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۲۰1۳/۰۷/۰۸

ډاکټر عبدالرحمن زماني

په آزاد سرحد کې د مومندو مبارزې
(یولسمه برخه)

دمومندو غزاگانې د ولسي شاعرانو په اشعارو کې
دخاپښ او ناوگۍ غزا
(عبدالمستعان)
شـــــــهیدان مونــــږه له ظلمـــــــــــه د فـرنگ یُو
په آرمان ســـره ژړا پــــــــــــــــه مونږ مه کاندئ
داویا ( )۷۰تنو خپلـــــــو شفاعت کـــــــــــــــــړو
دوطـــــــن گټل پـــــــــــه ننگ او پــه غیرت شي
پاڅۍ ورونـــــــــــــو پښتنو ځــــان قربـــان کړئ
حورو تاج درته نیـــولې پــاس پــه ســــــــــر دي
مونږ بـــه هله پـــــــــــــــــــه غزا کې بریالي شو
هـــزار ځــــــــله اقبــــــــال منـــد بختیار ظفر یو
چې سر خیـــل مو باباجي صـــــاحـب غـازي دئ
یـــــا هللا نصـــــــــــــرت فتح مـــــو نصیب کړې
دغــــازي شهید عمـــــــر خان کـــوډاخیـــل()1نه

په ســـــــرو وینو د خپل دین ټول الله رنگ یُو
ښائسته حـــــورو د جنت ســــــره هم څنگ یو
دا عـــزت مونـــــږ لره بس دئ خوش آهنگ یو
که خپل ځان مو قربان نه کړو بیو بې ننگ یــو
په شنو ستـــرگو د فـــــرنگ تیر د خدنـــگ یو
انتظار د حــــــــــــورو تــــه بس څه دلتنـگ یو
دغیرت شمشیر په الس پـــه چنـــگ تفنـــگ یو
پـــه رضـــــــــــا درب فرنگ سره په جنگ یو
همــــیشه غـــــزا کـــوي فیــــروز رنـــگ یـــو
په حرمت د پاک رسول بیا فاتح جنگ یــــــــو
روحـــــــاني بیان قــــاري کړي ظفر چنگ یو

دغازیانو د شهامت خبرې
(سیال مومند)
صاحبــــــــه وکــــړه دغـــــــزا او شهادت خــبرې
دکــــــړپـــــې جنگ او دخــاپښ او نحقۍ دجــگړو
غــازیانو سره چې کــــړه کاســــونه د غلیم په وینـو
ټـوپک وسلې چـــــــې پښتنو ورنه ولجه کړې ټــولې
دقــــام دپــــاره چــــــې ددار اســـــه وځـــــړیـــــــده
چې تږي الړه او ددښمن په وینو یې ځان خړوب که
چې دانگــــــریز په لښکر گډ شو دنـــــرانو په شان
چـــــې دپـــــیرنگ په فوځ ورغې دبــــاز په څیرې
خاوند دې وساتي په نـــــوم پښتــــــون د توره ځنې
ټـــــول پښتانــــه به یې دزړه په غوږو واوري مدام

دپښتنو غــــــــــــــــــــازیانو تورې او همت خبرې
دځنــــاور چینې دســـــــــــــر فتـــح نصــــرت خبرې
دگنداو جنگ کــــــــــې دغازیانو شـــهامت خـــبرې
دانگــــریز وکــــړه راتـــه هغــــــــه د شــکستخبرې
راتـه کــــوه دحبیب نور( )۲دشجـــــاعت خبــــــــرې
د دواجـــــــان او اکبـــــــري غورځنگ صفت خبرې
شــوشهیدان عمر ،خان جان( )۳ورونوعبرت خبرې
راته کوه حــاجـــي مـیا جان( )٤غازي جرات خبرې
دپــــــردو بــــــــــډو او بــدنـــامــــۍ درشـــوت خبرې
ســـــــــیاله کــــــــــوه راته مـــــدام دا دعـــزت خبرې

دمومندو د 1٣۳۳کال غزا
(ولسي شاعر وزیر)
دمــــــــــومندو دغـــــــــزا کــــوم بیـــان
پیښور کـــــــې دي تنگ کړي پیرنگیان

همیشه به یــــــــــــې کول پرې چـــپاوونـــه
پــــرې کــول به یې د ټوپکو گــــــــذارونه

د پاڼو شمیره :له  1تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

پــــــیرنگې شـــــــــــو ناعالجه زما وروره
دپلټـــــــنو رســــالـــــــــــــو ســــره وگوره
خـــــبر نـــه وو دا کافـــر ددیـــــن له زوره
ترې مــردار یې کړل بې شماره گوره گان

