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  خاشعخان محمد داکتر 
  ٢٠١۵  اکتوبر٠١

  

   بانوئی بی ھمتا"خورشيد عطائی"يادی از 
 

    
  
   خاشعآقاداکتر خان                                                       خورشيد عطائی               

ی، سياسی و فرھنگی داشت"خورشيد عطائی"محترم  زرگ علم دگ  شخصيت ب دون ترس زن ردان و ب م و . ی می ک ظل

ود. ًخشونت را سرزنش می کرد خصوصا درمقابل خواھران ان ب يرين . مبارز قاطع و از جملۀ پيشتازان آن زم شاعر ش

ۀ شخصی به ع من گذشته ھای دور در .زبان بود رام الوۀ معاينه خان ستان پروگ و افغان ما"در رادي ما و صحت ش  را "ش

  . مورد احترام ھمۀ کارکنان و دوستان شان بودبه چه اندازه  "خورشيد"، از آنجا می دانم که پيش می بردم

  : مربوط به تمام اقوام افغانستان می دانست و می گفتخود را من به عقيدۀ "خورشيد عطائی"محترم 

دھم ری از يک ديگر شان ندارن رد. ۀ مردم برابر و برادر و ھيچ برت ج می ب ردم رن سوادی م ان و . از بي ارۀ غريب در ب

  .  آن کمک مادی و معنوی نمودفعال ساختن برای هًعمال دست به کار شده، در کابل يتيم خانه ساخت. يتيمان می انديشيد

ا مريضی  رد، ام وگر سفر ک ی و ل ه غزن ه، ب ا از ویبا من تيلفونی تماس گرفت د ت اختن  باعث ش ی س ه در غزن يم خان يت

  .با دکانداران سياسی و اشخاصی که دست شان به خون مردم رنگين بود، آشتی ناپذير بود. ايدصرف نظر نم

شده " انجوئيزم"ھای کمکی به تجارت کثيف يعنی زمانی که تا ھنگام ساختن يتيم خانه ھا و انجمن  سال پيش ١٩ دل ن مب

دتا از جيب خود خرج  ًبود و کسانی که می خواستند در آن شرايط دست مردم را در داخل کشور بگيرند، می بايست عم

ی  د، وقت امی کردن ا يک م تيم ت ه اولترانجمن  می خواس سازيم از ھم شورۀ ب يد"م ا " خورش را او ب ديم زي تار ش را خواس

اجران ه از شناختی ک ای مھ افعاليت انجمنھا و اتحاديه ھا در داخل وطن و کمپھ ا م ادی و داشت، می توانست ب  کمک م

ه "  مقيم امريکا من دوکتوران افغانجان" در آن وقت رئيس که " دستگير" و محترم داکتر صاحب نم. ايدمعنوی نم بود ب
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ائی  يد"کمک و رھنم اب"خورش واد ، کت ورد ضرورت دوا و ديگر م ه م ه داخل کمپ را ب اب يلۀ و داخل وطنھ ه وس   ، ب

  .داکتران رضا کار شروع کرديم

رد شير استشير ( .  از جملۀ آن خواھران قھرمان بود که نام بزرگش در تاريخ افغانستان تا ابد خواھد ماند"خورشيد"  م

  روح شان شاد) و زن ندارد

  با عرض حرمت

 )انادايس انجمن دوکتوران افغان در کداکتر خاشع رئ

 


