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  4تر 1  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

        2017/ 7/ 29                        عبدا@حد سرتيپ                                                                  

  تاريخی پټ پټانی
  )مه برخهشپږ(

  )نا ليکل سوی تاريخی کيسید کندھار(
  

د غازي امان ( د قاضي عبدالس#م بابا د سوسن چمن په شعري ټولګه کې تر درې سوه ځله زيات 

خان يادونه په ډٻراحترام اوعاشقانه انداز کې ترسره سوٻده په شپږمه برخه کې غواړم د اشعارو څخه 

يوازي ھغه بيتونه را وباسم چې د ھغه په ھر شعر کې يو يا دوه پ# د غازي امان ( خان يادونه 

ايد وليکل سي خو ھغه ډٻر ګران کړيده ، که ټول اشعار وليکم نو بيا خو د سوسن چمن ټول کتاب ب

کار دی ، د غازی امان ( خان په ھکله د ھغه شعرونه څو برخي لري ، لومړی د ھغه د ميړاني او 

ھمت په ھکله  چې ھغه يې د ھيواد د آزادۍ ګټونکی او  د افغان ولس او د اس#م د دين ژغورونکی 

د ھغه سره د د شوي جفا په ھکله ، دريم د سلطان بللی دی او د سترو ميړونو سره تللی دی ، دوھم 

  .غازي امان ( خان سره د جدايي او فراق په ھکله ويل سويدي 

  د لومړي شعر لومړی بيت : لومړی برخه د ميړنتوب په ھکله 

  ربه Fس ناولی غلی يم در شــــا           خدايه سم کې د سياFنو سره ما

  امان ( خان داسي مخاطب کوي  د دې شعر په اوه ويشتم بيت کې غازي 

  که تا وبالي کښٻنې د درانه خوبه          د غازی امان ( خان طالع به بيا

  :د دوھم شعر په لومړی بيت يی دادۍ 

  کاني څوري نه درلود آخرت ما             لږدانی وکړی ننی دنصحت ما

  :  د دې شعر په اولسم بيت کې وايي 

  ومنانو           داميرامان ( په شان خدمت مابی عوضه می راويوست م

  : ددريم شعرچی لومړی بيت يی دادۍ 

  خدايه نه لرم پرڅنګ ناصربی تا            په ما يو نه ځی شيطان کافر بيتا

  : د دې شعر په اخري بيت کې وايي  

  پرغازي امان ( عـبـدالـســ#مه             کتاب نه دی کښلی بل شاعربيتا

  :په بل شعرکې چې د سربيت يې دا دی 

  ښايسته ګلبڼی څـــه کوی جفا دا             خدايه ته خومھربانه کې پرما دا

  ربـــــه ما وايمان ولری ملګری             په درګــاه کی قبوله سی دوعا دا

  نـــــــيکی نه منوبده ناشکری ده             خــــان ســـــلـطان وکړه غزا دا

  : په دې شعر کې چې لومړی بيت يې دا دی 

  څوني ګڼي جنازې ځي پيوسته دا          F تر څو پوري غمجنه پاتا سته دا

  : د پورته شعر په دريم بيت کې وايي 



  
 

 

  4تر 2  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئ اړيکه ټينگه کړله موږ سره په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 
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  دغازي امان ( جھاد ابــاد کــــه         فرض عين ده و خدای ته واسطه دا