راروان شــــــــــــــــــو پسې دوې تـــړلې الم
ویلې ځــــمه قـــــتلومـــــــــــــه خاص و عام
شـــــــــو راجمــــــــــع ورته ټول مومند تمام
ورنه پاتــــــــې شول بیشماره ډیــــر مـالـونه

مـــــومندانو وکــــړ عــــــرض په صاحبانو
غــــــزا فـــــــرض ده په تمامـــــــــو مسلمانو
هــــــــر طرف نـارې سورې شوې د غازیانو
مــــــال بســـــــــــــــته ورپسې الړه صاحبانو
تـــــــرنگزو حاجي صاحب لــــــکه شاهین
پیرنگې یې ورتنگ کـــــــړې په خپل ژوند
دغــــــــــــــزا دئ خلقه داســــې عجب خـــوند
خداې به ورکړي د جنت حــــــــوري غلمان

دښـــــمني شــوه راپه غــــــــــــــاړه زورآوره
میــــــــــــــراثه ده پاتې شوې لــه ســـــــروره
هـــر ســــړې ورباندې تیر وو لـــه خپل سره
په دعـــــــا یې پسې پورته کړل الســـــــــونه
پــــرې غــــــــــوټې به یې کولې وار پـــــه وار
ډیــــــــر یې گرو ترینه په هغه ځاې مــــــردار
هــــــر شهــــید ته به رب ورکړي خپل دیدار
پـــــه جنت کـــــــــې رنگارنگ دي نعمتونه

چــــکنور مال صاحب غازي بهادر دئ
مال بسته روان په سر کې د لښکر دئ
هم مال دئ هم غازي دئ هم زړه ور دئ
رب دئ وکــــــــــــاندي له ده سره احسان

چـــې په څنگ یې اچولې د ننگ توره
پـــــه کفــــارو باندې ده کـــــړه مور بوره
کـــوکوزي وو ورســــــــــره واړه اللپوره
اوس دده په حــق کـــې ډیر کوم سوالونه

کندهاري( )5دي مړني په حق د جنگ کې
اچـــــــولې هـــــــر سړي تـــوره په څنگ کې
ډیر کفار یې کړو برهمه په یوه درنگ کې
جنگ یې وکړ پکښې ډیر شو شهیدان
خـــــویزي که بابازي کـــــه حلیم زي دي
کوکوزي که مامازي که ابـــــــــــازي دي
تــــرکــــزي که اتمـــــانزي که بارکزي دي
پـــــوزه یې کیښــــوده د ټـول افغانستان
دبـــاچـــــا صـــــاحب معلوم شو ورته زور
فقــــــیرانـــــو مــــــونږه وســــولو پــــه اور
پیرنـــــگي وکـــــړو امیر صاحـــب ته شور
رانــــــــه منــــــــع کـــــړه دانــــور مسلمانان
اوس گــــــردش دزمانـــــــــې شو په بل پیر
ستا پـــــــه زړه کــــې د غزا ارمان وو ډیر
عــــاقبت به شـــــــئ د ځمکې النـــدې زیر
خیــــــــر دخـــــدایـــه مدام غـــواړم دایمان

ټــــــول لـــــــه مخې پسې وواته لــــــه واره
وغـــــــــزا پسې روان شـــــو خداې دپــــــاره
غونډه غونډه کمپني به یې کړه برباده
ډیـــــر یې غوڅ کړل د کافـــــرو نه سرونه
واړو کړې دئ په دیـــــــــن باندې غیرت
رب دې ورکـــــــاندي واړه تـــــــــــه جنت
زه کـــــومــــــه د تــــمـــــام مــومند صفت
پــیــــښــــور کـــې پیـــرنگي کوي ویرونه
پــه لنــدن کـې یــــې کمپنى( )٦وژړولـــه
خـــــداې دپـــاره رانه الس واخلــــه ماسله()۷
عــــریضې یــــــــــــې پورته الړې تر کابله
پــــه انگــــریز باندې یې وکړل څه کارونه
شــــو گذار پــــــــرې د اجـــــل غشي تاوگیر
شهــــــادت دې په نصیب کړې رب وزیره
رامــــــــدد شــــــې د بغـــــــــداد کامله پیره
ددنـــیـــا نــــه پـــــــوره کیـــــــــــږي کارونه

