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 وطن رماد روز  
 

 ساز یهست وجود نیزتریعز نیا مادری واال مقدم ازی محافلی ط جهان سراسر در و بود مادر روز قبلۀ هفت دو
 همی موارد در و پرداخته مادران به عشق اظهار وی بوسدست و ارتیز به مادر هر فرزندان و آمد عمل به شیستا
 کشور مانندی کشور دری گچاریب و فقری موارد در هم و کوچک چه و بزرگ چهۀ تحف نثار با توان قدر به فرزند هر
 دامان از ،ییصحراۀ الل گل شاخه میتقد ای و معصومانهۀ بوس نثار با فقط طفل هزاران افغانستان ما کشانیدهی تباه به

ی فرهنگ فقر به نظری ادیز موارد در و نمودندی قدرشناس و عشق اظهار خود زیعز مادران به وطن، مادر پر محبت
 از یقدردان ،یروز همچوی برگزار ازی آگاه اصلا  نشرات گرید و ونیزیتلو و ویراد بهی دسترس عدم وی سوادیب و

 .نداشتی خارج وجود مادر روز
 و هاونیزیتلو و وهایراد قیطر از هم و میبود ها لیفام نیب در مادران از فرزندان دیبازد و دید شاهد کهی مادر روز
 شده دهیسرائ مادر مقام وصف در همه که میبود ها یخوان سرود و شعر ها، نوشته مقاالت، همتوج انترنتیی هاتیسا

 دیکن باور و است افتهی رواج رو مکتب ۀجامع نیب در عموماا  و خوان درس قشر و شهرها طیمح در ادتریز که بودند
ی رسم ریغ وی رسم صورت به مادر روز از هنوز دهد یم لیتشک را کشور نفوس تیاکثر که هیقر و ده نیب در که
 .ستین هم هنوز و نبودهی خبر هم ها گذشته در
 مادر مقام از کمتر آن منزلت و قدر دیشا که گرید زتریعز مادر متوجه مرا گرانبها روز نیا از هایادآوری نیای ول

ی عنی مادران مادر روز گذارمیم نام من را آن و د،ینما همی چرب باشم نگفته گزافه اگر دیشا تینها در و نباشدی جسم
 (.وطن مادر روز)

 و نشو طول در تیطفول وانآ از و  زده سر داردی اله اءمنش کهی اصل مادر به عشقی پهلو از وطن مادر به عشق
 وطن مادر و مادر به عشق رشدی پهلو دری ول رسد یم بلوغ و رشد بهی انسان خواص گریدی پهلو در انسانی نما
 . کند یم نمو و رشدی عیطب شکل به که

 ستمیسی بل. دارد تعلق جامعه هر ۀیترب تعلیم و ستمیس بیترغ و قیتشو به همی ا اندازه تا وطن مادر و هنیم به عشق
ی مل پاک منافع نیتأم وی دوست وطن صوب به ای را جامعه کی فرزندان تواند یم که است جامعهی رهنمائ وی تیترب
 خواهد و دهیانجامی ملی رستگار به شهیهم جامعه همچو که دهیگرد افزون پرستان وطن تعداد به جهینت در که داده ثوق
ی ها توده بهی دوست و عشق ،یدوست وطن جهت در وطن اوالدیی رهنما و بیترغ ،قیتشو عدم برعکس و دیانجام
 رونقی حت و ریغ به اءاتکی نما و نشو باعثی خودی روین و خود به اءاتک وی ملی ها ارزش بهی وفادار مردم،
 از نکردنی ریجلوگ و وطن اوالدیی رهنما و قیتشو عدم که میدیدی موارد  در همه از بدتر وی پرست یخارج بازار

 . دیگرد باعث دارد ادامهی دیتراژ نیا دامنه هم هنوز که را ثور هشت و هفتی ها بتیمصی پرست یاجنبی ها روسیوا
 ءابتدا در کهیطور دارد، ها انسان وجود دری قو ۀشیر آنقدر هنیم و وطن مادر بهی دوست و عشق خوشبختانهی ول