  ــل نـــه ويــــنووFړکمربسته داښه ځوانان دمرګ دپاره پيداکيږي        اجــ

  : په يوه شعرکې چې د سر بيت يې دا دی 

  که چا وليده منصب کتب دينی زما        زام مثال به پيدانه کی بل ثانی زما

  : ددی شعرپه يولسم بيت کی وايی 

  خان سلطان چې کوسۍ واغوســت        ميل زيات سو پراخ#قو پښتنې زما

  : ر بيت يې دا دی په بل شعر کې چې د س

  مـحـمـد نـبي يــــا پيرمنی که يه آ          دوږخ ګــــرم زمھريرمني که يه آ

  : د دې شعر په پنځم او شپږم بيتو کې وايي 

  موږکمزوري دانګريزطمع اخيستی        ټـيـنګ تړلی په ځنځير منی که يه

  ا وٻر منی کـــه نهمدبر اعظم غازي سلطان مو بايلو      غم د نـــنـــه پـــات

  : په دې شعر کې د سربيت يې دا دی 

  يا الھي مبرورڅوري وتوان را          پــــر اتيا کالو قوت لکه د ځوا ن را

  :د دې شعر په دولسم بيت کې وايي 

  د غازي امان ( عوض رحمانه       بل عارف منصف  والي نوشيروان را

  : ئ په دی شعريی چې دسربيت داد

      تللی يم په غم کې د خپل راز ډوب   حيران

   په درياب کې مي بازواچوی جھاردوب

  : د دې شعر په نھم بيت کې وايي 

  دغازي امان ( خان توري ازاد کړو     انګريزانو زموږملت نه کی خراب

  :په دی شعرکې چې د سربيت يې دا دۍ 

  و اميانو ته ھــــيھاتپه جھالو کې چليږي ســـــتـــا برات        ږدي دامونه 

  : د دې شعر په شپاړسم او اولسم بيتو کې وايي 

  دغازي امان ( خان لحاظ يې بريښود     د بــــچه سقاو ډاکو پر مـــراعات

  پــــه تزو ير د غـــــادرانو مشايــــخو      دو اويا ډلي سو شھر او دھـــــات

  :د بل شعرپه لومړي او دوھم بيت کې وايې 

  ني غم پر پښتانه بانــــدي قسمت        په غازي امان ( خان کې مسلطڅو

  سرګردانه بی بختان په تيه کی ګرزو     خپل موسی له بيرته ښايی نژديکت

  : په دې بيت کې چې د سر بيت يې دا دی 

  توکل دخدای په ھيځ نه دی مشروط      په دې تيغ فتحه حاصله کړه طالوت

  .  کې داسي وايي ددې شعرپه پنځم بيت

  نوغازي امان ( خان ھم فتح راوړه      نه توپک ورسره سم وه نه بـاروت

  قـنــدھار يـې د باروتو ارغنداب کې       پـــه ھرکلي کي پراته وه لکه توت
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  : د دې شعرپه لومړي اودويم بيت کې وايي 

