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 بازهم یادی از فرخنده
اما احساس وطنداران فرو ننشسته و چنین  است، شتهکه از شهادت فرخندۀ مظلوم مدتی گ با آن

لیان دراز از ساحۀ دید همگان محو امعلوم میشود که منظرۀ این قتل فجیع و وحشتناک تا س

طرف قناعت درین راه نبرداشته کنون کدام قدم عادالنه و خواهد شد، خاصتاً که دولت نیز تان

    .                                                                                                                            است

نظر میرسید و از دوستان  ه مریض نیز ب یک خانم پیر که ظاهراً  روز گذشته مکالمۀ تیلفونی با

. که فعالً در المان زندگی میکند ،داشتم ،مزار شریف بودیم میباشد که در زمانیفامیلی ما در 

از  آور شد کهروحی خود شکایتهائی کرد، یاد آرامیهای جسمی ونا که از خانم مذکور بعد ازین

ثر قدر متأ بربریت و دیدن آن صحنه ها در تلویزیون آن شنیدن شهادت فرخنده با این وحشت و

که چند روز قبل چند  ،آوری ازان اشک میریزد و عالوه کردز ضمن یاداست که حتی تا به امرو

ها نتوانستم به کسی جهت نشر که نسبت به محدودیت ،ت سروده بودمهمان مناسبه نیز ب بیتی

، چه ین کمپیوتر به نشر میسپاریدوز وبسایتهایبسپارم و گفت که چون شما اشعار خود را در 

اما از درد دل من حکایت  ،یدانم زیاد قابل وصف نیستکه م میشود که همین شعر مرا با آن

 .مورد نظر تان جهت نشر بفرستید وبسایتهایدر یکی از  ،دارد

قواعد ه اگر ب خودش گفت واقعاً چنانچه وسط تیلفون گرفتم و مطالعه نمودم،را ت شعر او

مناسبت واقعۀ وحشتناک داخل ه که ب ،عروضی برابر نیست درد دل یک خانم دور از وطن است

مغز یک خانم دلسوز که دلش  که از قلب و ،ستگداز افتیده و پارچه شعری  سوز وه وطن ب

که احساسات سچه و  برای آن.  وجود آمده استه ب ،جوان هموطنش شعله ور گردیده برای دختر

بدین وسیله به  داشت و، بدون کدام تصرف و تغییر یادرا از دست ندهد آن اصالت خودرقیق 

تا در صورت نشر هم سبب تسکین  ،فرستادم "آزاد افغانستان ــافغانستان آزاد "پورتال آزادگان 

حوادث داخل وطن  وطن از که هموطنان خارج از ،آالم آن خانم دلسوخته گردد و هم فهمیده شود

بدانند، که اگر ما جسماً دور از خل اما در دارجمند وطنداران همه . رندکدام حالت قرار دا در

مردم با هر آن و هر لحظه در وطن محبوب و  ،افکارذهن و در عالم  ووطن هستیم، قلباً و روحاً 

 !!!در تمام وجود ما زنده استما در افغانستان نیستیم، افغانستان اگر . نجیب خود میباشیم
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 خانم محبوبی

 ریر کنم درد و الم راــــــکه تا تحقلم را      من رفتم ـــــگق ـــــنام حه ب

 ر و بازارــــــکشتند میان شه وراویم من ازان فرخندۀ زار      ـــــــــبگ

 اره کردندــپ را   جانش حمله کردند      که جسم نازکشه همه گرگان ب

 ردۀ ذات خدا بودـــــاو هم هست ک  گناه بود   وقت بی رخنده آنـکه آن ف

 را پاسبان بود رشته ها هم اوـــــف   مکان بود   او در ال  جای به جنت 

 ون خلیل در آتش نارــبسوختند چ   ونخوار   ــکه آن وحشی نامردان خ

 کار کردند این  رانـکاف به حقش  رش پامال کردند     ــــــــبه زیر موت

 دانی نداشتندـــوج و  نها قلب که آداشتند      م مسلمانی نــــــــه دل رحب

 رخندهـــــف باشد  ت شاد ـکه روح  رگان درنده    ــآن گ لعنت باد بر که

 دای پاک رفتهـــــــــــنزد آن خه ب  دل غمناک رفته     با  رخنده ــــــــف

 روی و زشت بودکه دشمنها سیاه   او در بهشت بود     آسمان  به هفتم

 ان داد به آن خالق جبارـــتا ج که       های بسیارلگد چوب ومشت بخورد 

 کربال شد  شهید  رخندهـــــــف که شد       کجا رخنده ـــــــــف  همه گفتند

 رخنده بدیدهــــــف که   همان حالی

 خ هیچ بنی آدم ندیدهــــــــــتاریه ب

 


