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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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             سویدن از حضرت. غ  

 

 ام ُګالبی مادر به تقدیم آبی ُګل طنز

 

 

 

 

 

 

 

 

   مادر!

 تمام و ها ریګستان تمام و ها بیابان تمام و ها دشت تمام و ها اوقیانوس تمام و ها کوه تمام های قاموس اوراق من
 یافتمن باشد بوده تو منزلت و شأن حاوی که عباراتی ولی کردم جو و جست را شمسی نظام تمام باآلخره و ها باغستان

 کشتی یک کابین در را جویم و جست مورد ګنج این ناګهان روزی یک تا
 کردی. مین باید که کردی می سرګیچی احساس  آن، در سفر ضمن غالبا   یا و بعضا   تو ایکه کشتی  یافتم،!  متالطم 

   بوده؟ چه کشتی آن که پرسی می
 !  ُپرس نه

..... ... نشانۀ به را مبارکت سر  باشد، می تو عروس بخش لذت و متالطم کشتی آن ګویم، می پس  میکنی؟ اصرار
 را عروست شادی و غم های اشک من که زمانی است، حقیقت یک این لیکن و داری، احساسِ  چه دانم می نِده، تکان
  ،بودی چه و که من برای تو که بردم پی واقعیت این به حسرتانه کردم، مشاهده نزدیک از هایت نواسه برابر در

   مادرم،
 ما عاطفه اینکه از بعد  بدهم، ادامه هایم صحبت به که باشد می ظهیر قلبت و زهیر تو های ګوش و قصیر من زبان
 :که فهمیدم و بردم پی هایت مهربانی اوقیانوس عمق به( شد نصف عاطفه)  شد(  عروسی) انفالق و انقالب دچار
   ګذاشت، تنها ما درد در را ما یعنی مادر و کریم مین درک را شددر ما یعنی مادر
 :  مادر
 می سوګندت ولی بود خواهد جهنم در جایګاهم حتما  ( انسانیت رفیع مقام با ُکشتی و ُکشی حق) ګناهی ارتکاب با من
ه ب ای و من نجات خاطره ب و من دنبال(  دارید تشریف بّرین جنت در حتما   تان بودن زن رفیع مقام خاطره ب) که دهیم

 بمرتک که ای کبیره ګناه هر و باشد چه هر من نیاورید، تشریف  من، جهنم به جنت، نعمات لذت از ګذشت من خاطر
 .یافت خواهم نجات مهلکه ازین  عزیزت، شوهر و تو به ګذاشتن حرمت خاطره ب روزی یک بآلخره ام شده
  

 می را نامت.  ګرفتاریم بد فرزندانت و من چند هر  نشوی،پشیمان  و نباشی نادم خود مادری از وارم امید  مادرم،
  .بوسم
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