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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 ۶۱/۶۱/۱۱۶۱         محمدانور آڅړ

 سـمـخـم یزـی هـځـنـپ

 ویاړنه

 دې ګور ومه تښتیدلی ل ځمه خپل وطن ته      *       وب وینم ملګرو چې روان د کور په لور ومــخ
 خپل وطن مې شمع زه پتنګ پرې سوی سکور وم* اوسم په جنت کې خالص د نورو له پیغور وم

*** 
 ځکه یې مغل دی له ډیلي په زور شړلی         *         رسیدلی(۶)رشاه دی تر بنګالهېخوب وینم ش

        ولیــــبیا یې د پښتون نوم تر آسمانه رس        *         دا هغه فرید دی چې د تورې یې نوم تللی 
 خود به یې ستایم لکه بلبل ته به په شور وم

 دې ګور ومه تښتیدلی ل ن تهــــځمه خپل وط  
 اور وي ورته اور وي د پښتون ځمکه تنور وي     *      په وینو سور وي (۱)سکندرخوب وینم کنړ کې 

 د مټ په زور وي  (۵)او ګاندي رای (۴)مات یې پریتوي راج     *   اسالم نور وي د (۳)بل خوا هند ته وړی محمد
 یو ځای ورسره زه په لښکرو کې د غور وم

 دې ګور ومه تښتیدلی ل پل وطن تهـــــځمه خ  
 ړګون کــګل یې بر په وینو د مغلوېخړ خ   *  ړ رنګون کسدی چې دښمن یې  (۱)خوب وینم ایمل

 ړځکه اورنګ زیب یې سینه سوی پوخ لړمون ک   *     ړننګ ناموس یې واړه خدای په الس کې دپښتون ک
 غشي وو نېزې وې شرنګ د تورو  په آس سپور وم

 دې ګور ومه ی لــــــــــــــدلـیـتـښـت ځمه خپل وطن ته  
 کاږي د چنګیز له اوالدونو ظالم زړونه        *        توره او ډال کاږه بریتونه (۷)الوینم خوشخوب 

 ن فروشو نه وهي غدار سرونه ــــــواړو وط     *      هــــونـــــنګــــو نه په زوره قلـــــلي لنګ وهلــــــاخ
 د خپل پور وم مل وم ورسره زه اخیستونکی

 دې ګور ومه تښتیدلی ل مه خپل وطن تهـــځ  
 يهم یې مغل واړه پدار د ،لوټ یې نو ښار کوټ        *      يچې ختلي په نو ښار د يخوب وینم خټک د

 امبار امبار دي  ۍهم یې د دښمنو کپر     *        پرې یې ډیر سرونه له غلیم څخه بې شمار دي
 سرونو لور په لور ومزه په ننداره د پرې 

 دې ګور ومه تښتیدلی ل ځمه خپل وطن ته  
 ترې نه لړزیږي (۹)دی د ګرګین وینې بهیږي * ګوره شاه اشرف ته چې ترکان (۸)خوب وینم میرویس

 خدایه پښتنو کې داسې څوک بیا پیدا کیږي؟    *        ورته خمیږي تـزارالندې یې ایران دی هم 
 او هم یې ورور ومم ملګری هم عزیز وزه یې 

 ور ومـــــدې ګه تښتیدلی ل ځمه خپل وطن ته  
 لور په لور سرونه ګوره څه عالم تباه دی         *   دی (۶۱)خوب وینم میدان د پاني پت لوی احمدشاه
 دی (۶۶)بل خوا سالمی ورته ګنګا او هم جمنا      *          پښو کې د بابا مو پریوتلی هر راجا دی
 رستم وم پهلوان یو په څلور وم زور هم له

 دې ګور ومه تښتیدلی ل ځمه خپل وطن ته  
 * خیږي د پښتون په کور کې دا د وحدت لمر بیا    بر بیاېاټک خخوب وینم چې یو شي کندهار 

 وي سر بیایې سر چې څوک کړي پورته تن یې وي نه      *     وي له بدخشانه تر بنګال زموږ لښکر بیا 
 ته سره لمبه لکه د اور وم ښهر یوه سر ک

 دې ګور ومه تښتیدلی ل ځمه خپل وطن ته  
 لکه بلبل د باغ پخوا کې  ،له آسمانکوز شم          *     وان وم لکه باز پاس هوا کې رخوب وینم 
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 وایي ښه راغلی زخمي ګلونه په ژړا کې               *           وشړم زاغان زه له ګلزاره په بیدیا کې
 ور ومـــــکټبیب د ټپي ګلو په ــــشمه ط زه
 دې ګور ومه تښتیدلی ل ځمه خپل وطن ته  

 شور وي او مستي وي مطربان او ترانې وي      *     نې ويپیماخوب وینم ساقي وي میخانې وي 
 ماتې د زمریانو پښو کې تورې زولنې وي    *     رانې ويیا شرنګ وي د جامونو هرې خوا ته

