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  3تر 1  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ هپه دغه پت.  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

        ٧/٢٠١٧/ ۴                        عبدا@حد سرتيپ                                                                  

  تاريخی پټ پټانی
  )مه برخهاو(

  )نا ليکل سوی تاريخی کيسید کندھار(
  

ي خو که څه ھم په اومه برخه کې ھم د شپږمي په شان ډٻرشعرونه سته چې د يادولو وړ د
مھمه داده چې د قاضي عبدالس,م بابا مينه د غازي امان + خان په ھکله داسي ليونی ده لکه د غازي 
امان + خان چې د خپل ھٻواد او خلکو سره درلوده ، کله چې څوک د قاضي بابا د اشعارو سره اشنا 

يڅ بشر په زړه کې به سی وبه  وينی چې د ھغه په سٻنه کې دو مينو داسي سنګر نيولی دی چې د ھ
ھم ځای ونلري ، دی د اس,م دين اوغازي امان + خان سره مينه په يوه تناو تړي  او پر يوه سينه يې 
ګرزوي ، داسي ترخه حقايق وايي چې زما ګوتي يې د ليکولو توان د :سه ورکوي ، دلته ھغه لنډۍ 

ايږي    زه لونګين او مين دواړه ځآيومه پر سينه يو مين ځ( را ياد سي لکه په دې لنډۍ کې چې وايي 
  :د ده ليونتوب په :ندي بيتو کې ليدای سو) 

  لښتی اوښکی می دسترګوسه روان و:ړ     تنھا پــاته سوم دڅنګه می ياران و:ړ

  پرغازی امان + می اوښکی زغاستی       چی  دخپله تخته وتاجه په ارمان و:ړ

   دنــنــــه       بليدی دود يې تربــــامه د آسمان و:ړپـــه کوګل کې تودی لــــــمبې

  : په بل شعرکې وايي 

  ازادۍ خو درکړه دې نــــــــمک حرامو     :غــــــــــازي امان + دی دعتاب وړ

  بې غازي امــــــــــــان + به توپاني سو     راسی ملود نوح کښتی ده د درياب وړ

          و دښـــمــن ته د اس�م عبدالس�م                      

  .                              داسي بل نارينه نسته د جواب وړ

  : په بل شعرکې وايي 

  د شيطان قصه دي ھيره سوه افســوس      چې د کبره سه @س نه مــيــنڅي ھنوز

  ــــــښلي پرغوزفرنـــګي پښتنې ليڅـــــــي بې حيا کې      زما ويل خو مو ترخه ن

  و@ړ غازي امان هللا پـــښــتانه خدايه       مـھــربـــان مشفق نـــلــري دلـــــــسوز 

  ګــــ�ن  ووھل خزان عبدالس�مه                            

  څه راز مينه بلب�ن راوړی په ځوز                          

پرضد چې کومه توطيه د تکفيرجوړه سويوه د ھغه په په @ندي شعر کې د غازي امان هللا خان 
  : باره کې قاضی صاحب د دې شعرغورچڼ  رانقلوم 

  پــښتانـــــه مدعي بوت اکـــثــرغلـــط         په شـــيــــطان سړی کوي بـــاورغلط 

  څاه ژورغلط  پــــــــه دوستی د منافق مه خـــطاوزه        کېني پټ په @رکــــــــې

   کوډګرو د دوکــــــــان ګياڼه کوټه ده        خرځوي پـــــــــــرنابلدو زر غــــــلط د

  پــــه ستاينه د ورينداري پــــــــه بـدلو        پــــــورته ګــــوري خيالور لېورغــلط 



  
 

 

  3تر 2  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  رۍ ته رابوليښت تاسو ھمکانپه 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

 

  کـــــه د مــــور ميل د بوډی چـپ ځه        دا ګېدړه به دي بوزي خــــــرغــلــــط 

   غـــــــــازی امان هللا خطره ھم داوه       پــرشا خوشــــی و@ړد ده لښـــکرغلط د

  يو خـبـرغـلـط  بـغــاوت خــوڅلورزره مفتيان غواړی        کوڼ و ړوند قــبــــلوی

                             پړ حــق نــه منی راځه عبدالس�مه 

  د رای @ تر دې بـتـرغـلـط                            نــمــرو

په دې شعر کې د پښتنو پر پخواني يووالی او ھېواد څخه د غازي امان هللا خان پر وتو داسي 
  . افسوس کوي 

