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 خور نوې ترانې شیدد خور

پوره نیمه پیړۍ کیږي چې زه خور خورشید پیژنم، پیژندګلوي مو هم د شعر په مهینه، رنګینه، 

 .ژندلي ديیوریښمینه او ګلورینه الره شوې او په دې سپیڅلي واټ کې مو سره پ

په  " ږکلیو غ"په اخبار او د " يکل"همهغه پنځوس کاله وړاندې دواړو شاعري پیل کړې وه او د 

 .راډیویي خپرونه کې به خپل اولس ته رسول

ادنیو ژبو پښتو او دري یې شاعري هیود عطایي صاحب شاعري روانه او طبیعي وه، په دواړو 

ادبي الره پالي او شعري طبعه یې  کوله او دا ادبي سفر یې همداسې روان دی او تر ننه دا

 .همداسې څپانده او ځالنده ده

واد له ښکالوو او رنګینیو سره یله ملت سره مینه لري او خپل د ه اد سره مینه لري،هیودا له 

ه کې یې غمینه لري او دا ټول په خپل شعر کې ځایوي او د خپل شعر په پسته او وریښمینه 

 .رانغاړي

 الک ځالهیایي د خونړي غوبل له الرې سره ښکپه افغانستان کې د غو کال 1۵2۱کله چې په 

اد او خپله ځاله پرېښودل او د ملکونو سرګردانه شوه، یوهوکړه، دې هم له مجبوریته خپل 

پاکستان او هندوستان ته مهاجره شوه او د دې سرګردانیو په لړ کې د دنیا هغه بل مخ کاناډا ته 

لتون په یاد د بیواد ترانې به یې ویلې، د ههیوکال مینه شاعره چې د واد په ښیده او دا د هسیور

 .ساندو واوښته او شعرونو یې بل کیفیت او رنګ وموند

په هر حال خورشید خور په خوښۍ او غم دواړو حالتونو کې خپله ادبي الره وپالـله او وخت پر 

لي نفرت او ملي وحشت په وخت یې ادبي پنځونې وکړې، پښتو او دري شعرونه یې وویل او د م
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وادوال یې یووالي او یدې ناوړه مرحله کې یې خپل د ملي وحدت غږ لوړ او لوړ وساته او خپل ه

 .اد د ودانۍ په لور راوبللیود ه

د خورشید عطایي د شعرونو دا نوې مجموعه هم د دې د فکري ټاکلې الرې په رڼا کې پښتو او 

 .ر وختونه یې پکې انځور کړي ديید خپل ژوند تواد یادونه او یدري ترانې لري او د ه

واده لیرې ده خو په خپلو افکارو او خیاالتو کې دومره یددې شعرونه ښیي چې که هرڅو له ه

ورنیژدې ده چې دا د زرهاوو میلو واټنو نه یې مخه نشي نیوالی او په خوب او خیال کې له خپل 

واد دې غمونو او دردونو د یدې حده ده چې د ه واد سره مشغوله ده او دا مشغولتیا او مینه تریه

 .ناروغۍ بستر ته رسولې او دا دردونه زغمي

د لوی خدای لوړ حضور ته السونه پورته کوو چې بشپړه روغتیا یې دې په نصیب شي او د ملي 

 .ادب د بڼ دا بلبله دې نورې هم ترانې ووایي

 

 په همدې هیله

 بیب هللا رفیعحړندوی یڅ
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