 ستمانو باندې زور ومررځمه سر شار په ـــګ
 دې ګور ومه تښتیدلی ل ځمه خپل وطن ته  

 سره یې وي السونه سپین رخسار سره اننګي وي  *  خوب وینم چې پیغلې ګودرونه او منګي وي
 نګي ويندرومي په غرور دا پښتنې ډیرې           *         یلونه لونګي ويمشور یې د پایزیبو ا

 دن باندې نشه لکه میخور ومزه یې په دی
 دې ګور ومه تښتیدلی ل ځمه خپل وطن ته  

 ځمه زه په لوري د هغه ښکلي کابل بیا           *     شانې د بلبل بیا ه خوب وینم په یون ومه پ
 بل او په منګول بیانچې د پیغلو په اوروي غ       *        ښکلی پسرلی وي غوړیدلی ګالب بیا

 په خپل کور کې د خپل کور وم یسي زهدنه وي پر
 ور ومـــــــــــدې ګه تښتیدلی ل ځمه خپل وطن ته  

 الس کړو آتڼونهه لشن کې الس پګرځو په ګ    *   خوب وینم چې یار وي هم بهار وي سره ګلونه 
 نه وي هلته ویره نه وي زور نه وي مرګونه       *    ب مفتي قاضي ورک یې نومونه سنه وي محت

 مې روح وي زه یې هم د سترګو تور وم خپل صنم
 دې ګور ومـــــی لـــن ته تښتیدلــــپل وطــــــځمه خ

 ،ه،ش، محمدانور)آڅړ(۱/۵/۶۳۷۸
 داوکراین د ادېسې ښار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ـ د شېرشاه اصلي نوم فرید خان، په قوم سوري دی، هغه مهال چې نوموړي په ځنګل کې زمری وواژه نو د ۶)

یهار ونیول او وروسته یې له همایون مغل څخه د ډیلي )شېرشاه( لقب یې تر السه کړ، شېرشاه لومړۍ بنګال او بـ
 پاچاهي ونیوله.

(ـ د )مقدوني سکندر(، پوځونه چې کله د هندوک ش له غرونو څخه اوښتل نو سختې ستونځې ورته پېښې شوې، ۱)
رې د د کنړ د اسپاسي قوم خلکو سخته میړانه وکړه او سکندر ورته حیران پاتې ؤ، په دې جګړو کې سکندر او د ده

 جنراالن ژوبل شول دغه جګړې سکندر وارخطا کړی ؤ.
 (ـ محمدغوري، معزالدین غوري او شهاب الدین غوري د یو مقتدر افغان پاچاه نوم دی.۳)
(ـ  )پریتوي راج( د هندوستان یو اتل او نګیالی راجا ؤ چې د سلطان محمدغوري څخه یې سخته ماتي وخوړه او ۴)

 د جګړې په ډګر کې ووژل شو.
(ـ )ګانډي رای( چې په هاتي)فیل( باندې سپور ؤ دمحمد غوري د جګړې په ډګر کې د سلطان محمد غوری مقابلې ۵)

 ته پخپله راوړاندې شو، سلطان په نوموړي باندې داسې سخت ګزار وکړ چې د هغه غاښونه یې ورمات کړل.
( پوځ تار په تار ۴۱،۱۱۱لجه کړل د مغلو)(ـ ایمل خان مومند او دریاخان آپریدي له مغلو څخه ډېر غنیمتونه او۱)

 شو د مغلو د یوه سردارمحمدآمین خان او نورو ښځې پښتنو ته په الس ورغلې.
(ـ د خوشال بابا لومړنی جګړه دا وه چې د مغلو د نوښارکوټ په کال یې برید وکړ د مغلو عسکر یې ووژل او کال ۷)

 ه ډېر عذرونه وکړل.لوټ او غنیمت شوه، وروسته لدې مغلو خوشال بابا ت
 (ـ ګ رګین د نشې په حالت کې میرویس نیکه حالل)ذبحه( کړ... .۸)
(ـ شاه اشرف د عثماني ترکانو ا ردو د ایران په سرحد کې د څو ساعتونو په جریان کې تباه کړه، د شاه اشرف ۹)

 سولې ته اړ کړ. سپاه ساالر سیدال خان د روسانو پوځ ته ماتي ورکړه او د روسیې امپراتور دوم پیتر
ز (کال د مرهټانو او احمدشاه بابا ترمنځ جګړه وشوه او بابا میدان ۶۷۱۶(ـ د هند د پاني پت په ډګر کې )۶۱)

 وګټلو.
 (ـ ګنګا، جمنا د هندوانو سپیڅلي سیندونه دي.۶۶)

  په )اورونو کې مزلونه( له یونلیک څخه؛ خپرندوی هلمند آڅړ
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