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 ډالۍ

ره له زامنو ، جهاد او خپلواکۍ لپا سپېڅليو ميندو ته  چې د علم خپلې او نورو

،  په تړمو اوښکو او دعا ګانو يې بدرګه کوي ،  تېرويې پش نه جدا د بېلتون 

او  څرک  د هيلو  بيا هغه دعاګانې چې د حاالتو د سختو طوفانونو پرمهال

 . ش ي  غيبي نصرت

  خپل او نورو 
 
م للو او دعاګانو  د زامنو توره او قو  قدرمنو پلرونو ته  چې په خ

کې لپاره  راتلون ، د هېواد او امت د زرينې وچېدو  او پڅېدو ته نه پرېږدي

 .وي   يې هر سپېڅلي  خدمت   ته  پريښ ي،  بچي کړاوونه په يواځې زغمي

 ، او  مرسته، صبر   او له لوی خدای جل جالله نه ورته . .همدوی ته  

 آمين . ،  ، جنت الفردوس غواړم  سمسور جنت 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

د انګرېزانو دې وحش ي صليبي لښکر ، د مسلمانانو د خاتمې په موخه د سختو زهرجنو 

جنګي وسايلو سربېره د ديموکراس ۍ تر خبيث عنوان الندې د مسلمان امت د ځوان 

 .اره بې شماره اسباب په کار اچولينسل د منحرفولو لپ

د راديو دې وحشيانو په هر رنګ او هره جامه کې په زرګونو داس ې کسان روزلي چې        

تلوېزون ، مجلو ، مؤسساتو ، ګډ تعليم ، په نصاب کې د بدلون ، د ژبو او کسب به نوم 

د مرستې ، او خصوصا د بشر دوستۍ په پلمه زمونږ د ځوان نسل په ذهنونو کې د بې 

د يهوديت او مسيحيت ميکروب پيچکاري کوي ، تر څو دينۍ ، بې حياتوب بلکه په ډاګه 

 زمونږ سپېڅلي اسالمي فرهنګ ړنګ او پر ځای يې کرغېړن غربي تهذيب عملي کړي .

خو الحمد هلل د دې دور د فرعون لپاره هللا  رب العزت هر با احساسه زلمی موس ی       

ګرځولی دی ، چې له اثره يې دا فرعون اوس د قلزم د څپو تر منځ حيران والړ دی ، له 

 نظامي طاقت سره سره يې نور تبليغاتي فالنونه هم له ناکامۍ سره مخ دي . 

 ،ي شته چې په قرآن او حديث پوهېږي ر داس ې زلمدا ځکه چې په اسالمي امت کې ډې      

د يهودانو او مسيحيانو هر عمل تعقيبوي ، د دوی له پټو او ښکاره چلونو څخه مسلمانان 

 خبروي ، تر څو يې له شر څخه په امان ش ي . 

راشد صيب ډېر ځيرک او د ټولنيز فکر خاوند دی ، قلم يې ډېر په  فتيمحترم ورور م      

دی ، مسلمانان يې د صليبي لښکرو فرېبونو ته متوجه کړي دي ، او هم يې د هنر کارولی 

وسلوال جهاد دعوت ورکړی ، خپل مجاهدين غازيان او اتالن يې ستايلي دي ، ورسره 

ورسره يې ټولو مسلمانانو او خصوصا د جهادي بهير ملګرو ته په ډېرو ښايسته ټکو د 

 اصالح دعوت ورکړی دی .

ِّس دی ، وينا يې ځکه ټولنيز خصوصيات او يو راشد صاحب       
ر 
د  پخپله عالم او م 

قسم نازک خيالي لري ، د پښتو ځينې کليوال ، ساده ، غرييز لغاتونه او نومونه ورسره 
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راغلي دي ، چې شعرونه يې ډېر خوندور کړي دي . د دې شعري ټولکې ډېر ستايل هم کم 

 بولم . 

 والسالم

 ( مفتون . ستاسو ورور ) اکرام الدين
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                                        ربه   ندونوــــسي    د  !   ربه   ونږه ــــــــــــزم

                                        !ربه    نارونوـــــــــــچ  دنګو و ــــــــــــــــدنګ د

تا پيدا  کړل                                                       لوی     او      واړه  مخلوقات

 د    ووړ      مېږي     او لويو        غرونو ربه

                                 ته ښکال ورکوې  ګل   خوی  ته     انسان

                          ورکوې      اــس   چاته  خېژي     سا  چا د 

                            شتمن ستا په الس دی  او  ستا  د  غريب

 چاته خندا ورکوې  يو غم  اتهــــــــــــــــــــچ

نن   له   هغو   سره     چې  تا  نه    مني                                   

                      ستره   جګړه   او   جنجـــــــــــال      لرمه                     

مټې    مې  شته   خو پکښې   زور نه لرم                                    

 تش   په   نوم   ليکوال    لرمه قلم   ته   

                           ه  مډال  غواړ  وار  ته   ،ګوتې قلم  ته   

                    ه            مپېغلې ته شال غواړ  ځوان ته همت

           د وخت عالم ته                          شي  څو ستا استازی 

                                             ه مغواړ  دسمال  يو   له   تقوا  نه  ډک 

.        
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 ــــــــــــــــــــــ

کږې وې                                           ۍڼد کسرا ما،زلفې خورې وېرحمت  د 

 وې  خوږې خولې   وکُلَدا وه د مَخنکې  اسمانونو

ستا ذات يوه نوې فيصله کړه                               !ای رحمان   رحيمه

 ـدې وېوعـــــــــ   بشر سره له   او عذابونو اب ثو د

                       بچيانو  يې شيندلې  په  بادولې ابليـــــس خاورې 

 وې  لوړې نعرې  ليوو ، د رح انو کـوچ روان د بُت

                    ون ته تياری کړنوي يُ، ورو ،په ورو د عرفان سيلۍ

 د وحشت سلګۍ سړې وې وو  جهل تللو ته چمتو

                     وه ځلېدله       خندا    بيا په  خړه  څېره قانــــــون   د

 دل وروستۍ شېبې وېېنړ  څلي مارت اِ نفسي  د

                   څه وو ؟ راشـــده سباوون هشت په نړۍ دغه  د د

 وې علېلمر شُ  وو ، د ځالنده)ص( دممح والدت د

 

مارت : وضعي قوانين او ه . رحيل : روانېدل . يون : مزل کوچ : کډ . نفس ي اِّ

 مشران يې . څلی ، څلي : مينار . 
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 ــــــــــــــــــــــــــــ        

بيا    مو    زلمي     تاته     قصيدې       پخوي                         !ايمانه 

 د توکل    او   د    نصرت     منځ   کې  کتار     والړ  يو

يې    پيالن    د   ابرهه نشي وړی                         چې يوه     خښته    

 بلې مکه   کې  ،  څنګ په  څنګ   لکه يو ښار والړ يو

دوی يې جنون ، مونږ ه پرې پل  د جنت الره بولو                         

 کتار   کتار     فدايي     بريد    ته      انتظار      والړ يو

هلل پرېښود ، په   رکوع  شول بل ته                     ډېرو   قومونو    ا

 مونږ  ال  په  سره  اور کې  سجدې ته د بادار والړ يو

رسول اهلل به رانه خوښ شي په همدې عمل   چې                           

 د دين دفاع ته په    سختيو کې    تيار      والړ      يو

حماسې  ګډې    کړې                         خدای له ازله   زمونږ  په خټه

 اوس   هر  طاغوت   ته پدې الرو   لکه   دار   والړ يو

شوي   يو   تازه      پاڅون   کې                         له کړاوونو   را تېر    

 تورې په الس،هر ځای زلمي په  سر د  مار  والړ   يو 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ماتې کړه                    زولنې کړه ،  عملــــــــــــــي  لــــــوړه د ازل 

 د نر خـــويـونه خــپل کـړه ، پنجرې ماتې کړه  ځوانه

د همــت نشتوالي بند  کړلــــــــــــو  د رب کورونه                        ستا 

 عـــــــــــــــــــــزم څلی  ابراهيم شه بتخانې ماتې کړه  د

           ځـاى شو  جوړ  می د قرطبې دجامع هر داالن کې      

 خانې ماتـې کړهيله ساحل ورشه م   طــــــــارق د  بيا 

     يوه ښــــــــــــکال شـه ملغــــــــــــــــلره د رحمت د سـهار          

 ماتې کړه  وره  د وحشت دا تورې شــپـېد سپېدو ت

د توپک                              تر څنـګ کې   ونيسه په ګــــــــوتو زلميه ! 

 ماتې  کړه    د قلــــــــــــــــم څوکه دا دجهل تـروږمـې

 م ۰۲۲۱هـ ق  ۱۱۰۱

  :  تروږمې  . رڼاګانېاولې  د سهار   ، سباوون  :   .سپېدې  شراب  : می .    : عهد لوړه 

 .  : مينار  . څلی  تيارې 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

په ياد مې وي تل  بــــــوټي   د   جنت   د   باغيچو              

 له    مېوو  لوښــــــيغِلمان  سره  پالنګونه   او  ډک  

                    ديدن به  وي  نو  کــله  ستا  ای حورې  د  جنت؟

 جامونه   د     شرابو     ستا     تر     نرمـــــو      اننګو

مزل    مـــــو   په    ازغنو    الرو   حکم   دی   د  رب                    

 آرام   به    وکــــــړو    هلته  ستا   په   لېچو   او    لېمو

کړئ                 ځای ورکړئ په حُجرو کې او زلمي مو ورسره

 يو    کاروان   دی   له    ماښامه   تر  سپېدو   یراغل

خپلـواکي                           دنيا  کې   ثواب به يې رب  درکړي  په 

 د   قَومو يســــــــــــــــر لوړ  شئپه ورځ د آخرت به  

اسانه   درته   ښيم                    د خدای    د   رضا   الره   بس 

 فتنو  واوړه    له     پورې     فدايي      شه      مؤمنه !
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ګودر                                       لوند تتې  وړانګې   ، ،زېړې پاڼې 

 مازديګر     نغمو   ته       غلی     وصالد  

نڅا     مرغان      لوړ     چنارونه                                      ،په نڅا   

 ښکلی نښتر ،شينکی اسمان، باد خوږمن

خندا زلمي زرغون چمن کې                                           ،په خندا 

 غر   مست بازان او ښکلی ورېځه   سپينه

غواړي                                              خوږ  وطن مو  لږ د عصر ښکال 

 لمر      لوی باران   د    تربيت   د    علم

                                        ولس  د    پرختګ   زرين  هدف   ته    د  

 سر    سپېڅلی   قلم    پاک   سپېلنی کړه
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                             

      سيندونه ،له غرور نه ډک واکه  دښتې غرونهلخپ          

 ې چنارونهــــــــــپرښ   هيبتي   بازان   ښکلي تازه   

          سوری د يو خدای سر يې پهآزاده يې سپاره ،             

 اسونه  تنکي انــاوښ سره   الرې پښتنې   ږېــــک

        هېچاته  کوي   کې رکوع نه توحيد   ښکال يې په           

 او سرونه  څوکې  لوړې عرش ته ګوري   بره  په 

         ځنګلونو دې ګارو    او   ستومانه وږي ګرځي په            

 وچ هډونه وچ  کړي زمري ژوند نه کرکه د ښار له

            ه د ازلــدا يې برخــــڅېرې ، هم  ايمان ايمان 

 هر زړه کې د اسالم لوړ بېرغونه ټومبلې خدای

     ژوندون ښکلې ماڼۍ   خوږزلميانو   هپرېښودور      

 سنګرونه کړي  ډک   بيا  غيرتيانو   دهـــــــــــــراش

 هـ ش ۱۱۹۱ق  هـ ۱۱۱۱ ربيع االول۳۱
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

           ید سحاب یـمندر ندـــــــسر پورته کړه حقپاله ســــــ

 دی ـــمن تمه سرابـــاواله د دښــــــــيدوکه شوې دن

     وې وېرې غلي کړي ي ــوــهان د دې قومونــــــــــــــپو

 دی ـکم د کتابـحـ سكوت هانه کوي چېحکمت ب

       ته نمرود مخد  ميګوره فرعون او ابراه یموس

 دی شرک ته د حسابـــناصح م )ص(محــمد سپېڅلی

            ــــال   ــــــد مـکې  نهيې پلورلي وي په ميچې زړونه 

 دی ذابع ورته   اريت ـــوندې غــــــــ  بن خَلَفْ ياُبَ

        ون    ـيپه الره  نې د اُخدودياعـــــــــــــــــالن وکړه د م

              دی باب يوړومب  ـزل د فتحېــراشده په ازغــو مـ

  

. سراب : دوکه ، د سختې ګرمۍ له کبله د شګو هغه ځال چې د   سحاب : ورېځ  ، لړه

اخدود : دوی يوه ظالم کافر بادشاه د ايمان په جرم د اور په . اوبو ګومان پرې کېږي 

بی بن خلف.لي شهيدان کړي کندو کې ورغوځو 
 
د مکې يو مشهوره مشرک ، د مال مينې   : ا

 اسالم ته پرېنښود.
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                               د چا چې فــــــکر وي سمسور سمې ته غر نه وايي

 يير نه واــــنه مرور تندي ته س له خپلــــــــــواکۍ

                    و هدف لپارهيـــد د ژونـــــــاو  چې  پاک اهلل مني 

 لمر نه واييکوي يــــــون آرام ته  په هر پيچومي

       ي ګڼ یسپېڅل کړاو    هر کې   الر   په آزادۍ   د            

 نه وايي کور ته ،در  هېچا    د بل  نه اهلل  له بې 

                       ان لټــــــــــوييمـــــا داسې شازليزمونږ ټولنه نن ب

 زر نه وايي  ته  وپک څوکېچې بې قلمـــــــه د ت

                  نه وي ،حابو د اص عادات د ستر استازيې ي هک

 وايينه ته سنګر   جنګياليو   داسې      قرآن    مو 

 

 . ر : کوتل ، لوړه سخته ال   پېچومی

 .    د امېد ځای ،  دروازه   :   ور    .   هل: هللا جل جال ټولواک  .   : مزل    يون 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

چې   يې   وينم  نو   له  ورا    کړم   ورته  ښه                                                   

 له   جاهل  نه  د  خالصون   همدا   الر   ده

کاينات به دې مرکب شي بس  پرې   ګرځه                                                   

 ې   پښهکه دې کېښوده  په خپل نفس  باند

که  د   ښکار   سيمې  ته نه  ځې بې له  تېغه                                                  

 تصوف   ته    هم   بې      علمه     مه     راځه

ور وړې                                                 ته به وايې چې هوسۍ ده الس به 

 پام   کوه   ری    وياو   هغه  به    لوی    زم

                             څرګند شو                            که  کوم   راز  د  معرفت  درته 

 پټ ږده  پټ  صندوق کې  لعلونه کلک دا  

همدا   وه                                                 د   منصور   نوره   ګناه  نه وه ، 

 کړه  دروازه صه  تر  دې راز  چې  يې  خال

ګرځي                                                        او غلي کيما  ګر   ځکه  خاموش   

 او پرده په  همدې  کې  يې   عزت  وي    
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                        ونکړې  خيانت   يې   تر  نامه  الندې   چې    

 دی خيال کوه   دا دخدای دين  ډېر  نازک

                          په ذلت  ، کفر ، او     اور   کې    درېدلي    

 رلې  چا   د   دين   په  نوم   پرده  چې  څي

                                                      رب    د کې   سيده   ګرځه  په  حدودو  

 پنجه  يې      چې  ونه  باسې   له    کرښو 

په  يوه  ګناه به ډېر  څه له الس  ورکړې                                                      

 لوی رحمت به هم کړي الر درنه    کږه

دی                                                           دا  ښکال  نه  ده  ګناه نه ده  تلک   

 ګڼه   در     له  يو  څرک  وروسته  غمونه

رزق                                                           تورېدل د  مخ  تنګسيا  د حالل   

 شپه   د  ښکلې  ورځ  او بنده    تنګېدل 

توفيق    کېږي                                                             ښه   کارونه  په طلب او 

 ته نعره    همدا اوس وکړه توبه  خدای

 هـ ۲۳۱۱ذي القعده   ۱۲
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  لوري ـوي روښان شيد زړه سپېدۍ مې سره وچــــ

 چې غـــــــــماز نوي مونږ ته ورځ د پيوستون راشي

کمکی اختر به ترېنه جوړ هره شېبه به يې لمانځو                

 کوم ســــات چې دلته غږ د مړينې د بېلتون راشي

ر                    په ټغاسالم واړه قـــــــــــــــومونه به را غونډ کړو  د 

 ــتون راشي، پښــکتاجـ ،اوزبــک بيا به  رپه يوه ال

   ال را غونډ شئ  ، بل ته الر ورنکړئ                  په دې يوه مُ

 فيل يا مېږتون راشي    کوم  که د مشرۍ په نيت 

دروازې بندې کړئ کړکيو  ته څـــــــــادر  ونيسئ                  

 تړون راشيچې کله ټول مـــــــــشران کوټې ته د 

کنه نو بيا به څو تور مخي يا غربي  خير خواهان                

 تســــــــــــــپې په الس د دم لپاره تر مجنون راشي
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د اوښ ُمهار به کوم زاړه يار ته په چل وســــپاري                

 تخت او ممبر ته به چــــــــــوپانې او پتلون راشي

لو فکرونو حل کړئ                        خپ هره خبره په خپل الس 

 که بيا کيسه د انقــــــــــــــــــالب يا د سمون  راشي

منصب پرېږدئ هــــر کار  کې ګټه د ملت لټوئ                     

 چې له ډګر نه غــــــــږ د فتحې د شبخون راشي

         سې جوړوه        د ښــــــــــايسته فکر ، پند او علم مدر

 به پای د دغــــــــــــــــه اوښتون راشي                             ژر  !  راشده

هر هغه کس چې د خپل قدرت لپاره به بيا د جهاد په  :   ل. في  وصال  :  تون پيوس

 .  مېږی   :  . مېږتون   په خپل منځ کې اخته کړي به افغانان  بېل صف جوړ او  نوم

 اوښتون : انقالب . . : چپنه ، چوغه . شبخون : د شپې حمله  چوپان 

 مشال

ځينې سړي لکه  چې جوړ وي  له  ځالنده  ستورو                     

 وهي    تيارو  ته د ژوند  د مشالونو  غوندې    څرک

ښکلي اخالق يې   هر انسان ته   ګټور   ثابت شي                     

 ظالمانو ته  ځواب لري  توندمظلوم ته الس ،خو 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         کدې يــــربو ځوانان بيا له مــــــــــــــرا تاو شول د ع

 اذانونه او سجدې ــــمو کې هم شور دیــجـــــــع

                    ويښ شول د امت ويده زلميکول را  که خدای

 رب پيالېـــــورځوي د غتوپکو پسې کرځي  غـــــــ

                           و ــــــــــــــــــــــــــاو تازه تازه حملد افغانانو  ،  غيرت 

 وې جذبېـــــــکې د مؤمن نجهان را ويښې کړې 

                     ــــږـــــــغــ نيمګړیخوا ته د بالل   پوره به شي هر

 ــوې فضا د اندلس کې بيا نعرېـــــشــــــــــــروانې 

                        ويده يوې پېړۍ     د  له خوبه  ويښ شوي دي

 ـــر ميدان نوې جګړېــشروع شوې د نړۍ په ه

                            ، فدائي جانان بريد کړی ورو ـــــمين د سپينو ح

 لمبې شوې   پورته   انګرېز په منځ کې د کال د 
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                    اوسېږه         الب دي ډېر حساس او ويښـشېبې د انق

