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 دارې  نېیو څه زړه هر له
  

 
 ! کندهاره ښکلې زما سوځې اور په باروتو د

 دیاره نیکه میرویس د کړې برګ دې سترګې چا بیا
 

 افشاریانو کړ کنډواله لوټې لوټې  سو بیا نارنج
 پرهاره زړه د دحسین وینو په وژاړم چاته

 

 دی  کوڼ غوږو په افغان  خو اورم  له بوله زینب د
 سهاره تر نه بیګاه د کا نارې باندې برجو پر

 

 خنډه  یرغل د دافشار کې حصار هسک په زابل د
 ساالره سیدال قوماندان بیللې یې سترګې دواړه

 

 نسته  الره یې راتلو د  کې بایجان دی ګیر ازاد
 ښاره  له  دي چاپیره ګر فوځونه خپل کا چاپیر چې

 

 وینم دې زار  او خوار ځکه دی کمئ نن دې  امان د
 کهساره او دښتو  په دی وتلی دی فتح په دئ

 

 دې سرې وینو په  زلمو د دې کوڅې بیا کندهاره
 ننګرهاره  او پکتیا تر رسي دې خبر زخمو د

 

 ده ویر ساندو په  زرغونه قتلیږې بچیان نازو د
 یلغاره دی یې ډهلي  په کوره له وتی احمدشاه

 

 . میوندکې په دی بوخت ایوب بنددی قبرکې خان فتح
 الره پر ناره جهاد د کې الس په رپی ماللۍ

 

 کړې  ځلمو په دې ناره چې نسته تورپکۍ بولدک د
 ماره داړه او رهزن څو دې عیش په کې دننه کور

 

 ټاټوبې  زما  ېې راګیر سخت کې الس اهلو نا څو یو د
 لوټماره دي دې حاکمان دی نه موندلی دم  دې هیڅ

 

 غواړې  امان دې )ج( هللا په دي زاری په الس علماء
 پالره  ، نیکه د میراث اې اوسې  جهان په بلند سر

 

 څه  ورانۍ له ساته دې  خدای  قبلیږې زما به  دعا که
 اغیاره  اوستا دښمن ستا ربه له مې غوښتۍ ذلیل
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 لښکري واړه وحشت د کړه ذلیل خوار دې بچو چې
 برقراره  اوسې همیش دی وحدت د راغلی وار

 

 .  غرونه هسک دنګ سوه یاد بې چې  ؤ هیڅ ورته تخت ډهلي د
 جاره  کورونو خټین تر  دې لندن ، پاریس ، واشنګټن

 

 کې حق په ستا دعاګانې قبولې سې دې نومیر د
 افشاره   هم دې فوارې  دارې  وینې څه زړه هر له

 
 ۲۰۲۱ - جوالی - ۲۵

 کلفورنیا  ، ایاالت متحده
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  نوټ
 ښار  زوړ ، ښار نارنج ) ښار تاریخې کندهار د = نارنج -۱
 هوتک  حسین شاه = حسین -۲
 خور.  هوتک محمود شاه او هوتک حسین شاه د لور نیکه خان میرویس حاجي د = زینب -۳
 . جرنیل وتلی او نامتو کورنۍ هوتکي د  ناصر خان سیدال = سیدال -۴
 .  فاتح ازربایجان د او جرنیل ینومیال دورې هوتکي د افغان ازدخان  = ازاد  -۵
 ازربایجان = بایجان -۶
 . جرنیل مخکښ امپراطوری هوتکي د خان هللا امان جرنیل = امان -۷
 مور.  نیکه خان میرویس حاجي د انا نازو = نازو -۸
 مور. بابا احمدشاه اعلیضرت دوران در  د انا زرغونه = زرغونه -۹

 بابا. احمدشاه = شاه احمد -۱۰
 .  خان فتح وزیر سردار  = خان فتح -۱۱
 مالله.  میرمن اتله غزا د میوند د = ماللې -۱۲
 . تورپیکۍ میرمن اتله غزا د بولدک د = تورپیکۍ -۱۳
 : ته شعر بابا احمدشاه د ده اشاره -۱۴

 

 کړم یاد  را  چې هیرومه تخت ډهلي د
 سرونه روـغ د پښتونخوا ښکلې د زما
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