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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  فخریليال 

  ٢٠١٥ جون ٣٠

  

 خورشيد از طلوع تا غروب
 غروب تا طلوع از  ای خالصه بسيار ھای صحبت تا يمه اشد جمع اينجا ما امروز ،عميق سفأت با

  .شيماب داشته جاودانی ھميشه خورشيد خانم

  .کند می غروب دنيا اين در امروز تابان خورشيد خانم جسد

 ،معلم يک ،رھبر يک یئعطا خورشيد  .درخشيد جاودانه او .بود روشن و زيبا فتابآ مانند خورشيد

 .بود وفادار و مھربان دوست و برازنده مادر يک ،توانا رعشا يک، پرست وطن شخص يک

میجان ثريا و جان ربيالاند  ھا افغان کميونيتی افتخار که نازنين دختر دو اش گیزند ۀثمر خوشبختانه

  .باشند

 پروانه و شمع چون عاشقانه روز و شب نازنين دختر دو اين یئعطا جان خورشيد مريضی جريان در

  .گفتند می لبيک نوازش و ناز با او خواھش و صدا ھر به  .چرخيدند می شان نازنين مادر دور به

  .بود موزندهآ ھای زراند ميزشآ پند ھای صحبت به کردن گوش و خورشيد خانم با بودن لحظه ھر

 به امروز یئعطا خورشيد فزيکی وجود  .دارد ختم و غازآ دنيا اين در انسان ھر که طوری ھمان

  .شود می سپرده خاک

  ،نی را او ھای باور ولی کنيم می دفن را او جسد ما

  ،نی را او محبت ولی کنيم می دفن را او قلب

  ،نی را او ھای رزوآ و ديدمچش ولی کنيم می دفن را او چشم

 ، نی شتهاگذ قدم زندگی در که  ایطريقه ولی کنيم می دفن را او ھایيپا

 ، نی را او ھای کوشش و ھا تالش ولی کنيم می دفن او ھای دست

 داده انتقال عمر طول در خود ھای شانه در کهرا  یئھا وليتؤمس ولی کنيم می دفن را او ھای شانه

  ،نی

  ،نی را او ھای رزوآ و پيغام ولی کنيم می دفن را او وازآ
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  ،نی را او ھای ياؤر ولی کنيم می دفن را او ذھن

  ،نی را او زندگی ولی کنيم می دفن را او دجس الخرهاب و

   .يمکن می دفن را نازنين خورشيد وجود )ج( خداوند امر به نظر سرانجام

 عليه مبارزه،  زن حقوق خصوصه ب بشر زادی، آ وطن ترقی راه در واقعی مبارز يک که خورشيد

  .ی بود، ھميشه در قلب ما جای داردزيادديگر ھای کمبود و سوادی بی و جھالت ناتوانی، فقر

 به و ساخته خود سرمشق ،را او ۀمبارز ۀطريق باشيم داشته شاد را یئعطا خانم روح که اين برای 

 .دھم می ادامه زن حقوق برای احقاق مبارزه خصوصه ب دوستی وطن و زاديخواھانهآ مبارزات

 ! بادنصيبش فردوس جنت و شاد روحش

  

 