  ي کتی پټته باغوانه چې د باغه سه وتی پټ        ما په څارامان خان غاز

  ه بيا مخ راښکاره که ښايستي پټله تللې         بيرت صحرا ندي لي#جنون باپرمـ

  :د دې شعرپه Fندي بيتوکې داسي وايي 

  نــــــن در قــبر نسته ګوښه  کنج         مــځــــــکه شروھوس ونيوه سترنج

   افــــــــرنجچې اميرامان ( جــــھالو ويوس        ډيرو کفرتـــــــه راوړول

  :د Fندي شعر چی د سر بيت يې دی 

  نن فلـــــک پرم#يکو کښيښود باج      شــــپانه لوړخواني اصل سو تـــاراج

  :د دې شعر په Fندي بيت کې وايي 

  که پاچا د پښتانه طالع ژوندی وای      دروند به Fندي فرنګي وای ترخراج

  : د دغه شعر په ديارلسم بيت کې وايي 

  يادګار به د غازي امان ( ســي        خــــــدايه ته زما مرغلری کی رواج

  : د دې شعرچې د لومړی بيت يې دی 

  ربـــــــــه راولی موسم ايام د حج        برکـــت واخيستی خاص وعام دحـج

  خان سلطان امان ( تبرک يووی        مـــحرم نـنــوت په ازدحام د حـــــج

  :  شعر په دوھم  بيت کې د غازي امان ( خان په ھکله وايي د Fندي

  ازلي کمبختان بولي ھرناصــــــــح           پرFرنکړو پوښته قدرناصــــــح

  منګران که فرمان نه مني ھم کاږي          داميرامان ( دفترناصــــــــــــح

  : ديوه شعر چې د سر بيت يې دی 

  ل صــــ#ح          تبرک دی مسلمان له تل صـ#حپښتنوراسی چی وکو خپ

  : د دې شعر په شپږم او اوم بيت کې وايي 

  پربولدک ډک دغيرته زمری وکی          و ســــقاو ته اول مھردل صــ#ح

  ھم غازي امان ( چی توره وکښه         لـکه صبح راته وخندل صــــــ#ح

  : د Fندي شعرچې د سر بيت يې دی 

   مخ پاڼي پټوه مښلي ماښــــام يخ          پرتـــازه ګ#نو الوزي ماښام يــــخد

  : د دې شعرپه اخري بيت کې وايي 

  د غازي امان ( پرديس د پـــاره         ساقي غواړم يو ساغرعبدالس#م يخ

  : د يو بل شعر چې د سر بيت يې 

  ـونه صفا مــخکې ترھغـيووي پرصحرامخ         په دنـيا چې بې رحمه ورونو

  : د دې شعر په شپږم بيت کې وايي 

  ھم غازي امان ( تر ګل ناتوانه         بيخی لږ په باغ کی وغوړيدی دامخ

  پـښـــــــتانه که رابيداره کندھاره          پراسـ#م راوی دھری خوا ترسامخ

  : د Fندي شعر چې د سر بيت يې دی 
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  ـــابود          چې نه غ# ورسره سمه ده نـه سودنن چليږي بدګنده رواج نــ

  : د دې شعر په نولسم او شلم بيت کې وايي 

  دغازي امان ( لمر په غــــروب سو      نـصــــاراراباندی خاندی ھم يھود

  دمظلوم غوربه کړی وای خدای ھلته      کشکي زه دده ايازوای دی محمود

  : ايي د دې Fندي شعر په درو بيتو کې و

  ژرمي ږيره وسرسپين کو انديښـــنو ګړد      د ښمنان په مرګ راويښ سوه دختوګړد

     درغازي امـــــــان ( جارسی شپنوګړد يوسړی غواړه ژوندی سل سپی دی ومره  

  ګي تړلـــــــــی وه په زولنوګړدــرنــــه       فــــخه دروانی ددی دمـــــــده سياFن ک

  : د سر بيت يې دی د دې شعر چې 

  که بـــه ښه اصل کيدای بنده حميد      در شيطان به پر دينا نه و ســـــــــعيد

  : د دې شعر په اتلسم بيت کې وايي 

  پټ څــــــاکني غازي امان ( تـه        پرحسين مدد غــــــــــــواړی د يزيد

  ـــودا ده ستـا د ديددھمای سايه دی خدای درباندی وکي     د عـبـدالس#م ســ

  : دFندی شعرچی دسربيتونه يی دی 

  پـښـتـانـه دFری چـــــپ اړوی خود      فــــــرنــګی بنګي چښي نسته پرسد

  : د دغــه شعر په اتم بيت کې وايي 

  وFړغازي امان ( و اس#م دواړه       بــــتان ويني پـــه حرم  کې د مسجد

   خدايه      اوس د خرو ګلې پسي دي پـــه ملحدښـــه اصحاب کھف وتښتيدو

  : د Fندي شعر چې د سر بيت يې دی 

  صبا خان سلطان له يوسه زما کاغد     چــې ھم ته وځڼٻدی ھم ستا کـــــاغد

  :د دې شعر په اوم بيت کې وايي 

  د سـلـطـان امان ( خطره دايـــه وه        پــرده وخوړشوربـازار کاکا کاغد

   ولــــــويدۍ يوسف وژورڅاته        پـــ#رله نه راځی د ده دخواکاغدڅوني

  : د دې شعر د سر په دو بيتو کې وايي 

  دغازي امان ( خــــان مله وانصار       اڅــــــګزی د وردګ ســـره تــيار

  خان ھم يودزمانی خوشحال خټک دی      وھـنــدی کـفــرته وزی په تارتار

  :  کې د سر بيتونه يې دي په Fندي شعر

  چې په فتح د مکې پرورد ګــــــــار        خـوښ وخدای دښھره وايسته کفار

  حبشان دکوھستان يی واړه مــړه که        ابــــابيل مرغــانو ونيو کـنـدھــار

  : د دې شعر په پنځلسم بيت کې داسي وړاند وينه کوي او وايي 

  يښــيږي     څــړوي غــل سګ بچه سقه په داردغـــــــازي امان ( طالع و

  انشا( يوسف به خدای دمصرشاه کې    Fليوه خوړلی ندی پـــــــه دې  وار

 نوربيا


