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 Social اجتماعی

  
  حبيب هللا رفيع

  ٢٠١۵ سپتمبر ٣٠
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم
ٍكل من عليھا فان َ َ ْ َ َ ْ َ ُّ  

  د خورشيد عطايي لنډ ژوند ليک
 لمريز کال زٻږٻدلې وه، د دې ١٣۴٧ اسحاقزي لور وه چې په محترمه مٻرمن خورشيد عطايي د ارواښاد احمدخان

  .پلرنی ټاټوبی د کابل واليتي کلی دی
خورشيد خپلې ديني، ادبي او اولسي زده کړې د خپل کاله له مشرانو څخه کړې وې، وروسته د استعداد او لياقت له 

ه ليسه کې خپل منځني تعليمات په مخې د بيني حصار په ښوونځي کې ښوونکې وټاکل شوه خو ورسره يې د شپې پ

پوره مينه او زيار سره پای ته ورسول او عالي تحصيالت يې د ماسټرۍ د ډيپلوم په اخيستلو سره له ھٻواده بھر په 

پخواني شوروي اتحاد کې سر ته ورسول، ھٻواد ته له بٻرته راستنٻدو سره د اطالعاتو او کلتور په وزارت کې د 

شوه، دې په شوروي اتحاد کې زده کړې کړې وې خو افغانه او مسلمانه بٻرته راستنه شوې تحقيق او څٻړنې مديره 

کال ١٩٨٠کال په ھٻواد کې کمونيستي کودتا وشوه، دې له دې رژيم سره د کرکې له امله په ١٣۵٧وه، نو کله چې په 

او په پای کې يې په کاناډا کې پناه کې له خپلو دوو لوڼو ثريا او ربيال سره پاکستان ته ھجرت وکړ، بيا ھند ته الړه 

  . واخيسته چې ډٻر وخت د مھاجرينو په خدمت کې په رسمي دنده بوخته وه

 انګليسي او روسي ژبو – دري –مٻرمن عطايي ليکواله، شاعره، تکړه نطاقه او متواضعه، درنه مٻرمن وه، په پښتو 

  .پوھٻده

ٻژندګلوي مو ھم د شعر په مھينه، رنګينه، وريښمينه او ګلورينه پٻژنم، پ" خورشيد"پوره نيمه پٻړۍ کٻږي چې زه خور 

  .الره شوې او دې سپٻڅلي واټ کې مو سره پٻژندلي دي

په راډيويي خپرونه کې به " د کليو غږ"په اخبار او " کلي"ھمغه پنځوس کاله وړاندې دواړو شاعري پيل کړې وه او د 

  .مو اولس ته رسوله

و طبيعي وه، په دواړو ھٻوادنيو ژبو پښتو او دري يې شاعري کوله او دا ادبي سفر د عطايي صاحب شاعري روانه ا

 .يې ھمداسې روان ؤ او تر ننه يې دا ادبي الره پالـله او شعري طبعه يې ھمداسې څپانده او ځالنده وه

ه لرله او د خپل ھٻواد له ښکالوو او رنګينيو سره يې مينه لرله او دا دې له ھٻواد سره مينه لرله، له ملت سره يې مين

  . ټول يې په خپل شعر کې ځايول او د خپل شعر په پسته او وريښمينه غٻږه کې يې رانغښتل
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کال په افغانستان کې د غوايي د خونړي غوبل له الرې سره ښکٻالک ځاله وکړه دې ھم له مجبوريته ١٣۵٧کله چې په 

اد او خپله ځاله پرٻښوده، د ملکونو سرګردانه شوه او دا د ھٻواد په ښکال مينه شاعره چې د ھٻواد ترانې به يې خپل ھٻو

  .ويلې د ھٻواد د بٻلتون په ساندو واوښته او شعرونو يې بل کيف او رنګ وموند

 پر وخت يې ادبي پنځونې په ھر حال خورشيد خور په خوښۍ او غم دواړو حالتونو کې خپله ادبي الره وپالـله او وخت

وکړې، پښتو او دري شعرونه يې وويل او د ملي نفرت او ملي وحشت په دې ناوړه مرحله کې يې د ملي وحدت خپل 

  .غږ لوړ او لوړ وساته او خپل ھٻوادوال يې يو والي او د ھٻواد د ودانۍ په لور راوبلل

  :اندې شوې دياولس ته تر اوسه د خورشيد عطايي دا الندې شعري مجموعې وړ

  .کال په کابل کې خپره شوې ده١٣۴٧دود دل په  .١

کال په پٻښور کې چاپ شوې او په پٻښور او کاناډا کې خلکو ته ١٣٧٨يو ځای په " دود دل او د نکريزو پاڼه"بيا  .٢

  .رسٻدلې ده

  .کال خپره شوه١٣٨١په نامه په " د خورشيد وړانګې"درٻمه مجموعه يې  .٣

  .موعه يې څو مياشتې وړاندې چاپ ته تياره کړهڅلورمه شعري مج .۴

خورشيد خور په خپل ژوند کې د خپل ھٻواد او ھٻوادوالو د خدمتونو ھڅې وکړې او د ګڼو اجتماعي، فرھنګي او ادبي 

لمريز کال د سرطان په شپږمه نيټه يې د سرطان د ١٣٩۴خدمتونو په پای کې ناروغه شوه، مرګ حق دی او د 

  !پله سا خپل خدای ته تسليم کړه او په خپلو خدمتونو يې خپل ژوند ابدي کړناروغۍ له امله خ

  اروا يې ښاده اوسه

 انا  و انا اليه راجعون

 

 


