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 !سوله غوښتونکو
 

 !مپرتاسې ویاړم خو پر خپله بې وسي ژاړ
 

ورځنګ نور د افغانستان د تاریخ زرینه او تردید وتلې خبره ده چې د هلمندي سوله غوښتونکو غ کدا نوره له ش
ډېرو زړه نه منله چې له اقتصادي پلوه بې وسه او ځینې معلول ځوانان دې  دبرخه ګرځېدلی، ښایي هغه وخت به 

چې د نړۍ زبرځواکونو سفیران او واکمن استازي دې له خپلو ماڼیو راووځي  يړک ړجو ځوږ یوخت دومره شور او
افغاني پرلت ووهي او غوښتنې دې یې نه یوازې واوري بلکې هغه دې پرحقه او مشروع سره دې  وسوله غوښتونک او

و چې سیاستونه به یې پرکوم لوري روان وي دا بېله خبره ده خو نفس د مسلې خورا مهم ځکه دی چې دا خ هم وګڼي
ېزاره ولس د زړه سرسپارلو ځوانانو غږ او غوښتنه نه بلکې له څلویښت کلنې جګړي ستړي او ب ویوازې ددغو څ

دوریت شویو   د جنګ جګړو په لمبو کې .دي يوش ېدڅرګناڅړیکي او دردونه دي چې ددغو ځوانانو په څېرو کې ر
زړونو ساندې د هلمندي ځوانانو له ستوني راووتې او د سولې ناوې ورکې هیلې په هیله یې د کابل پرلور مخه کړه، 

انسانانو هرکلی وکړ، ترهغو چې کابل ته راورسېدل. په کابل کې یې  د الرې په اوږدو کې یې زرګونه سولې ته تږو
بېالبېلې دروازې وټکولې او دادی اوس یې په یبله پښو د هېواد شمال ته مخه کړه. په دې سره اوړي او سوزنده ګرمۍ 

نو پرته ، د سکروټو په شان ډبرو او شګو یبله پښو مزل د سولې ورکې ناوې په لټون له میناککې پر پاخه سر
سختۍ او ښایي د ځینو بې احساسو تانې او پیغورونه هرڅوک نه شي ګاللی  ،ۍنورڅوک نه شي ګاللی. د سفر خوار

او نه یې شي رغملی. اه څومره ستره لویې او د مینې قرباني باعظمته سمول او بېلګه ده. دغه د سولې اتالن او 
غواړي له جګړې د  هي اخیستي بلکې دوی په دې توګه دنسرسپارلي سرتیري یوازې د ځان او خپلې کورنۍ غم 

ته  افغاني ټولنې ژوره کرکه او نفرت نندارې ته وړاندې کړي. زه دغه عظمت ، دغه غیرت، دې مېړانې او تورې
کې تویوم چې رنځور تن ښوم چې پر خپله بي وسي او کمزوري ځکه د ناهیلي اوپه داسې حال کې د درناوي سالم ک

ظمته کاروان سره مل شم. کاشکې خدای تر دغه وخته له روغتیا برخمن کړی عدی چې له دغه بامې ددې جوګه نه 
هغوی چې کولی شي او کوم شرعي عذر نه  ه دغه سپیڅلي او برمه ډک کاروان سره ملګری شوی وای.ل وای چې

وسي ژاړم چې له بده مرغه بیا هم پر خپله بې  لري باید ددغه کاروان ملتیا وکړي دا ځکه چې دا زموږ ټولو درد دی.
ددغو عظیو او سترو انسانانو لویې پرې انځورکړم نو  له ماسره هغه پوهه ن او هنر نه شته چې هغه ډول چې ښایي

پخوا ال اوږه  شاوخوا دوه نیمې پېړۍ ځکه خو خپل ځای حمید بابا ته پرېږدم چې دغه بې ساري مسوولیت ته یې
  زموږ د سوله غوښتونکو دغه کاروان انځور کړی: کې ه اصلپ اباورکړې. که په ځیر سره وګوره حمید ب

 

  دسفر: عبدالحميد مومن
 

  يو نپه کوم دکاټ ر به په کوم هګجلوه                    ينن به شپه زما د یار په کوم مکان و
   يو نکوم دکان به یې د خولې د درو کا                     يشرمولي به یې حسن کوم ترکان و

  يهمخوابه به یې پاکان که ناپاکان و                   يان وګوک پتنڅیوه به یې د مخ ډپه 
  هچې دې واورېده دیار د تلو بدل                          هولې نه چوې له دې غمه زما دل

  کوڅنچې یې واخلي خسمانه د اب ونا                     کوڅ نه به وي ورسره هسې مسلمان
  کوڅ ار او په قربانځچې یې وبولي په                    څوک نه به وي ورباندې هسې مهربان

 کوڅ یا یې وکا دبل کار سر و سامان             څوک نیا یې سيوری که په سر الس د احسا
  متو زما په محبت شه بې وفا ی                     مژوندی پای، چې له هسې غمه نه مرم

  نخسته دل په خسمانه د آب و نا                   نی ستوماړستړ خود په خود به وي وال
  ناګقيمتي یاقوت به پلوري رای                     نراګارزان وست به له ناکامه پيري 

  نله دې غمه آه افسوس ارمان ارما                               ند بې قدره جوهریانو په دکا
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  تچې حاضر شوای د بېکسو په خدم                      تپر د همۍړګ ی خدای په دا ړراک
  ېکه به پروت وي لکه لعل په ایرو ک                  ېينو خروکځوره ناست به وي خپه په ګ