 وه  يو  تور  خنجر او تمانچېـــپه څنګ کې ګرځ

                         وه خدای     ـاسباب خو دومره نشته بس تکل د يــ

 پينې تسپېــــس د شپې تهجد پرېنږدې ، تالوت 

ــــونه د ملت د ککريو                                     ـــــــغلي کاروانـــــــــــــــــــورْ

 باوون ته څو رڼا کړي دا تيارېـــــــجرګه کې  س

                     ــده نور را  اوځه دا محفل د ناستې ندی ـــراشــ

 و مرموزې اشارېـکاره شوې برې خواته څــــښ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                              توحيد چې له ايمان سره په زړونو ګرځيه ـــلک

 ګرځي الونويواکې فکر مو داسې په خــــد خپل

                                ال له الندې الس غــــزوم ــــــځکه په تمه د وص

 ا په دنګو غرونو ګرځييب د زاڼو یو ټوليپاس 

                         کار په تــــــکل ـــــانو کومه ډله ده د ښيدا د زمر 

 .ګرځي انو کوم کـاروان په سنګرونويکه د غاز

          ليې اوويپه خندا  شو   مرور اشنا په خوال ا يب             

 دورشــلونو ګرځيبان په ينور دې غماز او رق

                                        ې راووړيلــتون ير غمجنه پرېکړه وکړله بيتقد

 ګرځي  جنون ته مال تړلې په ځنګلونو  زلمو

 

 

 

 .  دورشل : د دروازې مخه ، او چوکاټ  . ټولی : کتار  
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                               شې  الړ دېــه وړانـته ښ  ماڼيو   قانوني يد خدا که

 يــنه من ره بازار ـــس  ان ـــــــــــــمياکې  ورځو د فتنې

         د لوړ   غره   په   لوري  ، رمه  در  سره  واخله وايي        

 يــبل کار نه من  دی  قــــــــــفس کنه  ا جهاد وکړه ي

          مهـبوتل  وسې ـتر غ    رت نهيــله ح  ېي  دو يل   د مخ        

 يـنه من االرـس   د   حکم  خو ، ګڼي  ټولي ه ــځان ل

                        ړمه ـک  ذرن  ته   کان دې ژوند ـغواړم نجون ډوله هل

 نه مني  الر  ه ــــبل   ر دېيګرانه غازي چې پاک ضم

                            کې  سـوا محبـــــــنفسونه د تق   کړو  به  بند   همزولو 

 تار نه مني ی نر  ، کېږي     تړلی    اوښ    ه  پړو  ـــپ

                                        لويي منلې  اهلل   یوـل د  وي   کې   په زړه  چاچې 

 بل ګفتار نه مني   ،   شکرې   ګڼــــــــي    پړاو   ويهر 

                                    څــې وکړوــــته ه   نظام  اسالمي    و داسېي   راځئ

 مني  نه  دار   ته   مظلوم  سنګساروي   چې ظالمان 
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کړو                               مرغه  شاهين      کمکی   يو  پورته   تللو    همت  د 

 کړولونګين       د جسم  رنګ  يې  تور  خو  ښو  اخالقو 

فرق                                     يلر   دومره   کاميابه    او    ناکام    انسان بس  

 کړو    عزم  مسکين  ستر  عزم  يو  ساالر   دوهم   کمکي 

                    تور      داغ           د  يو   عمر   ملګري   يو شو   ستوری   بل  

 دی خپل  اختيار  او  الس  کمين  کړو خو تقدير  منو ،

                       وو     ،   نه  مَلَکه     نه    اصحاب      هغه   هم   يو  مؤمن    

 صالح الدين  کړو ستر  فاتح      مېړانېغيرت   ، علم    

                     لوړ    اسمانه     ورسېږي                تر      ر   به   د   عزت ژډېر     

 ماسپښين کړو  که خپل هدف ته ،يو ، چا  توره شپه او

سنګرونو                                   زمری    د  شاهين    د    لوړو     غرونو     او  

 کړو   دلته    په    ځمکه    انسانانو    هر   امين    ساالر   

تونو    او   خوند    ژوند                               کړاو   د   عز  غواړي     نه  ډېر  

 ځان سپين کړو   ته دې راشده که بيدار شولې او رب 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                     ګوره ته  !   ـــــارهبــــــغُ    تـورو شپــو  د یا

 ګوره ته   الره    ـــله خپــلهــــواخــــ   رتهيب

                                     وسي يتا به دی  ــزم طوفانيـــــزمونږه عــ

 ځان دې تېـــرې ورېځې شماره ګوره ته

                           نا وه چې باران کړم يلې ستا وــــدلته راغ

 ګوره ته بې ســـــــهاره    وېـــش    تروږمۍ

                                     یرا لېږل ې يه ته ، چې ته ـــــا هغياوس ب

 ته ــــــوي تر درباره ګوره ـــــــنږدې شــــــــ

                                             وکړ راشــــده  لښکرخوزښت  پاندـــــــو څي

 ي له ښـــــاره ګوره تهــــــــاوباسې يبه ر ژ

 

 . : هغه چې څپې وهي  تروږمۍ : د شپې تیارې . څپاند 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                 ه څو دردونه در ښکاره کړم ـــــــــــــــګرانه راش

 ونه در ښکاره کړمــمـــــــــــــــــد ځپلي زړه زخ

                                      ت خپل ـښززما زړه په خودی  یې سويچې 

 ونه درښکاره کړمـــــد دې وخت ظالم موج

                               انو يازلمـــــــــــو شيــچې شو د ښکل توګن ــاس

 در ښکاره کړممرونه ــک ! ها   ــر شــــهيپورې ځ

                                       ې کړل په خـــــاورويوطنوال   شو خپله لوړ 

 ـــــمونه درښکاره کړمـــــــن سړي رســـــيد خا

                           کې  کا زمونږ په قام چې سوزښت   بې لوګيو 

 در ښکاره کړم   اورونه  ـــهــــــــهغـــــــ  دو پرَ  د

                                   کړي     خپېدو   د   کوښښ    ېې چيکافران 

 ــــــږونه در ښکاره کړمــــــهغه غـــــ ا اوچت يب
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

                    ندي       سرونه   نشي   نذرانه  ته  آزادي           که

 دين    ــړي لمرونهۍ نکـــــــــــــزلمي که ماتې تروږم

  ريتکبــ د  آواز   شي  پورته ې ک رـــــــډګ غزا  چې د 

 ندي نور غږونه تندرا وايي دا وو يب من ـــــــــــــــدښ

                        ملت شازلمي  انو ديــونــــــــــچې پرې تړلي فرعـــــــــ

 رونه نديينځــــــــــــــــــــده ځ تيـهم ت بېيد اکثر

                      جنت  ې ياــــــپروت تر شيو وار به بيا تر منځه ورشو 

 iره اورونه نديــــس دي علېنه تاو شُ  مخ   ورود حــ

                    پين مړوند کړيــدرته س  یجنتي پېغلې به سروېږد

                        رونه ندي يشوګدی  انتظار  ــتا ويښې ـــــغازي ســــــ

                   د اســـــالم   آواز  کوي څوک کوره   له  چې د باطل

 ورونه نديـــــــــش حق   د   ـده دا ده مسخره راشـــــ

 .  شپېويښ ې او بې خوبه  :   ويښ ې .  بالښت    :  سروېږدی  
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                                            ــــــــه چې بهـار شوې انقالبه ـــــــدا منمــــــــ

 ــــپوته سهار شوې انقالبهــــــد وحشت شــــ

                   ــــونه درته مات شولـــانـــــــزولنې او زند

 شوې انقالبه لوی دارــنانو ته ـــمـــــــــدښ

                                   ود دې مات کړ دړې وړې ـوج ــررغلــګـــي

 ــــــو الر شوې انقالبهن د ډلــــــــــــيد شاه

                                         تته ستا څپو کړه  ـــرفانـــــــعـــ  وه ديخو ډ

 انقالبهبازار شوې  ــــو او ــــــاور  د  ونـــــــــ

           تلعمله مؤمنان   کېوري نـخزما وجود                   

 شوې انقالبه  تارــــــګف د دې  ی ـــندوـــيو

            ېستا په ژرنده دل شو ملت کـــــــکرې د

 ـــــــلو ښار شوې انقالبهــــــت د غــــــيحر د

       ړهكلي ته راوراشد  واکي دې دــــــخپل                 

         انقالبه ورځ شمار شوې   هـښ  کې خيپه تار     

  روسانو  او  د کميونېزم . سر ککره:   . قائل  ويندوی:  . هغه چې رڼايې کمه وي  تته: 

 پر ضد د سپېڅلي انقالب په ياد کې.
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 ــــــــــــــــــــــــــ

د ستا ياد                                    يوه څــــــــــــــــــــړيـکه  اسويلي  شي

 لوري  د  مراد  رر  وکـــــــــــــــــــــړي  پنرۍ  ال

        يت زرين چارګل ته   زمونږ د مينې هـــــــر کيف              

 په سجده دی"مؤمن خان" "مجنون"  "فرهاد"

           سپيڅلی خدای او سپينه حوره   ،زمونږ هدف             

 ډېر  "شيرين"  له  "شيرينۍ"   "ليال"   او  ښـــاد

                                   دا  ،نه ، نکلونه د بايبل  ايق ديــــــــــــــــــحق

 اباد   سيند  په  )ص( محمد  داســــــالم      ټول

       د  لوی رب  په  الهـام جوړ  نصرت نافذ کړو                     

 نکړو  هر  يو   خـاد    مهـر يو  کار   مو   را  ت

    ، کــــرکه د کفر          ړه کې  مــــــيـــنه  د  ايمان ز               

 ــــد او د رشـادــــــد راشـــــــــــــــ ، دا معنا ده

  او  خان ، مؤمن   بعربي اد د  :   ليال او مجنون   ، ادب  د فارس ي :  شيرين او فرهاد 

   د جاسوس ۍ شبکه  : خاد .   عاشقان افسانوي   يا  حقيقي پښتو  ادب  د  : شيرينۍ 
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                                   ! توحيد سندرې دې   تروږمو  لره  ډيوه   شه ، د  

 ! د سندرېيتوح د ،غونچه  شه  ښه  رو لـغـملـــــ د 

          مرغانو کډه کړې  وښۍـــــــد خنه    دې درو له             

   ! د سندرېيماشه شه د توحـــــســپـېره ګلبڼ ته ت

          نه يم  غواړي شــراب په  اران نهي ه ده فخساقي            

 ! د سندرېيشــــــــه را خوره شه د توح وږمهوه ي

         چې د غوږ له الرو دی  غاميپ ارونو ديد ضمــــــ             

 ! د سندرېيلمنه شه د توحېور ته مـــزمونږه کـــ

             نه ينه ميپه مکې  مجلسونو  اشـــــــــــقانوــــــــــد ع             

 ! د سندرېيشه د توحله خپلواکۍ سره خپره 

   راځه سره راوله تنها مه در  روح   ديـــــد شهـــــ

           !د سندرېيهــــــغه به وي ته زمزمه شه د توح 

     رغ سره را درومه يانو ته د غازي بدې بُت خ

 ! د سندرېيـم د وار  څپه شه د توحيد ابراهـ  

           و لور تهيهر   سره وګرځوه ځانه  راشـــــــــــد له 

 !سندرې  د يشه د توح رمه   اس   د  کد مالئ
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         ـــــــــــــــــــــــ

      !؟څه پېژني  ال وړوکي زړونه جهانيـــخـــی  کمک  دا        

 !؟څه پېژني  لقمانبره ــــــــه ناخقـت نيقـــــــــه حــــــــــل

              ـله نه کېږي يـــــنه منونکو نه ګــــــــــــــــــ ه ل   د سمندر  

 !؟اسمان څه پېژني  د   هسکـــتوب  د سمڅو خلک به

        مني څوک  الم نهـر د اسـيذور ګڼو که خې معيمونږ       

   !؟ څه پېژني    ډېران   د   استوګن    به یبو   د ګالب

     ېک س کلتوريد ابل  ــــلهـــــغافــــــــ ې تېر کړلو يعمر 

 !؟ ــــــاګردان راز د قرآن څه پېژنيبائبل شــــــــــــ ا دد 

     ان د دښمن مخ ته ښوري يَاو ورځ لکه مرَ چې شپه         

 !؟ ان څه پېژنيخوند د سنګر ، شنې سردرې ، او باز

                 ډ شول ــچې په  صف را ګ  مطلبه تر   ،  مطلبه   يو له 

 !؟ پېژني  ارمان څه   او  شهيد   زمونږ  ،قدر  د غازي

       ورو ـمين په سپينو ح  د خدای د دين خدمت کوو         

 !؟ه پېژنيـخندا جاهالن څ  زمونږ  په سخته ورځ کې
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 عاشق د سر په بدل          پروا  بې    نه     ـورکـــــ  کلي له         

 !؟ پېژني دښمنان څه  خطرناک  غواړي  خپل مطلب

     حورو د جنت له  خبر دي له جنت او  چې    څوک         

 !؟ زندان څه پېژني  کړاو ،او  مرګ  هغوی دردونه ،

      ردو    پټه    ده      ښکال    د     فدايانو    د    راز په  پَ          

 !؟ پېژنيه څ  ايمان  دجاهل   سړی   د غه   پردې  

     

 بائبل : د پرنګيانو ديني کتاب. غالمان .  :  مريان  .  کلتور : ثقافت

 

 يو راز

   کې    مېوې     الره   نه غواړي  ،  الرويان    باغه   تر   

 په زړه کې دې ځای ورکړه نوم نه غواړي پر سيني

 ژوندون  د  زاهدانو   د  په راز شوم  پوه   اوس   زه

 چينې   له  واخلي   خوند  څو شوي روژه   کې سفر 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  کوه   خبرې                                                خو       ناکله        کله 

  ! خبرې     بدلوه       زړونه        زمونږه

زرو                                                            او    دولت      په  تصور   د مال 

  ! خبرې کړوه      مه    زړه       د   زاهد

                         نکړې                        ور    سارتاَ پېغور  د   پام  چې 

 !  خبرې غوسه   کړې به  زلمي  دلته 

ځای نلري                                                     لوی کور کې بهتاريخ    د

 ! ځوانان نکړل  جذبه خبرې  که دې

تم کړه                                                   ترې   او ټپې  پاڼې     فسق   د

 !خبرې   ورکوه        اخالقو  د  ی    مَ

            ته روان                                           مينه دی حجاز    په     راشد

 !!! خبرې دوه   وکړي  ورته اهلل که  

  هـ ق  ۱۱۰۱ 



 ماښامه تر سپېدوله 

38 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

سوری    بال    د  پروت   وي   مې پياله کې د شکرو                

 ستوری  غم    د  کې د خوښيو هم څرګند شي ْقفُاُ 

 بادونه چې کوم وخت ترېنه څادر کاندي  را پورته                  

 لوری    شر   داو    توطيې    زهر جنې شي  ښکاره   

 خوښيو  د   هر ساعت  مو  کې  دنيا   ي نيمګړی ش                  

 هر ښاغلی  وي پوره  کې بيا  چې جنت  ځکه   دا   

 خوب      لکه  ، مزلونه  لکه    مثال   جهان    دې   د                  

 کلی   نه  او  يې مياشتې  نه ،  په ځای نوي کلونه   

 بادشاه   عادل     ،   مصنف   ،     با عمله   عالم شه                  

 څلی   ياد د ستا  زړه   هر  به  قيامته تر   روغ ساتي  

 .هـ ش  ۲۱۳۱هـ ربيع الأول ۲۳۱۳
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      و جنګوي  سره ندونه يس  ېيــــوه ، آه به ــکــــــــمه 

 و جنګوي  سره  م به ورک کړي که السونهــظالـــــــــ

    ورکړي کې اختيار دا ټول نظام کله مظلوم ته رب           

 به غرونه سره و جنګوي یکه دې وي خوښــــه دو

        نه نړوي  لښکرې   بادشاهي  انو يــــــــونـــد فرعــــــــــ        

 ې تختونه سره و جنګوييـــکې ــــــــــد مظلوم اوښـ

        ه ګڼهمـ ې دومره سپک يلي يوـاس اندېـسظالمه !          