ی ها گذشتن جان از و ها یفداکار از پری بشر تأریخ صفحات که است همان گرفتهی شیپ مادر به عشق از اکثراا  گفتم
 . است کشور باشندۀ هر و لهیقب و قوم هر از وطن مام از دفاع و حفظ راه در هاانسان

 ۀهم که وطن مادر به عشقی ول باشد شده حاضر قربانگاه به مادر عوض ها انسان که است شده دهید کمتر برعکس
 به اند، شتافته ها قربانگاه به آن محبت ره در انسان ها ونیلیم که استی زیآم جنون عشق است مادر هم را مادران

 .مادران مادر میگوی م را وطن و هنیم که است لیدل نیهم
 

 که وطن به عشق دادن نمو و انکشاف در هیترب و میتعل نقش به توجه با است دیام م،یکرد مادر روز از صحبت چون
 عشق راه در وطن اوالد سالم ۀیترب وی دوست وطن ۀیروح و انکشاف جهت در را صحبتی رو است مادران مادر
 .  میبدار میتقد رای ضیعرا وطن مادر قبال در وطن فرزندان همه ۀفیوظ از و میئنما متمرکز وطن

 

 با ما زیعز وطن قبال در ها هیهمسا و همجواری کشورها از تعداد کی یها توطئه از شهیهم هموطنان و دوستان
 تزارانی پا لگد مال را مایی باآ نیسرزم. بودند وطن نا خلف فرزندان از متشکل که شان یبوم نوکرانی همکار
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 دندش مرتکب وطن ۀدیداغد مادر قبال در را انتیخ نیبزرگتر و نمودند برزگر و دهقان و کارگر و کار نام ریز نینو
 که هستم قنیمت من و است چکانخون که است سالی س از اضافه مدت از وطن مادری نابخشودن انتیخ آن اثر از که

 شان نثار نینفر و لعن و چدیپ یم بخود درد از هم لحظه نیهم شهیپ انتیخ فرزندان همچو مانیزا از هم وطن مادر
 . کند یم
 

 نا خلفی ها اوالد تعداد کی بلکه نشاندند اهیس روز به را وطن مادر که نبودند پرچم و خلقی ها گروه تنها نیا البته
 دو هر نیا وطنداران که است لحاظ نیهم از که نشاندند ماتم به زیعز اسلم بنام را وطن مادر راستی پهلو از گرید

 روزها نیا و نموده ادی ثور هشت و هفت اهیسی روزها شان آمدن اقتدار سر بهیی روزها نام به را نا خلف فرزندان
 میتعل قشر نقش انهیم نیدر. کنند یم بدرقهی کوبیپا و جشنی روزها نه وطن، مادری عزاداری ها روز ثیمنح را
 بسا در و سیر بین و عملیب نیسیکادما و سوریپروف و ماستر و داکتر کن آب پر دهان و باال بلندی ها رتبه با افتهی

 کشور وافری ها پول ازی قسمت نمودن بیج در ای و وطن منابع چپاول و چور در شقراوالنیپ ثیمنح بدتر، موارد
 یم گردانده باز دونری ها کشور خود به واپس و شده لیم و فیح ماهرانه اریبس شکل به که کننده کمک و دونری ها

ی پ و وطنه ب عشق از و داشته چپاول و چور در را کتلست تیثیح فقط گانکرد لیتحص نیا که گرفته سهم شود،
 .  اند نداشته هیمای مل منافع به بردن

 و نا خلف فرزندانی ها انتیخی تکافوی برا چطور که است نیا وطن مادری واقع فرزندان متوجهی اساس سؤالی ول
 مادر چطور که نیا آن و میبده جواب میدار شرویپ که را بزرگ کرد دیبا چه وطن مادر روانی خشنود خاطر به