  ېي په پېرو کړي مهر به غواړد س                   ېه سره په وروکړکوم سرود به کا له ز
  ېوب په خطرو کډن لره وي اځ که به                       ېنه به مومي دغه نور په دا بشرو ک

  ېچې غمخور نه شوم د یار په دا غربتک                    ېپه محبت کګ کوم نن، دا کوم شرم دی
  ۍمانګنوي به یې د ملو بدږبو                       ۍېرې ستومانډي له ځخوب به نه ور

  ۍېمانښنه به بېرته شي راتالی له پ                      ۍي په زور په شادمانځاندې ړنه به و
  ۍپه مهمانړۍ وسي کا دنمړچپ                                ۍد هر سپي به په اميد د امان

  هې بې شرمځرګته په کومه حيا روغ                      هرمګي دا هسې نرمه څې دې یار پيچ
  يه غم یې غولېدلی وي که نه وړد ز                          يپه قهقهه به خندېدلی وي که نه و
  يه نه وتېدلی وي کښچا به حال ترې پو                         يفراغت به یې پسندلی وي که نه و

  يغونچه وار به موسېدلی وي که نه و                     يپوزی به یې موندلی وي که نه وټ ک
  ېکۍچې همدم نه شوم د یار په دا خوار                  ېکۍ وک په یارڅنشته ما غوندې بې پت 

    ټهوه غړنه شي د زپرانتی به چا ته                           ګوټه د غم لهړ دم وخود به وي وال
    ټهوي به له غمه لکه لږاوبه کې                        ټهوپرې به وي هره متاع د هوس تر

   ټهوآه افسوس به وي ورپاتې له دې ل                          ټهود اخالص مزه به نه مومي له پ
  هوزډډسر تر پایه شنه لمبه شه شنه                       هتيا له دې رموزښکه دې مينه وي ری

  يشښ مېښه په خوب پسې مېړیې ز وڅرکه ه                     يشښ ال به نه وي ویده شوی بيا به وی
  يشښ العالج به د ناکام په الس راکې                  يش ښبه نه مومي کابو کاروان به لېڅ هي

  يشښ زبې ګني دم قدم به لکه بند د              ګیښ شي  ښاګو ه د حسن پهړکه یې سل خوا
  هه بې غم نمک حرامګته په دا رن                          هه بې خوبه بې آرامګیار په دا رن

  يم چې به ساد وي که به غلهوړنه پوهې                    يوک مله وڅوره ګپه مزله به یې سبا 
  ينغمه په خولهو، هړله تغمې به یې د ز                    يه وړه شان به شکسته زهير په زڅپه 

  يې به یې چا خاورې د پله وړرانجه ک                         يدم قدم به یې خولې د مخ په وله و
  مزه په کور ی، چې مې یار په سفر تللی                          مد هر پېغور ی، سزاوار د هر ستم

  ېردونو الوده سپينې رخسارګپه                      ېمي په الره شان به شکسته دروڅپه 
  ېابلې به یې وهي د وینو دار                       ېپارې پار ېسۍ یکه په خار د بېړز

  ېچې یې وکا دالسا د یوې چار                         ېنه به وي هسې هندو مسلمان بار
  ېنه شوم په رکابکړ چې له یار سره ال                     ېنه مې شرم شته نه درم په حساب ک

  ید اشنا مل وا څکېدی په سينه پسې                یو شلواښند په پړیو غړو په غڅکه هر 
  ید هر چا په دا پېغور مالمت غل وا           یل واوڅلوڅ و خار سرهډ درست د غم په خن

  یی دا مزل واړخو له یار سره مې ک                    یشوی هر نقصان و هر ذلل واښ راپې
  مصادق نه ی، سر تر پایه دروغجن یم                   متينی عاشق نهیښچې ترې پاتې شوم ری

  یولی پرې وزر واړی مې غواځ په هر                            ییا له یاره سره تللی په سفر وا
  یوند په نظرواړپ ټو ګو سترړیا په دوا                          ید بېلتانه له غمه زر واړ یا یې م

  یان وهلی په خنجرواځخود په خود مې                         یزه معتذر واګکه دا نه کېدای هر
  یروګ د عاشقانو کې کوز ګهرپه ج                     یهسې پاتې شوم په یار پسې مخ تور

  هصادقي د هڅ ،مروت څه ،پت هڅ دا                          هعاشقي د هڅ ،محبت، مينه څه دا
  هپه مذهب دعاشقانو فاسقي د                                همنافقي د، دم قدم دغه بازي

  هناه باقي دګسار ګپه ذمه مې د سن                                  هناالیقي د، سراسر ناقابلي
  متور او په خره سور یۍ یا مخ په تبوګ                    مچې مې یار په سفر تللی زه په کور ی
  منه کر او کور یړ نه له غمه پسې م             مکور ی لچې مې یار په هند بارات زه په خپ

  مدا خوریپه خن، مڅښاوبه ، ه خورمهړخوا               منه سرتور ی، ې یبلېښنه پ، هښنه بې هو
  مور یځلکه ومه هغه شان په خپل ان                مد ورونو ورور ی، د خپلو خپل، د یار یار

 يګعزرایيل ته بنده ، کاړ که یې م                      هي دګي شرمنده ګد حميد دا زنده 
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