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 2تر1له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړنپه 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

 

 

 ۱۶/۰۶/۲۰۱۹ فارانی                                                                                             حامد

 مادر  بمناسبت روزخجسته 
 

مادر ! را اول به مادر عزیز ومهربانم تبریک عرض  جهانی  روز

میدارم وسپس به همه مادران غیور وشکیبای افغانستان و جهان 

تبریک وتهنیت میگویم زیرا به فرموده پیامبر اسالم )ص(: بهشت 

 زیر پای مادران است پس اگر کسی می خواهد خدا و پیامبر اش 

و رسول ) ص(  راضی باشد احترام مادر امر واجب خدا)ص ( 

آمر کوتاهی نکنید روزجهانی مادر خجسته  این می باشد پس در 

 باد

و نویسنده شاعر محمود فارانیاستاد  بهمین مناسبت شعری از پدرم

که سال ها پیش  مادر ( ای شناخته شده افغانستان  تحت عنوان )

دیدم  به  مادر سروده اند   مناسبت  بخا طر مناسبت  روز  خجسته

عزیزم اول به مادرم  مهربانم وخواهران را  شعر این اسبت این من

نم تا باشد از زحمات جهان ساز این  می کشکبیای افغانستان وجهان این شعر را تقدیم   و سپس به تمام مادران صبور و

زخمات مادران البته  یک چیزی معلوم است  که هرگز ما  فرشته آسمانی )مادر(  کمی تا توان خود  قدردانی کرده باشیم 

 خود  نمی توانیم جبران کنیم  !! اما باید کوشش خود را بکنیم 

 ای مادر
 

 ای مادرم  ای مادرم   مادرم 

 خاک  پایت  سرمه چشم  ترم
 

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

 ط پیشانیت  نقش  سرنوشتـــــخ
 

 ای مادرم  ای مادرم   مادرم 
 پایت  سرمه  چشم ترمک ــخا

 

 رشته  جان  جهان  در چنگ تو
 آهنگ تو -عزم  مردان  جهان  

 برتر  از  اورنگها  اورنگ تو
 

 ای مادرم ای مادرم  مادرم 
 خاک پایت  سرمه  چشم ترم
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 german.de-maqalat@afghanئښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړنپه 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

 

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

 
 مادرم ای مادرم مادرم ای مادرم

 اک پایت  سرمه چشم ترمــــــخ
 

 ای منـادر  دانــــادرم ای مــم
 نگر  دنیا منــو  روشــــمهر ت

 رندانم  قدر  تو  ابوای منــــگ
 

 مادرم ای مادرم  ای مادرم
 خاک پایت  سرمه چشم ترم

 
 ستی  «حوتا  »و تو    «نازو  » تو ستی 

 ستی  «مایا   »ستی     «عذرا  »ریم  ــم
 وا ستیــــــح  و  وارث  ــــیک سخن    ت

 
 ای مادرم  ای مادرم  مادرم 

چشم ترماک پایت سرمه ــــخ  
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