  .میده نجات بزرگ بتیمص نیاز را وطن
 و میرفت خود مادرانی بوس دست به کی هر مادر بنام یروز در اگر وطن، قیصد فرزند و من خوب وطنداری بل
 مادر بنام رای روز که است نیا تو و من کی هر به من امیپ مینمود انیپا یب محبت و عشق اظهار و احترامی ادا

 وطن مادر زحماتی ا ثمره از و تقدس از روز نیدر سال هر و میزن رقم کشور میتقو در است وطن مادر که مادران
 وطن حس که ستها مدت از که رایز م،یبکوش طنه وب عشق جیترو در و نموده ها یآور ادی ماها نمودن بارور در

 کارناب فرزندان لیقلی ا عده طرف از انه،یم و راست و چپ ازی فروشدشمنی و وطن  وطن حس به را شیجای دوست
 اسلم که نیا بنام هم ریاخ در و پرچم و خلقی باندها فروش وطن چپ حجنا مزیونالیانترنس تحت دری گاه وطن،
 بودند افتهی پرورشی جهان استعماری ها خانه زراد در کهی ستانیترور تمامی برو را وطنی ها دروازه ندارد سرحد
 استعمار یها کیفابر داتیتول که نیمجاهد اصطلح به صفوف دری داخلی ستیتروری ها گروهی همکار با نموده، باز
 اعمال ماحصلی ها رانهیو در تأریخ نابخردان نیا و نمودند لیتبدی ا رانهیو به را وطن مادر و دندیخز بودند اهیس

 دادند قرار نبودند همی اسلم که کشور 22 از اضافه گرو در را وطن که میدید و نمودند،یی سرا ترانه وار بوم شان
 مذهب و نید دکانداران و انیمدار نیای پرور نید وی دوست اسلمی ادعاها همه آن به بطلن خط شان عمل نیا که
 صادقانه خدمت( وطن مادر) مادران مادر به که میبسپار وطن مادر بهی تعهد که است دوستانوطن بر پس. دیکش

 به شان دل که وطن دلسوز فرزندان همه مگر شد، نخواهد رسیم نیا و میده نجاتشی سوگوار نیاز و میده انجام
 کهی مل عامتز و واحدی رهبر کدر کی آوردن وجوده ب راه در تلشی شنهادیپ وی عمل راه در پد،ت یم وطن عشق
 دنش منسجم و آوردن وجوده ب با گرفته، فعال سهم است کراتومید وی مل ۀپراکندی روهاین متشتت حالتی گو جواب

 کیموکراتید انتخابات کی با آن،ی معنو وی مادی روین با ملت خوده ب ءاتکا عدالت،ی اوح که شعار نیهم تحت در
 هم گرد بوده، ملت به نئخا که ییها گروه از ریغ بهی ملی ها گروه و اقشار همه و مردم نیب از باال، به نییپا از

 طیشرا از که کشور خارج هموطنان یهاروینی بانیپشت و کشور داخلی ملی روهاینی رهبر وی شرویپ با شده، جمع
 ملت بهی متک کهی مل لیبد ای فیلترناتا آوردن بوجود در داده، هم به دست اند مند بهرهی اقتصاد وی اسیس تر مساعد
 فرزند ۀفیوظ که یطور آن را وطن مادری فرزند ۀفیوظ اجانب بهی متک ویی ایماف کننده تباهی روهاین عوض بوده
 .   میباش داده انجام است وطن مادری واقع

 

هفته در مادر روز وصف در که شان یبایز ۀمقالی ط در کهی عباس عارف محترم برادری ندا به که بود خواهد آنگاه
 مادران مادر که شد خواهد گفته کیلب بودند سپرده نشر به نیلآن جرمنافغان  نیوز تیسا نیهم در مادر روزی ا
 . باد نابود دشمنانت و باد خجسته مقدست روز( وطن مادر)
 .وطن مادرۀ خجست روز آن دیام به

Email : aref.popal01@gmail.com 
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