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ام بعد از مرییض همرابن و عزیز خانواده، قدریه جان نظ ت  ابتسلمی به ارادۀ پروردگار یکتا و اب هنایت تأ مل و تأ ثر خشصی

ک گفته و خاطرات ارزمشند و نیکی برای دوس تان و اقارب خویش بود داعی اجل را لبید حالش گردیده ای که عای

 به ایدگار گذاشت.

خامن قدریه نظام در شهر اکبل و در یک خانوادۀ منور و حتصیل ایفته متودل شده و حتصیالت را ات حدود بلکورای 

ت و علوم ځی ادبیاداشنت فرزندی شامل پوهنوی بعد از ازدواج و مهچنان در لیسۀ عایل مالیل به پااین رسانید. 
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گردیده و بعد از امتام حتصیالت اب داشنت دو فرزند دیگری، وظیفۀ مقدس مادری را اب فامیل  وهنتون اکبلپبرشی 

 خویش پیش برد.

طوریکه تذاکر ایفت، در خانوادۀ قدریه جان نظام حتصیل و فراگریی عمل و دانش ارزش زاید داشت، طوریکه 

ن بزرگرت وی مرحومه خامن بلقیس لعیل و مرحومه خامن عزیزه گردیزی از پیش گامان زانن منور افغانس تان خواهرا

ن هستند که به حتصیالت عایل مافوق مجع خامن های وط بوده و در حقیقت از اولنیو مدافع حقوق زن افغان 

ال ورزیدند. بعد یت اوالد معارف اش تغو اب انتخاب شغل رشیف معلمی به ترب  مفتخر گردیده ،لیسه، یعین پوهنتون

در عرص دهۀ دمیوکرایس، خامن عزیزه گردیزی مه منحیث اولنی س ناتور زن در مرشانو جرگۀ افغانس تان عز تقرر  ها

 حاصل منود.

بعد از کوداتی خوننی ثور، فامیل نظام و مرحومه خامن قدریه نظام مه مانند ملیون ها مهوطن دیگر ما راهی دایر 

 خانواده در ن ن وی اب ،دند، کشوری که ات پااین معرمقمی کشور فرانسه شگردیده و اجبارًا اب ترک وطن،  بیگانه

 زیست منود.

خامن قدریه نظام از حسن سلوک، پیش ن مد نیک و خوش حصبیت خایص برخوردار بود؛ روابط اجامتعی وی اب 

و د که حصبت اب وی را دلنشنی و حضور ادوس تان و اطرافیان مهیشه یکرنگ و مملو از عطوفت و مصمییت بو 

 راخوش ن یند میساخت.

صرب  و دوس تان وی خانواده اعضای امروز که این خامن همرابن و ارزمشند اب مشیت الهیی در بنی مانیست، برای

متویف ما هبشت برین از ابرگاه ایزد متعال متنا میدارمی. ایدش در خاطر عزیزان گرامی ابد. ن منی،  عزیزمجیل و برای 

 ای رب العلمنی!

 هلل اان الیه راجعون اان

 


