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 Social اجتماعی

  
  کتر اجرالدين حشمتاد

 ٢٠١۵ سپتمبر ٢٨

  گراميداشتبه مناسبت 
   از مقام فرھنگی و شخصيت خورشيد عطائی

م و تمنيات نيک خود را به شما تقديم نموده صحت و گرامی اجازه بدھيد سالمھای گر دوستان و وطنداران نھايت عزيز

  . و سالمتی تان را از بارگاه ايزد متعال استدعا نمايم

 داده جخره جا دارد از برگزار کنندگان و گردانندگان اين محفل با شکوه که در تنظيم و ترتيب آن مساعی و اھتمام زياد ب

  .اند از صميم قلب اظھار سپاس نمايم

حين بررسی آن انسان .  نسبت نشيب و فرود آن کار سھل و ساده نيستئیای زندگی خورشيد عطاارزيابی گوشه ھ

  . شود از چه و از کجا آغاز و به کجا ختم نمايد شگفت زده می

  که مصادف به دوران طفوليت و نوجوانی او میئیھرحال، ما يک برھۀ خيلی کوتاه مناسبات فاميلی خورشيد عطاه ب

اما قبل از آن بايد اذعان نمود که . گيريم  شنيده ام، به بررسی مییرا ھم از خود مرحوم  مطالب آنًشود و ضمنا اکثر

 زمانی صورت گرفت که در بستر مريضی بود و از آن مرض جانگداز ، در منزلشئیآخرين ديدار ما با خورشيد عطا

  . برد و درد ناشی از آن سخت رنج می

کشيد، اما از درد  م که آن بانوی فرھيخته باوجودی که از فرط درد سخت زجر میدانيی يک نکته را قابل ياددھانی م

طوری که اندکی قبل اشاره . کشود خود ھيچ شکوه نداشت و ھنوز از درد مردم و ويرانی کشور لب به شکايت ھا می

  :م است که حين لحظات عيادت از او شنيدئی خورشيد عطایشد صحبت امروزی ما محصول بيانات مرحوم

موريت پدرش به حيث ديپلومات ارشد در سفارت أ فرزند ميرزا فضل احمد خان است که در زمان مئیخورشيد عطا

چشم به جھان ) م ١٩٢۶ عصمت هللا روحانی در لقوه  و ب١٩٢٩قول خودش در سال ه ب( افغانی در ھند بريتانوی 

دالملک خان عبدالرحيم زی، وزير کابينۀ سردار کشود و مادرش از قوم عبدالرحيم زی ھای لوگر از اقارب نزديک عب

محمد داوود خان بود که به گمان اغلب درعصر سلطنت اعليحضرت امان هللا خان با ميرزا فضل احمد خان که 

نمود، ازدواج نموده و ھم در ھمين وقت بين پدر   ايفای وظيفه میحيث بندرواله اخيرالذکر در بندروالی چھارآسياب ب

  .  و فاميل چرخی ھای لوگر و از آنجمله غالم نبی خان چرخی معرفت و دوستی استوار شده باشدئیخورشيد عطا

 که یا ھای قندھار بوده که اسالفش بنابر ھر انگزه ئی از قوم اسحاق زائی والد خورشيد عطا–ميرزا فضل احمد خان 

. آب و ھوا و آبادان واليتی سکنا گزيدندکابل مھاجرت نموده و در حومۀ آن يعنی روستای سرسبز، زيبا، خوش ه بود ب

 در ھمين روستا سپری شده بود، واليتی را سخت دوست داشت و حبن ئیچون ايام طفوليت و نوجوانی خورشيد عطا

  . خورد ًنمود و ھم در آثار فرھنگی اش اکثرا نام آن روستا به نظر می صحبت با دوستان بارھا از آن ياد می
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تانوی به حيث ديپلومات ارشد يدورۀ سلطنت چارسالۀ نادرخان در سفارت افغانی در ھند برميرزا فضل احمد خان در 

  . ًکرد و ضمنا روابطش با فاميل چرخی طور دوستانه ادامه داشت ايفای وظيفه می

در اوايل سلطنت نادرخان غالم نبی خان چرخی به حيث سفير در ترکيه مقرر شد، اما ديری نگذشت که نايب ساالر 

م نبی خان نسبت عھد شکنی نادر خان در برابر اعليحضرت امان هللا خان و نزديکی بيش ار حد او به حکومت ھند غال

 چندی نموده اما روابط شان تا ءبريتانوی و اخذ کمکھای مادی و استخباراتی مخفيانه  از آن دولت از مقام سفارت استعفا

ه در برابر فاميل چرخی ھا داشت، از غالم نبی خان دعوت نمود تا به نادر خان بنابر سوء نيتی ک. ًکامال قطع نشده بود

ًکابل آمده در حل مشکالت و قضايای کشور او را ياری رساند و ضمنا مسائل مورد اختالف شان را ھم از طريق 

  . مايدعالوه بر آن برادر خود شاه ولی خان را ھدايت داد تا نايب ساالر را ھمراھی ن. مفاھمه ارزيابی نمايند

م ھنگاميکه غالم نبی خان در معيت شاه ولی خان وارد ھند بريتانوی شد، ميرزا فضل احمد خان از ديدن ١٩٣٢در سال 

 چون پدرش از يکطرف با خصوصيات جبلی و ئیقول خانم خورشيد عطاه او در سفارت افغانی خيلی خوش شد، اما ب

