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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Social اجتماعی

  
  ثنا نيکپی

  ٢٠١۵ سپتمبر ٢١
  تورنتو، کانادا - سخنرانی ثنا نيکپی

  ٢٠١۵نزدھم سپتمبر 
  ِسخنان شفاھی... 

   مقام فرھنگی و ديدگاه ۀنکاتی در بار
  آئينه اشعارشسياسی خورشيد عطائی در

١  
  

   
خانم ." از شھرت طلبی بيزاراست.  ، زن متواضع ، کم سخن و بی مدعاستئیخورشيد عطا" :مريم محبوب می گويد

  ".شاعر تصويرگر آرمان ھای انسان. خورشيد شاعر لحظه ھای زيبا بود: " ديگری گفته استئیمحبوب در جا

  : گفته بودئیطاپيکار پامير حين عيادت و آخرين ديدار با بانو ع

  ُحوريست که زيبنده در آغوش جنانست     خورشيد که کارش ھمه تنوير جھانست

  :  می نويسدئی اسلوب و ويژگی ھای شعر عطاۀحبيب هللا رفيع در بار

 د ژوند د عينی حالالتو له غيږه راوتلی شعر دی او د ھنر په ٫د خورشيد شعر په ريښتيا سره ھم د ژوند شعر دی "

 دی دې شعر د دې د وطن نماينده شعر دی، ھر ځای چه ويلی او په ھر وخت کی چې ويلی د. پسوللی شعر دی ښکالو  

  ."خپل وطن، د خپلې مينې او د خپل مينې انځور يې پکی ايستلی

  :سليمان راوش گفته است

  ."خورشيد  آزاد بود و آزاد می انديشيد و ھرگز ھم نمی خواست باعث زحمت ديگران باشد "

  : زيبا می گويد نسيم اسيرچه

  "ُ گوھر دردانه ای از چنگ ما افتيد رفت      در دل تاريک شب، واحسرتا خورشيد رفت"
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 ۀ سال ھمکار ما در انديشه نو بود که بيش از ھر کس با ما و بيش از ھر نھاد با انديش١٢  ئیخورشيد عطاکه  با وجودی

، ئیبانو عطا. " نو بدانمۀرا در غيابش متعلق به نشريه انديش" خورشيد"نمی خواھم که با اين حرف ھا . نو نزديکتر بود

 اش  متوازن و ھماھنگ با ھمه جا و تشعشع انوار معنويتش ئیخورشيدی بود که تابشش در ھمه جا يکسان، پرتو روشنا

  ."شمول و ھمگانی بود شمول ، انسان از ورای شعر و سخن، افغانستان

  
  :   اول ۀنکت

   طلبخورشيد تحول

ِکه چند فرد يکی از اشعارش را مثال می .  ديده می شودئیتحول طلبی و اصالح خواھی در اکثر اشعار خورشيد عطا
  :آوريم

  تر افتخارؤ  د باميانو مات شھکار دیـونږ ســچی زم    وٻیــونی شــوې، جاھالن ليــی شــونـــيــه لـــانـــزم

  وروڼو خويندو په وطن کې انقالب ضرور په کار دی   اڅه ای افغانهت باندی راپـــمـــدت عظـــه ملی وحـــپ

ر و نابودی مظاھر منفی است که مردم، جامعه و کشور ما را به ييھدف خورشيد از انقالب در اين شعر تحول، تغ

و ) نهراپاڅه ای افغا. (کرد  ضد روند کنونی،  مردم را به قيام دعوت میهيعنی خورشيد ب. نابودی سوق داده است

  .وغيره) انقالب ضرور په کار دی(

  

  :نکته دوم

  ردی و استبدادگدر جدل و مبارزه با بنيادگرائی عقب 

خورشيد غوغاگری .  مسايل خاموش بودۀبه اين معنی نه که در ھم.  شخص آرام، معتدل و صميمی بودئیخورشيد عطا

 جامعه را ایش گروه ھا و اقشار مرتجع و عقب گراو در اشعار.  ، عقبگردی و استبدادئیبود در مبارزه با بنيادگرا

حقا که به .   و موضع گيری انسانی اش را در مقابل اعمال ضد انسانی آنھا تبارز داده استءجسورانه معرفی ، افشا

  : خودشۀگفت

  "ھر جا برسد خورشيد ظلمت رود از صحنه"

  : می کنم را در سه مثال بيانئی ديدگاه خورشيد عطاۀاين نکته نظرم در بار

  در مخالفت با بنيادګرائی .١

 : می نويسدئی خورشيد عطا١٣٧ص ) د نکريزو پاڼه(از دفتر ) مين(در شعر 

   واوره درته وايم په ناروئیای شيخه ښه     حاله د ښايست په ننداروـــمين يم او خوش

...  

