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  ٢٠١۵ نومبر ٠۵
  

 خورشــــــيد عــطايی د مـينی شــاعره
  د رڼــا مـلــغــلـره

   

  

 کی خوشيد عطايی شاعری وکړه او د وطن په دواړو ژبو پښــتو او دري باندی يی د څلويښتو کلونو نه په زياته موده

شعرونه و ليکل، مقالی او کيسي يی وليکلی، او ھغه پور يی يه ښه توګه آدا کړ چی وطن او وطنوالو ور په غاړه 

  .مړی ؤ

افغان ولس لويه اړتيا وه ، بلکی د خورشيد شعرونه د ھغی د ژوندانه په اوږدو کی، د ھغی ستره شتمنی او نه يواځی د 

د انسانی نړۍ او بشری ټولنی د تکميل په الره کی ھغه سترګام دی چی د دی ټولنی د نيم نه د زيات وجود حالت او 

خورشيد د ھمدی شعری شتمنۍ په مټ خپل ټول ګټور ژوند په استغنا او چاته د تمی . احساسات پکی څرګند شويدی

  . ھسکه غاړه تير کړدالس غزولو نه پرته او په

ھغه د . خورشيد د خپلو ګالليواوالدونو د پاره ھم موروه ، ھم پالرؤ ، ھم ښونکی وه او ھم روزونکی او پالوکی وه

ھغی د . خپلی ذاتی طبعی له مخی يوه بی کبره ، مھربانه ، مينه ناکه زړه سواندي ،آرامه او د پاک زړه خاونده وه 

 ھفی د ھر ډول تعصب او تنک نظرۍ نه نفرت کاوه ، ھغی د ھرجا سره داسی نفرت او کرکی نه کرکه لروده ،

سلوک کاوه ، چی ھر چا ھغه خپله او د ځان  ګڼله ، د ھغی د زړه او خولی خبره يوه وه ، لنډه داچی ھغه ټوله مينه وه 
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و تودوښه يی ټولو ته يوشان ، ښکال وه ، رڼا او په رښتيا چی د لمر سترګه وه او ھسی يوه ځالنده وړانګه وه چی رڼا ا

  .رسيدله 

د ھغی ھر شعر د وخت د عينی حاالتو د لمنی او سينی نه را . خورشــيد شاعره وه ، د ميني شاعره او د ژوند شاعره 

نو له ھمدی کبله د ھغی د ګټور او برکتی ژوند او د ھغی د پرجوشه شاعرۍ د . وتلی او د ھنر په ګاڼه ښکلی شويدی 

زه به زيار وباسم چی په لنډه . څيړل او په يو مقاله کی را ټولول نه يواځی ګران بلکی ناشوني کار دی ټولو اړحونو 

  . تو ګه ځينو غټو ټکو ته په پام اړونی سره خپلی خبری د تاسو سره شريکی کړم 

  

  :د خـورشــد په شـعر کی ټولنيز رسالت 

ه ، د ټولنی ټوله شتمني او د ھر څه په ھکله د تصميم که څه ھم زمونږ په کلچری جوړښت کی د ټلنی ټول وياړون

نيولو واک او اختيار د نلرينه سره دی او داسی رواج شويدی چی د ښځی ته د د مال متاع په سترګه و کتل شی او 

  نارينه يی واکداری وکړی ، د خور برخليک 

.  لرونکی د ھغی خاوند يا ميړه دی ورور ټاکی ، د لور سرنويشت د پالر په الس کی دی او د ښځی مطلق اختيار

ځکه چی دا دنارينه وو ټولنه ده ، د دی ټولنی ټول اساسی ارزښتونه د نارينه وو په قبضه کی دی ، سره له دی چی دا 

ټولنه يو مسلمانه ټولنه ده ، خو د اسالم نه ھم ھماغه څه را اخلی چی د دوی دودونو او کودونو سره اړخ لګوی ، لنډه 

 ھر څه د نارينه د پاره جوړشويدی ، نو که په داسی يوه ټولنه کی د خورشيد عطايی په څير ، د ډاکټر کبرا داچی دلته

مظھری په څير ، د ډاکټر شـريفه شريف په څير ، د ډاکټر ثريا خادم په څير ، د پروين پژواک ، مريم محبوب ، حنيفه 

ۍ ميوندی، مينا کرباسی ، زھره يوسف ، سھيال اصغری پريور ، نبيال فتاح يعقوب، فاطمه اختر زيبا خادم،سپوږم

شکريه بارکزۍ ، فوزيه کوفی ، سجيه او په سلګونی نوری زوړوری شاعرانی ، ليکواالنی ، ھنرمندانی او په سياسی 

 ، اقتصادی او حقوقی مسايلو باخبری ميرمنی را پيدا شی او د ټولنی واکدار نارينه ته ور په ياد کړی چی يواځی ته د

دی ټولنی جوړونکی نه يی ، بايد په خپل حد و اوسی ، نو ورسره سم د راز راز واکدارانو د قھر او غضب د ګذارونو 

سره مخامخ کيږی او د ژوندانه ھره برخه ور ته دوزخ جوړوی ، چی ښه نمونه يی ھمدا څو موده پخوا د شھيدی 

ړاندی د ځوانمرګی ناھيد د غم نه ډکی پيښی دی چی د جادوګرانو او متجاوزينو ، دکوډو او فرخندی او څوکاله و

