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 4تر 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

  
  

 مه ۴نوري جکال د  ۱۰۲۵د  سانین حقیقت نواز محمد

 

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

 (برخه سمهلیو)
 

 ولسي تاريخي لوبې

خوا تراوسووه په دورو او جوجرو کې له سوووتارګ منوي او شووپو و سووره ویل دغه الندې د ویاړ تاریخي لوبې د ولسووونو له 
 کودې او  په زړه به خوږې لوودې.

 جګړه ده په چترال

 جوړه ده په چترال کې راغ ي دي پوځونه
 ي ولسونهــــــــجذبه کې د اسالم راپاڅودل

 جوړه ده په چترال کې
 جوړه ده په چترال کې

 
 انوروزان ديچترال کې 

 د پاک دین دښمنان دي
 راوړي ارنوۍ  ته یې ټوپکې او توپونه

 جذبه کې د اسالم راپاڅودلي ولسونه
 

 اوس تن په تن جوړه ده
 اشه دهــــــــــــــعجیبه تم

 غازیان په انوروزانو مخامخ کوي بریدونه
 ي ولسونهــــــــــجذبه کې د اسالم راپاڅودل

 جوړه ده په چترال کې
 جوړه ده په چترال کې

 
 غازي میرزمان خان
 لري ډور لښکریان

 چوڼو د ارنوۍ  ته یې اچولي دي اورونه
 جذبه کې د اسالم دي راوت ي ولسونه

 جوړه ده په چترال کې
 جوړه ده په چترال کې

 
 اسمار او نشه ګام کې
 ناړۍ او دوکالم کې

 ته د ګ و امو ونه جوړ کړي یې غازیانو
 جذبه کې د اسالم دي راوت ي ولسونه
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 4تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه 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

 

 جوړه ده په چترال کې
 جوړه ده په چترال کې

 
 

 خوشحاله دي غازيان

 وت ى له چترال نه سر اوچت میرزمان خان
 خوشحال دي ټول غازیان
 خوشحال دي ټول غازیان

 
 راغ ى له چتراله

 غازیان دي ډور خوشحاله
 ورکړي ګوزارونه په میدانانوروز ته یې 

 خوشحال دي ټول غازیان
 خوشحال دي ټول غازیان

 
 (۲)چترال کې )مهتران
 ناکام شو په میدان

 ورکړى دى غازیانو ازمون او امتحان
 خوشحال دي ټول غازیان
 خوشحال دي ټول غازیان

 
 

 ګټ ي موږ ویاړونه
 خبر شو ولسونه

 بیرغ د خپ واکو مو پورته کړى تر اسمان
 خوشحال دي ټول غازیان
 خوشحال دي ټول غازیان

 
 (۱)حیران دي )جدیدیان
 ((۳)ناړۍ ته دي )روان

 زموږ په مالتړ باندې یې کړى دى اعالن
 خوشحال دي ټول غازیان
 خوشحال دي ټول غازیان

 
 

وه استقالل څ ورمه جبهه په یکریا د افغانستان د ز کریا یو ولسي شاعر دىګ چې د کونړ د بحراباد په ک ي کې اوسوده.ز
 ولسي سندره کې داسې عکاسي کړې ده:

 

                                                           

 .مهتران د چترال دپاچاجانوشاجي کورنو ده (۲)
 جدیدیانګ جغه وخت د نورستان خ کو ته چې نوي د اسالم په دین مشرف شوي ووګ ویل کودل.( ۱)
 به د بري مبارکو لپاره ناړۍ ته رات ل.  روانګ د غازي میرزمان خان عمومي قرارګاه په ناړۍ کې وه او نورستاني( ۳)
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 4تر 3 له :د پاڼو شمیره
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 بيا غزا ته ځينه مير زمانخان

 د ارنوۍ غزا ته ځي په خپل وطن سر ورکوینه
 بیا غزا ته ځینه میرزمان خان

 
 

 په امان هللا پاچا ډور ګرانګ میرزمان خان
 لقب یې ورکړ د لوى خانګ میرزمان خان

 ګرانګ میرزمان خانوطن پرې و له جرچا 
 پاچا له خوانه سرلښکر د جبهې شونه

 
 بیا غزا ته ځینه میرزمان خان

 د ارنوۍ غزا ته ځي په خپل وطن سر ورکوینه
 میرزمان خان شو سپورپه آس 

 غازیان ټول پسې روان شو
 انوروز راغونډ په دوکالم شو

 دا دوکالم د خان محمد ورسودنه
 

 خانبیا غزا ته ځینه میرزمان 
 د ارنوۍ غزا ته ځي په خپل وطن سر ورکوینه

 
 لوى خان چې غږ ناره د تکبیر کړه
 د کوجستانګ ساپي خان او فقیر کړه

 لوى خان د ټولو سرلښکر ځان په تدبیر کړو
 د ازادۍ بیرغ په الس مخ یې راستون کړو
 ارمان مې دا دى خان محمد به چورته وینه

 
 بیا غزا ته ځینه میرزمان خان

 ارنوۍ غزا ته ځي په خپل وطن سر ورکوینهد 
 

 
 د ارنوۍ تنوې کوڅې دي

 د کونړ خان پکې ټوپک په ډډه وړینه
 د شینکوړک په خوړ راوځه

 م ک عزیزه چې رانه وړې پیغورونه
 

 که بې اج ه د چا مرګ واى
 غبرګ وائيد خان مرګ به فتح خانه سره 

 فتح خان ددې ماما و زما جانه
 شهید شو ارنوۍ کې بې ګومانهچې 

 
 جوڅوک جوړه له کوره نه ځي

 فتحګ مومنګ مخان جوړه له کوره ځینه
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 میرزمان خان درپسې ژاړي
 په خوب کې ورشه تس ي ورکړه مینه

 
 غازیان خو ډلې ډلې راغ ل

 د فتح خان ډله وروستو ده رابه شینه
 

 د نمبربټ د کڅ په منځ کې
 ګ د انډوخر ونښالونهغازیانو جن

 
 د نمبربټ د کڅ په منځ کې

 د اینځر بوټى توغبندۍ له به دې وړمه
 

 د ارنوۍ د کڅ په منځ کې
 سور منووټى د نغارې اواز کوینه

 
 د ارنوۍ مرغان څاربه دي

 خوراک یې څه دى؟ د غازیانو لوړماخونه
 

 خ ک دې داسې زامن راوړي
 راوړى ونهلکه فتح چې مومن خان 
 

 فتح شاجسوار ته اواز وکړ
 که مې تربور یې راشه ټینګ کړ ه مورچ ونه

 
 خان خو لوى خان میرزمان خان دى

 دا نور خانان یې د څپ و الندې موخونه
 

 لمبــــــــــر بــــــــــــــــټ دغــمــــه دکه
 در باندی پاتی شو نازک بدن ګ ونه

 
 کمبختی شوه د ساپو ج ه

 چی یی سنور په لمبر بټ ورسیدنه
 

 په خوړ نری اوبه را پریږدی
 د کونړ خان په کی غازیان سمبالوینه

 
 سوال به می ولی نه قب یږی

 د کونړ خان ته په زاری والړه یمه
 

 د ارنوۍ د بوټی بوټی
 کمبختو خویندو ورونهپه کی ورکیږی د 
 

 

 (پاید یولسمې برخې )
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