دارنوۍ د  1٣1٣کال غزا()۸
(تور طالب)
غزا د ارنوي وه
د شنو توپو ږلۍ وه
ساپي پرې رژېدل لكه گلونه د نمېر
ټول وو له سره تېر

د پاڼو شمیره :له  ۲تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

غزا وه په كفارو
غوږ ښه كېږدئ هوښیارو
د ټول ساپي ساالر و د كونړ میر زمان خان
جبین یې و روښان
جبین یې د نرگس وه
بدن یې د طاوس وه
ورپسې تمام اولس و هر غازي لكه پتنگ و
اسالم د كفر جنگ و
اوه كسه باداران شوو
جنت له ځي روان شوو
جنت له ځي روان شوو حورې تلې ترېنه چاپېر
ټول وو له سره تېر
جنت كې یې دېرې شوې
د گلو منجرې شوې
له قار یې سترگې سرې شوې "حیدر" وویل والړئ چېرته
ساپور ورځئ پرې بېرته
وباسئ پسې تورې
پیالې گرځوي حورې
ځان مړ كړه كه تربور یې چې الړ نه شې له میدانه
ښكاره دې كړه مېړانه
ښكاره زلمي د جنگ شو
ستانه بېرته په ننگ شو
په سرو وینو كې رنگ شو ارناوۍ د دوى سولۍ وه
د شنو توپوږلۍ وه
"حیدر" چاړه په الس
ورستون شو په اخالص
وهل بې كوز او پاس په كفر گډ و لكه شېر
ټول وو له سره تېر
دې شېر یې وكړه توره
مور مه شه په ده بوره
بدن یې ډك له نوره آفرین شه په قتالن
مردار یې كړل سگان
مرچل كې "شهسوار" و
جنت ته امیدوار و

د پاڼو شمیره :له  ۳تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ملگرى یې سردار و له گولوډكه ځولۍ وه
د شنو توپو ږلۍ وه
خزان راغى په گلو
شور گډ شو په بلبلو
جنت د هغو خپل و
چې تمام یې كړه پرې سېر
ټول وو له سره تېر
جنت شه ترې قربان
ورځي "میر اعظم خان"
ورځي میر اعظم خان "الیق د حورو دى "گل مست"
د خداى په مینه مست
د خداى په مینه سېر شو
په مځكه باندې زېر شو
"جمروز" د خلكو هېر شو په كفارو یې حمله كړه
ترې غوڅه یې كله كړه
ترې غوڅې یې مرۍ كړې
كفارو به زارۍ كړې
"بختیار" پسې خوارۍ كړې د بیرغ مخكې لولۍ وه
د شنو توپو ږلۍ وه
پوځونو كې ایسار شو
چا ویل پاتې "شهسوار" شو
نظر پرې د سركار شو ویل الیق د بهادرۍ دى
خو زوى د زمرۍ دى
اوچت یې كړ،ډولۍ كې
وروړئ یې په تادۍ كې
تېزابو په گولۍ كې چې پټۍ وركړي درازه
شي طبع یې پرې سازه
چاپېر ترې حكیمان وو
خدمت ته په ښه شان وو
والړ په هر زمان وو ترې پرته الندې نالۍ وه
د شنو توپو ږلۍ وه
د "تور طالب" بیان
ښكاره په درست جهان

د پاڼو شمیره :له  ٤تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

بادر "میر زمان خان" لره به وركړي عزت ډېر
ټول وو له سره تېر
(نوربیا)
منابع او يادونې
 . 1شهید عمر خان کوډاخیل د ارواښاد میراجان سیال تره وو.
 . ۲حبیب نور د مومندو داتمانزو دقبیلې هغه غازي چې انگریزز افسزر یزې پزه دفتزر کزې وژلزې و او بیزا پزه دار وځزړول
شو.
 . ۳عمر خان او خان جان د ارواښاد سیال مومند ترونه د 1٣1٤م کال داقرب ډاک په غزا کې شهیدان شوى دي.
 . ٤حاجي میا جان د سیال صیب پالر دئ .
 . 5قوم
 . ٦دختیزهند هغې کمپنۍ ته اشاره دو چې په هندوستان کې یې دتجارت په نامه دانگریزانو مداخلې ته الره پرانیستله .
 .۷دکوډاخیلو ماسل خان (محصل خان ) غازي
 . ۸که څه هم دا غزا په چترال او ارنوۍ کې وه ،خو پدې کې دغازي محصل خان د ځوې حاجي محمد امزین کوډاخیزل
په گډون د مومندو یوه لوې لښکر هم برخه اخیستې وه .

د پاڼو شمیره :له  5تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

