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مادران صبور و مقاوم افغانروز مادر به                  
!  مبارک بادا                                       

 
  . چه در داخل کشور و چه هم مادران سرگردان افغان در سرتا سر گيتی مبارک بادروز مادر است و مادران افغان

مادران صبور و داغ دار افغان در سرتا .  تهنيت عرض کنمنمی دان به کدامين مادران افغان اين روز مقدس را تبريک و
 زمين و حتی در داخل کشور شان در بند بوده و بيشتر از سه دهه است که با ناماليمات روزگار دست و پنجه ۀسر کر

د و چه بسيار اند مادرانی که در غم و اندوه از دست دادن جگر گوشه های شان شب و روز خون دل ميخورن. نرم ميکنند
 غم ديده را هنوز هم چشم به در دوخته اند که روزی فرزند يا فرزندان عزيز شان از در خواهند درآمد و دل داغدار مادر

چه بسيار . اما دريغا و دردا که فرزندان برومند مادران فرزند گم کرده را هر گز بازکشتی نباشد. شاد خواهند ساخت
 شان شب وروز خون دل ميخورند و اشک حسرت می ريزند و شهر به ۀمگشتمادرانی اند که در غم و فراق فرزندان گ

مادران قهرمان . شهر و ملک به ملک آواره و سرگردان اند و کسی نيست که برای شان روز مادر را مبارک باد گويد
ق و حقيقت و سال است که قهرمان پرورش ميدهند و با شهامت تمام به معياد گاه عش ) 30( پرور افغان بيشتر از سی 

  .آزادی و عدالت ميفرستند و آخ هم نمی گويند
 چگونه بايد درد اسخوان سوز مادرانی را که نه يک فرزند و نه دو، بلکه چهار يا پنج فرزند رشيد خود را که با خون 

و دگر جگر و اشک چشم و هزار ويک مشکل و در بدترين شرايط ، بزرگ کرده و بعد به نبرد با هيوال فرستاده است 
؟ و چگونه بايد به اين مادران شجاع و با همت نشانی از فرزند يا فرزندان خود هرگز بدست نيآورده است ، احساس کرد

که امروز ديگر قامد استوار شان دوتا شده و چشمان پرنور شان در انتظار دلبندان شان ، ديد خود را از دست داده اند، 
  روز مادر را مبارک باد گفت؟

قادر هستيم به مادرانی، روز مادر را مبارک باد گوئيم  که فرزندان دلبند و توته های جگر و حاصل يک عمر  آيا ما 
 ۀدر سرزمينی بيگانه و بدست بيگان" آخند "  هيوالی بنام ۀتالش پيگير و خستگی ناپذيرشان در يک چشم بهم زدن طعم
خته شده اند؟ چگونه ميشود به اين مادران داغ دار و بيکس و از خدا بيخبر ، گرديده و در يک بامداد خونين به دار آوي

  کوی ، روز مادر را تبريک گفت؟
آيا ما شهامت آنرا داريم که به هزاران هزار مادر داغ داری ، روز مادر را مبارک بگوئيم که توته های جگر شان، در 

 شرايط و زير غير انسانی ترين شکنجه ها و در بدترين" جمهوری اسالمی ايران " زندانهای هيوال های بی شاخ و دم 
  توهين ها و تحقير ها، منتظر رفتن باالی دار هستند؟

 چگونه بايد به آن مادرانی که در داخل کشور شان آواره و سرگردان اند و يک روز ناميمون جسد خونين فرزند 
جبور است تا جسد فرزند دلبدش را در برومندش را از آن سوی سرحد و از کشور ديگر ، برايش تحويل ميدهند و وی م

بدل پرداخت پول به هيوال ، تحويل گرفته و در تنهائی و بيکسی ، در يک شام غم انگيز ، به خاک بسپارد، مبارکباد 
  .بگوئيم

 بسامادران افغان است که سالهای بس طوالنی و پايان ناپذير ، از عيد و برات  و شادی  و خوشحالی محروم گشته اند و 
 شان اند که روزی از در درآيند و   به آغوش ۀل لبخند در لبان شان خشکيده است و همچنان در انتظار فرزندان گمگشتگ

اين انتظار وحشت ناک اما دردا و حسرتا که . پر مهر و عطوفت مادر برگردند و روز مادر را برای شان مبارکباد گويند
  .را پايانی نيست