 و جنګوي غږونه سره   کړي کهــرنګا   ـجوړ به شــــــ

          !هيشمه غازي زلمـځار   وزار دېـبتي ګـــــــــــــيله ه          

 سرونه سره و جنګوي   او وکېــــــد دښــــــــمن کــــــ

     وا  غمازان  ــخير خ بيا راشده خلک کړه خبر چې            

 وجنګوي     زړونه سره  را روان شوي  ، څو زمونږ

                                                                                             چغې وهي ،د ورور  ورور يې په السو سپينې تسپې  

   وجنګوي   سره  صفونه  وړ ــجبه ، ، ګوند ي نو په 

 هـ ۶ـ   ۰ـ   ۰۳۴۱

   سانده ، ساندې: فرياد. کوکې : فرياد
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                   اګۍيندُ   غــــرونـو  د   یمې و    حياتجونګړه د 

 کېږدۍ ښه توره    وهي  یراســــــــــــره واوښې   څو

                    لمن ځالنده ستوري   شين اسمان د غروکوربه مو  

 ګټونه  او ماخۍ ، کوړا ،     وړمرغه، غ سيندرېږي 

                 یو ینکيو شي ېوِټَدوه کَ  مې د زندګۍ    اســـباب

 وه شړۍي و  ليمڅیي  یروېږدـمې ســــــــــــــــ   ډبره

                ـال د ح  پوښتنې ته و  و يراغلکوم دوست مې که 

                        اټول او لېشکۍ وو     غـ به    زما      نېيم  د   ډالۍ

               یو   ـجدوـس په   او تل تاتهکې  خوښي مې په ژړا

                   زېړکۍ    مې  ــنګـــڅـــــ  تر یښې ويادښمن لپاره 

                        شه  الړ  ته   ـــوکو ـڅــ   مان پسې د غره يپه ا مؤمنه 

  نکۍياو ج     ـــوا ـــتقـــــــــــ لري   مثال باد   د اور او

 ۰ ـ   ۰  ـ  ۴۱۱۲هـ ش  ۰۳۴۱

وې: د پخلي خاو  ټ 
 
ْو ، ک ټ 

 
ه ل  ن لوښ ی. ليمڅی: د کاس ې په څېر خاوريشينکی .لوښ يرين ک

    .و قسم وسلهي  :   زېړکۍ . لېشکۍ : يو قسم ګل . فرش و نه جوړ شوی وړي

 وچيانو د ک، بوټی والړ : د ګيا په څېر يو شين   غوړمرغه .وټی ب زغن ا غرييز  يو   درېږی:نسي

  .  رمې يې خوري اوښان او 
 
 : کمر .   ګټ ، بوټی ګرد پروت وړا : يو ازغنک
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جهان                                  ستر       او    تقَد ُس     يو    رحمت  د 

 اسمان تر     د   ځمکې  راشي   زمونږ  شپې د   

وړانګو                       نور  له   د   او  پرښتو   پاک    خدای  د 

 داالن   هر  لوری      هر    وي        شوی       رڼا 

              لوري:       له     ستر   ما لک  د       کېږي  آواز     يو   

 ارمان   کړو   يې پورهچې   ور   وي  څوک    که

              ورکړم  حاجت  به  بخښم  او    هر   مجرم   هر            

 عاجز  ګرېوان   را پورته   کړي  څوک الس که 

درمل کړي                   دردونه مو   غواړي     بادشا   لوی 

 فرمان     دا       ځمکه کړي   پر   خپورپرښتي 

                  کېږده دېقلم  ، الس  نور  کړهپورته بس ور  

 کارواندا    شي درنه  تېر    چې  نه   داسې
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 ـــــــــــــــــــــــــ

                           ره ډغرې وهو ـــو له بال سيـمي ــد وخـت زلـــــ

 وهو ډغرې  ره ــــــس    دعاشق  زړونه له ښکال

                    زمونږه ،دواړه ارمان پاک بریپاک شهادت او       

 وهو  ۍ پرته بېګا سره ډغرېـــــــــــوسيلــــــــه ما

        ؟ ــکارېښـــــ  یغمېدل   ولې    رهيبهـ و ــــد تروږم      

 لې چې سبا سره ډغرې وهويو  وـــــــــــتاخـــــــــ

                    دي  والړ  ـرـــا په روڼ ډګـيبې درکه زلمي ب،  آ   

 ره ډغرې وهوــــــــس سزا ي اورونــــــــــــو او يوا

                وارونه د افغان د تورې   دښمن چې اوخوړل     

   ډغرې وهو ره ــــــابه  تاسيې توبــه چې بيل ېو

 م  ۰۲۲۱هـ ش  ۱۱۱۱

 

 .هبیر : سلسله 
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 ـــــــــــــــــــــــــ

ر مونږ ته  سهار راولي                                       ژد قربانۍ    رويبار   به    

 بهار راولي  به   وينو    څاڅکيد پاک   شهيد   د 

                           په پاڼو او   د  تاريخ    جيقين  دی په  اهلل  دا مو 

 راولي  دار  ذليل  زمونږ  تر  هم به   غدار  دغه  

وي                               تاالر  سجدو  او د د فتحې ورځ به د ديدن

 راولي الر   اشنا  په هره  تقدير   به   بيا   هر يو   

                          لوري وي           عادت  به  بېرته  په دا بل    د زمانې

 را ولي  ګوزار سر به زمونږ د تورې تر  انګرېزد 

اشنايان                           ټول دينې   د فتحې جشن ته راشد او

 وليرا  په الس کې هار،قدم ،کمکی  يتيم قدم

 هـ ش ۰۴۱۲ هـ ۰۳۴۱ذي احلجه  ۴۲
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 ـــــــــــــــــــــــــ

                                هر   ولس   ،      يوه       الر      ونيوله        الړل

 په  مزل     کې   ستوري   دې تر    قيامته     د 

                          داســـــــېــــو       نو       سره      ووېشلـــــــتقديرو

 څوک  کافر  څوک مسلمان شو دې ځنګل کې

                             د کمال     او پر       مختيا     په  روڼ  هدف کې

 کې   شو    را  ګير    لوی    مسلمان    د  بال  پَل

     خلک  وايي :  تر   سپوږمۍ    ختلی        ندی                                    

 او غوبل کې څپر پښتون   پاتې   دی   خپل   

                            ندی             کمال    کومتلل    پورته    ته  هوا ، خو

 شمار   کړه  ، د کارغه نوم په اتل کې  کنه   

ډېر   بره    ختلي   له سپوږمۍ نه                                                       ږ   يومون

 د   معراج    په نوم   رسول  مو يو محفل کې

بيا    مو   راوړلو    له   عرشه   د    خير    زېری                                

 هم ثابت شو خير خواهان په خپل عمل کې
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راوړل                               يې   سپوږمۍ   ته  وو   ختلي بيا    دوی

 څنګل کې   سور اورونه  او تيارې  ،      په  سره 

انګرېزانو  هر  شی  وپېژاند  ، خو ، ورک دی                           

 ترې انسان د تخليق راز په خپل دور شل کې

 

 

 راز

                  راشي    درته   به      دنيا  نو      پرېږده       دنيا

 ستا شي   به     ښکال   ژوندون د  غواړه   مرګی

ځان    دې   ټيټ  کړه  د اهلل هر يو مخلوق ته                         

 د لوی خدای  دربار کې شان به ستا باال شي 
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 زمونږ ادب او ټولنه 

               کاشکې ټول ادب مو خپل وی ،هر اديب مو پوهېدلی 

 وی   ،   مسئلې    يې    را   ليکلی     اديبان    عالمان مو 

پېژندلی                     سم  مو ، احمد شا  نوم  جوړ ګوند  د افغان په

 بابا    ملګرو     د اسالم     قانون       غوښتلی      د اجمل

دلی                  غن  بيا  يې      فردينان ير شفېق    ويښ  شوی ، دا زب

 خپرولی  نه    ننګ  ، بې  ننګي  د اسالم په   نوم   آصف

څارلی               نه   د غرب الرې ،  لوی شاعر او  لوی اديب مو 

 پېيلی       ليکواالنو      را        د   اتالنو   ، تاريخ   ځوان  

د چم ټولو پوهانو                       ، زمونږ  ړالیك  فكرته   هېواد خپل  

کولی               شفقت    غازي    په  د سنګر     خواته     مشرانو   

وی                  فکر چينې  د خپل      مو   ،   او مکتبونه      مدرسې

 روزلی   په دين   شاګردان     مو   ،   او   معلم     هر عالم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اک   يو يې  آواز وی    کاشکې بيا افغان يو شوی ، يو يې ځو

    باز وی   لکه   مو  خو ی يې ، پريښی ، هر زلمی  وتروکد 
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هرا    شوې           هلک   مو    عبداهلل   وی   ، هره     پېغله   زُ    هر 

 قربان کړی  يې هر ناز وی   سنګر    لور    ته   روان وی    ،    د

ماليانو       دا        ويلي      ،       نورو          ټولو        اورېدلی  

 انګرېز ده ، دا خبره هم د راز وی     او   زمونږ    جګړه   چې 

            کولیوی    ، د غازي    مرسته    يې   يو  مو    سره     بډايان  

 که    په شېراز وی   لوېديځ، په    ه    هرې   خوانه  د دنيا    ل

ړلی ت  بيا       له    لوړ     بام     نه   ، قيادت  ته    مَال     پښتنو   

 ز وی  چې   ټول سره  يو شوي ، رنګ زېړ شوی د غما خو    

وی   ګوزار   په سرز کابل  جانه  ، د  انګرې  بيا  پاڅون    له    

 یو  ميوند   هېواد   وی ،هسک بيرغ مو په قفقازبيا   ميوند  

 هـ ش  ۰۴۳۱ ق هـ۰۳۴۴
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 ـــــــــــــــــــــــ

ورشئ   په  هغو  خورې شئ                                           ! خوښيو   

 مهجرونو    ،    سنګرو    خورې  شئ    په 

دا لوی اختر تاو  کړئ په    ښکليو جامو                                             

 جرو     خورې    شئ يتيمانو    په   حُ  د  

پړونی                                                       مور   ته   د    خوښۍ       د شهيد

 شئ  ته شال شئ  په اوږو خورې   ناوې

عرش     پيغام    او     بشارت    د بري                                                         د  

 ورور  په  لېمو   خورې   شئ   مجاهد  د

تم  شئ  د راشد  کلي کې                                                 څو   ورځې

 شئ  په لوی، ماشوم،او جوماتو خورې

 هـ ش ۱۱۱۱ هـ۱۱۱۲لوي اختر دوهمه ورځ 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

را خېژي                            هغه  لمر   بيا    د  مؤمن  هيلې ! ستا   ساالر 

 ورځې    سحر     بيا  راخېژي د  اسالمي     نړۍ     د   

اورمه                           په   خراسان  ، شام   او عراق کې يو  شان   غږ  

 راخېژي    عمادالدين    او     ايوبي     په  ممبر    بيا     

نور   له   خوبونو    او  مېلو  تنګ  شو  زلمی   بهير   مو                           

 را خېژي له   محفلونو    د  انګرېز       تر    سنګر      بيا  

بيانو    زمونږه   فضا   توره   شپه کړه                    ڼا  ورځ    غر په  ر

                 غر بيا  راخېژي سپين  کړلې ورېځې لرې يې  په الس 

چې    ويشتل   شوی    وو   په  غشو    بيا  ټوټه  په  اَُرو                      

 د      وحدت   څلی  ها   چنار    او  نښتر  بيا  را خېژي

لکه     قارون    ډېر       مفسدان   په    ځمکه       ننوتل                        

 م   او  شمر  بيا  را خېژياد  عدل    دار      ته   هر   بلع

د      عظمتونو     ټولې    وړانګې     ورته    تتې  شولې                       

 ډګر  بيا  را خېژي  د   استشهاد    کاروان    په هر    يو 
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په  ميوند کې به غوټې پرې وهي                   چې  په  حطين او

             راشده  !   زمونږ    د   شاهينانو     وزر     بيا   را خېژي

 هـ۱۱۹۱هـ ق ۱۱۱۱ـ جمادی ثانية ۱۰

 

 ځوانه !!

 مونږ تر يو وخته مالياري   د دې    چمن     وکړله

 اوس تاته شو در پاتې چې غافله  نشېځوانه !    

 که مزل اوږد شو ، يا په الر کې کجلېچونه راغلل

 نصرت    به راشي     چې مايوسه   له ساحله نشې
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 ــــــــــــــــــــــــــــ

جنډې                                                                      مينې   او  د زړه    راشه زمونږ

 جنډې    د   حماسو   ساالر    زريني     

ځانځانۍ   اور   او  ملي  ناورين ته                                                                     د

 جنډې   ګلورينې  ه ش  وحدت غږ    د 

                                                           پهورَ  له   کاشغر   نه   تر    قبرص    بيا  

 جنډې  نازنينې  ه    د اسالم   واک  ش

                     خويونو                                        افغاني    اسالمي   او      په   

 جنډې   شيرينې  هکړمات  کافران ټول 

                                                                زېری راوړه    ونيسه   ځای   صليب  له 

 جنډې سيمې   زمونږ د ميوند زمونږ د 
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 ــــــــــــــــــــــــــ

                              دی  ی ساس ژوندــــــم زما احي ی ژوند  ال  زه

 دی یژوند  آس ی  ړـــک ن يمې شته ز  لينده

                            یکړ  مات   منـــــــدښ  پرې نيکونو  چې مو

 دی  یه الس ژوندــــــــــــــهاغ   توره  هماغه

                                                                  رته وسپېلني      شي         کړي قانع      خلک 

 دی  یدــــــــژون ګالس    ې ډک تازهيوح د 

                               شته  دسمال    نيته ورېښم   اوښکو هر چم د   

 دی یژوند اس ياِدی  تهــش روح   طارق  د

                          مېره زلمي ـــــــــــــو بې شي  په ځمکه   الندې

 دی   یژوند  مو پاس  رب ر او ــــــــقوي ناص

     .   له ورېښمو نه جوړ   :  وريښمين : کلی  .   چم

ي . ، د اندلس فاتح يو مشهوره مسلمان قومندان  :  بن زِّياد رحمة هللا عليه طارق  عاويهاِّ  اس بن م 

 هقاض ي وو ، په ډېر   ې د بصر  په خالفت کې  ز د عمربن عبدالعزيتابعي او  رحمة هللا عليه ،

   .م کې وفات شوی  ۳۹۴هـ ۴۱۱ په   ،   وو  او عدالت مشهور  هوښيارتيا
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 ـــــــــــــــــــــــــ

                 تتېږي نه  ته    بهير  ستا  وړانګې  سپېڅلې     حق    د

 وړېږيـنه ج  دې  ځاله تېروه   دې  وار  بس ! تيارې 

                   څوکو  وړو ــــدل        کې  کاڼو په   دي   ليکلي   تقدير

 رسېږي  نه رامه مُ   ومـتر ش  څوک  کې  سر درو  دې

         ټول               لري   ايمان  زړه کې   غيرت له د يې ځا  ضمير

 سړېږي نه  هاد جذبې يې ــج د   کې توره الس     په

                ډک له  مينې د ښکال ښکاري زړونه  مخ يې څرک په 

 بېلېږي  مونږ نه نه له  ،  يو  سره کر ـــــــــــــاو ف  خندا 

ـــده                       ـــــــــــراش     ازل  د   کې  ډالۍ  په  ورکړی  اهلل

 چې چاته نه ټيټېږي  عادت دا  ته    ســــــــول   افغان

 

 :  د زرو غوندې  . څرک  : د رڼا کرښه  .     .  زرين   رڼاوړانګه :  

 

 



 ماښامه تر سپېدوله 

54 
 

 ــــــــــــــــــــــــ

                                   ! ا شييتـنم چې کله به رښيزه يو خـــوب و

 با شيـــد وحشت دا تورې شپې ټولې سـ

                            را   ـــــالم لمرــا د اســـــيد نړۍ په اسمان ب            

 ال شيـترېنه ځتروږمې ،  یپورته شـــــــــو

                       دا جهان راته خالي خالي ښــــــــــکارېږي          

 ورکه ترې بېګا شي ، ورو ، ې خېژي وروياس

                              ي قانـون ته يداهر نظام ځالې پرېږدي خ

 ا له سما شييــــواک را نازل بځـــ اسالمي

                                   نور را ويښ شه ، انتقام او فرض پوره کړه 

 ا باال شيين کړه چې زمونږ خوا به بيقيدا

 هـ  ۰۳۴۴  ـ  ذواحلجه  ـ ۴۶
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                          ښکاري  غمونه   تور   نشته  خوښيکې  خوا  هره په 

 ښکاريخزانونه ورک دي سپرلي کې  ژوندون بڼ د 

           ولې ين  او اسويلو  جـــــــــفا  وي    که  نړۍ چې ـــــــــلـ

 نې  کاروانونه ښکارييوفــــا غــمجــن  د  م   فـهـــــــخـ

                    مــکــــــــــح په  ازغنو  الرو  سم  شولو  د  رب   په  ا يب

 او ګړنګونه ښکاري  پاڼ  ْروَژَ  بال وې  يځا  هـــــــــر

                  ـــق ــــــد امـــېد پر اف    نه  و ــارو  لــــــه دربڅـيد دې ت

 وړ سرونه ښکاريـــــــــنې سپېدې او ليهاغه سبا ! سپ

                  زمونږه ډيوهڅو مړه کړي  وي ـک  پو   څو پېړيو   له

 ښکاري  نوي اذانــــونه کور کې يې ، نثاخُ  وار يې

               ـــــــون او سعادت نښه دهـــــبدلــــ و ي د  دا  ! راشده

 ن مخونه ښکارييرې سپيجومــات ببرې ږ يهرځا

 ش په ۲۱  :۵۵   م ۱۱۲۲ ـ   ۷  ـ  ۱۱هـ ش  ۲۱۳۱هـ ق ۲۳۱۱ 
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 ـــــــــــــــــــــــــ

                       !؟په تا څه وشول ،  له نه وهيـګ  ه نورو خوـه لـشېخ

 !؟ران کړلو چې دا څه وشوليخلک حارتداد  ستا

               دې يــول ته   ر تهـو چې د ډول اثــــــــــــــانــغربي ډم

 وشول   ا څهيتـل چې رښيوېو،وپسنېدلکې  خپلو

                کاري ـښ ژړا غوني   بېرته  دارانــــواک خانې يـمَد 

 !؟وشول ال څه ادت وو په مُــــ: زمونږه خو ع  وايي

              ده   هـــــون نښــه د رڼا خو د جنــــمـــــــله شپې نه ت

 !؟وشول په سبا څه ، ې ورشو يتنې ته ـــــراځئ پوښ

            اروانـک و ـــــمونــــــد غرا لېږي کې  برخه  په خپله

 !؟وشول  په خندا څه ، مې مرورهيــه ســـــونږ لــــــزم

                  لوري   هــــچې نه راځي په دغ  وشوه  ډېره موده 

                       !؟وشول   په اشنا څه  کړې ه ـــې غوسيا يلکه چې ب

                       و ـــنش   یکول ون يوړاندې    نور يد  الرې ازغنې

 ! وشول   دُعا  که په  سترګې که لمدې،     !راشده

   . م   ۴۱۱۲ـ  ۴ـ  ۳  هـ ش  ۰۴۱هـ  ۰۳۴۱   

 .    مزل   :  . يون   شراب خانه  :  می خانه.      له کافرانو سره درېدل ،   : کافر کېدل ارتداد 
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ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ـــــ

                        چې زاڼه راځي  کې  ـمان په ورېځوـــــلکه د شنه اسـ

 تر ګرېوانه راځي  ، څو اوښکه يې شي دا د خوښۍ

                      اننګو      خَوَُلو يې داسې قدم  ايښی   په   ښايسته 

 راځي  انهيالبه تر پاــبنم چې لــــــــــــه ګــــــــــــلکـــه ش

 دا تورې غټې سترګې،سپين مخ، دا نرۍ مالګانې

 لکه دُر دانه راځي   تور زلفان،   همزولې نجونې،

 جامې، زرين محل کې  رنګارنګ   بې مثله عطر،

  راځي ورېښمين پالنګ ته،په ناز ناز ، او هر   ارمانه  

                  ُحوره داسې وايي   ن ته مغروره ســــــــسپرلي د ح

 دې داالنه راځي    تر  پاندنه څ،نه تور خزان شته

 نرم څنګل، ښکلي اخالق، د جنت سيورو الندې

 پرېمانه راځيشودې، شراب، په اشاره هر شی 

                       پرېمېږده ته    در  ــــمشـ  به  شو  لۍ د تـمايــــوه سي

 راځي  ګله ، څو باغوانه   هل  مهــــبه  تاو  شــ، ژر  ژر
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                  کړ ـمان تااليې اينې يم د غرب ، ې دوکه کړ يشېخ   

                  ابانه راځي يتر ب جامه   په  و يــــــکلــــا د ښـــــــــــــــيدن

                  مؤمن ثابت کړيخلکوته دجال  شي،  مابلع دوهم 

               له اسمانه راځي   به    ذابـــــــعــــــــــ  انو تهيمال  دې

                        والړ وي   هک  منځ کېحق قاضي او تورې  ا به د يب

                    ندانه راځيـــــــس   تر   ېيبه   کپرۍ  ډکې  غدر   له

 م ۰۲۲۱ هـ ش ۲۱۱۵ هـ ق ۲۳۱۱ع الثاين ـ يـ رب  ۲۲

 : سرونه  : حيران . کپرۍ   هک  .  څپاند : سېالب . سيلۍ : د هوا څپه 

 سپک دوست

د سپي                         ايسي  چې باز کوي ګفتار   لکهډېر  بد  

لرګي  ځي  په  الره  د  خځلو    او سره زر   نه    

        اسمان                و  ګڼلی  دروند  له  ستورو  د اشنا  مې  و

، هډوکو او هر شيسپک وخوت،له وښو، لوټو  
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 ــــــــــــــــــــ

