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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  
  انجنير مياجان ثبات

 ٢٠١۵ جوالی ٠٣
  

  مختصری از زندگينامۀ خورشيد عطائی
  

را   حمت نموده،  ما  عرض سالم  و ادب دارم خدمت تک تک شما  که قبول ز،ھيختهدوستان ، عزيزان و فرھنگيان فر

 . و ھمدردی نموديدیھھمرا) یئعطاخورشيد جان ( کشورمان  ۀ شخصيت  ممتاز  و برازندۀع جنازئيدر تش

  . ضرورت است تا شخصيتی را که به خاک می سپاريم  به معرفی بگيريم ًامسلم

  

نام واليتی قد بر افراشت و ه ب   ایخورشيد  در دھکده.  نام پدر  مرزا فضل احمد خان و نام مادرش کوکو گل  است 

  .بزرگ شد 

 که مملو از درختان و گلھای  ئی و زحمت کش و در طبيعت زيبائیھيخته و شاذ در کنار  مردمان روستااين بانوی فر

  .  آموزش و پرورش يافت ،رنگارنگ  بود

  . دلپذير  مبادرت ورزيد از طبيعت و زندگی پر مشقت ساکنان آن  ديار الھام گرفت و به سرودن اشعار عاشقانه و

قطاران خود متمايز شد و قله ، از ھم چشم و گوش بسته  با ابتکار و خالقيتی که داشتئی اين  روستائیخورشيد عطا

  .ھای موفقيت را به سرعت  پيمود و وارد فضای شھری و فرھنگی آن زمان گرديد 

  :به ترتيب ذيل 

   عالی تمام کردۀبا  درج واليتی  ۀه را در نزديکی دھکدئي مکتب ابتدا١

لياقت و اھليتی که داشت ، ھم به تحصيالت خود ادامه  می داد  و ھم به عنوان مربی و معلم ورزيده ايفای وظيفه با  ٢

  .می کرد

  سسه و مکتب ايفای وظيفه کرده است ؤ  از دارالمعلمين نيز سند فراغت گرفت و در چندين م٣

  .نطاق و برنامه ساز بر نامه ھای متعددی بوده است  در راديو افغانستان  ۴

سانس فارغ التحصيل ي فوق لۀ  به درج سابق  زبان شناسی از دانشگاه مسکو  اتحاد شورویۀرشتدر  تحصيل داد و ۀادام

  . گرديد

  .ب کرد  کسیموزگار ، ژورناليست ، شاعر و نويسنده در مطبوعات افغانستان جايگاه رفيعآ به عنوان ئیخورشيد عطا

  .خورشيد از بد روزگار مانند ساير ھموطنان مجبور به ترک وطن گرديده و مھاجر شد 

شعر سرود و  لوفش  از درد ھجران ناله کرد و أياد وطن مه  نکرد و بر فرو گذاای در ايام مھاحرت و مسافرت لحظه 

  .اشت برای تسلی خاطر حزين ، نھادی را  اساس گذاشت که ھدف کمک و ياری رسانی د

  .  دليرانه و فعاالنه درين امر خير مبادرت ورزيد و کار و پيکار کرد
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مشکل   است وقت تنگ  تا انتھا درخشان بوده و درين مختصر که ھوا بارانی و ء از ابتدائیکار نامه ھای خورشيد عطا

مناسب و آمادگی   در فضای شما عزيزان و سروران اطمينان می دھم کهه ات  وارد آن گرديم و بئيخواھد بود تا با جز

با ھمکاری شما فرھنگيان و    را که در خور شخصيت و لياقت اين بانوی بزرگوار باشد ، یھای الزم  محفل بزرگداشت

 . فرزندانش  تدوين و تدوير خواھيم داشت ئیھيختگان عزيز و با رھنمافر

  .در اخير درود می فرستم بر روح پاک اين آزاده زن  قھرمان 

     

  

  

 

 


