
عاصی قهار شهید زبرگوار شارع بیاد  

تجلیل
ری  و  گان و زبرگان ماندگار و ردخشان کارانهم و شخصیت حریم از پاسدا  ـ اخالقی وجایب از یکی کشور هنر و فرهنگ ، علم نخب

ت از یکی حال ردعین  و ما فرهنگی نی تعهدا  افغانستان شده پایمال و رنجور خلق عادالهن و ربحق داعیه تحقق راه رد ما آرمانی ـ وجدا

  ؛ عالی هب دانی  از:  یط شرا از رفت بیرون ردراستای

ر اتحاد و انسجام هب انگیز ردد رپاگندگی از  د از ؛ پایدا ؛ ساالری  مردم و آزادگی هب ملی اسارت و استبدا  

لت هب سیاسی و اقتصادی ، قومی ، اجتماعی اهی انرباربی از   عمیقا و جانبه همه پیشرفت هب دریپا و مزمن ماندگی عقب از و راستین عدا

.است نیز جهش و تدریج هب ، دار ریشه   

 سراسرقرن رد کشور، ادبیاتِ و هنر سیاست، اهی حوزه رد متعهد روشنفکران از انپذری سازش و جانباز ربومند، نسل داه بودند چنانکه

لت ، دموکراسی ، آزادی بخاطر سرسختاهن و داوطلباهن ، آگااههن هک بودند بیستم ر و اجتماعی عدا  ارتجاع مذبح رد بلند سر و نترس ملی اقتدا

ن هب ، دادند خون خارجی استعمار و بومی  رد آنکه وات نگشوده سخن هب لب ، اه هجنکش رتین وسطایی قرون تقبل با و رفته مخوف اهی زندا

ن همان کلیت بتدیج اه زندا !باد شان نصیب ابدی افتخار.  نشدند تسلیم اما ، دادند جان شده اس  



 تیوری  ، بدست قلم ره پیشانی رب ات دهیم ووظیفه  حق بخود نبایستی ما هک آنهاست حماسی و ردخشان انهم کار آن از پیروی و قدردانی با

کان خون شمشیر هب مستقیم غیر یا مستقیم و عیان یا خفا رد اغلبا هک بگیر مُزد و سالوس سرای وسخن رپداز د ، جهل چ لتی بی ، استبدا  و عدا

ن کرده دسته را  آن و زده بوهس استعماری  تجاوزات لت ، پیشرفت ، مردم ، اترخی ریشه هب تیشه وسیله وبدا  مهر ، اند زده آزادگی و عدا

 علم، مختلف اهی حوهض زنجیرگسل و مند رسالت اصیل، اگشیپمان سر رب دقیقا حرف بلکه.  بکوبیم را  بودن قهرمان و بودن نخبه ، اتدیی

 ملی و مردمی ، علمی فرهنگ آسمان رد اتبان همیشه اهی مشعل بمثاهب شان افتخار رپ مرگ و رپبار زندگی هک است هنر و فرهنگ

.داشت خواهند و کشورتاللوداشته   

 ویپند رد را  اش رپبارهنری  اما کواته زندگی هک اتشیپزیست و خواه آزادی ، سرا حماسی فرهنگیان همان زمره از قهارعاصی شهید!  آری 

 قسم و الحال معلوم خواران خون و جباران هک آتشی و خون از ردیایی با تقابل رد و سروده مردمش و میهن هب عاشقاهن و انپذری گسست

.  میکرد شان محکوم و فرستاده لعنت و نفرین ویپسته ، بودند ساخته جاری  کشورش کران ات کران از المللی نیب و ای منطقه ، ملی خورده

.  ویپست جاودانگی هب و نوشید را  شهادت جام آنها میان رد و زیست اش شده وسالخی قهرمان مردم میان رد دم واپسین ات عاصی

!باد گرامی یادش و شاد روحش   



 سال دسمبر هشتم و بیست بتارخی پناهندگی بار رغبت محیط رد هک دارد افتخار و مُسرت نهایت اهلند خراسان اتحادهی مناسبت همان هب

محفل پای جاری 
تجلیل 

هن ، ایشان هنری  ماندگار کارانهم و شخصیت از گرامیدشت و   اگشیپه هب را  خویش دین الاقل ات نشسته سوگمندا

ی هب آزادگی و مقاومت شعرِ رپواز بلند عقاب آن .آورد بجا هندوکش بلندا   

گان از مناسبت همین هب هک دارد جای بناربآن ران و وهنر فرهنگ ، علم شیفت  با ات آورده بعمل دعوت صمیماهن عاصی شهید دوستدا

محفل شان آوری  تشریف
    .ببخشند رتشیبی رونق و روح را  ما 

احترام و ارادت رعض با                                                                                                                                                                                                                               

خراسان اتحادهی رسیی                                                                                                                                                                                                                                       

قیومی.  ع                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 زمان :

8102 دمسرب 82 شنبه روز 00:11 ساعت  

: نشانی   

Wijkcentrum Xiejezo 

Grote Beerstraat – 10 



3331 TB  Zwijndrecht 

28/12/2013 om 14:00 

Tel. 0617129696 

Tel. 0699907444 

 

محفل ردین خویش اشتراک از ات آید می عمل هب دعوت احتراماهن معزز نهایت دوستان از
یمیل ازطریق دسمبر بیستم الی را  ما شکوه با 

:سازند مطلع زری آردس ا  

Khurasaan2013@gmail.com 