 غالم نبی ًءبنا.  دوستان و ياران نزديکش بودنايب ساالر چرخی از داشت و از جانب ديگر ئیتوزانۀ نادرشاه آشنان کي

اما بنابر اصرار شخص شاه ولی خان و . خان را از رفتن به کابل ممانعت نمود و از عواقب آن او را ملتفت ساخت

ايل نادرخان اگرچه در او. شود ًتعھدات کتبی و ضمنا تھور خود نايب ساالر، او به ھمراه شاه ولی خان عازم کابل می

کمتر از يک ماه اما بعد . نمود از او استقبال گرم نمود و در اکثر سير و سياحت، ميله ھا و گردشھا از او ھم دعوت می

روز شانزدھم عقرب، غالم نبی خان را به ارگ احضار و طور خيلی وحشيانه، ه ب) کابله بيست و ھفتم ورودش بروز (

شھادت غالم نبی خان .  را به شھادت رسانيدوینۀ افغانی و قوانين اسالمی خالف تمام تعھدات قبلی و عرف و عنع

 شھادت غالم ًءبنا. دانست چرخی ميرزا فضل احمد خان را سخت متأثر ساخت و او خود را گنھکار و مقصر قتل او می

  . ری کند از کارھای رسمی کناره گيئینبی خان چرخی و کينه و دشمنی دولت انگيزه شد تا پدر خورشيد عطا

وطن برگشت و در ه دت غالم نبی خان و کناره گيری از کارھای دولتی باخالصه که ميرزا فضل احمد خان بعد ار شھ

قريۀ واليتی کنج مسجد، عبادت و رياضت را پيشۀ ھميشگی خود ساخت، حال را بر قال ترجيح داد و بر دنيا و زرق و 

  . برقش پشت پا زد

اما مشکالت و . کند  را احتوا میئیاز آن تذکر رفت رويھمرفته، دورۀ طفوليت خورشيد عطابرھۀ فوق الذکر که در باال 

دوش ه  ميرزا فضل احمد خان، افتادن بار سنگين فاميل بئیانزواجو: مصائب بيشمار بعد از برگشت از ھند بريتانوی

را در اين محفل با ديگر  تان آندھد که شايد دوس  آغاز فصل دوم زندگی آنھا را تشکيل می،خانمش و خورشيد کوچک

  . دوره ھای زندگی اش به ارزيابی بگيرند

توان گفت که او   ارائه گردد، بدون ترديد میئیًاکنون اگر چند نکته مختصرا در مورد مقام فرھنگی بانو خورشيد عطا

 و در قالب ھای مختلف  قرار داشتئیاز نظر تسلط به شعر و شاعری در حلقه ھای فرھنگی و ادبی کشور در مقام واال

بزرکترين نويسندگان و .  شعر سروده استدعزل، مثنوی، مخمس، رباعی، دوبيتی، چار پاره و اشعار آزا: شعری

هللا رفيع، ديپلوم انجينر  ، حيدری وجودی، حبيبءجناب استاد محمد نسيم اسير ملک الشعرا: شعرای مطرح کشور چون

 ھا نويسندۀ ديگر کشور در مورد پختگی کالم و ھدفمندی اشعار او سخن ھا گفته خليل هللا معروفی، محمود فارانی و ده

  : اند

 تمجيد و توصيف نموده، بلکه به ئیطاع نه تنھا از سروده ھای خانم خورشيد ءاستاد محمد نسيم اسير ملک الشعرا

  .  نموده استئی طبع آرائیاستقبال غزل مقبول فارسی دری بانو عطا

 را سمبول وحدت ملی افغانستان تعريف ئیاعر، مؤرخ و نويسندۀ کشور اشعار پشتو و دری خانم عطاحبيب هللا رفيع ش

  .  نموده است
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خالصه با عدم مساعدت ... «  :نويسد  میئیخورشيد عطا» دود دل « محمود فارانی در تقريظ مطول خود در مجموعۀ 

  » .نگين را در فضای ادبيات مردۀ کنونی بشکندوجود آورد که ال اقل سکوت سه شرايط گوينده توانسته اثری ب

شعر بايد حايز انديشه :  در ھدفمندی و انديشمندی آن است، چه بنا بر گفتۀ نويسندگانئیجذابيت و دلنشينی شعر عطا

تواند زمينۀ  گاه نمی باشد، شعر بدون انديشه شعر بی پايه و بی اساس است، شعری که از انديشه خالی باشد ھيچ

  . ی داشته باشدماندگار

ئی چون عطا. نمايد ن میيي مقام شعر او را تعئیتوانيم که انديشه، بينش و طرز تفکر خورشيد عطا بدون ترديد گفته می

  .  شعر او که تراوش طرز تفکرش است نيز صبغۀ ملی داردًءحايز انديشۀ ملی بود، بنا

 در آينده نيز یواريم چنين مجالس و محافلاميدخاتمه داده و ھر حال، صحبت را نسبت ضيقی وقت در ھمين جا ه ب

  .  ادامه يابدئیپيرامون کارنامه ھای فرھنگی خورشيد عطا

  والسالم

  ! شاد و خاطره اش گرامی بادئیروح خورشيد عطا

  

  ، کانادا، وتبی ٢٠١۵تمبرپ س١٩
 

 


