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 ۴۱۱۲م ، ۱۱            ل  موی  ناا مال

 روزی بیاد مادران داغ دیده

 .فرزند از دیت داده اندکه در حوادث اخیر   به مادران  تقدی

 

در گوشه هر یال بیشتر،  ،ملیون ها فرزند از مقا  واالی مادر تجلیل به عمل م  آورند در روز خجیته ای که
این مادران قیماً دهه . و کنار جهان هزاران مادر در مات  از دیت دادن فرزند با درد ایتخوان یوز یردچارند

م  گردند، در  از خود و بیگانه هایت که در شرق میانه به عزای فرزندان  که قربان  بازی های کثیف ییای 
 .ناله یر میدهندجوان  غرق بوده و بر جنازه های فرزنداناندوه از دیت دادن عزیزان 

ب  یر انجا  در آن یر تلخ، تکراری و  فاجعۀ کشتار در فلیطین، عراق، یوریه، مصر و امثال آن، حکایت 
انگیزۀ واقع  کشتار جوانان و به   ،طبع  آتش ایت که ییایت و طمع دیتری  به منابع و زمین های خون

در خیابان  مادران  که با بیچارگ  ناارمرگ فجیع فرزندان برومند خویش. میباشدمرز و بو  آن  مرد اندازی 
 .گشتگان بر گذار م  نمایند روز مادر را با عزای آن گ بدون شک  بوده اند، های شهر

شهر های  تجلیل م  شود، در حالیکه مادران  که از حمالت انتحاری دهشت  در ه  روز مادروطن ما در 
 در ، در مطبوعات مختلفه وجان یال  بدر برده اندبه نحوی  منش و بمباردمان های قوای خارج ،افگنان دد

ه در چرخ این مالومان  ک. ناله و فغان آنان را بر روی مقبره های دلبندان شان شاهد بوده ایی  بیشماری حاالت
گیر نموده اند، مانند اکثریت؛ و مداخالت غیر  تصمی  گیری های ییای  به مناور قدرت طلب  و منفعت جوی 

 .حت  نام  از روز مادر نشنیده اند
در افغانیتان در پهلوی بدبخت  های گوناگون  که گریبانگیر ملت ایت، حوادث طبع  ه  در بربادی هموطنان 

کاه مرگ صدها تن از اهال  مناطق یرپل، فاریاب و جوزجان در اثر ییالب های حادثۀ جان. بیداد میکند
معلو  ه  نگردید که . ب فروبردمدهش نیمه شب ، مادر را از آغوش فرزند و فرزند را از یینۀ مادر به قعر آ

نایل ضروری به کمک های حیات    متذکره نواح ، آیا مصیبت رییدگان ییالبلغزش زمین در بدخشان با
 آن بینوایان منتشر نم  شود؟ احوال ، چون هیچ خبری در مطبوعات کشور ازندفراموش شد گردیدند یا

منتشر بر روی صفحۀ تلویزیون ها  والیت بدخشان «آرگو» ولیوال   «آب باریک»تصاویری که از قریۀ 
زمانیکه . ت داده بودن فرزند ازدیراش مادرامیگردد، دل شیر میخواهد که ناار زجه و ناله های جگر خ

ثۀ مهیب لغزش زمین در آن مات  حاد   فیصلۀ فوری بر عد  جیتجوی ناپدید شدگانافغانیتان  دولتاولیای امور 
عزیزان شان را مطالبه به زاری  ا خواهر و مادر به آیمان ریید کهصد هنا امیدی  صادر نمود، نالۀیرا 

 .مینمودند

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/m_nezam_rozi_ba_yad_madaran_dagh_deda.pdf
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تجلیل میگردد، در بدخشان صد ها  جهان ۀ مادر در بییاری از ممالکبل  هموطنان، در حالیکه روز خجیت
مثل اینکه فغان ....در اندوه ب  پایان، ناله یر میدهند« قبر دیته جمع  اجباری»به دور فرزند گ  کرده  مادر
داده مادرش را از دیت م  نوازد و گویا خود  که با یاز تاری بدخش  را صدای خوانندۀ محل غمدیده گان آن 

 :زدبه  م  آمی ایت، با وزش باد در هوا
کو ...آی مادر ...ن  در کوی بلند ایت و ن  پیند خدمت به پدر....جان مادر  نییت.... ی مادر  نییتوا

 !وای مادر  نییت...مادر 
 

 پایان