                زړونه يوځای  نکړې خواږه جدا،ښه ښکاري  خدايه

 ځای ښکاري ګلونه يو ښه  ـره س ، هڼتور او سپين ورو

           وصاله     ستا   معنا پکې  ده، ځکه   شتون   لري   ډېر   

 او اسمانونه يوځای سپوږمکۍ  الس په الس ستوري

            شي  کال انځور ــــــــــــــــــــــد ښ   هغه تړانګه شېبه   هغه

 ځای يو  شي سيندونه،کې ديدن کا  چې خپلووبه اُ

              ښکارېږي   دښمني،نکړي  رهــداسې س  خو  دوستان

 يوځای  شاپرکونه     بريد  کړي  بې  پروا   مهــــــشپه 

                  وهئ  ټک   مېوږيکې يې  زړه  په، ونيسئ را  غدار 

            يوځایقبرونه   وکاږئ  يې  تور جاسوس تر څنګ د 

کې                    جامه   ، د عالم   م دیادا بلع  ،  پرې خطا نشې

 سرونه يوځایئ واچو  يې ته    مرۍ يې پرې،سيند

                   ګرځوي     ځای  يو  چې  ، کاميابه وي  قومونه  هغه

 و قلمونه يو ځایاکې توپک  سال،کې خير   زړه په 
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                 شيان وي  که دا څو  بريمن شي لهه به  اد ــــــــــــجه

 نېک عملونه يو ځای ، بابـاس څه  يو، مشران  عادل

                ؤمنان ـم بيا  يو ځای کړئ  د نړۍسره را ټول شئ 

 ځای  يو زارونه وـګ  کړئ باندې پيل په د ښمنانو 

                 ه وغول  عمل ځان مه  واړه  صرف په يو ! دهــــــراش

 يوځای ډېر کارونه   وکړه   څېر  په  الفو ــــــته د اس

 اسم اعظم يې د بني اسرائيلو  په يوه سيمه کې يو لوی بزرګ وو ،  م بن باعورا : ابلع

د   سره  لښکر  خپل عا به يې قبلېدله ، موس ی عليه السالم د ده قوم ته له د   ياد وو ، 

هغوی ټول  ، له جنګ نه مخکې  شول  تيار   هغوی جنګ ته   ، ورغی  جنګ په  تکل 

م په خره سپور  د ابلع او بد دعا وکړي ،  ې ښېر  ته  چې موس ی ا ټول شول بلعام ته ر 

او   ې ښېر  وو ،    والړ هغه غر سر ته راغی چې الندې ترې د موس ی عليه السالم لښکر 

 په ځای يې خپل قام  عليه السالم  د موس ی  ،  ژبه يې واووښته  پيل کړې ،بد دعا يې  

زرګي ب، تر دې چې په سينه يې لګېدله ،  اوږده شوه  را  ژبه  بيا يې   ، کولې  ښېرې   ته

  .  لعنة هللا عليه  .  ختمه شوه

کړې  يادونه  آيتونو کې  ۴۳۱او  ۴۳۱د ألاعراف سورت په هللا تعالی يې په قرآن کريم کې  

 .  آمين  . مو دې خاتمه په ايمان کړي  رب .  هللا تعالی يې مثال له سپي سره ورکړی   ،
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 ــــــــــــــــــــــــ

                                     حکم  شيطان یکړ   وسناقــــــــــ تاته د 

 د اذان حکم یماته مې رب کــــــــــــــړ

                                       د ْيرِانـــــــــــــــــــــو مُـــــــبل د افسـيته د با

 ـد نبي او د قرآن حکمـــــــــــــــــرشِزما مُ

                                  رېد "  مخ ته ودَیځکه مــــــــو  "دوه الر 

 ارې زما د سبحان حکميستا الرښـود ت

                                     دی  یــــون را چلېدلــــــــــــو قـانــيدلته 

                                              ــرټيټي ، نه د بل خان حکم ـرب ته ســ

                                  ل ياوو یا ګالن شي که خـدايمونږ ته ب

 مان حکميــــــو تر اورونو د اـــا شــــــــيب

بل : ځای کاروي . يزدان : شيطان . باي ، مسيحيان يې د اذان په ژرنګانی غټ ناقوس :

 .  هادي   مشر ،. الرښود :  مذهبي کتاب  د پرنګيانو 
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 ـــــــــــــــــــــــ

                     مکړېږ مسيقرآن ن مسيـالم نـــــــــــــکه اســـــــ

 مد وخت غـــږونه نو غورزېږ مـه منــــــکـــــــ

                                 یکړخپل  مو ماني بڼيپدې چې ا صرف

 ځورېږم  ـــــــــپلو او پردو له ـــد خـــــــــ تل   

                                    ـــــان ربه ! ـــــــــد ستړي انســــکې  ابانونويب

 مهغـې ته به رسېږې ،  يه واــــــــته چې څ

                    ټيټ  به نشيدی  لوړ  یڅل عــزم   دما   ز

 مپه څېر تمېږــو ته د غـــره ـــــــــــــالبونـــيس

                                     د وحشت طوفانه ! نور هم الوت لوړ کړه 

 مم له مظلوم سره بلېږيـال ـــــــــــــــــبَلْ مش

                             مـټوټه ټوټه شـ ژوندیکې  حق الرد که 

 ږمر مــــهال ورته خوښېـ، هدی  ادتشه

                            دی و  د  اوبو په بره  تګخ النْيمَ ږونمز           

 مکېږ کوږ شي واهلل پرې خپه چې بلخو 
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                                   ـــوړ دلته تور تم کا که د کفر ورېځې جــــ

                                        م په څېر ځلېږ  به د لمرکې  ـرهر ډګــــــــ

                                 !ربه    هــــــ، پاک   وي  بې پروا  نه   نړۍله 

                                   متېرېږــون نه ، نه ـــله هېڅ قانـــخو د ستا 

                                           ـور د دښـمنانو ــــــهر لښکر چې ځي په لــــ

 مرغ سره رپېږيې بيـد  به ــــــــــــراشــــــ زه 

 .ماښام ، ۴۱۱۶ هـ ق  ۰۳۴۶ـ حمرم ـ  ۰۴

 . هصحن هدرد من يوه 

 

  .  : پرواز  الوت  .  د کاڼو ډېرۍ    .   : مينار   څلی .   : ډيوه    مشال  .بڼ : باغ   

 .    کفر ته ورتلل،   : کږېدل  ميالن

 ټوټه

ندی                                 طوفان   عذاب مو پايلې د عمل ښکاري

 اسمان ندی   دي  بل څه ازغي را پياده کړي

منځه                                د کرکې وده زمونږ د زړه او خپلواکۍ تر 

 ندی   وژدان  د يو فکري تسخير انجام ښکاري
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کمال       د    او    عروج    د   لوري پر   وکړه   پرواز            

 شمال    تر  جنوبه  توان ايښی له   ستا مټ کې رب 

ې    نش  مايوس        سختيو      او  انو   دښمن  فقر     له              

 احوال  او الزمې برخې ژوند دې  دي د   ټول  دا   

رسېدلي        کړاوونو      او    همت لوړ ،    عزم    په             

 سور شال  او   د دې ژوندون تر رنګينيو  څوک  هر 

        کړل  شتمن   زيار    او تقوا وليدل  فقيران  ډېر   ما

 حال او قال د   څښتن هم  خلکعلمه  بې  او ډ ېر  

   په      لمر    او   ، تيارې  خزان او پسرلي             

     او    په خوښيو   بدلېږي    را    بدلېږي            مخلوقاتو 

 خوشحال

ووځي       غاړې   بله     تر يو  معناګانې    او    مادې             

بې له ستونزو او   ويشي   سره  يې  نصيب           

 جنجال

  لوی ميدان په     اوَښتون    د   قلم    او    تورې   د

  هالل   هغوی  والړ  په  څنګ   کې د صليب مونږ د
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      کېږي خوښه    په  شاه   باد  د   کايناتو   د  کار   هر

 مقال  يې په يون  ! راشده پخه   کړه  يې   دوستي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                      او جانان کيسې  نې يد م ـور پرېږده نـــــ

 سېيک او د اسمان  يثربـــړه د ـــــو کـــــ

                                            نېد"  "بصري" غـواړوــو "ابوذر"  "جُي ا يب

 سېيمان کياعالن کړي د ادلته  ـو ـڅـــ

                               ږیو زړه تينړۍ تږې هر  ـــــــه ـــــټولـــــــ

 سېياو د اذان ک لـــــــږ ته د بالـــــــغــــــ

                                      شپېلۍ   ــر لور د حماسوـــپو کړئ په هـ

 سېيافغان ک  د ننګ او تېر يړـک عامې 

   بيا  به  پسرلی  شي بيا به شپون راشي                      

 به زلمي د کوهدامان کيسې   غواړي

 م ۱۱۲۲ـ  ۷ـ  ۱۲     ش ۲۱۱۳هـ۲۱۱۱
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 ــــــــــــــــــــــــــ

                                   یورو  ورکــــــېږي د بدۍ ستور ، ورو 

 یتورــــــس ښــــــــکاري غازي د آزادۍ

                                       کې   نارمانه ستا کِـــــــد وحشت اس يا

 یـــو د نېکۍ ستورـــــشـ یرا ژوند  ايب

                                        د خبر   رــــقاصـــــــد چې وي د لم لکه 

 یستور  سپېدۍ کاري د ـــپه خندا ښ

                                              ا يل وهي بځکې  نيناور  روان پدې 

 ید پګړۍ ستورکې  ډګـــــر جنګ   د

                                             ر ته يبه   ارويو د تــــن پانوس شـــــيلمر

 ید خولګکۍ ستور   شـاهي کوټ د 

  هـ ش  138۲هـ ق  1۲27

 .پانوس : څراغ . 
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 ـــــــــــــــــــــــــ

                                                 اري غواړې د ګل يــه ـکـــــــ

 لپُ ړې به الر د ازغو ـــــــــــک

                                                          ېږي ـــــــــــنه اوسکې  ډېرانو

 باغچې ګلـــوثر د ـــد کـــــــــ

                                                       ـــوزښت وفا ده ـــد پتنګ ســ

 د بلبل يــغارـــــــــــنه چـــــــــ

                                          کې  په ازغو  ود کانديوج

 لنبُاو سُ  ـــونهـــــګالبــــــــــــــ

                                                          وري  ـراشد هسې  بل ته ګ

 وي ټونبلکــــ دلخپل په 

  هـ ش  138۵هـ ق  1۲27
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 ـــــــــــــــــــــ

                              سبا   د  یحر د نصـرتونــــــــــــو را ووړ زېرـــــــــــــس

 بېګا   ساالر  د  وحشتونو تښتي ،  ورک  به  شي 

                         د   نوې  ورځې  انځور د ښکال   راوړو    سپېدو

 وه خندا کې د توتيانو   واکۍــــــــپلـخ  د  ګلبڼ

                        وکې جګ کړ ن پنجهيا شاهيرغ بيپه خاورو خړ ب

                         غوغا  شوه   جوړه نعرې د الجهـــــــاد ته هر خوا 

                             ـــــــو ــــانـــــيغاز په ځمکه ډلې ډلې هر لور ته د 

 فضا شوه   خوږ بخونده په  چيغو  د  تکبير  مو  

                                 ده  لي جــــــــامه په کار ْعد ازل ته فِ لوړې  اوس

 بال ماته کـــړه   ـده !ـورونو په ګــــــډون راشــــ  د

:   . ګلبڼ  تصويرعکس ،  انځور :   . .  سبا : سهار  ر : د  ورځې اولې شېبې ،  فجر ح  س  

 لوړه : عهد .  . : خوږه   . خوږ بخونده  د ګلو باغ
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، چې دوی  ی ؤمنانو ترمنځه شو چې په ازل کې د هللا تعالی او م   د ازل لوړه : هغه عهد 

به خپل ځانونه او مالونه د خدای په الره کې په جګړو کې مصرفوي ، او هللا جل جالله  

    ( آيت   ۴۴۴ :  التوبة  )  .  به ورته جنت ورکوي 

 

 ـــــــــــــــ

                       دی پسې له  ګل سره مو  کار  و  په ګلبڼ ــا ګرځـيب

 دی الر ه ، همغه زمونږنته ـــــــــــــــــتللې تر ج چې 

               ــــــــزانهـخــــــــــ ګلو له   ل بېزار د زېړوتکې  ونژوند   

 دی    ګلو بهار   ـــروــســ د  يو      د زړونو تلوسه مو

               لهاندهال ارې خورې شوې څو آرام کړييد شپې ت

 دی ـر کار هغه  سهـارــــــمشال چې وي بنده ته د ه

              ـطا  نشېــــــې خـيدوه مخي نه ځان ساته په خنـدا 

 دی مار نې چپنيب ته به ټک ورکـړي د ورېښميغر

                 ده ، چــــــــــــاته مخامخ صـفت  نه نه ، ښکنځل يستا

 دی ارــــه  د  ميسو حـــقارت   د  په نوم  زرو  ـرود س
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                 ان ــــــــــــــــــــو انسـيې شو  ورتګ د يالمل د ابادۍ 

 دی ارــــــ، د پتمنې مکې ښکې اينومي بېد حجاز 

                    ه چې کړي اثر لکه باران ــــه ښــــــــــــد زړه په ځمک

 دی ظ سړي ګفتارـــــــــــــــــــــــد واع یعمل سره تړل

                      مؤمنډه شول په امر د کـــــــــــــــ  ترېنه  وګان چېژ

 دی بازار  يو   لوی  ـريقا ـــد افــور په قيروان ــمشه

                        غرب له بندګۍ نه د ،اوت وکړئـــــالن د بغـــــــــــاع

 دی  بادار  زمونږ    اهلل يو    : وايئ    زوره  په زوره

                        ات کړو د آزرــــــــتان مبې پروا شو  ، بُ  چېراځئ 

 دار دی که   او  په مينه به يې ګالو دا محبس دی

                 د جهالته   ارويت  شو ، له  ودــــــالرښ چې  انسان ته 

 دی ساالر زمونږه خوږاشده ر()صدــــــم حَهمدغه مُ

. المل : سبب .     د وسپنې په څېر  يوه سره ماده :    ميس  . ، چوغه  چوپانه :   چپن

  پت : عزت ، پتمن : عزتمن . واعظ : وينا کوونکی . ژوګان : ځناور . 

 ۱۵د تونس یو ښار دی ، حضرت عقبه بن نافع رض ي هللا عنه په  :  قيروان  

 کله: د ابادولو کیسه يې ابن کثير داس ې نقل کړې چې  .م کې اباد کړی  ۱۳۵هـ ق   

ْقبه بن نافع رض ي هللا عنه  د حضرت معاوية رض ي هللا عنه په خالفت کې د  حضرت ع 

دې پاړه او ځنګل کې وکاږله ، يې په يوه ش ې ، د قيروان نقشه افريقا سيمې فتحه کړ 



 ماښامه تر سپېدوله 

71 
 

هللا تعالی دې  دا  کې لوی لوی ماران او ځناور  او سېدل ، عقبه دعا وکړه چې ځنګل

هغه  د خلکو په مخکې  ، دعا يې قبوله شوه ، تردې چې ځای له دوی نه خالي کړي 

والړل ، د دې په ليدو سره ډېرو بل ځنګل ته لدې ځای نه له بچيانو سره  ټول ځناور 

 .مخ   ۱۴۱ـ  ټوک  ۸:  . البداية و النهاية   لو اسالم راوړ   ربريانوب

 

 ــــــــــــــــ

                                     ران شــــــم کله کلهيزه حدې ناورين کې 

 ؟رود  روان به وي تر کله   ـوـنـــــــــيدا د و

                                      مسلمان به وو غالب اوس مغلوب ښکاري

 ـــــــه به وي داسې که پر بلهــــــدغه تلــــــــ

                              ار شي ســـــتا تکل کنډر زړګي ته        ــــا معميب

 مؤمنانو سره ملهکې  ــــــوکــــــرمــــــــي یا

                                ـــي        ــــــوســـــينه جوړ دام به درنه   ويله وړ

 ر شي پاګلــــهيش ګــــبه تکې  د زمرو منځ

                           رغلګرو ته خـــــــــــــواخوږي د قوم وايې   ي

 هــــــــــــم وو بد نام له دې کبله شاشجاع 
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                                              ښکته د حسرت کنده کې ناست يېا به يب

 ام غلهـــــــــچې بادار دې شي په تېښته د ق

                                   کې  کړي ستا انګړار به ټوک يمال  د نصرت

 رو د غازي پلهــــــــــغ  پاس په ګل د فتحې 

                                     کس ته دوا  شي       لوی فاتح به د قوم هـــر 

 هـه کابلــــــــــــــــــــوکړي ل  به اذان يو بالل 

                                   ر ته ـــــــــــــــــډګ مونږه الړو ته رازه د ننګ 

 ! اتله      ای زلميه  !   زمونږه  هيلې    او 

  م ۴۱۱2هـ ش ۰۴۱۳هـ ق  ۰۳۴۲

 : يوه مشهوره غزا  .   يرموک .   غم خفګان ، مصيبت  ،  : سخت حاالت  ناورين 

 کنډر :   . ، اراده  تکل : توکل  : ترازو  .  تله  .   : د ګډو   مېږو او پسونو  وېښته وړۍ 

 .  مل : ناصر  ، مرستندوی   .  اله و زخمي ، کنډ

 تړون 

                 ونښتل  مخونه    سره      خپلو      کې                          

 و نغښتلو   زړونه     سره     خپلو    کې

وې  کړل چې دفاع به د وطن کوي                                          

 ټولو    قسمونه     سره      خپلو    کې
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                                          وقربان   به  کړ دبل  ښېګڼې    ته يو 

 مال ، الس  او سرونه سره خپلو کې

 

ونښتې              تيارې ! شوه   اوږده  څومره شپه  د  هجر 

 ودرېدې  ، سپوږمۍ  په پړو تړل شوي  سـتوري 

سونه                      ال يو  کړلو ته ،شپې او  الرې کاروان  زمونږ 

 وزړېدې    اشارې   څو مخفي کې ، اُفق په  پاس 

وګرځېد                         محفلو  خوښ په  ګامو  لـــويو په ابليس

 وزنګېدې       ترانې  لحــــادِ محرابونو د       په    

منافق                        ښکارهکـــړې ، د کلونو  ،     خبرې  پټې

 و تراشېدې     ږيرکۍ  رِيا        د،بدلې    پګـــړۍ 

              او ګونګی حال شو د وجود لمن کې   جګړه سخته 

 تتې يې و ښويېدې مل،  د تيارو  بختان  کم ډېر 

هماسې والړ                                  دی ،ال    زمونږ بيرغ ، زمونږ مينار

 وتويېدې   يې  وينې  قربان،  شه    شازلميانو   له  
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لښکرې                           رب  د شولې  ه  ملاوس راسرٍٍٍٍ  !ده هاغه

 انګازې و څرکېدې  وار  يې د   کې ډګر   په روڼ

 هـ ق ۰۳۴۴مجادی اول  ۴۲                             
 .ه کږېدل ، په دين کې له ځانه  مخالفې خبرې زياتول الحاد : له دين ن 

