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 5تر 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 

 ئخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۳۱کال د دسمبر  ۴۱۰۲د  سانین حقیقت نواز محمد

 

 يادونه خواږه خپلواکۍ د
 (او نکلونه ېکيس يړنتوبد ولسونو د م ړکون)د انګريزانو په وړاندې د 

 (برخه لسمه)
 

 ملي اتالنو ستايلد  په اولسي سندرو او لنډيو کې

د ولسونو او قومونو فرهنګ یا په بله ژبه فولکلور د ټولنې له غوره او ملي شتمنیو څخه شمېرل کېږي، زموږ هېواد او 
ولس لوړ فرهنګ او ځالنده تاریخ لري، د اریانا له وخت نه تراوسه پورې زموږ کلتوري برخه بډایه ده، زموږ فرهنګ 

ر دافغاني ټولنې د ولسووووونو ملي او م نوي شووووتمني هد ده او د دې هېواد بلیانو د لرغونو او کولتور د نورو ټولنو په څې
 زمانو راهېسې خپل نومیالي اتالن په سندرو او لنډیو کې ستایلي دي.

پټه دې نه وي لې په دې ملي او کلتوري شووووووتمنیو کې د یوې ټولنې ملي هویت، ټولنیز  وړتووووووت، ا تما ي کړه وړه، 
خپل هېواد اتالنو سوووتایل شوووریو دي او دا خبره باید ومنو لې د یو ولس او د یوې ټولنې فرهن ي او  راشوووه درشوووه او د

کلتوري شوووووتمني د ولسوووووونو د ژوند هېنداره ده، د ټولنې کړه وړه د ټولنې تګ ګره د فرهنګ او د کلتوري کړنو په رڼا 
 کې ته تکاري.

ونو او ټولنه کې د وګړو لال للند او د ژوند هر راز پېتې په کې د ولسي ژوند په هېنداره کې دودونه ارزتتونه په ولس
 من کس کېږي.

د فولکلور د څېړنو ساحه ډېره پراخه ده، خو سترې برخې یې ولسي دودونه، خرافات، ولسي ادب، لکه متلونه، سندرې، 
د مېړانې او ایماندارۍ په  کیسووووې او نور دي. په دې اسوووواس غواړد، لې د اسووووتقالل په څلورمه  ب ه کې د اتلو افغانانو

په  قابلې کړې دي، د هغو  لا د پوځونو سوووووووره مخامخ م پا هکله لې غیرتي ولسوووووووونو د ان رېزانو او د لترال م تر 
مورللونو یې بریدونه کړي، ډېرې سرتندنې او زحمتونه یې ګاللي دي، لې ددې  ب ې د ارزتتونو او تاریخي اهمیت 

خي یادونې شوووي دي،  ددې  ب ې سوورلتووکر او لون قوماندان شوو ید غازي میرزمان په اړه د دې کتاب په پاڼو کې تاری
خان په هغو وختونو کې ولسونو او قومونو په خپلو سندرو، لوبو او لنډیو کې څومره ستایلى دن، د ولسونو د خپلواکۍ د 

 ساتي.اتالنو کارنامې نمانځل د ولسونو حق دن لې خپل ملي اتالن وستایي او نومونه یې لوړ و

 لنډۍ په پتتو ادب کې یو خاص لنډ ش ر دن، دلنډۍ کلمات او  ملې لنډې وي، خو لویې کیسې پکې نغتتې وي.

پټه دې نه وي، لې لنډۍ په خاصوووووو تاریخي پېتوووووو کې ویل کېږي لنډۍ یا لنډ شووووو ر د زړه اواز ته وایي لنډۍ لنډه او  
 ې د زړه له تاوه او د زړه له درده دا تاریخي لنډۍ ویلې ده:تحلیل یې ډېر اوږد وي، لکه ماللۍ لې د میوند په   ړه ک

 که په میوند کې ش ید نه شوې
 خدایږو ګلیه بې نن ۍ ته دې ساتینه

 دغه لنډه لنډۍ که ادبپوهان _ لیکوال تحلیل کړي او ویې څېړي، نو د څېړلو لپاره به یې یو سیند رنګ هد بس نشي.

نو د خپلو ملي اتالنو د ستایلو لپاره ویلي دي، لې کلمات او  ملې یې لنډې، خو دغه ګندې لنډۍ، سندرې او لوبې ولسو
 پکې د  نغتتي مطلب د رانغاړلو لپاره یې کتابونه لیکل په کار دي.

