اورنگ تو 
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 مادرم ای مادرم ای مادرم
 خاک پایت  سرمه  چشم ترم

 
 از قدومت  شد  زمین  ارزنده تر 

تابنده تر  ماه  ومهر  ار روی  تو    
 چرخ  تاریخ  از تو شد  گر دنده تر 

 
ای مادرم  مادرم ای مادرم   

 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 

 

ستی    « حوتا » تو  و       « نازو   »تو ستی     

ستی   « مایا  »ستی      «  عذرا »مریم    

ستی  «حوا» یک سخن    تو  وارث    
 

 مادرم ای مادرم ای مادرم
 خاک پایت سرمه چشم ترم 
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