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 مادر وطن فریاد میزند : اوالد ها ، اوالد های خوبم !  

من در چنگال بچه های ناخلف ، ناسپاس و مادر ُکش گیر مانده ام که حرمت مادری را از یاد برده  

    ه وجودم غرق خون است . اند ، آنها از پشت و پهلو بمن خنجر میزنند ، باور کنید هم

این نمک ناشناس های نمکدان شکن ارزش و بهای شیر من را فراموش کرده اند و مست از باده ای  

بنگ بخاطر خود خواهی و جاطلبی طراوت ، آبادی و خشنودی من را با مرمی و باروت نابود کرده  

    اند . 

من است از سرم ربوده و به بیگانگان    این اوالد های وجدان مرده چادرم را که نشانه شرف و حیثیت 

    فروخته اند . 

 اوالد های دلسوز مادر !  

من به بدترین مرحله رسیده ام ، این گمراهان پلید میخواهند من را یعنی در واقع مادر خود را بفروش  

برسانند و یا به خواهش دشمن محیل و اشغالگر و هم بخاطر منفعت خود قصد دارند من را توته توته  

افتخار   و  سازند  جدا  پیکرم  از  سمت  و  زبان  و  قوم  نام  به  را  من  بدن  از  هرعضوی  و  نمایند 

    چندهزارساله ای مادر بودنم را لیالم کنند .

باور کنید این بچه ها آنقدر ذلیل و زبون اند که هرکس و ناکس را به حریم مقدس من راه داده و با  

پای آن غریبه های متجاوز بوسه میزنند ... حرص و آز  زمینه سازی های نفرت انگیز هرلحظه به 

   .این دیوانه ها را به وحشی ترین جنایتکاران تاریخ تبدیل نموده است که به هرنوع پستی تن میدهند 

 اوالدهای واقعی و مادر دوست !  
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ه که  من را نجات دهید، حرمت من را در خانه خودم نگهدارید ، من میترسم دیرتر اقدام نمائید آنگا

من را از دست داده باشید، گرچه میدانم به هر طریقی ، به هرشیوه و به هرعنوانی در هر زمانی  

از من ، ازغرور من و از داشته های با ارزش من دفاع کرده اید و باربار به بهای خون خود دشمن  

ز چپاولگر بیگانه  متجاوز را پای و بازو قطع نموده اید ... مگر متوجه باشید که دزد خانه کثیف تر ا 

    است، چنانچه روباه خانگی پلیدتر از شغال همسایه میباشد ... 

و اینک آنها، آن پسران ناخلف بی وجدان به ترفند و فریب دیگری دست یازیده و در خود بخشی  

میخواهند آن همه کردار بد شانرا که با من و اوالد های من در طول سالها کرده اند از نظر جهان  

د و با کاله و دستار شاه شجاع و لشکر خشم و پشم ، جرثومه های جهل، جعل و جاهل آمده  بپوشانن

از آنطرف جغرافیای پیکر من ، لب و دهان آلوده با خون خود را پاک نمایند ، آن خون جگر من و  

    . اوالد من را که جام جام نوشیده اند 

شید ، بی حالی ترس و بی اعتنایی را  اوالد های باهمت و وطنپرست ! منتظر معجزه از آسمان مبا

کنار بگذارید و من را نجات دهید ، من را نجات دهید که اگر من نباشم شما هم نیستید و ارزشی  

     ندارید . 
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