 خورې ورې لنډۍ او سروکي

 خوشال بابا وایي: نن یالي دي لې یادېږي _ په سندرو هد ویر
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نرو او توووووځو په خولو کې پرېوځي، سوووووتایي یې، نمانځي یې، ولسوووووي په پتوووووتو کې لې څو  ننګ او مېړانه وکړي د 
شوووا ران یې په سوووتاینه کې لاربیتې او بدلې  وړوي او توووځې یې په لنډیو، سوووروکو او نارو کې سوووتایي، داسوووتقالل په 

کې  څلورمه  ب ه کې دغازي میرزمان خان مېړانې ده ته هد همدا تل پاتې مقاد ورکړ، د ولس د نرو او توووووځو په خولو
په تو یاد شو او د ژوند تر پایه د ولس همدردي ورسره  وه، د ده مېړانه یې ستایله او د ده پر ناځوانه  وژنه یې اوتکې 
تویې کړې او ژړلي دي، په دې برخه کې ډېرې خورې ورې لنډۍ او سروکي د غازي میرزمان خان په ستایه کې ویل 

او د راډیوګانو په سندرو او د ګرامافون په ټیکلیو کې یې هد ځان  شوي، لې تر اوسه په ولس کې خوله پر خوله ګرځي
 موندلى دن، لې موږ یې دلته څو بېل ې ستاسې مخې ته ږدو.

 

 هغــــه لنډۍ او سندرې دلته ولولئ، لې ملي اتل غازی میرزمان خان  پکې ستایل شوي دن:

 ـــــړهـر کـــــه په سمیرزمان خان شمل
 ان تــــــــیاروینهـزا ته ځــغـ م اهدین

 ــه سر کـــــــړهله پــمیرزمان خان شمـ
 ـزا ته ځي برن راوړینهم ــــاهدین غـ

 ـــــــه سر کړهــان خان شمله پــمیرزمـ
 ـریــــدونهــوي بـم اهدین په ارنوۍ کـ

 ــــــړهر کـمیرزمــــــان خان شمله په س
 په ان رېزانـــو به اوس کېږي یرغلونه

 ــان شمله په سر کړهمـــــیرزمــــان خــ
 په ان رېزانو کړي د تورو ګوزارونه

 ـــــــدې  ـــــــــ ړه دهپه ارنوۍ بانـــــ
 میرزمان خان راوړي ځان سره توپونه

 ــــــ ړه دهـــــــــــپه ارنوۍ باندې  ــــ
 ـوځونهمیرزمان خان سره راغلي ډېر پـ

 ــــــ ړه دهپه ارنوۍ بانـــــــدې  ـــــــــ
 شي سرونه ېد ان رېزانو نه به اوس پــ

 ـــــــ ړه دهدې  ـــوۍ بانـــپــــه ارنـــــ
 بریدونهـه ان ـرېزانو شپه او ورځ کېږي پـ

 ــــــوهـروع شــد ارنـــــوۍ  ــــــ ړه شــــ
 میرزمان خان ګ  وړوي نور مورللونه

 ــــــــوۍ غزا شـــــــروع شوهد ارنــ
 میرزمان خان په خلکو وېشي ټوپکونه

 په ارنوۍ   ړه شروع شوه
 میرزمان خان دي راټول کړي ولسونه

 شروع شوه په ارنوۍ   ړه
 ان رېزان تتتي د لترال په لوري ځینه

 په ارنوۍ   ړه شروع شوه
 میرزمان خان په غرو کې ودرول توغونه

 میرزمان خان ټوپکې راوړې
 غزا لپاره د لترال په طرف ځینه

 میرزمان خان ټوپکې راوړې
 په ډله ډله اوس ځوانان ورته راځینه

 میرزمان خان ټوپکې راوړې
 وانان پورته کوینهد سن الي غره ته ځ

 میرزمان خان ټوپکې راوړې
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 زلمیان په مینه باندې اخلي ټوپکونه
 میرزمان خان ټوپکې راوړې

 اوس به ګ ډ  شي په زلمیانو مورللونه
 میرزمان خان لترال ته تللى

 له ان رېزانو نه به راوړي ماشینونه
 میرزمان خان لترال ته تللى

 له ان رېزانو نه به نیسي مورللونه
 میرزمان خان لترال ته تللى

 ورسره شته دن برېتور اتل مېړونه
 میرزمان خان لترال ته تللى

 ان رېزان نشي   ولى خپل سرونه
 میرزمان خان لترال ته تللى

 په ان رېزانو دې د تورو ګوزارونه
 میرزمان خان ناړۍ کې ګرځي

   اد لپاره ولسونه ټولوینه
 میرزمان خان ناړۍ کې ګرځي

 یې ودرولي بیرغونه په هره خوا
 میرزمان خان ناړۍ کې ګرځي

 په استقبال یې راټول شوي دي قومونه
 میرزمان خان ناړۍ کې ګرځي

 سمبالوي غزا لپاره ولسونه
 میرزمان خان لترال نه راغى
 م اهدینو پورته کړي بیرغونه
 میرزمان خان لترال نه راغى