   که وھی په کاڼو لوټو انبارویشيخان م   تقوی ده دا  د مينی عبادت کوم د عشق
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  :در جای ديکری در معرفی روحانوين متعصب می گويد

  یرنګ په رنګ جامې په ځان کړ   یـــال شــــه مــلــيخ کـــه شـــلــک

  کارهــــه مــــو تـــــولــــــولـــــغ   ه سره کړېـــيمـــه ژاړی لــــلــک

 را در پاک ترين و صادق ترين شکل آن ئی خورشيد عطائیشعريست که خصلت ضد بنيادگرا) د بتانو څه ګناه وه(شعر 

 طالبان مبنی بر تخريب شھکار پيکره ھای بودای ۀ بنا بر ملحوظاتی اگر از عمل وحشيانیاسفانه عده أمت. دھد نشان می

 ئیو اما خورشيد عطا. ...  خاموشی اختيار کرده اندًازطالب حمايت نکرده اند، ولی در مقابل اين وحشت کامال باميان،

موضع گيری فرھنگ ) د بتانو څه ګناه وه( گذرد و در شعر  به يک روشنفکر واقعی از ھمه ملحوظات میبه مثا

 ئی وقت بريده ھائیخاطر صرفه جوه که اين شعر طوالنی است ب ئیاز آنجا. دوستانه و روشنفکرانه اش را بيان می کند

 . از اين شعر را تقديم تان می کنم

  کلک والړ پخپل مقـــام وو    د پـيـړيـو راپـــدی خـــــوا

  مع او بـې ريـــا ووـې طـبـ   د افغــان فرھنګ مثــال وو

  ورانـول يـــې نــــا روا وو   کا ووــ ډکه له مسئیخوله 

  تاع ووـه مــويـخ لــاريـد ت    د بـتـانـو څـه ګــــــــناه وو

  اه ووـــنــو څـه ګـانــتــد ب     ا روا ووــول يـــې نــوران

  ـارول کاـوک سنګسآه يې څــن    کتونهـړل واســ کیرـه يـې پـن

   کـایـدــــر د عقـيـييـــغــه تــن     نه يې ژوندی څوک ښخول کا

  ھم زينت ھم تفريحګــــاه وه

  ورانـــول يـــې نــــا روا وه

  و څـه ګـــــــــناه وهـد بتــــان

    لوت تبـــاه کړئیـل وطـن خپ   دیـه النــب تر نــــــامــذھـد م

  هـل ملـت تـپــده کـــې خـــنـآيـ    هـ تیه ورکوـــواب بــڅـــه ځ

  دا دې لــــــويه اشــتـباه وه

  روا وهورانـــول يـــې نـــا

  اه وهــند بتــــانو څـه ګـــــ

  يا

 وسيع نشر شد، ديده می شود که ۀيمانکه بعد از مرگ خورشيد در رسانه ھای اجتماعی به پ"  الوداع"دو بيت اخير شعر 

او خود را تا . در جدل نور با ظلمت شب و تيرگی . خورشيد با ذھن و افکار در حال جدل چشم از جھان بسته است

  :چنانچه می گويد. ی که می کشد در مبارزه می بيند ئآخرين نفس ھا

  دل دست و گريبان می رومبا چنين جنگ و ج     ديم، نور از قيد شب بيرون نشدــه کوشيــھرچ

   می رومِت راستانــِندالن راسـروشوی ـلـھـپ       را آميزشی با تيرگیـِيد  مـــورشـــت خــســني

  در ضديت با استبداد و ارتجاع .٢

  .غداره عنوان شعری است که استبداد را به شکل واقعی و امروزی اش تشريح کرده است

  ه الرهـــر په سمــرابـــب     ځان ته وايې ايمان داره

  م غدارهـژنـــيــزه دې پ      یــئنه ھغه يې نه او دا 

...  
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  یرنګ په رنګ جامې په ځان کړ   یـــال شــــه مــلــيخ کـــه شـــلــک

  کارهــــه مــــو تـــــولــــــولـــــغ   ه سره کړېـــيمـــه ژاړی لــــلــک

...  

  هـه بی باکـــه وھــی مــوتـــګ     زړه کښېید خورشيد په سو

  ده شې  بيزارهــه ژونــ لیـچ      در پورییه شـې اور بــھس

  

  موضعگيری سياسی عطائی در جنگ ھای داخلی افغانستان .٣

  ا و با چپنــداران با قبـريش

  نام مال بد نمودند در جھان

   دنيا شدندۀـــدر ھوای جيف

  پر زنان در ھر طرف چون کرگسان

  نول دارنيست مال اين بالی 

  می زند راکت بفرق اين و آن

  ھم تجاوز بر زن و دختر کنند

   گشته حاکمانجمع بی ناموس

  

  :نکته سوم

  وسعت نظر خورشيد عطائی

 ت کش ھر جا ايد يکجای بما باشيدــحنــم    م کز اھل کجا باشيدــچ نمی پرسيــيـا ھــم

 صفا باشيدک مقصدازصدق وھوشياروبي      با فکر فريبنده،هــن خفتــه کميــمن بــدش

 يا

  » د نکړيزو باڼه«دفتر شعری " پسرلی شو"در شعر 

  وند غواړمهــو يو ګازه ملت يو ځای ــديـو ګونــدا څ    نو وړانګو ژوند غواړمهـــر زريــيد تــورشــزه د خ

ھدف خورشيد .  دانستحزب نيست که خدا نکرده او را مخالف پلوراليزم" گوند"بايد ياد آور شد که ھدف خورشيد از 

  . او با ديد وسيع خواستار و آرزومند افغانستان متفق و متحد است. در اينجا از گروه بازی و بی اتفاقی است

  ادامه دارد

 


