بزرگ داشت از روز خجسته ی مادر
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جلوه ئی حق است زن معشوق نیست

خالق است اوگوئیا مخلوق نیست

روز فرخنده و خجستتتتتتته مادر این موجود بی تتا و نشرار نشتتتتتتتدنی راین ل خند شتتتتتتیرین
خداوندراین موجود مقدس وستتتودنیر این ستترفافله بشتتریت واین نتک زندگی را به مادر عزیز
و مهربانم این ستتتتتتت ول وفا ومه ت وبه نتاا مادران رنب وعیاه کشتتتتتتیده زادگاه فقیر ولی
زی ایم افغانستان و کلیه مادران رو زمین نهنیت وم ارک اد میگویم .
به یقین مادر بودن ستتتخت نرین و مر مشتتتقت نرین کاریستتتت که نا خر عتر ادامه داشتتتته وباز
نشتتستتتگی ندارد وننها حقوق ومزد که ازین مشتتقت بلد دارد عشتتق ول خند فرزند اوستتت
ازین رو مادر را عاشقانه دوست باید داشت .وفتی چشم به جهان ستی گشودا فلد کوچک
ونه چندان بزرگم مهربانی لد خند نگاه مادر را که مراز صتتتتتتماو وصتتتتتتتیتیت و بی ریا بود
احساس کرد از تان لهظه دریافتم که ننها درکنار نوو درنگا ا مراز مهر والمت بی مایانت
احساس رامش و خوش ختی خوا م کرد.
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مادرنو نتاا خوشی ایت را به دل ندانت بخشید ونتاا غم ا زندگی را درخود فرو ریختی
لیا نا نمس دارا و بعد ازمرگ نیز روحم فراموشتتتتتتتت نخوا د کرد  .خداوند نوفیقم د د نا فلد
مهربان و ماال مال از عشق به فرزندا ندت را رگز خسته نه سازا واوج ارزو ایت راحرمت
نتایم من شتتشوه وفراز عشتتق را درزمزمه ا مادرانه ات درگهواره یافتم وانگیزه خلقت
را از فلتتد مر مهرت یتتافتم ر بوستتتتتتتته بردستتتتتتتتتان خستتتتتتتته ات رو روان فرزنتتد ت را نتتازه
میشند.مادرمن مع ودا را وخودا را از زبان نو شناختم نو بتن مو ختی چون زاده ومرورده
دامان ماک نو ستم  .مس دعایم کن چراکه فیض دعایت سرمایه الیزال زندگی من ا ست ر
مادرنو یگانه دیه خداوند که جاگزینی ندار خداوند نرا برا نتامی موجودات زنده
اش فقط وفقط یشی دیه نتوده استتتتتت الهه زندگیم در فرجاا میگویم روزت م ارک و اینک
درستایش دنیا مر مهرت نرانه از اخالص سروده اا که نثار فدمهایت میشنم.
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یک جتله! ستیم ته مدیون رنب نست
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