 ـــــــــــــ

            ــــه  د  بېلــتوناو  څېـــره  ورکـــــــــــــ اهلل  اهلل  نارې 

 ه   ســباوونيبې   پا   ،ـــــه  تانه  غواړو  ربه !    آ   لـــــ

              ــړه  ن  مو  په  غولي  د  منزل  کـــکنډو  کاروا ،کنډو 

 ونتُْښوَاثر د اَمـــــــــــــــــــــو تل پاتې کړه کې  هېواد

         کې  پوهــــــان مو رهبران کړه په الره د جهــــــــــــــاد

 ل د کتابتونـــــــن درشيان مو کړه ور سم په سپيغاز

                 ازان   راغلل  ـــــو  شمــېر  غميا  يق  بيله  د  تفريپه  ه

 ونيـواړو ستا په الره ـــــــــرسۍ د زړونو کلـکې غـــــــ

                دا   عا ده د راشدــــــــــــه د ټپونو دُــدرمل شـــــــــــــ

        په مېشتونکې  ورو منځـــــــــده د حيد مو کړه ويشه

  هـ ش ۲۱۱۱هـ ق   ۲۳۱۳
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  .   غولی : فرش   .  زخمي   کنډو : .   : سبا ، خپلواکي . سباوون   فراق :  بيلتون  

 دروازې چوکاټ ، درشائي ، دروازه   : د درشل  .   : انقالب  . اوښتون    وطن :   هېواد

په څو ډلو وېشل ، څو  قوم  : بې اتفاقه کول ، يو   : کتابخانه . تفريق . کتابتون 

 .   د اوسېدو ځای :   .  مېشتون  مزل  :  يون   .  رهبران پيدا کول 

              د تورې شرنګ شه                   ازي ـــدار کړه  د غيځان ب

 لنګ شهـــــــــدرومه او م  ا د غـــــــــرونو خواتهي

ن پرېږده                                  ــد نفــــــــــــــــــــــــــاق او در باريانو  لم

 شه  که خدای غواړې د حقپال عالم تر څنګ

                ده                 ه   ګناهيژوند   لـو   فلتـــد غګوره  اوس  

 شه  په جنګ  رهـــرب فرض کړې چې کافـر س

                    ندارې              ياشــــــــشه  له  شپېلۍ  د م   ګوزار  ودت

 شه طر زنګ ــد خ م  ته  جوړ يګام  په  ګام  غل

                              ر  ولـــس  ته يـــــــــــــو سباوون  زهــــــــيد  خوښـ

 شه  ګـــد رباب او منګي ترن کې  نيدې ناور

سرلوړي  هم                                     که د حورو  نکاح غـــــواړې  ،

 د   جهـــاد  الر  کې  په  خپلو   وينو  رنګ  شه
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                               انو يـرــــزم ړه  د څـو ورځې ژوند وکــــــــ و يدا 

  شه  پالنګ  په  کې  ورو  منځ ـــد  ح ده يا  ويب

 م ۱۵۵۱ه ۴۱۱۳

 . کړېدلی.غليم :دښمن .ناورين : مصيبت  زهير :

 ــــــــــــــــــــــــ

ښکاري                         خ  د  زمانې يـــه  تارـــداسې  رازونه  لــــــــــــــ

 ه کډې مو پرتې ښکاريــر کـيو  خيټـــول ترې روان 

              درسه   له  فـــــنا    د  او  دـــــــوــــوجـــــــــ   بالګانو دد 

 ې نقشې ښکاريــــې مړ داسيفاني څښتن  یـر شهــ

                 م  يدومــره واــو په هکـله ـــــد غــــــــالمـــانو د جـــــوسـ

 کاريـــې رڼې ښير که سترګې يـړي خبې وخـــــته مـ

           زمونږ د قام د آزادۍ نښه ده  یدا غـــــــــــــــــرور  ند

 رې  زلفې ول  ،  لـــــــونګۍ  کږې  ښکارييببرې  ږ

                ـــونږ د نـوې فتحـې ــخ  زمـــــــيد تارکې  پدې  پړاو 

            نې سپېدې ښکارييپر افق  سپ، یوخت نږدې شو

 هـ ش ۲۱۱۱هـ ق ۲۳۱۳
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

                وزرونه   و !   مه   ږدئ   قهــــرجنکُلَذاب  مَع  د  یا

 شته  هم مانونه يخو ا ،ـق شتهـــــفســــکې  پدې درو

                          پلــونه   لوري  ګــــونګ ســـره  روانــــو  د  منزل  په  

                هم شته غدار  زړونه   خو پام  !  دا  هېواد  د مېړنو 

                        لي ک  ه  نشې  زمونږ  له فچې  خ  خپلواکۍ  ګوره

 شته  رت نه ډک سرونه هميله غ دي ټي شتهيسر ټ

            د اسالم حاکمه !  یســــاته تل ا  خالصې  دروازې

 سړي کارونه هم شته  بيغــر خـانان به درشــي د 

      ان يواړه او لو  شي  در چاپېره کښېنې ماښام  چې           

 هم شته  کورونه د خالي يي د شهـــــهېر نشـ درنه 
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نشې د  وخت  افلــغ،  ون کوهير يپه  تدب             

                       ته ش ـر پټي ګړنګونه هم س څو  دي نېلي  ډېر يش       ه! يزلم

       د راز کڅوړې  مه را سپړه         دې کې  مجلس يو  هر

                       شته هم   غوږونه انو پټ دښمن  وي د بهدوستان 

                     وکړه  شاته پاتې   نشې همت  نور    لږ  ده  ! راش            

    هم شته نور  مزلونه   ېيانګړ تر   کاريې ښيڅلي 

 ۱۲ـ   ۷ـ  ۱۱۲۲ ش      ۲۱۱۳ق ۲۳۱۱

  .  : لويه کنده ، د درياب په غاړه لوی کمر  . ګړنګ شنه ځايونه ، چمنونه  :  شينېلي  

 .  : مالئکه . ملکه   ، غولی: صحن   انګړ .  : منارونه  څلی ، څلي  .  : تيلۍ   کڅوړه

  

 زمونږ مزاج 

دسترګو خلی  په خنجر  نه ، په  اوبو   غورځوو                                      

 ډېر   مرضونه  له بدن   نه   په   دانو     غورځوو

بدې خبرې ته  ځواب کې بيړه نه   کوو  مونږ                            

  اول  له  زړه  بيا  له  بڼو   غورځووداسې سړي 
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 ـــــــــــــــــــــــــــ

            او  هر تړون ماتوي            ريو  هر  زنځم مان  زور يد  ا"

 درته زمونږ د چم پاڅون ماتوي به  رور دا ستا غـ

        انو  ډلې        يد  غاز رې  شويــوَــــخـ کې  پدې  درو 

 "ې شتون ماتوييز او هم يا انګريولس بـه ب  افغان

              و  ُبــــــتان       ياو تېروو    ـر  ظالــــم  د  نارواـد    هـــــــــ

 ـــــزم  اوښتون  ماتويد  مظلومانـــو  د کلــک  عـــ

               ــطاني لښکــــرو   جوړې  د  بېګا  تـروږمۍيلــــه ش

 ـــازلمو  په  سباوون  ماتويد  باعزمه  شـــ  یخدا

                      مات شو        تانظام هم ـد کميونېزم په څېر غربه ! س

 ونه به د خدای د دين بدلون ماتويــــــدا نظام

 یکال پسرل  م 9002 هـ ش  ۴۴۸۸ هـ ق  ۴۱۴۵ 
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 ـــــــــــــــــــــ

                               دي مات ټول  کافران  ته مخ   معز د زمونږ 

 دي ي د سومناتودِــــــَککې  نويجردې خو

                    ي  کتل  را دي  بد  ا ـچ چې  ته   ميحر زمونږ 

 دي فُرات یحون او لويخوراک شوي د ج

               ــــــونه                 ــــــــستړي مزل  ي توب يفدا ، زاــــغ  دا

 دي اتـوارونه د کس ر ـــــــــــــد دښمن په س

                       ستوري           الندـــځ  ډېر اسمان  په  مېړانې   د

 دي اتيوي څومره زـــلدې چم نه پورته ش

                              یکړ  ډک  ې ي کلی       پوهې   د نړۍ د 

 دي ا د هراتي ار ــد ُبست ښ، روزلي   خــبل
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                   و ـــــــــــــم خ يد تار  پاڼه پاڼه!  ده ــــــــراش يا

 دي وغاتــــــــس  دښمنانو  ته ازغي مونږ ته

: د آمو   : د خټې د لوښو ماتې توکړې .  جيحون   . کودی ، کودي  خورجين : اس پنډوکی

    .  سيند
 
:   .  چم : غيرت   : انتقام . مېړانه کسات  د عراق مشهوره سيند .  :  رات ف

    .   نومپخوانی : د لشکر ګاه  ست . ب   کلی 

 

 ـــــــــــــــــــ

تنها  پاتې  شـــــــــوم   غمونو  او  هجران  ته                                   

 رحمت شينکي اسمان تهپورته سترګې ستا 

مونږ چې  خپل ګڼل  هغه رانه پردي شول                               

 سپارل شوي  ، د ايمان  سخت  امتحان ته

ورور  او  پالر ،داسې خواږه خواږه لفظونه                                 

 ترخه شوي زمونږ  د  ژوند  زهير داستان ته

                               ونږ  خليالن  شو  ګانې سره پرې  ،  مرسۍ

 ور  هغه  سندان  ته، هغه اُ  وينزدې شـــــ

چې   ضرور  به   غږ پرې وکړې                                         پوهېږو ښه 

 اوره !  ګل شه  ،  د ايمان پاتې  کاروان ته
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                            را  نارې  کړه لويه خدايه !            ،رژ    ،رژ خو  لږ  

 وجدان ته  شه او زړه   ته تسلالس    مونږ ته

شي                                        کلي الړ  له   سوارُ بيا شي  انګرېز  چې

 ته   افغانستان   په  همغې   ورځ  به  ځــــــــــو 

  هـ ش۲۱۳۱هـ ق۲۳۱۱

 ـــــــــــــــــــ

وساته  ايمان ، د خورکۍ شال  او د   اسالم  تصوير                      

 خير که  د  غازي  الس دې له سيمې نه را لنډ شولو

                   مؤمن  هېواد   مې د   تکبير   غږ ته           ، پورته  شو  مؤمن

 سيندونه   ډنډ  شولود  کسات   نه    د انګرېز  وينو  

هر ځوی  مور  ته  وويل  : جنت  کې  به ديدن کوو                      

 الړلو  روان  شول  د دښمن  مخې   ته   خنډ   شولو

ټوله  دنيا  ونيسي خو  زمونږ غرونه يې سر مات کړي                

                دې راز ته  وطن  کې  هر  فالن  د کافر  شنډ   شولو          

ولې  مونږه  وژني، کلی کور  مو په  بمونو  خوري؟                             

 دا ،  او نور سوالونه  هر افغان   سره    را پنډ   شولو
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مخکې   يوه    پرښه    وه   ،   سهار  وخته  به  راغلله                    

 ډ شولواوس يو لوی سېالب زمونږه مينه او لوی ډن

 ش ۲۱۳۱هـ ق ۲۳۱۱

 

 ـــــــــــــــــــــ

        لو اخ   را  تاريکيو   نه    له   شپه کې نورانيت   نيمه          

 نکړو     ډلې      مغرورې    د      رنګينيو   د    انتظار 

            پدې يخ او خړ خزان کې  خپل کارونه به را جوړ کړو 

 نکړو     به مو شاړې شلې   ته    هوس   شوم   ماڼيو د 

               تور رنګی او غريب به هم د خپل لښکر عسکر کړو  هر

 نکړو        بلې       به    اشارې    ،  بډايانو  حسينو   د 

  ه ل               هيلو ته ساالر کړو دا ساده کليوال ځوان  به خپلو  

 هلې نکړو   والړې به   خان ته   راتلونکي  مغرب 

             ايوب خان ته به ور واوړو   دا غدار، انګريز  به پرېږدو 

 نکړو     لېمَ    پرديو    د    به    ټولۍ     اردو   ملي    د
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                 درملونه     ترې را اخلو    ورځو  زاړه جومات ته بيا  

 نکړو  خبرې به مو رنځ ته خپلې "ليلين"، "داروېن"د  

           به د اسالم  له ښکال ډک کړو     کنډو  يو  ، يو     د پښتو 

 نکړو    کې پلې ګران هېواد  ها ، دښمنې عقيدې به 

           دي    او عقيده  ده مشالونه له اسمان   هوډ     مو     دا 

 نکړو     بدلې   هېڅ وخت    نښې به  دغه  او   هدف  دا 

         دښمن جامه ده   د  زاړه    مو   نيکتايي    او   پتلون    دا

 ته به مو خوارې شملې نکړو  تقليد    د زوی  ځنګله    د 

 دا کيږدۍ د هندوکوش، او دا حجره د هلمند څنګ ته 

 شپېلۍ به په سرود بدلې نکړو   خپلې    شپونکی     خپل

    ۴۵هـ ذي الحجه  ۴۱۴۱
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 ــــــــــــــــ

     په شونډو درته ښکاري                               مې   موسکا چې  دا

 دي   زما پردې  درد   تر   منځ  د   غماز  او  

       ه !                                          ګران    وسپړلو    که   مې    زړه   درته   را    

 دي     درې    يې   له  ويالو  د  وينو  ډکې 

شوې                                                     هره  څانګه   هره    پاڼه     خزان  

 دي   شپې موده  وشوه د سپرلي د نشتون 

ته                                                     او بېلتون   غم  پاتې شوي  يو ،  تنها  ،  

 دي        قافلې    تللي  بيا   د  وفا      ټولې   

               شوی                                مو شهيد ماليار     نوی  ګل     نوی   

 دي  په  غم  او  تېغ  پرهر   ډېرې  سينې بيا 

 هـ ش  ۲۱۳۱هـ ق ۲۳۱۱
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د غشي   غوندې ونښلي   په       زړونو کې                            ړيالر وك

 وار      د    شيطانانو      اثر    وکړي     په فکرونو      کې

مومي                     ورشي    دېره   جوړه   کړي  ابليس چې غافل و

 خالي سرونو کې ضمير   يو لوی سنګر کړي شاړ  جوړ

ال  ته ورغلل                  ډېر زلمي  بيا پرهېز   ګار   مُ    شول    ،ښه 

 کښېناستل   محراب  کې  ، په   سنګر   او مسجدونو کې

                                               خُمار    انګازو                       په          بيا د   

 ښارونو   کې     او  ټول   بې  پروا    شوي   ، صحرا ګانو  

پام   چې   کتابتون   ته   بې    له   الس   د  عالم ورنشې                                 

 شته  کاږه     فکرونه      په     واعظ      او    کتابونو    کې

به حيران    پاتې    کړو                                 انګرېزړون وکړو   بيا  به   يو ت

 او    مکتبونو    کې      و به کړو      درسونه       مدرس ګډ
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ده                              برخه   اسالم    د   و واکمني ا   واکمنيدين   مو   

 دا   فرق   پيدا کړی ، دښمنانو      په      ذهنونو     کې

زمونږ  رسول  ستايلی  هغه  مال چې   په  حالله   وي       

 پروت  د  پرهېزګار  انسان  په  الس   او  درمندونو  کې

           پاتې شي که  دا  غواړې  چې  شمله  دې  هسکه  وروره 

 کې  کورونو      خپلو     د   فساد    هره      آله       مه ږدئ

               عرش پورې  تر دين به کړو را خپل ، په تقوا الړ به شو 

 سرحدونو  کې   په       و ،  لوی  لښکرروغ به اقتصاد کړ

             هر کمال جمال دی،خو چې ځای د دين و نه نيسي

 مات نکړي غيرت ،  په  وقار  تېر  شي    په ذهنونو کې

  هـ ش ۲۱۳۲هـ ق۲۳۱۱
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 ـــــــــــــــــــــــ

                                    وکړو   پړک و ــــــــــــاننګ  ګالبي ،ستا ،دا

 وکړو ر ځالندو څرک ــــکه د لم! ورې حُ

                                  پرېوتې  ور   څو وړانګې ن ــــــــستا د حس

 و ترک وکړوــــــکې غرون ءسينا ځکه خو 

                                وکړ   انه پاک رسولـــــــنيت چې تر اسم

 وکړو مينې يې په اس د کمچين شړک 

 پرېئېږده   چې ګرځي   مېلمنه هوسۍ

 ای  ظالمه!   تا    غم    د   تلک   وکړو



 ماښامه تر سپېدوله 

89 
 

                                        شيطان الرې  د  کړې  له عالم   يې زده 

 وکړو  غم د   هر يو   شک بيا  يې  ورته 

                      الس يې غيرت وښود           خالي  پښې اېبله

 ملک وکړو  يې خدای يې شو ناصر کار

 ۲۲ـ  ۱ـ  ۱۱۱۷ش  ۲۱۱۵ق  ۲۳۱۱

 

 ـــــــــــــــــــــــ

           د   زړه   غم  د  سترګو  نم  به  درد  دوا کړي                 

 تبا   کړي  ه   ساندې  اســــــويلي  به  ټولدغ

            او   پټې  څړيکې                   ـــهار ماښام ښېرې ـــد ســــــــ

 سوا کړيرُ    دوی  به  سلګکۍ  غريبې      آ

           ته                      وابځ مور   شونډې   د شهيد د  وچې 

 په ژړا کړي   ټول  ظالمانبه لوی خدای دا 

                             کړي ویـت  را  رحمت  اهللخو به  وه  ورځ يـ

 کړي را ـــــــــــــک    په به  ابۍ   زړه  يتيم   ووړ
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                              و ـمو  مل ش  خدای   يو  نظام  به جوړوو  که

 وم خندا کړيــمظل  چې ظالم راته په دار ، 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــ

چې بيا د مينې او  تکليف  بېل بېل  اجرونه  راکړې                            

 ځکه    روان  په  سختو  الرو   ستا   تر   کلي     پورې

رسې                                      په   تدبيرونو  ،  دعاګانانو    او    کړاو      به  

 پورې     تر    کمالونو  ،  د   عزت   تر  هر   يو    څلي

د خزانې  پر  سر  همېش  لوی  ښاماران  پراته    وي                                

 پورې  ښاغلي هر    باز  او  هر   اوږده    مزلونه   وي 

قصر     کې       مه   اوسېږه                                         د  لږ   آرام   لپاره   بند

 بازان  په  همت   ځه  په  پورته    تللي    پورې لکه  
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شې                                    ژوندو خلکو په مجلس کې به ته هم ژوندی د 

 مړي     پورې د ټيټو  خلکو  الر به تاو کړي  تا  کوم  

تکبر  نه  ځان ساته ، نور  کړه   اوچت     مزلونه                                     له  

 فضا ده   ځان کړه  سم  د شاهين کلي   پورې  لويه 

يې تاريخ  بدل   کړو                                     دا هم انسان وو  خو  ستر عزم 

 پورې  ختلي  پيوست پورته    عمل په  لوړ خيال کړ

  هـ ش۲۱۳۲هـ ق ۲۳۱۳

 ــــــــــــــــــــــ

                        دی   وښې کورــــخـــــ د   هــر مؤمن  زما زړه د

 دی  نې انځوريمــالي مــــاج   پکښې  پروت د

                شي                 ځار نه    مطلبوه ي   هل  چې  چا غوښتل

 دی امت غمخور اوس د ټولرب مو مل شو 

                               ترې  یځا   تورو  د   کال ـنې   ښيدن ، ميد د

 دی پکې ناست د احساس شور ، یشو ولين

               شي                     مـو خپل   مـو شي آزاده واکوطن  څـو 

 یور دـــــــزما نسک  ـــاممهـــــاله جـــــ  هغــــه   تر 
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                                  یزېر     ــــوــد  راتلـــ   ا د سباوونيب ـــد ــــقاصــ

 ید     سپور پورې په اس   هاغــه را روان کړ 

 هـ ش  ۲۱۳۱ هـ ق۲۳۱۱

 

 

 

 ـــــــــــــــــــ

                                    !خپله خاوره   او  ټبر    خپل ، وی     چې وطن  

 والړه  وی مو     کېږدکۍ   خير که   دشت کې 

                                                        پېغلې     ،  باحـيا  زلمي      چنار     چنار    ها ! 

