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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دهیم  از آن    تن به کشتن دهیم    به سر ه سرهم   
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 Vanguard Woman پیشتاززن 

  

 دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی

  5112می  11برلین ــ     

 

 

 مادران اشک در پیشگاه   سیل  

افتخار ه ای ازین قلم مقال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  5112در صفحۀ دهم می 

درانجا از رشادتهای سه خواهر  .«"خواهران سه"دامن دامن گل به »، معنون به یافتنشر 

و از قهرمانیها و  ی سخن رفته بودنازالمان و متجاوز اک در برابر اردوی سف   ۀ انقالبیروسی

 .این خواهران رشیدبی مانند  جانبازیهای

و لیزم یاست تجاوزگران سوسیال امپرکه از د م،محبوب وطن مظلومیاد مادران به  امادر جائی 

 :شده بوددبه سر داده ن  چنین ماتم نشسته بودند، غم و خاکستر به بستر ، افغان آنهاایادی و عمال 

 «!!!ور وطن خود منمادران دالور و صب سیلی اشک در پیشگاه   ــ و» 

   نیز "ماست مادر جفاکش همۀ"، که "مادروطن"و  "مادر  وطن"و  "مادران مادر  "همدرانجا از 

 .... رفته بود ثیدح

 ربه خاطکه مقاله  با آن ؛ه بودبه خاطر روز مبارک مادر آمدــ  ضمنیــ ولو تذکرات همه این 

جبهۀ شرق بر بالخاصه و  هنوشتو شکست فاشیزم هیتلری سالگرد هفتادم ختم جنگ عمومی دوم 

 .... تکیه شده بود

، "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" و همکار گرامی پورتال از نویسندۀ عالیقدرای  مقالهدیروز 

ینت پورتال زیب و ز "مادر هنوز گرم بود جای بوسۀ"زیر عنوان  جناب ولی احمد نوری،

، امروزگار دو پارچه شعر استاد سخن و سرامد شعرای  خود نوشتۀایشان ضمن . گردیدآزادگان 

 را از "ر مادرمه" ارچۀاینک پ. نموده بودند درج مقالۀ خویش تیمنا   ، رااستاد خلیل هللا خلیلی

نیز ؛ و ین روز مادر بهتر اداء گرددخوانندگان میکنم، باشد که د  ده و تقدیم ین مقاله اقتباس کرهم

 :ه بودکه در هشتسالگی از سایۀ مهر مادری محروم گشت ۀ ما،پرآوازسرای ندین این سخ
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 مادر مهر  

 پنجۀ تقدیر  ومــــــــهردو محک      شدند اسیرری ادـــــــــم پسر و

 هردو را کشند به خون  تن که       م شد از مراجع قانونـــــــــحک

 ال علی التعیین  هرچه خواهند،      زنند با قمچین  را  ر یکیـــــه

 خون شدش غلتان پا به وسر که       د چنانــــــــــــمادر پیر را زدن

 وی سیه ز الم ر عضو  ـگشت ه      مر  و    ودـــــــــنم   نازکش بدن 

 زان حالت تباه نکرد وه ـــــشک      رط خشم آه نکردـــــــلیک از ف

 زارها فریادـــــــــــمادر هکرد       فتاد  ازیانهـــــــت  پسر  زیر تا 

 روح خویش را افگندـــــتن مج      ر فرزندــــــــــپیک سا به برق آ

 ه و زاری کردشور و فریاد و آ      راری کردــبیق و  برکند  موی 

 ه رو آخرــای مادر از چ :گفت      ی حاضرـــیک ان میبود در آن 

 سر فزون دیدیگرچه رنج از پ      ود ننالیدیـــخ  دم از درد یک 

 ان افغانــــــــبرکشیدی بر آسم      وی شدی ناالن  از درد ک ــلی

ت باصوابشـــخی سخس  پا      وابش دادـــــــــج  ناتوان  مادر
1
 داد 

 بدنم  ایدـــــــــــــع بودند  همه       رد تنمو  ـکه خ   ،چوبها آن   گفت

 من خورد بر دل   رزند ـچوب ف

 من خورد منزل  رــــمهـ  دل  بر 

 

نیاد نیشاپور، بابسته به کوشش عبدالحی خراسانی، نشر بلخ وکلیات اشعار استاد خلیل هللا خلیلی، به  071صفحۀ )

 (، تهران1137چاپ اول، 

 

 

 

 

                                                 
1
 !!!قرین صواب است تصحیح کردم، که "صواب"آمده است، مگر من آن را به  "ثواب" نــ در مت  


