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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 

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

  
  

 مه ۶جنوري کال د  ۱۰۲۵د  سانین حقیقت نواز محمد

 

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

 (برخه سمهلود)

 

 د ارنوۍ د غزا چاربيته

د استتتتتتتتقمل جبورمه جبکه د  لغه د ا دانانو د نورو تاریخن  زا انو 
 وندې د ولستتتن شتتتالرانو لپاره د شتتتصر او خبتتتوبتتتا   اربیت   تتته 
موضتتوو وهد دا هغه     اربیته ر ر اوهده ملالپ په خپبه   هه ک  
راند تتتتتتا شتتتتتن او له دمدې کببه کبه     رانستتتتتوي مستتتتتتشتتتتتر  ) د 
پ تونخوا د شصر داروبکار( لپاره د پ تو ولسن شالرانو زیات شم ر 
تاریخن  اربیت  را ونرې کړېد نو د خپل دې اثر په ستتتتتتریزه ک  په 
دې وینا کولو مجبور شتتتتتتو: ) ستتتتتتره له دې    پ تتتتتتتانه ورهپاڼ  او 
جریدې نه لريد خو د دوى ولسن سندرې د دوى د ورهپاڼو او جریدو 

وینا تشتتته ادلا نه دهد ببغ  واتصیت د  لريد  هاى نیستتتند( ددې پوه دا
هغه د پ تتتنو ولستتن شتتالران دده جه    د دوى په ستتیمه ت ر هي او 
خبتتتتتتتوبتتتتتتتا  کبه    له پردو یر بورو ستتتتتتتره جوړه او جکاد وي د 
 اربیتود بدلو او نورو ولستتتتتتتن ابتتتتتتتنا و په تالپ ک  خوندي کوي او 

فادن رول ی  ورهنۍ پ  تتت  د خپل ادپ په   ه ک  رانداړي او په شتتت
 راتبونغو نسبونو ته خوله په خوله سپاريد

خبره اوهدو  نه د دمدې جبورم  جبک  مربول د باجوړ د ستتتتتتتیم  د 
یوه ولسن شالر    نو  ی  )تور لالپ( دى یوه  اربیته را اخب     
په دې  اربیته ک  د  ددې جبک   ه رو انه انهور را غل شوى دى 

  خوندي کړي ديد دا  اربیته دبختانن او د زیاتو بکادرانو نومونه ی
باحپ په)تور بر ښ( نوم  اثر ک  خپره شوېد    
 تتا بن رضتتا دمدانن په خپل )رزمیه داستتتانین( نوم  
اردو اثر ک  د  ترې را اخیستتتتتتتت  او له اردو  باړې 

 سره ی  خپره کړې دهد

 کسر

  زا د ارنوۍ وه
 وه د شنو توپو هلۍ

 ساپن پرې ر  دل لغه  بونه د نم ر
 ټول وو له سره ت ر

 
 

 غازی مير زمان خان د کونړ 

 دکونړ د غازی ميرزمان خان مزار
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 5تر 2 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 

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

 

 لومړى بند
  زا وه په کفارو

  وه  ه ک هدئ دو یارو
 د ټول ساپن ساالر و د کونړ میرزمان خان

 جبین ی  و رو ان
 

 جبین ی  د نر س و
 بدن ی  د لاوس و

 ورپس  تما  ولس و در  ازي لغه پتنګ و
 اسم  د کفر جنګ و

 
 باداران شوو اوه کسه

 جنت له هن روان شو
 جنت له هن روان شو حورې تب  تر نه  اپ ر

 ټول وو له سره ت ر
  

 دويم بند
 جنت ک  ی  د رې شوې
 د  بو منجرې شوې

 له تار ی  ستر   سرې شوې حیدر وویل والړئ   رته
 ساپور ورهئ پرې ب رته

 
 وباسئ پس  تورې
 پیال   رهوي حورې

 بور ی     الړ نه ش  له میدانههان مړ کړه که تر
  غاره دې کړه م ړانه

  
  غاره زلمن د جنګ شو
 ستانه ب رته په ننګ شو

 په سرو وینو ک  رنګ شو ارناوۍ د دوى سولۍ وه
 د شنو توپو هلۍ وه

 
 ))حیدر((  اړه په الس
 ورستون شو په اخمص

 ودل ب  کوز او پاس په کفر  ر و لغه ش ر
 ټول وو له سره ت ر

 
 
 درېم بند

 دې ش ر ی  وکړه توره
 مور مه شه په ده بوره

 بدن ی  رک له نوره ا رین شه په تتمن
 مردار ی  کړل سوان
 مور ل ک  )شکسوار( و
 جنت ته امیدوار و
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 5تر 3 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 

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

 

