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بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

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

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Vanguard Woman پیشتاززن 

    

 "حبیب زی"الحاج محمد ابراهیم 

 1112 مارچ 11ــ  اورجینی    

 

 

 

  

 مادر
 

 !دوستان عزیز

 مرگش از همان زمان از ،م را از دست دادمعزیز که در دوسالگی مادر ،از آوان کودکی

اص درین روز خ محفظ کردم و خواسترا  منظومهدر شروع جوانی این  .رود خاطرم نمی

مرحوم  ازکه  را، دگی خودق زنرفی نشیدۀاین  ،"ام زنـمق"یا  "ادرام مـمق"خاطر ه ب

  .شریک سازم شما با ست "رزاییرج م  ا"

 ؛شهید شدخودش  و را پرورش دادم ،م مانند مادر خودمکه مادر دوم ،با تذکر این

 !!!روحش شاد باد

 

 

 مادرمحبت 

 اهاز پنج  زونـــــفـ  ودعمـر او بـوال      ــــان احـپـریش رــــــپی یادرم

 خواهودخ و داشت شریر یک پسرل عمر      ـاصــــــــح انر ازادر پیـم

 گاهپ  ــــاه  ــــگ  ۀ  زربسـت گــــره  ادر پیـر      ـــــم بر   د او بهوـــــدیده ب

 اهــای تبـهـلمــع رفــــص   دــبکـنـد آن زر      ــــــــه ربایــک ،شـبی آمـد

و رـــگفت پس      ارد ا بـــــــــــزر ک مـادر از دادن   که گناه است گناه ،ر 
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 هللاء ات  ان  شی  ـاد  ــــر دامـــــــبهـرزند      ــــای ف  مرا  سته این ذخیر

 یاهکه رخش گشت س سخت چندان      ادرـــم  ــلـویــگ  ردــشـاف ر ـپسـ

 راه  هب ـتاد ــــفـبی  ر دوشبـه ســـرفت      بگ مادر رــــــپیک  ه جانـنیم

 ـاهـــکـس آگ  کــز جنــایـت نشــودی افگند      ـــــاهـــــن چبُرد و انـدر بُ 

 اهبـرد نظر کرد به چ ـروــــسـر فر      ـادر پیم ن ـــداختـــد انـــــــــبعــ

 :ادر ایـن بـودــــۀ مآخــــریـن نـالـ

 چاه در نیافتی رزند ــــــــــف !!!آه

 

 

 :پورتالیادداشت 

پوزش می خواهیم،  ،"حبیب زی"محمد ابراهیم خود، جناب الحاج  عزیزهمکار نهایت از 

تسالی اما . سر دست گرفتیمخنیکی دیرتر تلب ارسالی ایشان را نسبت معاذیر که مط

 :خاطر ما اینست، که

 "زن روز"، ر روزهاست، که انشمول مو زمخ و مبارک مادر آن قدر شا قامممقام زن و 

 !!!"روز مادر" ،وزراست و هر 

 محبت فراوانبا 

 AA-AA پورتالادارۀ 