 مالله   ، نجلۍ  خان  ايوب     مو     هلک  هر  

سيند غاړې                                                د     ګودرونه  پاک       پاک  هغه  

 ميناره      لوړه       سپېڅلتيا        د   غيرت   او  

لوړ  برجونه ، ستر   درانده   سنګين     سړي مو             

 څادرونه      ، لوی   پټکي     ،  شمله        والړه 
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                            روښانه           يې  قام    ،  معلوم   درته سړی     هر

 الره   وړه      سره   عزتمن   ،   پرېږده    ډمان 

کړې                                                هر کلی    چاته     به  کلي کې   پردي 

 ارههيند  به      ونيسې         مخ      چا    د  او 

، له اصيلو                                                 کم  اصل  ،   ښکاري      نه  دلته  

 باره     هره     مشکوکه      ده      ډله      هره  

کړي                                       دوکه  دې    د مخ څرک د ږېرې ول به

 شاړه   مينه     جوړه     درته   پرېږدي    به  بيا

                         رب   دې   مل   شه  ،  د  راشد  پردېس  زړګيه

 غواړه    هماغه   ناصر    شه    دې    اهلل    پاک

 هـ ش  ۲۱۳۱ هـ ق ۲۳۱۱ربيع الثاين  ۲ 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شوې                                      تا خبرې ـــــــــــــــــاو س  زما نه يم پټه 

 ندرې شوېـــــس نه   زړه  اعرـــــراغله د ش

                                   جرګې  ــپو ــاو تورو شـــــ   صحرا  د  هاغه 

 شوې  لښکرې   لويې کيسې، شولو  ورشـ

دان ته شئ !                              ي: هلئ م  و چايږ وکړ ـــــــــغ

 شوې   ډبرې  وېـش  سمې ورته   پورته

دښمن                                         د معشوقنه  شو  له غوسېهک 

 ې چې سپر زمونږ ککرې شوېيمخ ته 
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و غزا شوله                                            ــ ـــــــــــپورته ش،  و کړلو رب ي

  شوې  برابرې  ته   وــــــــــــتل  ډلې ځکه 

 

 روان جهاد پړاوونه   . سْپَرْ : ډال . انګرېزانو په مقابل کې د  د

  

    

 ـــــــــــــــ

ـباوون  شه  د  وحشت  د  دې ــــــارو ته  ســـيت   

ــالم عادل ــــــاته د اســيا وړاندې کړه دنيب                  ر    يبه

 ريتصو

               عمري  توره  په   الس  ، ته  ممبر ـه ـشــــ  را پورته  

                                                    ريا  په   چېغو  د  تکبيداره  بيان  کړه  را بـــجهــــــ

   شا     د اس  دې   او پالنګ  ـــاله  سنګرونهستا ځـــ            

 ريطان سره شوګيـــو شبخونونه ، نه شــــــعمل مــــ
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                 ءنساې   خَيپېغله  ې حنظله شه او که يوان ــکه ځ  

 ريل کړه غورځنګونه جهانګيــــه نوي سره پــــلــــــ

                  !مؤمنه ګوره  خ يوي تار یکه ځان درنه ورک شو

 ريې  عالمګيونه  ـــکونه  دې  شاهان وو  ،  پالنين

   هـ ش ۲۱۱۳ هـ ق ۲۳۱۱    

بهير : سلسله . اس : اسپ . شا : مال . شبخون : د شپې حمله . شوکير : شپه په ويښه 

          تېرول .

 

 

 ــــــــــــــــــ

وسوځاوو                                     وجدان      د     فتنو   د     شيخ   اورونو    

 وسوځاوو   ايمان   شوې  ورته  ماتې  ، مال   توبې  

تماشې    ته                                       اول  راغلل  تر غاړې  د  تنور   صرف  

 وسوځاوو   ځان ټول   يې هډونه  او   ورو   ، په ورو 

                                   کې  د خوړ منځ  ويده  شو  ،ې لرې دیچ فکرپدې 

 کور    او    داالن     وساځاووب  سېالپه    يې     څا نا
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کې                                       ازغنه   الر   ويلي : تقوا   لکه ستا  يون  رضعمر  

 شوی نو  شيطان  وسوځاووچې لږ کوږ   څوک   هر 

حالل  دی که    حرام                                       ګوره   چې  دې   قدم قدم 

 مسلمان     وسوځاوو   تر   تا   لوی      تمې      پرون 

تمېږه                                         ويل : د فتنې ځای کې  مه  مې  راته  رح استاد

 وسوځاوو  شوي  اور  نوی  انسان     ای ګډ سر   په

الرې     راغلې                                               شولو ، وېرژنې  سفر لوی  راشده 

 وسوځاوو  سلطان  هغې وړانګې لوی  !  ګوره ها ،

هـ ش ۲۲۱۳ هـ  ۲۳۱۱ذي القعده   ۲۱  

 ـــــــــــــــــــــــ

                       جهان وو  يو ځوان خيال نوې جذبې مو او 

 که وو اسمان ووـــــــــــــــــتصور ته مو ټيټ ځم

                       ونه ــــــــــــــــــــــمجلس ،، خپلواکه فکر نندارې 

 وو     وفيانــــــص      او بازارونه       مسجدونه

                              ره اخته وو ــــــــــــــــــس دوه کسان مو په تقدير

 من شيطان ووــــــــــــيوه ملکه بل ها زوړ دښ
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                                     و په برخه د ملکو ـــــــــــــــــــــــــــــآخر مونږه ش

 د رحمان وو  امر      په   ټول   وېشل شوي 

دا ازغن مزل ته                                       ــــــــــــــــــــــــــرا ج نه  له دنيا

 د سره روان ووــــــــــــــــــــــــــــــتر جنته له راش

 

 

 

 

 ــــــــــــــــ

                       لټوم   غم  تښتي زه په مينه کې نور  ترې   لکــــــــخ

 لټوم   چم يو   هر ه ليال په ـــــــــــــــــــمجنون خپل لکه 

                کې   جامه  پردېسي  پدې کنډرو کې مې څه دي 

 لټوم وثر د خوړ مرهم ـــــــــــــــد ک ته    زړګي  رنځور

                           نېشه د آزادۍ په فکر   کړي   ونه ـــــــقوم  ټول   چې

 چلم لټوم  هغه  ډک  له بنګو  ماسو ــــــــــــــــــــــــح د 
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                       ونګړه ـــــــــــــــــنه تياره ج کلونو   کړي له رڼا   را   که

 ګرځمه يو شم لټوم    ار کې بهــــــــــــــــــــښ  د پيغمبر

                  ښمني کوه خو پرېنږدې  د  عوه د اسالمزمونز د

 لټوم           قدم       ې     د اي مروره!   تاته    الر

  يل و  واب کې يېراشد مې وليد سرګردانه ،په ج           

 لټوم    دمته    يو    چيچلي     کلتور د   انګريزي 

   م۴۱۱2 هـ ش ۰۴۱۵هـ ق  ۰۳۴۲

    کلتور : ثقافت  .  . کنډوالې :  . کنډرې   د غيرت او مېړانې خبرې   : حماس ې 

 

 ـــــــــــــــــ

  هجرت                             کار دی ،د مؤمن ژوند کې ، ستومان 

 او   لوړ  همت غواړي  ، لوی  توفيق   ايمان 

دنيا                                           هر    يو     شته     د    دې   د      پرېښودل 

 محبتياران      او      ،   محفل ،خپل      ټبر  

                               وو منافقين     خو     يو     څو    مدينه     کې    

 عزيمت اوس  خو   کم   دي   مؤمنان  ،   کم  
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زړونو                                        منزل اوپه   لور   د   يو   مجهول    مخ  

 عمارت پردی   ښـــــــــــار  ،   پردی  کلتور   او  

خدای                          لوی  پټ اسرار ، لوی امتحان دی د 

 جنت   سخت      له   تللو    د    آدم   له   لوی 

                               يو  تريخ سات د بېلتون مو هرڅه هر  دا   بس

 ،  ځکه   يې   ګالو  سعادت لــــــوري      ستا  له

غوښې                                ای  ربه! زمونږ بدن هم  جوړ له ! خو

 غيرت   د  مو امتحان     ، سخت مه کړې  ډېر

                             راکــــــــــــړه                ښکلی   توفيق  غوندې   ملکو  د 

 جـــــــــــــــــــــــــــــــرأت او     د انبياوو    سپېڅلتيا 

                                    ! خدايه  يې  لويه زمونږ  ستا  او  ته  مونږ  بس 

 شه    هر ساعت وخت   مهربان   هر   مونږ    په

وخت  را نصيب  کړه                                            هر عفت  او   آرام   په 

 د دين   خدمت  اسالم  ،   د  الره      په   يون

 هـ ش  ۴۴۹۵ هـ ق۴۱۴۴ربيع الثاني  ۴۹
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 ـــــــــــــــــــــــــــ

                           لک ويده دي ــخ ه رـټول کـــ د دې کلي       

 دي   ويده  خلک ټول ساده هوښياران او 

                                   دی    جنګ   سره     پرنګيانو دی  انقالب 

 وانان او نارينه خلک ويده ديــــــــــخو  ځ

                               غاالنو ــــــــــــــــــــــــــــــبڼ تاال کړ د بل کلي ش

 که کوربه خلک ويده دي نشته  يې  څوک

                               ريفان يې سره ډله ډله کېږي ـــــــــــــــــــــــــح

 سکه خلک ويده دي ـوي کهمړه شـــ دوی 
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                              ټولو ځان ويده کړ   ه مرستېــــــــــــل د اشنا 

 خلک ويده دي  ډبهــــــچې ګ آوازه شوه 

    ۰۳ـ  ۴ـ  ۴۱۱۶ هـ ق  ۰۳۴۲

 

 

 

 

خپلواکۍ  !                                                 بيا    ګيله   ونکړې   ،   ګرانې

 آزادۍ !   له  لېمو  دې   ځار   شم ،  ښکلې

                                 ګاللی                ستا په  الره   کې     مو  هر   ناورين

  بدرۍ   او     نازونه   يښي  دي پر     زلمو

لپاره                                                  پاک  اهلل   ته   ور    روان    شو    ستا 

 ابۍ  رانه   پاتې    شو   خوږ   پالر   خوږه  

کې                                     کور  پتمن  شوي په نخرو نخرو  لوی 

 درۍ اوس  مو  شپه  ده  په  بيابان  خړه   
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ليدلو                                                زمونږه  اصل  زمونږ  غرور   خو  تا  

 لړۍ  هر  يو    غر   وو    راته   مات ،  هره 

                      کا        زمونږ تر مخ کيسې ډېر ذليل خلک اوس 

 لکۍ  کېدړ ،  موږک  ،  خپل     د  افتخار 

،او يا به نه يو                                            يو   ،  مونږ به راغلې  ته   که 

 پګړۍ   جومات نکړې  ځوانان   چې خفه

 هـ ش۴۴۹۴ هـ ق، شپه ، دوه نيمې بجې ۴۱۴۴ربيع الثاني  ۴۸

 

 ـــــــــــــــــــــ

ـــــرونه  نور  د  وخت  له  هتکړو                                    ــــــــوباسئ  س  را 

 اعــــــــــــالن  کړئ آزادي   ،  د مادياتو   له   پنجو

         ترڅو   به    وي    تړلې    د     عالم    ژبه   ډالر   ؟!                                

 نسلونه کړل تبا ،  ستاسو  چوپتيا  ، د   دوی  نعرو

خبره   د   نفلونو    ،سپين   کميس   او   وينا  نده                                      

 د کفر مســـــــئله ده   ،   نه    ورکېږي    په   سجدو
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  وکړي چې دا ولې؟                 څخه دا پوښتنه  ر که رب د

 والړ  وې  ،  له کافر  سره  ،  هغوی  مؤمن ويشتو

سهار شوی ، حمله  وکړئ  په  دښمن                             ،را پاڅئ 

 اندام اندام يې پرې ، يو ګوزار ورکړئ په مزغو

 م ۱۵۴۱ـ  ۴ـ  ۴۱هـ ش   ۴۴۹۴هـ ق ۴۱۴۴ 

 

 

 

 ــــــــــــــــ

شي                                      ژرمه کړه   چې   جنت ته به يون  دا   خيال   

 له   يو    څو   بېګا   نه   وروسته    به     اختر         شي

                      نن       به     وکرمه     بوټي     تش       ميدان       کې           

 پرته      به ټول     راته      ثمر       شي     ۍله   خوار

مؤمنان    بايده      دا     ګـــــــــــــــــــــــومان      ونکړي                                  

 چې همېش دې وم خوشحال محفوظ دې سر شي
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                                 ازمويلي          اهلل  وايي    :      مخکني    مــــــــــــــو       

 د   در    شي   له کړاو   وروسته   بيا ستوري   زمونږ   

                                ازموينو             د         دا    دنيا    خو      يو    ميدان    

 شي   برابر     در  وخت  دی ، که  دا هم    يو څه 

فنا           شي                                         خر  ټول   ترېنه  يو  يو  ځو  ترې  ، آ

 دفتر        شي   بيا   نو   ټول    د     حسابګرو    هم    

اعــــــــــــــــــــــــــــــالنېږي                                            نتېجې   او پايلې     هلته  

 قومونه    په    محشر      شي   واړه     چې   را غونډ  

وي                                            ډېر  کم بخت   به  پدې کم   وخت کې  ويده

 په   خوراک   ،  نېشو    او  بدو     به    يې   سر   شي

                            دغه  ژوند   د  ازموينو   لويه    شـــــــــــــــــــــپه     ده           

 د شېبې   شېبې    ارمان    يې    بيا   سحر       شي

 هـ ش  2929ق هـ  ۴۱۴۴ذي القعده  ۴۴
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 دُعا

     جام  او شرابنور   ماته هم  نصيب کړه هغه  ! خدايه     

 دريابتل د  ړه ترالر راك د عرش څوکې الندې پاس

     اوس  کې پوهېدلی خو  يقين  مې شومخ زه  وم  له       

 سحابورېږي  او ول  په  توفيق  ستا  پورته  شوي ټ

              وي پکې   ستړيا که  خير دی او،ژوند غواړو   عزت د

 کباب       او   ماڼۍ   نه غواړو   الرې  د    غالمۍ د
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              خاتمه          شهادت   ،        ايمانونو      عفتونو     د

 کتابتر لنډۍ  يا  او  اوږد لکه نښتروي    دې ژوند

           آب حيات او      رڼا      الرې    ،   رڼا      معرفت د    

 حساب   ستا رضا  او لوی جنت بېښکال د دواړو ،

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــ

      ورځې او د شپې لږ شوګير  د څارهد خدای حدود  

 پيراو      نو رسوال    د   اهلل  تر    ده     همدغه  الر

ستا  دا  بدن  ډېر  قيمتي  ده    له   سرو زرو   څخه                 په  

 تصوير     ماليکې  د  لږ   همت   او عمل  شه   

کېږي                                    هرکلی هم  دروازې خالصې دي تر عرشه

 هر خان او فقير د  توپيره   بې   لوري  له  ب    رد 
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             هر څوک په خپله جوړولی شي لوړ بام د ژوندون    

 تقدير   عاوودُ    په کې   کتاب  په  بدلېږي   بېشک

                                پام  د کارغي ، جاهل ، غالم او غدار الر مه نيسه                                                                               

 بهير   غازي پر شاهين ، عالم ،  کړه د  برابر   ځان 

مزل                 و رُوُ  ما    پيل کړلو تر   دې    که"اهلل ويلي :  

 درته سم کړو ستا د ژوند هر مسير  مونږ به په منډه

دومره                                           شې    نږدې  را  به  سجدو  او  نوافلو    په

 "بيا به نه يې  زهيرمرستندويه،زه به دې الس شم 

 ــــــــــــــــــــ

                           معنا ؟            کې زر    څه  غرونو   وايه   راته  : 

 ې     د    حسن   سحر څه معنا؟ مينه    ك

 بيا  يې    وتړي   تار شي  چاته واکمن

 شرنګ  د بنګړو  زلفې  په  سر څه معنا؟

                                   ټوله دنيا ستا، هر   يو    مزل   لنډ شي    

 معنا ؟ څه      نوم    د خدای  او اثرياد د 
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داستوري يې                                       ۍ ده نو سپينه خو سپوږم

 چار   چاپېر    او   شپول  د  قمر څه معنا ؟

دواړو   کې   په   دوه سترګو   کتل   کوو                                        

 نظر     څه   معنا ؟    سم   او       ناروا     د 

کله      وي     تيارې     کله      رڼا   راشي                                       

 ورځ     کې   ډوبېدنه   د لمر   څه  معنا ؟

ی شي                                         خدای خو يې يو دم  هم را کوال

 معنا ؟   پس   له  لوی  کړاو   نه   ثمر  څه

خو   به   هم  جنت ته  تللی وو                                                   هسې

 د  حسين   مخ  ته   شمر  څه معنا ؟    بيا

چاته   به   مخامخ   کېدلی   شو                                                هر  

 معنا ؟چپول      له   عُمر   څه           الره

ته                                                 مخ  کې      د اهلل    ګورو   به   جنت

 ؟ کې  ټوټه   ټوټه   غر       څه معنا  مصر

ټول په يو شان  غاړو کې    نښتې دي                                                  

 ؟ بيا نو   قيمتي  او  تش   سر  څه معنا
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شمر : د حضرت حسين    له سپوږمۍ نه چاپېره تياره .  :  شپول   .  قمر : سپوږمۍ

       .   رض ي هللا عنه قاتل
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  قافيې  خپلواکې
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 يو نازک ارمان

ربه  !    زړونو  له     زمونږ ته خو      خبر      يې                   

   يو   ځای شو   وروسته         له څو      کلو                  

      کړاوونو      له    لوی   بېلتون      او                        سره

مېلمانه  د    يوه     سرای           اوس               وروسته  

 غريب  له      اسويلو             د         ته     سره   شو     

      خبر             کيسو      له          غمجنانو      د       يې         خبر 

 يې



 ماښامه تر سپېدوله 

114 
 

ونيسه     الس         په    سر        مو    شېبه        هلږ                

 را     مه     زاړه      ووړ    او   د    بېلتون                  

          د        ژوندون        ماښامګيه       تر                پرېږده  

را      مه      ساړه   او      غماز     ،     تربور      زمونږه     

 پرېږده

      له       لرمه          هيله       يوه      دا  بس               

راته     پوره يې             کړه     ټولواکه                   تا           

      خدايه    

         پرېږده       وهلي         بېلتون         د       انقالب           

 سره   ماړه    شي          ښه    ليدلو     په       چې

             تږې سترګې               او دا    زړونه       دغه    سواند

 ټول خواږه    شي       سره خړوب خوږې    او   

 هـ ۰۳۴۳ربیع االول  ۰۵
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 هيله 

ــــــــــــــل ورکوم                                                       ــــــــــزه به مې زړه ته دا تســــــــــــــــ

 اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا راشيچې يوه ورځ به مې 

د وصـــــــــــــــــــــال لښکرو                         اړولی  بېلتون به تور تور

 رويبار به شين وي له خــــــندا کور ته به زما راشي
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هېواد  به واغوندي  شنې رنګه او خوږلنې جامې                      

 به کاندې د کوربه په څېر به الرې څاري هئ هئ

ژبې خـــــــوږه شه له الهامه ښايسته توري جوړ کړه                        

 مخ ته يې  کېږده  لــــــــه هنره  ډک  د  تورو  الړي

تاسو   هم  څانګــو  سره   وپېچېږئ  سوری  وکړئ                      

 خواږه  کړئ  لـــــوري ژرګو  را  وباسئ  ګلونه  مو 

ښايسته بادونو په  خواږه  رباب  مو تاو را تاو کړئ                       

 په  ټولو  څانګو  اتڼ  وکړئ  چې تر  ډېرو  ښوري

د چاپېره غرونو                      ته     ځــــــوانانو پورته شئ سرو   

 د کال مخ او غولي  وسلې په  الس ،الرې ســاتئ 

                             درزونهزړه   د  سره وحـــدت  مشرانو بند کړئ په 

 نيسي کوم ســرای د اوړي  پکې ونه بيا تور غماز 

د خپلواکۍ ناوکۍ                    ،راځه  قدم  ورو   نور په ورو

 در ګوري غمازان ګالن شينده په شرنګا ځه چې 

                       !د ولس   مشرانو  په لوی تدبير يو نظام جوړ کړئ 

 د هېواد را اوري  قام   هـــــر چې رحمتونه يې په
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ژرګه ، ژرګې : د ګالب    . : لوی لرګي ، دستک   . الړي   : الفاظ  توري خوږ .  خوږلن .  