  پــښــتــانه د مـخه ټوله يو بـــــــدن و       ھرقريب دبل غريب په درد خوږمــن و 

  ــھـيـبـانه  د مـــذھب و د وطـــن و د مـيـــوند غزا دايـــه لڅانو وکـــــړه        نــګ

  شاه شجاع د فرھنګی دوستـي درلوده       يوظــــالم عــــبدالــــرحمن باندي مين و

  وغـازي امـيـر ايوب ته دواړه يــوسو       ګـوره کـفـر داسي چـيـري قــوتــمــن و 

  رخه خپل کفن و افــرين دی پر زړه مــســلماني سـي      چې د مرګ پر خوا ورڅ

  ده خوندي کو پښتانه دمشرک ټک سه     فـــضـــل عدل د بـــاچـــا خــلـق حسن و 

  ازادئ و فــــــراخي څوني ارزاني وه    چــــې امـيـرامان هللا پـر دې وطــــــــن و 

   لـــکــه زر صدق ھرچا درلود دنــنـه     عـقـيـدی پـــــاکــــــي بي وينو ھر لـبـن و

  انـګـريــزی مدرسې نه پيژاندي خلکو     نه ګاډۍ نه يو څـــــــړک  نه دا چـمـن و

  چا د ده پـسخـورده  نــه ګــڼــله پـاکه      کفر ټــول د پــښــتــانه ملــت دښـــــمن و 

                             و@ړھــغـــه نوشيروان عبدالس�مه  

  يـتـيـم صغيرخاکساره پـه يمن و  چې                          

  .په دې شعر کې اڅګزو ته داسي نصحيت کوي 

  ک يـو     بيکانه په ميانکی مه پريږدی دی مشرک يوـــاره د اڅــزه دا پـــنـد وايم د پ

  يونـــی کو     څوک پر@رد شــــــريعت نه ځی سالک يوـــه تـرسا سپي لــدواويا پړک

  لسه      ګاندي ھم وخوړ پر سر دا يه چــټــــک يوـــ افت وواھی مجهـــلــــــــيـاقت څ

  ورکی بريښي     مه بـديـــږۍ را پدې خـــــــوا تراټــک يوــران @زموږپه کـــپښتنوق

  ادوواړول وځانته      مــســلمان نه لوی پاتيږي نه ھـــــلـک يوـــرپه جــد جــــــال ډي

  که درونــد و     پر جـمله پـښـتـنو خان خوشحال خټک يوــش توريالي دھلي نيوی بی

  رداري ويني     پـخـوا داسي رشوت خور نه ومـــلک يوــسقاويان قاضيان چيښي م

  بوره    چا سـربيره پرسرنه درلود ځــمـبـــک يوــوره ســومجـــخو دښـــمن د ده په ت

  ن بولدک وکی دروند واری چابک يوـو بـيـزاره    سپيـــنو انــــکريز د قـنـدھـاره س

  اھی به @س له ورسی     که يوسف غوندی پيداسی داسی ورک يوــــمصرپاچ زام د

  چـــې دنــنـــه سپي ســـاتي عبدالس�مه

  .الھام نــه وړی ھغه زړو له م�يـک يو 

  . په @ندي شعر کې شاعر د ځينو رازونو څخه  پرده پورته کوي 

  خواخوږي يار سي      زام د قـبـر وږده دربه  په سھار سـيچې پاچا شارع طالع 



  
 

 

  3تر 3  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  رۍ ته رابوليښت تاسو ھمکانپه 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

 

  يادګارسي تـــا ليدلم په ھندي دوړو کـــې بـــــــنــدي وم        معضوب نـوم سوسن چمن دی

  د ده فــضـــــــل امــــــــــــان ومنه باغــــوانه       پرمــخ مښلوچې حامي اس�مي خوار سي

  ياران  بيزاره کيږی     ښــــــه کوه پـــه بد 

    پـــه نيکی @بيګاننه درسړی جارسي

  تــکـبـــرو ظـلــــم بــــاسه د وطـــنـــــه       

  په سخاباران به وچ غرونه ګلذارسـي

  نوربيا

  

◌ّ  

  

 


