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 دریغا میبرد امواج ایام

 عزیزان را زما آرام ، آرام
 

  دار  عزأ  را   خود حالیکه در و ثرأ ت نهایت بادهزاد   وطنیار  جان انیسه استاد   المناک وفات شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان بمناسبت 
  فرزندان  ،  مرحومه  بزرگوار  مادر  به  ،  دهزاد  و  وطنیار  گرامی  های  خانواده ه  ب  را  خود  عمیق  غمشریکی  و  تعزیت  ،  تسلیت  مراتب  ،  میداند
 یگانه   و  ،  دهزاد  احمدی  جان مرسل  محترمه  شان  عروس  و  دهزاد  جان  فردوس  ،  دهزاد  جان  فرهنگ  ،   دهزاد   جان  تیمور ک :  هری  عزیز

  شکیبایی  و   صبر  بزرگ   غم   این  تحمل  در   برایشان  و تقدیم  (   وطنیار  و   دهزاد )    برادران و  خواهران   ،   گرامی  دهزاد   استاد  جناب به  ،   نواسه
 . میبرد آرزو

   . غم بزرگ با جناب استاد دهزاد گرامی ما ، فرزندان و خانواده های گرامی سوگوار و غمشریک می باشدانجمن درین 

فرزان از شخصیت های   ، افغانستان  دار  وطنیار حقوقدان سابقه  عبدالوهاب  مرحوم  بنت  فقید  انیسه جان    سایق   استاد  ،   علمی   ۀ استاد 
 سالیان  که  بود  غوریانی  استاد  فقید   فیلسوف  اسیستانت   و  ممتاز   شاگرد  و اصحاب فلسفه    جمع  در  که  است  زنان   محدود   از   و   کابل   پوهنتون

  آموزش   مصروف  پیوسته  هالند  شاهی  کشور  در  اقامت  دوران   و   وطن  جالی در و   گماشت   همت   محصالن  رهنمایی  و   تدریس  در   متوالی
  : بود کار و

 از شمار دو چشم یک تن کم

 وز شمار خرد هزاران بیش

 رهبری  راستا  درین  و  بود برحق زنان افغانستان    ۀفقید از فعاالن متعهد نهضت زن و خانم روشنگر و مدافع همیشه فعال داعیدهزاد  خانم  

  . بود  دار عهده  را  روشن انجمن

  ۀ روحی او با مریضی جانکاه با    مبارزه .   در رثای شان باید زیاد نوشت ، تا تمام ابعاد شخصیت بلند مرتبت این خانم فرزانه توضیح گردد
  . داشت قرار مرگ مصاف در پذیری  واقعیت با  و جسورانه که میکند بازگو  را  کسی متانت و شکیبایی ، شجاعت  بلند،

  زن  یک ملکوتی عظمت مبین  ، گرامی شوهر مددگار و همسر و برومند انسان پیشتاز ، مادر مهربان فرزندان  ۀخصایل واال ی او بمثاب 
   . زانه استفر

 کار  مساعد  های   زمینه  ایجاد  و  فداکاری  با.    بود  نهاد  این  افتخاری  عضو  و  ما  گرانقدر  همکار ،سیس انجمن  أاستاد انیسه جان فقید از بدو ت 
  .  ساخت می فراهم  انجمن  منشی و  معاون  ، ما عزیزالقدر دهزاد استاد جناب ، شان  گرامی  شوهر به را گسترده 

  .نجمن و شورای رهبری آن مرهون الطاف همیشگی این دوست واال گهر و فقید خود ، می باشدا

 ! فقید شاد ، یادش گرامی و انوشهروان این زن فرهیخته و پیشگام ، خانم دهزاد 
  

 با حرمت 

 شورای رهبری انجمن

 میر عبدالواحد سادات رییس انجمن 