و د نګرېزان ا  صليبيغماز :   او نورو ګالنو  ونه . لوري : اطراف ، خواګانې . 

 چې زمونږ د ملت او  اسالمي نړۍ ګډوډي غواړي .  هغوی هر مزدور 

 

 

 

 

 

  ! دا خلک زمونږ په خبر  نه پوهېږي

 (۱ ) 

       څوک   به خبر  وو  چې نفاق به دومره  وده   کوي !        

 لدې     ملکونو  به    ايمان  او  سړي     کډه     کوي 

       لکه    د    ورکو   په څېر  کم به شي د  حق   الرويان         

 س کې به هر څوک له اسالم ډډه کويپه عام مجل



 ماښامه تر سپېدوله 

118 
 

       دلته    به    راشي   د    روميانو   او     کسرا    لښکرې           

 زړونو   ماڼۍ   به  جوړې  کړي په هر ښار او په ډېرو

        دلته به اوسي آخر جوړ به کړي د خپل الس سړي           

 سرونو       په السونو   او ډېرۍ    قبضه   به    وکړي 

به   د  ورځو   او   د  مياشت     تېرېدلو     په             

شي  له  رومي سره او  را به    عادي      خلک         کلونو 

 نيسي 

روميانو، او ډېر ژر به   هېر    ټول سوغاتونه د            

 خوی ، او که ور ياد دې کړو نو تا به نيسي  بابا   د           کړي

 

( ۰ ) 

         چې   پېړۍ   تېرې   شي   رڼا ته د څراغ د انګرېز           

 لرې    نکړې     تار  تړلې  غاړې    د   غالمۍ  په

بلکه  له  پالر ه شي  ورپاتې هريو ځوی ته دا             

  زامن هم خرڅ شي د بادار دا کيسې هېرې نکړي           تار 
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         زامن   به   فکر  کړي  چې  دا  لکه فطرت زمونږه            

  زوال الر      نه    لريو   ،   اوړېدلو   ،   د   بدلېدل

اث کې دی له پالره ځکه چې مونږ ته  په مير           

  دا نور  نسلونه    بې له     غربه بل  يو پالر نه لري          پاتې 

( ۱ ) 

   بدلون  او  اوښتون  چپ   شه   خبره    د            

پاڅون      ياد نکړې شور چې د دلته جهاد                    ونکړې 

 ونکړې 

        چاته  کيسه   د دې    تارونو   د   پرېکوڼ    ونکړې           

 ونکړې     عزم    بيان ورته د دې   حال د  بدلون  

   رسي مقدس    روحانيانو ته اوس  زمونږ             

 نوم يې اسالم  ته شو  منسوب ، شولو  روا کارونه           رزقونه 

       دلته   بدل  شو  جمهوري  په  اسالمي جمهوري          

 اسالمي  جمهوريت هلته بدل شو ، جمهوريت په

        مال  ته    دومره    وو   پکار   چې  يو اذان   وکړي            

 د   کفر   منځ  کې   بس دی غږ د مسلمان  وکړي 
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          ندونو انکرېز   دا  حق   ورته  منلی  دی په څو چ           

 زرګونو  هم   يې   ورکړي  دي   لښکرې   په  سلو 

       صوفي  ته  دومره  وو  پکار  چې پکې ذکر وکړي           

 يوه کوټه  چې  بس مدام  دی  پکې  فکر  وکړي 

         لوی  کورونه    انګرېز  منلي  دي  دا  ټول او لدې          

 ملت   د    ازادۍ   ګورونه   د    ژونديني   دا   په  

          کان ره   د  کاروان  او  د  پلورلو دُال    ته      تجار           

 په  ارامه   ښه   مانۍ    په  امان     د   ځان   لپاره 

          پورې   خالصۍ کړلې الرې تر مغربه   ورته   دوی          

 پورې   تر  جنوبه  تر  شماله   او   مشرقه          اين

         روشن  فکره  مغرب  فکره  ته وه دومره پکار  دې            

 د چغار   دې د   نعرو   وي  او د حق چې  ازادي

يو  ښه  بيان  د  خالفت دې په کاغذ کې               

 ي اغذ کې وکړزمونږ د اسالفو تور غيبت دې په ک          وکړي 

          په   کاغذونو  ،  ديوالونو     دې    اسالم    را ولي           

 سيمينار   او    مجلسونو   دې     اسالم  راولي  په 
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( 4 ) 

         په کار او لګيا    دي  ټوله دنيا ده اوس ځای شوې           

 مال ، تاجر ، سياسي ، صوفي ، واړه لګيا په روزکار 

                جانو کوي صرف  فيصلي  دوی  په قاضي نه ، په جَ

 کوي د واک په ځای  کې  يو  سالم   د   انګرېزانو 

                د اسالمي قانون ، قاضي په ځای به  جج ته ورځي 

 د  بيت اهلل  په ځای  د  سپينې ماڼۍ حج ته ورځي    

            !خبره نده     پدې   خوږو  کې  دا لږ   تريخ   دومره 

 !لويه خبره نده  تاريخ   خرابجوړ     حال، او  ژوند

( 5 ) 

            دلته    شته   څو لېوني او  مستانه   خُماريان      خو 

 دي روان    ورپسې اوري په زړه کې يو الهام  بس 

                   د  ګيدړتوب په  ځای يې درس د زمريتوب ويلي  

 د   غالمۍ  په  ځای   يې  درس  د  سړيتوب ويلي 

                  انګرېز وشړي   را پورته شوي چې  له   سيمې     نه

 چنګيز وشړي   په  يو  کلک عزم  پرنګيان  زوی  د  
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                     خرابوي  ارامه ژوند د   ټول  جهان        د خلکو 

 خلکو    درست جهان د د     ماليانو  ، تجارانو     

                 پوهېږې   نه   په   خبره   او منطق يې خلک      خو 

 بوږنېږي   هره خوا دا   غالمزړي   يې په ضد  دي 

                ورانوي  ژوند او مدرسې  زمونږه    وايي      ماليان

 ورانوي  تسپې    او  فکر   زمونږه   ا واييصوفيان بي

                پورته  سره په يو غږ دا نارې کړي   ټول      تاجران

 کار را خراب دوی زمونږ  جوړې کتابچې ورانوي 

   هل                  ورته    سياسي مال چې جمهوري يې اسالمي کړو 

 وايي :  دا      د انګرېز   ممبرونو   له  ډک   قاره

                وژني     رونهس   کوي   فساد    دلته    لېونيان   دا

 وژني   ولې عالمونه   دوی  بغېر   فتوا    له   زمونږ

( 6 ) 

!                 ای د وخت زلميه    زما ځانه   ای  زړه   زما    ای

  !لکه چې بولي دې هر څوک د خپلواکۍ مجنونه
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                   خبره د دې سيمې خلک نه پوهېږي   په    زمونږ 

 او چنار ته وکړه  ته  اوبو    دې  خبرې    شه   الړ

                     وکړه  ته کتار  توره شپه کې يې د ستورو  روڼ په 

 د کعبې خواته يې پاک رب ته زمونږ بادار ته وکړه 

                  ته وکړه    ساالر   ته زمونږ     محمد  کې   مدينه  په 

 وکړه  قهار ته  يا يې محشر کې  ستر  ټولواک ته او  

( ۱ ) 

              نکړي     لپاره نظام      اسالمي     د   غم      څوک    دلته

  اوس      عادت   شوي    ، ناروا    د   غالمۍ    په ژوندون 

                         جهاد        او  خالفت        دی             هېر    ور   څخه    

 مغرب     د    قانون    په    دی        ايمان        دوی       د

                           انګرېز            د       زوال          ښکاري       محال   ورته 

 انګرېز            د     الس       په     ستا     ماته   بيا    يوځل

                         خبر   او    الروی    د    يو   پوره   ايمان يې    ته      خو

 يې     روان   ابراهيم   د  الر  په     پېژنې    موسی    ته
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                  درکړی    فساد  د هر ويشتو  د   حکم  درته     خدای

                 هندوکوش او  لوړشمشاد درکړی   هم يې پامير ،مست

ورانوه                         تيارې ټولې  خدای  يوه د    تکل    په ! ځه 

 وره   ،   تبر  ،   او خالي  الس  بتخانې   ورانوه    په  تُ

 يو    ورځ    به راشي  زمونږ  د  هيلو   اميدونو  سهار                  

 ځې       او  کلونو سهارورسالمي     نظام     د  د     ا

دا   دنياګۍ   ده ، پکې   ډېر به   ما ښامونه راځي                     

 بيا   به   سپېدې  خوږ  مازديګر   او سهارونه راځي 

دلته   سپرلی  او  خزان  دواړه  پوره  برخه    لري                       

 ديرو کې بېله شناخته  لري  امين ، غدار ، دې ه

 هـ ق ۴۱۴۱جمادی اولی  ۴۱

 

 

 

  لمر  او  ورېځې
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( ۱ ) 

ډله    دلته                        يوه        پرنګيانو   ځلې    بيا    د       يو  

 حوصلې ازمياو       عزم     ،    د مټ زور       هزمونږ

لمر      مخې ته                            لکه   د    ورېځو    کتارونه     چې  د    

 سهار سهار را  وړاندې   کېږي په     همدې  تکل چې

دا  له    ذراتو     جوړ  السونه    به  مو  تم  کړي دلته                            

 د وړانګو   دا  سپينې لښکرې  به په  وړاندې  نه ځي

تيارې خورې شي                        نور  به   نړۍ کې   تور تمونه   او

 شي   په هر لور به بتخانې خورېاذان به ورك شي، 

خلک به الر نه  ويني   هر   خوا  به     ګامونه   اخلي                    

 د خوښۍ ښار کې به نور هر   څوک  ماتمونه اخلي

          مونږ به   د  دروغو   څراغونه   او ډيوې جوړې کړو          

                     واګي به زمونږ سره وي وړو  به  انسانان   لور په لور

چې پلوشې نه وي  هر لور ته به تيارې خورې شي                    

 بس  واکمني  به مو شي پيله په  وطن   کور په کور

 (۰ ) 
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      د لمر   خوزښت  سره بل   خواته   د   بادونو      زور شي      

 ترغې ترغې شي د ماښام اربکيان ، د تورو  شپو  مُريدان

سرې   سترګې  لمر  فاتح  فضا   ته  په يو ټوپ  را  ووځي                  

 خو  بيا   ظلمونه   او  مېلې      نه کوي    ،    عدل  کوي

        مظلوم      او غريب     مرسته     کوي             د       ته عفوه  ظالم

 د خدای   حکمونه   څاري     پرې   غلی  غلی    ګرځي

کوي                     ور   خپل   او پردي      ته   له       يوه   دره   رڼا   

 ورکوي سودا       هر    تور    او    سپين   ته   له يوه کوره 

                عالم     وسوزي      ټول    کولی   شي   راکوز   شي    کنه 

       په    بره خوا    روان   ،   ساړه هر   چم       وسوزي  لږ  يا 

کوي     لستوڼو    کې    اورونه        پالي                         ظلم      نه   خو 

 تخليق   را زونه     پالي د   ټول      ،   الس  کې  تکبر  نه 

 .  په يوه دښته کې د سفر پر مهالد ملر سترګې را ختلو وخت     ۱۵۵۹ـ  ۴۱ـ  ۱۱هـ ش    ۴۴۸۳هـ ق  ۴۱۴۵

 نصيحت  
( ۱ ) 
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وي                                           امان که دا غواړې چې عزت دې    په 

 وي  له ضرر نه لرې پروت محفوظ دې ځان

                             نکړې                  بد   بيان   نو   په    ژبه    دې   د بل 

     مخ ته  عيان  نکړې                                     اخالق   يې د   چا   تور

لرې     عيبونه    ډېر    بې  شمېره                                                   ځکه  ته   

ته   پر تا سر بېره                                           هم   له    هر چا     سره    ش

خلک      ستا يوه  ده                                              ګڼې      ژبې  لري     

 هره     يوه   ده     ستا      بديو     ته      تېره

                                      لدې سترګو د چا عيب درته ښکاره کړ که   

       کړل                                   پټ   رازونه يې  د   ستا   په    ننداره

    پټ    وساته                                        !سترګې  ورته    وايه     زما    

                    ماته                     خير   غواړې و دا   عيبونه     که    ته  

 زور ورې                                    سترګې    هر    سړی    لري   دوه

  تر لرې    يزما عيبونه به  ترې پټ    نه  ش

 

( ۰ ) 
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            معاف کړه                          په   اخالقو    ژوند   کوه   ظلمونه

قاف کړه                                       کوه لوی له هر مؤمن ته دې  زړه 

                                يتېرېږ   وخت  دې نه  او که پوه شولې چې

اوږدېږي                                        دوستي   دې نه  سره    لدې   کس 

                  کړه                  غوټې  ترې  جدا    نو    په   ښه    طريقه  

کړه                                      ورسره  بېله   سودا    په   دوکان   کې  

دی                        ده    لوی      اسمان  لويه ځمکه  د اهلل 

   دی  شان   لوی يې هغه  چې   ځه! په هيله د 

  رب   به  در کړي   نوی  ځای  نوي   ملګري    

          په  څو  چنده  به وي ټول  له دوی   ښاغلي    

( ۱ )       

                     نشې                خطا  مخ   شوې  سپک سړي سره که

سره   په   بدو  ،   رُسوا      نشې                             له   هغه  

                        بولي          ران    خلک    به   تا   مالمت  هوښيا

هغه سپک خو به خپل  ځان سالمت بولي                                  

بس په پټه خوله ترې اوځه  مجلس پرېږده                                      

 پرېږده     هوس          د عزت    لپاره     دغه 

 (۱ )       
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شخړو   اخته نشې                                          له     جاهل   سره    په 

اخته   نشې                                           او     جګړو        په      بحثونو  

         بيا تاته                                   ګوري    پدې کار  به خلک   سپک 

 چا ته     شي  هر  ګنډوه    به دې   هوښياري

 (۱ )       

هېڅکله                                            له   دښمن    نه   بې     پروا نشې 

خپله                                        هر     مهال     ورته     تيار    اوسه   په

                            کړي                 جهان  دا غفلت   به دې  نابوده   له 

 کړي  ايمان  هم  تبا  به دې  وطن  او هم  

 (۱ )       

نکړئ                                         حسد ګر     سړی      د الرې     ساالر  

هېڅ ساعت   يې    د کارونو   سردار   نکړئ                                           

             په نازک وخت کې به وار در باندې  وکړي                            

       وکړي   باندې  به  ګوزار     در  له لستوڼي  

 ( ۱ )                                   
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ستړې                                                 شاتو   د لکه    ګرځي     چې    مچۍ 

                                    راوړې     ږه  پرښهيې خو     له  هر  ځای نه 

                               خلکو   پر څنګ د هغو  تل      ګرځه هم   ته

                                     نګووَلَ   د  بويونه      ترې     را خېژي   چې 

                                      خبرې  کوي    او پند      علم ،     حکمت د

                                    ملغلرې  کې     الس   په     تاته       کوي در 

        بلبله                                                             له   شغال     او       له      ! اوسه     لرې

           !غلهځ     بازانو      سره     او     زمريانو    له 

                                            سهار شه  مه وهه ،    چيغې ته      سهار    هر 

 په خپله را بيدار شه     دې   خپل  مشکل ته 

                                    خبرې دغه  په وخت   کړې ټولې دې    که

                                     دغه خبرې   ثبت په لوی زيار دې بيا کړې 

کرځي                                        خلک    هم واړه   تاپسې    به    بيا

غورځي                                     لپاره ختو    الرو   کې   به   ستا  س

نيسي                                                       را ستا     شاتونه    او     شکرې   به  

                        نيسي        را   به    خبرېا   ست سندرې  ستا
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( ۱ )                                                                                                          

که دا غواړې  لوی کارونه   په  سر واخلې                                          

         د سخي   نوم   او    تاجونه  په سر  واخلې                               

مالونه                                               بيا نو     غواړه   له   اهلل    نه ډېر  

کارونه                                              کارنامې او ستر   ترې غواړه    هم

           ماله                            بې له      ځکه   نه    کېږي    کارونه 

 چا له  کړې   دا خبر هر      قيس    صحابي

که بچيان   اهلل در کړي وي ځوانان ټول                            

هوښياران    او با   غيرته     مؤمنان     ټول                                     

                       ورته وکړه                   چې   ترې    تللې  دا خبر ه     

 پخه کړه    ښه    هر يوه  ته يې په سر   کې

ملک کړئ                                         ای بچيانو! مشر ورور مو خپل

کړئ                                              مالک  د کورونو  او   د   ځمکو يې

                                          ئيوس     په مشرۍ  د مشر ورور به هر څه 

                                              ئيوس    تاج به ئزما په الر به را  روان  ش

             او ښه يې ساتئ                                 د خپل   مال   قدر کوئ 
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                                             ځنې     يې  ساتئ   iتبذيرله اسراف  او له  

ښکلې  توښه ده                                                 ه مال   د   ښه  سړيځک

                         ده             ي   په امان    يې    دروازه   له بد زړ

                       ونکړئ                 غوښتنه له بل چا نه  چې سوال،

                  ُرسوا نکړئ                            ته    زرين   مخ   مو  د بل مخ

   ( ۹ )                                                                                           

