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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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 Social اجتماعی

  
 ناصر وارد

 ٢٠١۵ اکتوبر ٠٢
 

 "خورشيد"ياد و عرض احترام به 
 

  
 
  

  .دوستان گرانقدر را عرض سالم و ادب می کنم

که مرا موقع داد تا در روز برگزاری محفل شخصيت واالگھر سپاس بی پايان می کنم از نورچشمی عزيزم ربيال جان 

  .رفت داشتم، اشتراک کنم سال قبل با ايشان مع٣۵ً تقريبا که از مدت زمان" خورشيد عطائی"مرحوم خواھرم 

 ۀ اديب بلند انديشه ای بود که به دو زبان ملی ما نوشته ھا  و اثر ھا آفريده است که ھم وشاعر" ورشيد عطائیخ"

  .ی برخوردار بوده استصارش نغز و دلنشين بوده از لطافت خااشع

يک شخصيت فرھنگی، دلسوز و مھربان به ھمه بود احساس نيک برای مردم وطن خود داشت و ھميشه می   او

  .رزنده به انسان و انسانيت بشودکلی از اشکال مصدر خدمات نيک و اخواست به ش

  .نش خوبی و خوشی ھا را تجربه کنندطل شود و مردمان وآرزو داشت وطنش به اوج ترقی و تعالی ناي

ه آفريد و صفحه ای از سرزمين افغان طلوع کرده، حماسادب سمان آيک ستارۀ درخشان بود که در " خورشيد عطائی"

  . تاريخ زنان قھرمان ميھن را به نام خود رقم زدتاريخ وطن و

 جھان را روشنائی بخشيده و يخ ھا را  يک اسم  با مسما بود ھمان طوری که آفتاب زوايای تاريک"خورشيد عطائی"

خورشيد "ب نموده، سردی ھا را به گرمی مبدل می سازد، برای انسان نيروی کار و تالش و بالندگی می بخشد آ

نا اميد را اميدوار و قدرت بخشيد . ردھم دست بينوايان را گرفت، درد ھا و رنج ھا را در قالب اشعار بازگو ک" عطائی

  .و خانه ھای تاريک را روشن گردانيد
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من حيث يک زن روشن ضمير، يک زن آگاه افغان، استوار . شخصيت با رسالت و با مسؤوليت بود" خورشيد عطائی"

  .تا پايان رزميد و مبارزه کرد. مبارزه کردو در برابر مشکالت قد بر افراشت 

ياد و خاطراتش در دل .  و اين جھان فانی را وداع گفت و به ابديت پيوست  تقدير کار خود را کردرد که دستددريغ و 

  .انسان آگاه وطن جاويدانست

  .  خوش درخشيد و شتابان برفت- روح او شاد که ھمچو خورشيد درخشيد

  فردوس برين جايش

  "ناصر وارد" با احترام ارداتمندش

 