 شان هجوم آورده و فرزند و ۀ غريبانۀواران پليدی در يک شب تاريک ، دزدانه به کلبچه بسا مادران افغان که خونخ
. همسر و برادر شانرا از بستر خواب بيرون کشيده و باخود برده اند و ديگر آن فرزندان رشيد افغان هرگز برنگشته اند 

  مادر ، سالخی کرده ۀچشمان وحشت زدچه بسيار مادرانی که جگر گوشه های شانرا، يک مشت جانی کثيف، در مقابل 
   چگونه به اين مادران داغدار، روز مادر را تبريک بايد گفت؟. اند و مادر حتی آخ هم نگفته است

مزاری " و " ربانی ها " و " و ببرک ها" نجيب ها " و " خامنه ئی ها " و " احمدی نژاد ها "  چگونه بايد به مادران 
، روز مادر را تبريک گفت؟ آيا ميشود به مادران اين جانيان قرن و اين هيوال .......و" ين ها گلبد"و " سياف ها " و " ها

  های بی شاخ و دم ، هم روز مادر را تبريک گفت؟
را در دامان شان پرورش داد اند ، بايد  به فکر من که به آن مادرانی که همچو هيوال های خون آشام و درندگان بی آزرم 

من هرگز نمی توانم به همچو .  دست دعا بلند کردکه مادر کيتی هرگز چنين فرزندانی به دنيا نيآورندنفرين فرستاد و
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ماردانی ، روز مادر را تبريک بگويم ، اما با سربلند و با افتخار تمام به مادرانی بايد روز مقدس مادر را تبريک گفت 
 وجود ۀانی تقديم داشته اند که با تمام قدرت و با زره زر افغۀ جان شان فرزندان برومند و رشيدی به جامعۀکه از شير

شان، مردانه در سنگر حق و حقيقت و آزادی وآزاده گی ايستادند و جانبازی ها و سربازی های شان و نام نامی شان در 
 شرف و اوراق خونين تاريخ کشور با خط زرين ثبت گرديد و ياد و خاطرات حماسی شان در قلب هر افغان با درد و با

  .با احساس ، برای هميشه جاودان شد
 شان در هر ۀ دستان مبارک مادران شجاع و مقاوم و قهرمان پرور و با شرف افغان را  بوسيده وروز مادر به  هم 

  .کجای دنيا که هستند، مبارک باد ميگويم
مين خونين ما برگردد و   به اميد روز ايکه آرامش و صلح و صفا و محبت و صميميت و شادی و خوشحالی بر سرز

به اميد آن روز که مادرافغان ديگر در واهمه نباشد که فرزند دلبدش را . ديگر مادر افغان محتاج تکه نان بيگانه نباشد
به اميد .  زنده بگور کندۀ و در کشتار گاهی سالخی کرده و يا در گوشه و بيشهيوالئی در نيمه شب از آغوش اش بربايد

احمدی " ر افغان مالک واقعی سرزمين خود باشد و به شهر خود رود و شهريار خود باشد و ديگر روز ايکه ديگر ماد
به اميد آن روز که غم غريبی و غربت ديگر دامان مادر . نباشد که جگر گوشه های شانرا باالی دار بفرستد"  نژادی

 روزی به مادران شجاع و صبور و سربلند و به اميد همچو. ، خون فرزندان شان را نريزدافغان را نگيرد و جنگ لعنتی 
سربلند و مقاوم ايستاده اند و ميدانند که فرزندان دلبند شان فخر  همچنان ، افغان که با تمام نابسامانی های روزگارۀآزاد

ادران شما م. افغان و فخر انسانيت هستند، روز مقدس مادر را مبارکباد گفته و يک بار ديگر دستان مبارک شانرا ميبوسم
  . روز مادر مبارک تان باد.مرد پرور افغان، فخر روی زمين هستيد و روا بود که شما را سجده کرد

 

 مادر                                                                         

   خدا انداخت زير پای مادر                            

  بهشتی کز همه چيز است برتر                                                    

   اگر خواهی شوی مهمان جنت                            

   نداری بهتر از مادر تو نعمت                                                      

   بود شرط بهشت اين حرف آخر                           

  ر که باشی خاک زير پای ماد                                                     

 
 

  


