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د مړینې د یولسمې کليليل      عبداهلل غمخور  ارواښاد ليکوال،  شاعر او ادیب    نامتود د پښتو ژبی   مه نيټه۴۱دجنوري دمياشتې  

د هلهله     .     ئي للري غمخور صاحب داشعارو، ليکنو او افکارو سره آشناخداې بخښلي  زمونږ ګڼ شمير هيوادوال دسره مصادفه ده.  

او    ویجاړ افهانستان دکړیدلو خيکوریښتينې  غمخور او دپښتو ژبې ههه غښتيې ميي شلاعلر و،  لې پلاس احسلاسلا                  -وران  

دي .   ههه لکه څنگه  ې دخپل طبيلعلي او للوللنليل             ي روښانه ضمير یې د روانو  او ميي اشعارو په ائينه کې په ښه توگه څرگندشو

 اپيریال محصول و، نو اشعار یې هم دیوه حساسه انسان په توگه  دخپل همدغه  اپيریال دروانو پيښو او حاالتو څلخله ملتلا لره          

وو.  غمخور صاحب دحماسو او رزمونو شاعر و . د ههه د خوږمن او دردیدلي زړه کړیکې، او دقيم ليکې،  دخپل کړیدللي وللد د         

 دردونو او غمونو  څړیکې منعکد کولې .

 دتلللاریخ دعظمتونللللللو پللللله غلللوغا یم دوطللللن له درد او غمه په ژړا یم

 څه  ې وینم، څه  ې گورم ههه به وایم سترگې نشم پټوال  په جرمونو

لکه څنگه  ې یې ویل دخپل خوږمن زړه نه مجبور و، څه  ې به یې زړه غوښتل، ههه به یې ویل، او په څه  ارواښاد عبداهلل غمخور

 ې یې زړه دردیده، نو په ههه به ژړیده .  دههه دزخمي زړه څړیکي، دژوبل احساس فریاد، دنياز لمن، او  دآزادۍ پيهام دوخت 

لویه هنگامه، یادونه، دآزادۍ غوغا، دتُور  په مخ، دکابل اوښکې، دغمخور دآواز په توگه مونږ ته  په  اپ شوي بڼه په 

 کييا ، دضمير آواز، او تا را  کې راپاتې دي .

 کور مې خراب شو په مرگونو په هی ها واوښتم  عمر مې تير شو په جنگونو په غوغا واوښتم

 له یو  بللال نه  نه یم خالص  په بيې بلللال واوښتم  کلللم نصيبي کلله کم بختي ده نه پوهيږمه پر 

ډول تا راتو مصوري ده،   ې بييگې یې هر وخت خيکو ته   -خپل وخت د ډول  -ههه به ویل  ې  زما ليکنې او شعرونه دخپل  

 وړاند  شویدي .  پرون یې زمونږ حال داسې بيانوه  ې :
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 له کوتکونو ویریدمه دار  الند  شللوم زه دبارانه تښتيدمه دناو  الند  شوم

  ې ناگهانه د ليوانو د حميې الند  شوم ما دسلللللللردار دبللللللللرو ب ن نه گييه کوله

 بيا دخپل وطن پریښودو  او هجر  ته مجبوره شو:

 کلللور په کلللللور بملللللللونه له اسمانه وریدلي دي سره ورځ ده راغيې سره اورونه لگيدلي دي

 څوس په زړه داغيي څوس په وینو لمبيدلي دي   کيي تلللللللللاال شویدي کورونه سوزیدلي دي

 ځم له د  وطنه  رنگ دبيبالنو په سلللللللللللللللللللللرو وینو دا  من شو

 ځم له د  وطنه  سر  لمبې تر  خيژي اور مې گډ په باغ و بڼ شو

 په هجر  کې یې په تپل شوي زعامت نيوکې کولې  ې :

 جهاد د  زنده باد وي لکونه پکې ورس شو خو څلللللللو تنه شو آباد

 جهاد د  زنده باد وي رهبر د  وي خوشاله نور عالم که وي ناښاد

 یا دا  ې :

 څوس دغازیانو غوښې، څوس یې هډونه خوري څوس منصبونه خوري څوس ماجبونه خوري

 څوس په غمونو کې ډوب  دقللللللام غمونه خوري څوس دقدر  په هلللللللڅه دپا اهۍ خوبونه

 بيا یې په پيښور کې دترور شوو افهاني شهيدانو په وینو سر  الر  کوڅې یادولې  ې :

 پلللللللله اور دظيم  ې وریتيږي دا د لللا بچي دي  پللللللللله رڼا ورځ  لللللې قتللييږي دا د لللا بچي دي

  لللللللې بې قصللللللوره حللللالليږي دا د ا بچي دي  نه یې گنلللللللللاه نه یې خطا او نه یې جلللللللرم معيوم

  ې سللللللللر او مال یې تاال کيږي داد ا بچي دي   ې گور او کور او پيښور ورته یو شوي دي نن

 په بل پړاو کې یې ویل  ې :

 که تلللللللللور سپينو  نو مللللللللللللللللللللالیانو له ځه  کللله دسر املللللن غواړ  نلللللللللو طالبانو له ځه

 کللللللله دقلللللللللدر  وږى یې نو رهبرانلللللللو له ځه  کلللله د  جگړو ته وي نيت قومندانانو له ځه
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 ههه داوسني پړاو په هکيه ویل  ې :

 دافهللللللللللللللللللانانو بچي په واویال وژني  پرون و روس وژلي نن یې امریکا وژني

 دخپل مقصد دپاره د بنسټگلللرو په نوم  دخپل غللللرض لپاره ددهشتگرو په نوم

 دافهانانو بچللللللي په واویلللللللللللللال وژني په د  پيمه او نللللامه وژلي بيللللللللا وژني

غمخور صاحب  که څه هم دژوند په وروستيو شپو ورځو کې دزړه په رنځ اخته و، خو نه یې قيم کيښود او نه یې دوطن دردو غم 

 پریښود:

 له ژونللللللللللللدونه الس ختيې الوداع کلللوم روان یم  زه دزړه په رنځ اخته یلللللم زه دڅو ورځو مهمان یم

 کاڼي بللللللللللولي ښکيومه په غوغلللا او په فهان یم  غلللللاړه وځمه هر اته ددیدن وروستۍ شيبې دي

 زه دسرو سترگو ژړا یم زه دسرو اوښکو باران یم  دوطللللللللن ددردو غمه حال مې څه پوښتې همدمه

 غمخور صاحب ددردیدلي ميت او تاال شوي وطن د آیند  په هکيه مایوسه نه و:

 دهر ا زړگی به ښاد کړي مونږ به نه یو  داوطن به خداى اباد کړي مونږ به نه یو

 دابه هم په خپل مراد کړي مونږ به نه یو  دا للې نن خللللانه بدوش دي در پللله دره

د ارواښاد غمخور صاحب  روح ته ددعا په کولو سره دپاس خداى دربار ته السونه لپه کوو  ې دههه دغه وروستۍ تمنا پوره کړي 

  ې ویل یي : 

 له ظالمانو خونلللللخوارانو دهشتگرو نه کړ   یلرغمل شو  ميت خالص له یرغيگرو نه کړ 

 دافهانانو گریوان خالص له ستمگرونه کړ   دخودغلللرضو دغلللرض السونه پریکللللللړ  ربه
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