اوس نو . وحشتناکو کړو وړو سره د مخالفت له کبله را منځ ته شوی او تر څو چی دنيا آباده وی ھيری به نه شی

له السونه ورکړی او دا خورشيد او د ھغی نوری بيداری ، ھوښياری او زړوری خويندی مجبوری دی چی يو تر ب

دنارينه په الس جوړشوی دوزخونه دړی وړی کړی، خپل تقدير پخپله جوړ کړی او ځانته په خپل ژوند کی خپل جنت 

  . آباد کاندی 

  :خوشـيد عطايی دا د ھيلو دنيا داسی جوړوی

  ډير پيچومي وو په الر کی

  ډير درانده پيټي پراته وو

  دغو ټولو کړاوو ته

   ورکړهما ځانګړی اوږه

  .دنياګۍ می کړله جوړه / او د ھيلو يوه بله 

د ھغی . د خورشـيد شاعری د مينی او اميد شاعری ده ، ځورشيد شعر د نازک خيال او سپيڅلی احساس زيږنده بولی

ھغه بی له ويری وايی چی . روښانه ذھن او معصوم فطرت ھره شيبه د ھمرازی او سپيڅلتيا په تکل کی سرګرم دی 
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 يم ، د حوادثو ھر تصوير ته د مينی رنګ ورکوم ، له ھغی نه سرود جوړوم او په دی توګه د مينی د اور د زه شاعره

  :ھغه وايی . لمبو رڼا ھری تياری ته رسوم 

  تصوير د حوادثو چی می سترګو ته دريږی

  د مينی زمزمو کی سرودونه جوړوم

  په توره تاريکی کی د مشعل غوندی بليږم

  ه څراغونه جوړومد مينی د بريښنا ن

  شـيد يمه سينه کی می د مينی اور بليږیرخو

  د مينی د سکر وټو نه لعلونه جوړوم

  

  :د خورشـيد شاعری د نفاق او ناپوھی سره ډغری دی

خوشـد په دی پوھيدلی ده چی د شيطان په الر روان کسان د ناپوھه ولس د عقيدو سره لوبی کوی او خپلو ناروا 

نو په داسی حالت کی . اره د جھالت تياری خوروی او عام وګړی د تباھی کندو ته ورغورځویھدفونو ته د رسيدو د پ

  :د مظلومانو د نجات د پاره د خپل پروردګارنه د ھغوی مرسته غواړی او داسی وايی 

  لويه خدايه ، لويه خدايه داحال شو ـــــ د افغان وطن خراب او تراب راغی

  ــــــه ـــــ ديـو د جـھـلپه غضب او شتاب راغید افغان د تباھی د پاره ربـــــ

  وطن وران افغان تباه شو ته يی وينی ـــ په شدت سره نفاق او عـذاب راغی

  لويه خدايه ته نيکمرغه افغانان کړی ـــ د افغان په غم می زړه کی خوناب راغی

  .اغید خـورشـيد ھيلی به ھله شی تر سره ـــ که دا سوال يی ستا په در مستجاب ر

زه نه غواړم چی حبری اوږد ی کړم خو دومره ضرور وايم چی خورشـيد عطايی د يوه حساس زړه خاونده وه ، لکه 

له خپل ښکلی مخ نه يی چی نقاب لری کړی و او نورانی وړانګی يی ھر چا ته يوشان رسيدلی ، په ھمدی توګه يی د 

  .لی څيره يی له ھری لوری نه په پرانستو سترګو ليدلی وهژوند له مخ نه ھم د رنګونو نقاب لری کړی و او د ھغه اص

 ھغه يو ه سوچه انسانه ، يوه سوچه افغانه او يوه سوچه مسلمانه وه ، د ھغی مصوم توب او ساده ګی او ورسره د 

ژور عقل او لوړ فکر د دی نه يو داسی شخصيت جوړ کړيدی چی که سل کرته ھم مړه شی او په ظاھره کی به خپلو 

دا ځکه چی د ھغی خيالونه د يارانو په . انو نه بيله شی بياھم نه مری او د يارانو د زړونو نه نشی لری کيدای يار

  . زړونو کی پراته دی ، او د چا چی خياالت ژوندی وی ، د جسم مړينی ته مړينه نه بلکی جدايی وای 

  :زه له مونږ څخه دی جدا شوی خور ته وايم چی 

جدا ميګردد ، وباز با ما وصلت ميکند ، تو که خورشيد ما ھستی چګونه ميتوانی که از ما جدا خورشيد ھر روز ازما 

  :نو ځکه وايم چی . شوی؟ مطمين باش که تو ھم با ما و ھم آيندګان خواھی بود و تا روز قيامت خواھی بود

  دلته رنځوره وه ، جنت ته الړه       د جنت حوره وه ، جنت ته الړه

  جوړه له نوره وه ، جنت له الړه   وه ، د تيارو دښمنه خورشـيد رڼا 

  پټه مغروره وه ، جنت ته الړه          د انسانيت او محبت لباس کی 

  نوره مجبوره وه ، جنت ته الړه       د جھالت سره جګړو کی ستړي

  .پردۍ مزدوره ، جنت ته الړه         د کـلـيوال په څير په دی دنيا کی

 


