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  افغان فداکار ۀ يک زننمون

  
 برحمت و گفت کيلب را اجلی داعی سالگ 63 بعمر قبل لهاسا بزرگوارم، خواهر را،يحمی حاجی بی ب

 که پرورد،ی نکوئ به و آورد ايبدنی حالت در را دختر 3 و پسر 7 باشهامت، و فداکار زن نيا .وستنديپ حق

 مشقات انواع تحمل با آن وجود با مگر. بود فرما حکم زادگاهش و ليفام بر موجود توتفر و کهنه عنعنات

 وی بار برده مقاومت، متانت، خود از روزگار، همان ناهنجار و طاقتفرسا ره،يتی فضا ازی ناش مصائب و

 باشهامتی زنها که ساخت ثابت ،دهيگرد گرانيدی برای ممتاز و شاذۀ نمون و داده نشانی فداکار

 اوالد و نموده تحمل رای زندگانی ها شکنجه و زجر تمام تواننديم ،یتوانفرسا مظالم وجود با افغانستان

  .ندينما ميتقد خودۀ جامع به افته يليتحص و ، صالحسالم

    
  

  رايحمی حاجی بی ب خواهرمی رثا در
  

یفانی شد ايدن زا وتـ چون را ما فيح صد بود      ی جان خواهری کرد هغمگين مرا خود  رگم ز  

یآسان به ،خو فرشته تو چــونی کس ابد يکـــجا      ريغ اريد دری دادب انــج زحمت وی سخت صدب  

ینجا ما همدم با تو  ، ديده جــا دادی در مــههـ      انهجــــــــان صـودمق ترا،  هنافرز تـــو کار همه  

یـفـسانن وــــــيد  دسـِت  ـميسلــتی کدمی ينگشت      اماره ـسنــفـی هــوا ، آنـشهيهمی راند خود ز  

یانانس  بغير از لطف، یرفـــح کس دينشن تو ز      بود التيع و آلی زندگ ، ـتمحـب و  ـشقع ترا  

ُبد لطف يزدانی هـمه ،یردــک طلب چه توآن هر      بود یعـقــب ــديام لــبتمط ی ستجب  ايدنی ک تو  

  پار و پيرارت؟  یها وعده و هاولـق  آن شد چه

  یمانيپش زـج ـباشدن  حاصل دون ريد از فيلط

  