 کوي ځوانان په مورللو کې اتڼونه
 نه راغىمیرزمان خان لترال 

 ورته خوتۍ نه راټول شوي ولسونه
 میرزمان خان لترال نه راغى

 تاریخ یې نه شي هېرولى یرغلونه
 میرزمان خان لترال نه راغى
 په ګره وشیندئ تازه تازه ګلونه
 میرزمان خان لترال نه راغى
 په ش یدانو باندې والوئ ګلونه
 میرزمان خان لترال نه راغى

 ارمانونهدان ریزانو یې ایرې کړل 
 میرزمان خان لترال نه راغى
 په استقبال یې راوتلي ولسونه
 میرزمان خان لترال نه راغى

 د ش یدانو یې پوره کړل ارمانونه
 میرزمان خان لترال نه راغى

 خلکو  وړکړي د خوتۍ نه م لسونه
 میرزمان خان لترال نه راغى

 په سالمۍ ورته وتلي دي پوځونه
 کهمیرزمان خان ته یې آس زین 
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 غزا ته ځي ورسره مله دي ولسونه
 میرزمان خان ته یې آس زین که
 غزا لپاره یې سمبال شو ولسونه
 میرزمان خان ته آس زین که

 په ارنوۍ باندې به بیا کېږي بریدونه
 میرزمان خان ته یې آس زین که

 د بریکوټ یا دوکالد په لور به ځینه
 لترال کې تور دودونه تکاري

 شوي دي بریدونهپه ان رېزانو شروع 
 لترال کې تور دودونه تکاري
 د ان ریزانو ارمانونه سوځوینه
 لترال کې تور دودونه تکاري

 په ان رېزانو باندې شوي یرغلونه
 لترال کې تور دودونه تکاري

 د افغانانو رسېدلي لتکرونه
 لترال کې تور دودونه تکاري

 پکې لو کېږي د کافرو ورمېږونه
 میرزمان خانه ب ادر شون

 ګټلي تا دي په  ب ه کې ډېر ویاړونه
 میرزمان خانه ب ادر شون

 ګټلي تا دي خپل وطن لره ویاړونه
 میرزمان خانه ب ادر شون

 شیندو به موږه ستا په ګره کې ګلونه
 میرزمان خانه ب ادر شون

 په ان رېزانو دې بل کړي دي اورونه
 میرزمان خان ته سپین اس زین شو

 شالونهپرې الولي د ورېتمو شنه 
 میرزمان خان ته سپین اس زین شو
 یا لرته ځي یا یې راغوتتي ولسونه
 میرزمان خان ته سپین اس زین شو

 راته تکارېږي د مورلو په طرف ځینه
 میرزمان خان ته سپین اس زین شو

 لېرته به ګوري د غازیانو مورللونه
 لترال کې شرنګ د تورو  وړ شو
 د ان رېزانو په زړه اور ول ېدنه

 رال کې شرنګ د تورو  وړ شولت
 د ان رېزانو نړېدلي مورللونه

 لترال کې شرنګ د تورو  وړ شو
 د ان رېزانو په سر کېږي ګوزارونه
 لترال کې شرنګ د تورو  وړ شو

  رېزانو  اري شوي یرغلونهنپه ا
 لترال کې شرنګ د تورو  وړ شو
 ان رېزان ژاړي تور غارونه لټوینه

 شیندوستا په شمله به ګالن 
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 په ان رېزانو تا شیندلي دي اورونه
 ستا په شمله به ګالن شیندو

 تا د وطن لپاره وکړه خدمتونه
 ستا په شمله به ګالن شیندو

 د سر په بیه دې ګټلي ډېر ویاړونه
 په سن الي غره کې رڼا ده

 پکې رپېږي د غازیانو بیرغونه
 د سن الي غره کې لمبې دي

 پکې اوسېږي افغانان اولت سرونه
 د سن الي غره کې برېتنا ده

 پکې اوسېږي پتتانه اولت سرونه
 د سن الي غره کې رڼا ده

 پورته کولى ان رېزان نه شي سرونه
 

 کله لې د لترال په   ړه کې یو شمېر )صافي( ځوانان ش یدان شول، ویرمن ولس ورته دغه لنډۍ ویلي دي:
 صافي ګالن شو پاڼې پاڼې

 هلې پرتتې یې دیدنونو ته راځین
 صافي ګالن شو پاڼې پاڼې

 دمیرزمان په زړه  وړ شوي پرهرونه
 صافي ځوانان په وینو رنګ شول
 اوس یې ولس په ګالبونو پټوینه

 صافي ګالن شو پاڼې پاڼې
 له پرهرونو یې د  طرو بون راځینه

 صافي ګالن شو پاڼې پاڼې
 صافو ځلمو لپاره اوتکې تویونه

 صافي ګالن شو پاڼې پاڼې
  نازو ته یې قومونه راغلي ډېر دي

 

 پای(د لسمې برخې )
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