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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
ملکز هللا  و    / یولي  نخبگان  بخش:  افغانستان،  مختصات 

 مشاهیر

۰۹/۰۳/۲۰۲۱ 

د عبدهللا غمخور، د فکرونو او رنگونو شاعر پيژندنه د افغانستان په  

 ېقاموس ک یلو

 

خدمتگاران خپلو لوستونکو ته  ځینې   افغان جرمن انالین پورتال ژمنه کړې ده چې »د افغانستان لوی قاموس« له الرې د هېواد

   .وروپېژني

 لمن کې د گڼو علمي، هنري، ژبنیو )مجمع اللغات، تاریخ، جغرافیه، کرنه، اقتصاد او...( د افغانستان لوی قاموس« په خپله»

لیکوالو، پتیلې ده چې د »شاعرانو،  او خوندي کولو سربېره،  په    هنرمندانو، سیاستوالو، خدمتگارانو لغاتو د راټولولو  او...« 

او اثارو، مقالو شعرونو  په لنډ ډول معرفي او خپلو   کتگورۍ کې چې د  یا نورو برخو کې د السته راوړنو څښتـنان اوسي، 

   .ته یې په انالین بڼه وروپېژني لوستونکو

اغلې او ښاغلي    توپیر او شخصي ُحب او بُغض پرته په یاده برخه کې هغه افغان جرمن انالین پورتال خپله دنده گڼي چې له 

  افغان، افغانستان او افغان ټولنې ته یې خدمت کړی وي او یو څه ترې پاتی معرفي کړي چې

 .وی

 
دا شاعران هم د کمال خلک دي. ځينی د خد او خيال، سرو شونډو، 

اوږدو زلفو، دنګو چنارونو او رامبيل چمبيل ساندې غږوي. څوک 

سلګيو وير لمانځي او څه   د يتيمو اوښکو، څيري ګريوان او ناترسو

بيا داسی وي چې د خپل ولس د بيدارۍ او د غليم د رسوايۍ غمونه  

يې په سر انبار کړي وي. همدغه شاعران، ساده او کليوالې محاورې  

په داسی ښکلو جملو کې راونغاړي چې د هنرمندانو په زرينو حنجرو  

چې   کې سندري شي. د ادب په بنډارونو کې يې اثر دومره ژور وي

ساقي او ميکده يې پارسنګی هم نه وي. ځوانان مست کړي په اتڼ  

شي، پيغلې چمبې راواخلي په نڅا شي. د مينانو له سترګو اوښکې 

توپانونه  او  انځور  کې  حرفونو  په  فريادونه  مظلومانو  د  وبهوي، 

جوړ کړي او د تصوف او خانقاه ذاکرين ال زيات منزوي او د انقالب 

 يان کړي. بچي نور ډير انقالب

يو له هغو شاعرانو څخه چې شعر يې هم طرب دی، هم ساز او هم 

اواز. هم فکرونه دي او هم رنګونه، په کليواله ژبه د ولس درد انځوروي او غږ يې د خلکو غوږونو ته رسوي، عبد 
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 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه 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

 

هجري لمريز کال کې د کونړ د اسمار ولسوالۍ په بارګام کې د حاجي عبد الودود  ۱۳۰۰هللا غمخور دی. ارواښاد په  

ساالرزي په کور کې زيږيدلې دی. پالر او کاکا يې چې حاجې عبد الرحمن نوميده، د خپلواکۍ د جگړې په څلورمې 

ساالرزو جنکياليو، جبهې )د بريکوټ او چترال محاذ( کې ستره برخه اخيستې وه. همدارنګه دغو دواړو ورونو او د  

د پيرنګيانو خالف د باجوړ او مومندو په مختلفو غزا گانو کې هم گډون کړې وو. د شعر سره د غمخور مينه او د  

نظمونو د ليکلو ادبي تنده يې له زلميتوبه په ذهن او زړه کې تنستې غزولې وې او په شاعرۍ کې يې ولسي رنګ او 

 قومې جذبه پرته وه. 

ډيو د  يو کال وروسته د کابل رالمريز کال کې د کابل د پښتو ټولنې د ادبياتو د څانګې مدير او  ۱۳۳۳ه  عبدهللا غمخور پ

کال پورې يې دوام وکړ. همدغه کال يې د    ۱۳۴۸پښتو ادبياتو څانګې د خپرونې چارې ورته وسپارل شوې چې تر  

ظاهر شاه له خوا ورته تقدير نامه او انعام ورکړل شو. يو کال  وطن په نوم يوه ترانه وليکله چې د اعليحضرت محمد  

لمريز کال کې د اسمار   ۱۳۵۵وروسته د ننګرهار د ورځپاڼې مدير او بيا د ننګرهار د قبايلو لوی مدير وټاکل شو. په  

باندی لوڅ ولسوالۍ له خوا د لويی جرګې غړی وټاکل شو او رسمې دنده يې پريښوده. کله چې روسانو په افغانستان  

يرغل وکړ نو د خپلې کورنۍ سره يې پيښور ته هجرت وکړ او لږه موده وروسته د جهاد په نيت، بيرته کونړ ته الړ 

ځکه هغه د کمونيزم خالف جهاد او د وطن د خپلواکي په الره کې سرښندنه د خپل ايمان برخه بلله. ارواښاد غمخور د  

ر، د اجرائيه شوری د غړي او د ملي يوالي د تفاهم د رئيس په توګه  حضرت صبغت هللا مجددي په تنظيم کې د مشاو

 کار کړېدی. 