 مبورى ی  سردار و له  ولو رکه هولۍ وه
 د شنو توپو هلۍ وه

 
 خزان را ا په  بو
 شور  ر شو په ببببو

    تما  ی  کړه پرې س رجنت د ددو خپل و 
 ټول وو له سره ت ر

 
 څلورم بند

 جنت شه ترې تربان
 ورهن )میرالظ  خان(

 ورهن میرالظ  خان )الیق د حورو دى(  ل مست
 د خداى په مینه مست

 
 د خداى په مینه س ر شو
 په مهغه باندې ز ر شو

 )جمروز( د خبغو د ر شو په کفارو ی  حمبه کړه
 هترې  وجه ی  کبه کړ

 ترې  وج  ی  مرۍ کړې
 کفارو به زارۍ کړې

 )بختیار( پس  خوارۍ کړې د بیرغ مخغ  لولۍ وه
 د شنو توپو هلۍ وهد

 
 پنځم بند

 پوزونو ک  ایسار شو
  ا ویل پات  )شکسوار( شو

 نظر پرې د سرکار شو ویل الیق د بادرۍ دى
 خو زوى د زمرۍ دى

 
 او ت ی  کړد رولۍ ک 
 وروړئ ی  په تادۍ ک 

 ت زابو په  ولۍ ک     پټۍ ورکړي درازه
 شن لبع ی  پرې سازه

 
  اپ ر ترې حغیمان وو
 خدمت ته په  ه شان وو

 والړ په در زمان وو ترې پرته الندې نالۍ وه
 د شنو توپو هلۍ وه

 
 د )تور لالپ( بیان
  غاره په درست جکان

 بادر ))میرزمان خان(( لره به ورکړي لزت ر ر
 ه ت رټول وو له سر
 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 5تر 4 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 

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

 

 د استقالل د څلورمې جبهې تاريخي چاربيته

 د اخمص توره ی  و غه نا کانه
 د  زا په نیت ی  وایستل  وجونه 

 پـــــــــــــه امـــــــــــــیر امـــــــــــــــــــــان هللا ش  مکــــــــــــــربــــــــانـــــــــــه

 په  ازي پا ا دى ستاوي رحمتونه 
  

 اخمص توره ی  و غه په تبوارد 
    انور ز ته کبم  وتاړه ال 

 جار ن و هاوه در لرف ته جار
 که در جوک  زا کوي نن د اسم 

 

 ب  د مر ه زموه نشته ببه الره
 اتفا  سره کوو روى د کم 

 په تیامت به ثواپ  واړو د هللا نه
 د انور زه به نور ناخبو ماجبونه

 

 ته کړې دننه   پبټن  ی   نداو 
 مکمندانو ورته وکړ مببحت

    د دوى خوانه نشته ب رته تبنه
 کور په کور ی  سره وک پرې تسمت

 

 دا ا سوس ارمان ارمان پر دى ولنه
    نه الس د  ا رس هي نه توت

 شپ  د شپ  ی  را راخبت کړه د بحرانه
 شن پا ا باحپ پرې وکړه حغمتونه

 

 د کا ر مدد کوو میر د  ترال
    ټوپک ی  ورله مخ ک  کړلو کوټ
 راهه دواړه په ورورۍ پاجو  ا الحال
 جنګ به کړو په )ارنوۍ ( او )بریغوټ(

 

 د ولن ورته مصبو  و در احوال
 رپوټن به ورکوو دس  رپوټ

 د جوک نشته ب   ازي )میرزمان خانه(
 که راه  خوش  پراته دي سنورونه

  

  ترالن په خوله وینا کوله سمه
 ه  غاره ی  په  ا نه کاوه  رضپ

 پټ په زړه ی   وټه کړې وه محغمه
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 5تر 5 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 

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

 

  ونرول  ی  ل غرې شپه او ورځ
  

 په  ل ول )میرکنري( ته شو راجمه
 الرې  ه شوه نه جواپ شته نه کا ذ

 سمدالسه  پاوي را ا ب مانه
 ال د شپ  ی  وو نیولن کنروونه

  

 جنګ شرو شو اول وخت و د سحر
   )شینوارو( وکړه مات په لومړي سر ی

 په یو شان  ور اخیستا سمه و  ر
 سات په سات  به ی  رزې راتب  زیات 

 

 د زواله پورې جنګ و زورور
 نورې ترې والړه یو )ساپن( شوه ورته پات 

 پرنون ویل سممن شه ) تح خانه(
 ول  ت ر ی  ب   ایدې له خپبه خونه

 

 په  ازیانو دې رحمت وي د اکبر
  وج ته د  ا رس هي وس؟دومره 

 یو )انور ز( دوی  جدیدد در ی  مکتر
 په یوه یوه سړي شوه نه ولس

 

 جدیدیان شو دوباره ب رته کا ر
 دولتونه د پا ا شو پرې لبث

 وره وو ټانګد میرکد سره د استانه
 

 در سالت دلا کوه )لبدالدفاره(
    برى  د ا دانانو په نبیپ شن

 د ارهته مدد زموهه وکړې کر
    دنیا ک  شرمنده زموه رتیپ شن

 

 د اسم  توره  بوونه کړې دوباره
    منزل د تا بو زموه تریپ شن

 د لزت سر مو او ت کړې تر اسمانه
 د نبرت په موهه وکړې بارانونه

 
 

 پای(د دولسم  برخ  ) 
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