                          که  له خلکو  سره شول دې   ډېر   کارونه           

قومندان، عالم ، تُجار  کړل دې    امرونه                                        

بيا خيانت   له   هېڅ   سړي سره   ونکړې                                          

           ت   نکړې                                 فَبند ورونه    خالص  د چا د عِ

ځانه                                               هر     سړی  ګڼه   هوښيار    له خپله

 امانه    پدې    کار    به  يې  له  شر    نه په

 (۱۲ )       

                 کې څه کار شوي له ظالم سره   که را ګير    

                                        کې  ورسره شوې په  النجه پدې روزګار

                                                           

  iاسراف : بې ځايه مصرف . تبذير : له ضرورت نه زيات مصرف .          
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                                   ترې   که دې زور ورسره سم نه وو نو ځه 

 ترې   ښه   مخه کړه    انتقام د    تکل  په

                                   دی   دې زور ورسره سم وې چې  پوهاو که 

                         بل کې بم دی  او توپک  دې الس کې يو په

                          ورکړې           بيا هم کړه چې  داسې ګوزار  کوښښ 

                              سر کړې    په خپل کور کې يې په شخړو  او  غم 

                             کړې  استعمال  عقلد  توپک په ځای  که 

  په   ګوړه  او په  مال کړېبه زهرو    دکار   

هوښياران      ځانونه   ساتي   له       جګړو                                   

له        بې    ځايه    بندېدنې    لويو شخړو                               

            لوی     لښکر  له ولس تاو کړي    په   خبرو                       

خلک       اخلي     په    اخالقو        ملغلرو                                   

جنګ      تاوان   دی   د  بادشا  او   ملتونو                                  

ځان    هوښيار  کړه  ای ساالر   د   ولسونو                                   

ملت، بچيان له شخړو ساته                                         خپل هېواد ،

 ساته         نيو    نه     يې مله      بديو       دښ
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         نشو   خو که پای   د  ښو  خبرو  دې  سم                    

  نشو  کوم  عمل  د  جرګه  ګرو  دې  سم   

             يا  ور  پورې   وو   ستا  حق  ستا د نېکونو                     

 قومونو    اشغال   ته   وو   راغلی   د     يا  

                                      کراره   په     کړې  ونه    سره  ظالم     بيا

                                       اوسه هوښياره   ، ورته توند  خبره  هېڅ 

                                    بيابه  نو    ونکړې    ظلم    که   ظالم    په

                                       تابه او     کړي    ظلمونه    په تا    خامخا 

                                          دې ته اړ کړي چې ملکونه ورته پرېږدې

                                           پرېږدې  ورته  جايدادونه    پالر  نيکه  د

ه                                      دوا د     ته ښه   خبر ظالم   ترخه    بس

                                                                مال ده   ده هم   قاضي هم   توره   تېره 

( ۱۱ ) 

                                  وو  دې کار له مسجد سره  وې   عالم    که 

                                        وو  لوړ مينار او   ممبر   دې   پاک، طالبان

                                        خدای غواړهشه ، يو  پروا  نه بې  دنيا  له 

                                          ژوند مه غواړه  له انسان نه هېڅ حاجت د
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حق خبره                                        د   چارواکو     مخ    ته   تل   د 

 په هر   حال  کې  ته  کوه    د  حق  خبره 

                                     او نفلونه  کړه   تهجد  ځان  په فرض   لکه

 دي دا رازونه    بري   د    کې   الر  پدې 

                                    ستا د ژبې هر  يو لفظ په خدای ګران دی 

                                        دی بې له تانه ورته ټول جهان     ارزان  

                                 تاله    درکوي   جنت  لوی  کې  بدل   په

 تاله   در کوي حورې  په قيامت      سپينې

                                      درکړي عزتونه    هم   به   کې     دنيا   په 

                                        لږ تکليفونه    به ګالې    وخت  څه   يو   خو

                                            خلک واړه    نيسي     درته    ګوتې   به  بيا

 غاړه   ستا پر       هم     د عزت هار   د دنيا 

                                   شيطان ته    ژبه دې  دا خدای مه کړه که او

ه                                     انسان ت   غوندې فرعوني کوم  يا د وخت 

                                     سودا کړه  کې     څو روپيو   د    بدل        په

کړه                                      تاال    باغچهخپل الس دې د ايمان په 
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                           شوې     روان  الر   په    ماد بلع  الړې نو    بيا

  شوې   انسان هغه  لعنت چې پرې اورې تل 

  انسان شې                               خدای دې نکړي چې ته دغسې 

شې                               او لوی    شيطان   م په الر  روان اد بلع

              يې                 د آدم    ځوی      مسلمان  ځکه ته هم

 يې   جوړ    شوی  يې  افغان لدې  خټې نه 

(21) 

 که په الس دې څوک را لوی يا تربيه کړو

 په   نخرو    دې    بيا    والړ   پر مناره کړو

 چې منار   ته شولو    پورته   نو ګويان  شو

 و      را عيان   شوستا    په    سپکو    او بدي

 يا دې جوړې   ورته زين کړلې     لښکرې

 ملغلرې    يا غريب ته   دې    لمن   کې    

 شوې    چې لږ لرې شو  له تانه ته يې هېر

 رشوېهې سره دوستي ته ځنې  ستا دښمن
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 خپل الس ژبه مات نکړېبې صبري مه کړه،

 نکړې      شات  د مکتب صنفونه ړنګ، چپه  

 وخت کې صبر زده کړه له لوی خدايهدا سې 

 د   خپل   بنده  له ورايه  چې ښکنځل زغمي  

 خاوروله   جوړ او چې پيدا يې په خپل الس 

 الړو  خواوو     څومره    په     انسان      همغه

 شو   يې تيار   د ښمنۍ ته  له خدای لرې،

  شو ګفتار   د دې  چې اسمان څېروي ځای

   يوه بجه . ،مه شپههـق د شعبان نه ۴۱۴۴
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 ؟!دا په کومه خوا روان یاست

 دا په کومه خوا روان یاست؟ ای زمونږ د چم مشرانو

 امیرانو،   بادشاهانو،       عاملانو،               او پیرانو

 دا په کومه خوا روان یاست؟ ها جهاد او تکبیر څه شو

 او زنځیر   څه  شوهر مجلس په کباب ګرم،  ها توپک 

 ها خبرې ستا   واعظه!     ها فتوا     د        مولویانو

 نجنرانواها پنجکې    د پیرانو،        ها نقش ې         د    

 ها جهاد،   جهاد نارې مو، ها پښ ې اېبله بهیر څه  شو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نه دی    کفر    بدل     شوی،  نه ترې تللې امريکا ده

 هماغه       زړه     دوستي ده،     هماغه   زړه بال ده

 هماغه د ارګ کونجونه، ټول ډک ښکاري له روسانو

 له    خلقيانو    پرچميانو،     پرې  برسېره انګرېزانو
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ک راز کې   کومه نوې 
َ
 وحيه راغله،    که ابليس  د َمل

 هاغه زوړ قرآن بدل شو، که کارغه جامه د   باز کې

 هديرې    هديرې     ډکې،     له     هغو چې   تا وژلې

 صرف پدې    تور دې    نيولي،   چې کابل ته ولې تللي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زما مرۍ ده خپه شوې، سا     مې بنده    بنده کېږې 

 الس مې رېږدې له غوس ې نه، د شپېلۍ   غاړه وچېږي 

 که دا لږ غږ مې در تېر سو،   له دې بندو   دربڅو نه

 له دې لرې، لرې زړونو،     د دې وخت   له پنجرو نه

 ، د    زاړه هجرت تم ځای ته راځه بېرته     زما خوا ته

 که دا نکېږي، نو پورته، شه     سنګر ته زاړه سرای ته

 څوک له لوږې نه مړه کېږي، له   زمرو سره يو ځای شه

 شپونکی په الر د خدای شه د شپانه رمه ترې واخله، خیر!

 ټول تاريخ به په امان وي، هم راض ي به پاک سبحان وي 
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 ش ي   ، د هغو به  کور ودان وي  چې     د تا     په الره الړ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 که را ُدُرومې نه، ور درومې، بيا لږ تم شه زما وېش  راکړه

 صرف په خپل نامه کافر شه، زما تحريک تنظيم ته شا کړه

 دې تنظيم کې شهيدان شته، دې تحريک کې   فدايان شته

 دا نومونه     شاته پرېږده،     د دې    کار ساتندويان شته

 خدای دې بيا هم الر کې پوه کړه چې را تاو ش ې  له دې عاره

 مجاهد شه مسلمان شه، خدای دې مه     باسه له ښاره

 راشد

 نيمې ۲۱ه ۲۳۴۱ذی الحجة  ۱۲

 حکمت يار د تسليمېدو غمجنه شپهانګرېزانو ته د 

 
َ
 أ

َ
غيان َن نا هللُا م  عاذ

ُّ
 الکفر  والط
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    وصال                     د        ستا د      ،اهلل    نه   ، مونږ   په    مينه 

 ده  حال  سوغات   غواړو     بېلتون  کې مو سوی

ها ، زه بورا تل بيمار                                 بَ   ــوړ ته يو ګل لــــــــــــ

د تقدير په زنځــــــــــــــــــــــير مې تړلې ده الر                                     

د هســک بام ستر څښتن ته کــــــوم دا اقرار                                 

  چې بدن مې مېلمه کـــــړي د بڼ د جمال

که ښکال وه خو ستاوه جهـــــــــــان کې نبي                                 

نېک عـــــادات دې بيان په قرآن کې نبي                                   

ستا د روڼ ژوند انځـور شو بې مثله درمل              

 ورکــــــــــــــــــــــــوي انسانانو ته راز د کمال 

زلـــــــــــــــــــو د وحشت او څپو د غفلت                                     زل

رحمـت                                      ړنګه کـــــړې نړۍ کې ماڼۍ د 

حـکـــــومت                                      ستا منشور عدالت او بيدار 

 شمال   او بيا رڼا کړه خوره په جَنـــــوب 
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                               یخوږ کالم د عيس  یهر کمال د موس

بادشاهي د داود د يوسف تيت ښــکال                                    

              بلکه هر يو ګـــــــــرځند او څېره د عالم                 

 راشـــد وايي پيدا شو خادم ستا دقال  

ماڼۍ :       .  : تصوير  انځور    .   دوا :   درمل  .  روښانه  :  . روڼ  اسمانهسک : 

قصر . ګرځند : متحرک ، حيوان . قال : د رسول هللا صلی هللا عليه وسلم پيغام خبرې 

 او دين  . 
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                  ميد سپرلي کې  زانــراز خدی  وجود مې سباوون

 ميو غازي يپيغام د   واړمهـغ یځاــږ ــــلــکې  په زړه

               کې ليرافــــــــشوم ، شپېلۍ د اس یڅو وارې زه پوک

             ل کېيفرعون په رود ن ځواک    مې   تاال کړو  باطل 

          کې  ره څوک تم نشول ، تلم روم  ته    يو    بهيرپه ال

              مي    ابدالي       د    لښکر فاتح د   پاني پت   شومه    

  د     غزنوي      يم    فاتح   د   سومنات    شومه   لښکر 

  وور کړـــــــنو مې سمسيوم کنډر باغ ته ، په وــار شيمال

             وې هر خوا خپور کړيوحشت  وړو انو تور تم راـــــــزاغ

ا يب            وور کړــــــــــــت کـر مې د وخـر چا نه بېزاره سنګـــله ه

 م يمهدي   د  ملګرې  سره  وـــــــــــــــــــــــــــــولول نوو 

                       کې  په دېرو ه  پټه را تاو شوم  جام  په  د همس

                         کې  دښمن ته سنګرو  ځلېږم مه ــــــن لمر شيور

                          کې  جنګ په کتارود م ــش  برېښنا شمه   ا اوريب

 م ينا د شا زلمي ياد کوم وـــــــــــــــنعرې د الجه
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                            دی   ډېر کړاوکې  ونـيچې زما خواته په   منم 

                       دی   و پړاوين هر يپه اوښکو او زګېروو مې رنګ

              دی  ن مې هر  تړاوـــــــــــعزتونه پتماتم ـــو ســخ

 م يمتي يق يم وهرــــــده ځان سره مې کړه جـراش

 

  : مراد ترېنه سمندر . ماليار  ،  او به  شوې   غرونو په منځ کې غونډې  : د  جهيل

 :  کړاو  .  : روښانه ورين غږ ېدل ، عربي . ورو   ورو    :   همس   . د باغ خادم  مالي، 

 پتمن : عزتمن .   .     : تړون  . تړاو   : مرحله  پړاو     تکليف.
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                 ار خفـــــــــــــــــــــــه د تسل جام لټوي يد تګي بڼ مال

 لټوي  )رح(د محمداسالميـران شهګـــ زما تصور تل

                      ا   يوت خوږمن بم نکړي الــيلکه خفه چې وي نس

                      ا يـکاري سنګر درد من بـــــسترګه په ژړا ښـ د سبا 

                   ا   يـان کوي سالم غمجن برغ سره مرغـــــــيد ستا ب

 وږ کالم لټوي ـد تسل روح ګرځي ستومان ستا خ

                                                کافران   ولټ کړل  ټوټه   وټه پالن ټ  ستا   شهيده  

                   دار مؤمنانيمات شو هر لور ته شو ب د وېرې خيال

                        ـال دې سېالب جوړ کړلو څپانده روان نو خــيد و

 ـــو تېښتې ته چمتو الر د سالم لټوي ــــــــار شـــــــياغ

ه ک                 ـــم پرې ژړا وکړمه  ـــــــــورشـــ رغ تهيه ستا بيسپېڅل

پدې   رڼا وکړمه                ــــمه شمـــم ژوندون ته شــــــــــــيتيد 

 د               به  !       ثاق  دن وکړي ستا ګرانيتکل چې به د

 د زړه مخ په کابل د محبس بام لټوي راشـــــــــ

  ۱۵۵۱په   اوسېدونکی ، د ميدان ښار د بادام د کلي  : هللا عليه  رحمةمحمد اسالم  مال 

درت هللا ق مولوي  :ثاقب د خپل کلي په ملن کې انګرېزانو  ته په کمين کې شهيد شو..کال 

پل چرخي کې څو کاله بندي  ، د کابل د موسهي اوسېدونکی ، په رحمة هللا عليه  ثاقب 

  .بمبار کې په شهادت ورسېدته په وروس  لږ   له خالصون   وو ،
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غبـار دې نور هم  زيات شي د ډار سودا مو نشته                  

 ربـــه !  ناهيلي  نه  يــــــــــــــو د مرګ پروا مو نشته

کـــه الر  ازغي  ازغي  شي ، غرونه نېزې ټوکوي            

      سيندونه جوړ کړي سېالب اســمان لوګي وروي               

د ازغو په څوکو                            تلل دا مو عـــادت وي همېش  

 مو نشته   د سمســـور  بڼ  په  تکل  يــــون کې ژړا

ستا يو کاروان بيابان کې  تګی پروت دی               ! واکداره 

هرخوا نه جوړ پرې تـورتم بيدار او غلی پروت دی  

کـــــــــــوچوان تسل ورکوي ، د ســـرښندۍ او هيلو                       

 د نصرت بېړه يې وکړه ، بلـــــــــــــــــــــه اسرا مو نشته 

ت بڼ ترې جوړکړه                 ،د حريد وينو څاڅکي شنه کړه

راکړه ،وطن  پرې جوړکړه               له  وړانګو  ډکه  ډيوه  ، 

ــــم کړئ اعمال ، څو شي د بدر  انځــور ملګرو ســـــ

 ، بل ځاي دعا مو نشته   راشـــــــــــــــــــده  دا الره ده 

. : د قافلې مشر   . کوچوان  مالک :   واکدار  .  : مزل   يون  .   : نا امېده  ناهيلي

 . انځور : تصوير .    : قرباني  سرښندنه
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                    کې  اروس دروتد دی  نان د تورې ولــــا د سيب

 کې د باسوس سرودی  ګرانه غازي که د ستا پل

                هــــــــر په تميد تسخ يا راغليبدی  نډوميد وخت ر

                          ر لمنه يا باندې خوره کا د تحميـــــــــــــــــغواړي اس

                    مسلمه !      کوه      کار   انو يکزن   او د ايوبي      د

    کې  پنجو کوکارې کړي منحوس وار ته بيا ايماني 

                      ا يړه بــــــــستا نقشه مو پلې ک! ډګره  ن  لوی يد حط

                 ايغلې کړه بکې  سا د دښمن مو د هېواد هر چم

                        !نګرهـــــــــد حلب س  څېره به دې اباده کړو  کنډر 

 کې  رويڅرخېږي د محبوس م  ايب يڅل وحدت  د

             نه تېرې پاڼې ينه ميوانانو واړوئ په مـــــــــــــــــــــځ

                      ا شروع کړئ د اسالفو کانې ياو ب ې زدهي يلومړ

                              په تکل واخلئ قدم  رښندنې او بريــــــــــــــــد س

 کې  السو ته فانوس  فتحې  یوليد نــــــدلته راش

مخکنيو صليبي جګړو يو سنان : د صليبي جګړو يو مسلمان قومندان . طاروس : د 

اسالمي سنګر . بابوس : په لوګر کې يو غر ، له روسانو سره د جهاد په وخت کې د 

: تابع  تسخير  نډ : په صليبي جګړو کې د کافرانو يو مشر . و ومي الره وه . ريمعم مجاهدينو

  د عماد الدين شهيد  او د ده د ځوی  ي :ک. زن  .   تحمير : له چا نه غالم جوړول   . کول 
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            .   قومي لقب ي کزن  نور الدين

هغه لوی ډګر چې صالح الدين ايوبي پکې صليبيانو انګرېزانو ته عبرتناکه ماته  :   حطين

.   ښار   د مشق سوريه کې يو مشهور   په   :  . حلب  او دېرش زره يې او وژل  ورکړې وه

 ېوه ، څراغ . فانوس ، پانوس : ډ
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                           مازديګر    سنګرونو   د   ازديګرـــــــــــــــــــم ګلونو  د 

 زديګر ما    غرونو له  کاروان   سره   د   غازيانو   د 

               ونو ــــــــاس  د  شنهاری  او  تورو  پينوس  د  هاــــــــشرنګ

          ګلونو  د  وي  فضا  او  بَرَهْ   په  کړي  تاو پاس بازان  

           لمر    زېړی  او   خوا   هره   وي   اوبو شنو  د  شړهار 

 دلبر   د کې  عمره په هجران  لکه وي چې څوک له

   اي            فاطمې   د    پور   واخلي   څو   تکلپدې  زلمی  هر 

                ماللۍ    د   تندي    په  وينو  د  خال  کېږدي   ور

          صليب   د     ځناورو      له     ژر   شې   به  فتحه   اسيا

 هر خوا لښکر لښکر   شول  جمه   را  پوځيان   عمري

                    را ځالند د فتحې لمر    لوی پاڅون مو بريالی شو 

                      غازي په هر ډګر   ګران  د زمري په څېر و الړ دی 

                    رسي  نزلتر مژر  کاروان به   ايماني     ای راشده

 سحر  د  کې  سپېدو  په  يا   ماسپښين يا  د شپې  يا

له د عراق  ېفاطمه : هغه مسلمانه چ

د مسلمانانو په  ېب زندان نه يېابوغر

 .نوم دردونکی لیک را استولی وو .

  ون : قيام .څپا  ونی .ړيکری : پټ
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