عبدهللا غمخور د افغاني کلتور، پښتو ژبې او د خپل ولس د سوکالۍ او خپلواکۍ په خاطر، تل له قلم څخه کار اخيستی  

د هغه ګڼ شمير نظمونه، ليکنې او  او هغه يې د ژوندانه د ازغنې الرې په کږليچونو کې د زړه تسل او تم ځايونه ګڼل. 

ډيو د پښتو خپرونو د څانګې له الرې خپرې شويدي. مقالې د هيواد په مختلفو ورځپاڼو او مجلو کې چاپ او د کابل را

مرحوم نه يواځی د کونړ په شاعرانو او اديبانو کې يو شمله ور او سترګه ور شاعر وو، بلکې نوم يې د لرو او برو  

جرو او ديرو کې وخت ناوخته د هنرمندانو په حنجرو کې اوس هم زمزمه کيږي. د هغه د زړه کړيکې او د  پښتنو په ح

قلم ليکې د خپل ولس د دردونو او غمونو څړيکې انځوروي او د ژوبل احساس فرياد يې د آزادۍ د پيغام، رسا غږ وو.  

تر ته الړ او له ډير انتظار وروسته بيا هم موفق غمخور يو ځل د شهيد صدراعظم، موسی شفيق د ليدلو لپاره د هغه دف 

 نه شو چې ور سره وګوري، نو يو شعر يې وليکه او د هغه سکرتر ته يې ورکړ چې يوه برخه يې په دی ډول دی: 

 

 ډير راباندې ګران يې، خو اوس ستا ليدل ګران شويدي 

 ياره مهربانه چې دا څه درباندې شويدي  

 ښکاره کيږې نهته د ژمي لمرشوې، په آسانه   

 سترګو ته نظر شوې خو په سترګو ليدل کيږې نه 

 ستړې شولې خولې، په تپوسونو پيدا کيږې نه 

 سحر که جادو دی، که ټوټکې درباندې شويدي  

 ته د ښاره ووتې، د نرخه چې ونه وځې 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه 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 د آسمان ستوری شوې، آسمان ته رسيدل ګران دي 

 ډير راباندې ګران يې، خو اوس ستا ليدل ګران شويدي 

 

کله چې صدراعظم، شهيد شفيق لږ وزګار شو نو سکرتر يې دغه شعر په ميز باندی ورته کيښود خو بيا ډير ناوخته  

وغواړي، دغه شعر په موسيقي کې کمپوز او وو. په چټکۍ سره يې د کابل راډيو رئيس ته امر وکړ چې قمرګله را  

بيګا له يې خپور کړي. که په درنو لوستونکو کې څوک د سندرو شوق لري، نو دغه سندره دی د حضرت ګوګل بابا  

په دربار کې دی ولټوي، فکر کوم چې په يوټيوب کې شته. لويه هنگامه، يادونه، زخمي زړه، د آزادۍ غوغا، د تُورې 

ښکې، د غمخور کليات او د ضمير آواز هغه ادبي شاهکارونه دي چې له مرګ وروسته يې د پښتو  په مخ، د کابل او

 ژبې او پښتنو نوي کول ته په ميراث پريښي دي. 

م کال کې غالبا د اپريل مياشت وه، زموږ دفتر )د سهار خبري آژانس او ورځپاڼې( ته راغی ۱۹۹۹ارواښاد غمخور په  

پوليسو تاڼۍ ته مخاخ په دريم منزل کې وو. له مختصرې پيژندګلوۍ وروسته، دغه    چې د قيصه خوانۍ بازار کې د

دروند مشر د خپل واسکټ څخه د اشعارو څو پاڼې را وويستلی او ما ته يې راکړې. دغه مهال زما محترم دوست، 

و ورسره مخه  محمد زبير شفيقي د سهار د ورځپاڼې او زه د خبري آژانس مسئول وم. له پيښورۍ قهوې وروسته م

 ښه وکړه او په وياړ سره مو د هغه اشعار په سبانې خپرونه کې نشر کړل.

لمريز کال مرغومي د مياشتې په څلور ويشتمه نيټه د پيښور    ۱۳۸۸د ملي فکر او ژور احساس دغه هڅاند انسان د  

ه وسپارله. د دغه ليکوال، شاعر د حيات آباد په رحمان روغتون کې د زړه د ناروغۍ له امله خپله ساه، د ارواو خالق ت

او سياستوال جنازه، د کونړ بارګام ته انتقال او په خپلې پلرنۍ هديرې کې خاورو ته وسپارل شوه. ارواه يې ښاده او 

 ياد يې تل تازه. 

 

 پایان
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