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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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

  
  ربيال عطائی

 ٢٠١۶ جون ٢٧
  

 "خورشيد عطائی" به ياد مادر عزيزم

  
 به نحوی  دوستداران ویھمۀغروب خورشيد ما يک سال گذشت که کند، اما از  خورشيد ھر بامداد از مشرق طلوع می

يکی به خواندن اشعارش طلوع وی را نيز می بيند،  .  رندگ آن را به زعم دريافت و درک خودشان می نعاز انحاء طلو

  .ری منتظر طلوع مجددش در پھنۀ ھستی استگری حتا به غروب وی باور ندارد و آن ديگدي

خورشيد ما .   جان، و وجودم احساس می کنمو من که خود را يگانه خورشيد توته ای می پندارم اين طلوع را در روح،

.  او می دانست که اين ميراث معنوی خويش را به کی واگزار شود. سترده تر از جوانب مادی اش را داشتگمعنويت 

رتابش آن خورشيد بوده و از زمينه سازان طلوع دوبارۀ گاز اينرو خوشبخت خواھم بود که يکجا با دوستدارانش تماشا

  .آن باشم

شيد عطائی شاعر نويسنده ژورناليست، فعال حقوق بشرو نزديکترين حامی و دوست عاجزان، يتيمان، فقراء و خور

ی از کنش انسانی وی ئبجاست که نمونه ھا.  کارنامه ھای وی نيز در ھمين بخشھا ماندگار شده است.  مستضعفين بود

  .را يادآوری کنيم

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  :فعاليت ھای ژورناليستيک

 اکثر نشريه ھا و رسانه ھای افغانھا در افغانستان و جھان رابطه و ھمکاری داشت ، در ھمين راستا  خورشيد عطائی با

در تورنتوی کانادا بود که کار ھای ژورناليستی مانند " انديشه نو" سال عضو شورای نويسندگان نشريۀ ١٢تنھا مدت 

خانم ھما روحی سرلتی،  ی داد از آن جمله مصاحبه بامصاحبه ھا و گفت و شنود ھائی را با فرھنگيان افغانستان انجام م

  .حيدری وجودی را می توان به مثابۀ نمونۀ کار ياد کرد
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  :فعاليتھای حقوق بشری زنان

او زنان دھکده اش را با داير نمودن جلسات، .  ش آغاز کرده بودز حقوق زنان را از دھکدۀ زادگاھخورشيد حمايت ا

سپس در حمايت از زنان در شھر کابل و . ی متوجه حقوق و آزدادی ھای شان می کردمالقات ھا و ديدار ھای خانگ

خورشيد عطائی با شيوۀ کار با زنان جامعه موافق نبود . خارج از کشور با شکل سازمان يافته تری به فعاليتش ادامه داد

  . آزادی ھای بيشتر برای زنان بودو طالب حمايت و

  

  

  :فعاليتھای خيريه

طائی که مسؤوليتھای فردی را موفقانه به پايۀ اکمال رسانيده بود، در جھت خدمت گذاری به کشور، پس خورشيدع"

 ميالدی عازم افغانستان شد و به آسيب ديدگان جنگ به خصوص زنان بيوه و بی ٢٠٠٢از تحوالت سياسی در سال 
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دراين جريان خورشيد از تجارب .  ت نمودبضاعت واطفال يتيم توجه جدی به خرج داد و نھادی را در ايالت آنتريو ثب

  .و اندوخته ھايش استفاده نموده برای ھموطنان مھاجر خدمات زيادی را انجام داد که دوام آن دين و وجيبۀ ماست
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 سر می پرورانيد با  احساس و عواطف پاک در قالب درخورشيد ھمۀ آرمان و آرزو ھايش را که در برابر وطن 

شعر به چندين مجموعه به زبانھای پشتو و دری نشر کرد که در اکثر نقاط جھان مورد استقبال قرار گرفت و اين 

خورشيد به عنوان بھترين شاعر و نويسنده در قطار .  بزرگترين دست آورد او در بخش کار فرھنگی و ھنری اوست

 و در اندک زمان به يک چھرۀ ملی، بی طرف، مثبت و  صر خود بدون ھيچ نوع وابستگی  درخشيدروشنفکران ع

ھمچنان مجموعۀ اشعارش به نامھای  .  دری است - اثر مھم وماندگار او درشعر فارسی) دود دل. (فعال مبدل گرديد

ده شده در ورساشعار.  سيده است دری نيز به نشر ر-که به زبانھای پشتو و فارسی) دنکيزو پانه(و ) خيالی سفر(

 خورشيد مادر عزيزممجموع بيانگر درد ھا و واقعيت ھای عينی و ذھنی جامعۀ جنگ زده و مھاجر نشين است که 

  .عطائی با مھارت و لياقت، آن را به تصوير کشيده است

  :یی از اشعار خورشيد عطائنمونه ھا

  

  انهگبي

  انه ديگبزمونه دي بې خونده او سازونه بي

  انه ديگمحفل کې ھرې خوا نه اوازونه بي

  د يار په تمه ځمه کاروانونو ته سالم کړم

  انه ديگاشنا چې په کې نه وي کاروانونه بي

  رځيدمهگپه ھيله د شرابو به تل مسته 

  انه ديگچې تنده نه ماتيږي شرابونه بي

  د مينې په مکتب کې د وفا سبق مې زده کړ

   ديانهگد مينې پروانې ته څراغونه بي

  يله وکړم چې ويرانې مدرسې شوېگله چا نه 

  انه ديگاستاد را څخه ورک دی کتابونه بي

  د ھيلو د دنيا نه می وتلې جنازه ده

  انه ديگکالبد نه مې بيريږي ارمانونه بي

  نور د مينې پيغام مه غواړه خورشيد نه! قاصده 

  انه ديگانه شوي، ځوابونه بيگياران بي

  )استقبالد باری جھانی د شعر په (

  خورشيد عطايې

  

 نامرادی

  رفتم از دنيای فانی با دل زخمی و زار

  با تن بيمار و از ھجران دو چشم اشکبار

  نو گل فصل جوانی گشت پرپر بی بھار

  الله بردل داغ باشد ديده را ھر غنچه خار

  نامراديھای دوران شباب آيد به ياد
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  تا که می بينم گل پژمرده را بر شاخسار

  تو نيشتر می زند اندر دلمخار حرمان 

  زان سبب دارم شکايت دايم از قلب فگار

  مستی و عشق و جوانی را ندانستم چه بود

  من غمت را زين ھوسھا ميکشيدم در کنار

  زندگانی بود زيبا با اميد وصل يار

  يار اگر بيگانه گردد زندگی نايد بکار

  ديگر از يار و وفا حرفی نيارم برزبان

   شد صرف وفا در روزگارحيف از ان عمری که

 پرتو افگن بر مزارم ای مه نامھربان

 صد ھزار" خورشيد"خفته اندر خاک اينجا مانند 
 خورشيد عطايې

  
  !کدامين واژه ای يارای تسليت غم سنگين ترا خواھد داشت؟ رفتی و دخترت را تنھا گذاشتی  !ای مادر مھربانم

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  !شمع مزارت ھميشه افروخته باد                                          !ت گرامی بادروحت ھميشه شاد و ياد      
 
 

 
 


