
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۳۱/۱۰/۲۰۲۲                   ي عبدالعزیز نایب

 
 

 !زاړه اشنا ته
 

 
 

و، خو په نو د هغه پخوانی اشنا عبدهللا غمخور مبارکۍ ته ورغلی    ،روایت دی چې کله موسی شفیق صدراعظم شو
و. عبدهللا غمخور خپلې شعري ټولګې »هنګامه« شعر کی لیکلی    یواو بیا یې خپل تاثر په    و بریالی شویلیدلو یې نه  

ړی، دا مهال ارواښاد موسی شفیق په قاهره کې د افغانستان سفیر لمریز کال ثبت ک  ۱۳۴۷کې د دې شعر د لیکلو نیټه  
و. پدې ترتیب پورتنی روایت نفی کیږي. انګیرنه داسې لمریز کال کې د صدارت مقام ته رسیدلی  ۱۳۵۱و، هغه په 

ډیره    ده چې عبدهللا غمخور به خپل ادیب ملګري موسی شفیق ته چې هغه مهال له هیواده بهر قاهره کې اوسیده او
 : موده یې له نیږدې نه وو لیدلی، دا شعر لیکلی وي

 

 ډیر راباندې ګران یې خو اوس ستا لیدل ګران شویدي 
 یاره مهربانه چه دا څه درباندې شوي دي 

 

*** 
 ته د ژمي لمر شوې په اسانه ښکاره کیږې نه 

 سترګو ته نظر شوې خو په سترګو لیدل کیږې نه 
 ږې نه ستړې شولې خولې په تپوسونو پېدا کی

 سحر دی جادو دی که ټوټکې درباندې شوي دي

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Nayabi_a_z_ashna_ta.pdf
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 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

*** 
 ته له ښاره ووتې له نرخه چه ونه وځې 

 دا ګوره سراب دی فکر وکړه چه تیر نه وځې 
 شپه ده تروږمۍ ده تیندکونه دي پرې نه وځې 
 زلفې د خوبانو دې د غاړې کمند شوي دي 

 

*** 
 ته د آسمان ستوری شوې آسمان ته رسیده ګران دي 

 سوری شوې ستا الندې ودریده ګران دي ته د هما 
 ته یو داسې خوب شوې چه تعبیر یې اوس کیده ګران دي

 ځکه مې دوه سترګې د کتو نه څلور شوي دي 
 

*** 
 ته د حاسدانو له حسده پروا مه کوه 

 سترګه د سبا شه نوره ترهه له چا مه کوه 
 هم د نظربازو له نظره سودا مه کوه 

 شوي دي  تاته سپیلني په خروارونو لوګی
 

*** 
 زه د زړو سترګو خوږې مینې پوروړی یم 
 ستا د محبت د لوی دریاب یو نیزوړی یم 

 ډوب په تصور کښې دې خبرې ته سوچ وړی یم 
 ما خو لږ خبر کړه چه دا څه راز کانې شویدي 

 

*** 
 ډیر راباندې ګران یې خو اوس ستا لیدل ګران شویدي 

 یاره مهربانه چه دا څه درباندې شوي دي 
 

 ( لمریز کال، کابل ۱۳۴۷)
 

و. هغه پښتو ټولنه، راډیو افغانستان، ننګرهار ورځپاڼه او د قبایلو ریاست کې عبدهللا غمخور د پښتو ژبې تکړه شاعر  
 لګې »هنګامه« کې ځان لوستونکو ته داسې ورپیژندلی: دندې ترسره کړي دي. نوموړي خپلې شعري ټو

 

»زه په خټه پښتون یم او د افغانستان د کنړ د والیت د اسمار د ولسوالۍ د بارګام د کلي د یوې عالمې روحاني کورنۍ 
غړی یم. د پالر نوم مې حاجي عبدالودود دی او د کاکا نوم مې حاجي عبدالرحمن دی چه پیر طریقت هم و. دغو  

ړو وروڼو د بریکوټ په محاذ د افغانستان د استقالل په جنګ کې لویه برخه اخیستی ده او هم ېي د باجوړ او  دوا
مومندو په مختلفو ځایونو او مختلفو وختونو کې د جهاد مشري کړېده. زه د همدغه تاریخي رسالت په اساس د جهاد  

یانو د مالتړ د پوره کولو په خاطر په ژوندو زیارتونو پاره د خلکو سره په تماس کې یم او د غاز  د تبلیغ او تنظیم د
 « ...ګرځم

 

یات آباد کې وفات او جنازه یې کنړ کې خاورو ته  نیټه د پېښور په ح  ۱۵کال د جنوري په    ۲۰۱۰عبدهللا غمخور د  
 .سپارل شوېده
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