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  بسمل

١۶.٠٩.٠٩  

  

 د بوټو ګوزار
  په ککره اک روب کړې چې د ګرد وړمــما خ

ه کړې لـر اوبـرهـــــ راته لمب المــــــوم ظـــــــک  

  و  دن مې پيرزو نهه پاک ښـــکلي بــــا پـــــسـت

ـم دزړه ســـرهـــــــزار ھـــــــردو د ګل ګــــــدپ  

وريور او ځګر ــ ټټ   په   ورځ پهـــ شـ   د اوس  

رهــــ دلب ي باران بارانـــــــکٻالک غشـــــــښ د  

  پروت يې  کي کېٻال تــــــــــچٻرې غلی دخوش

درهـــــــــجم و ځل بيا سرې جامې واغونده ــــي  

  شول له ځمکې الندې انـــــــدان اوغازيـــــيھش

  بې ښمره  دي انـــر يې غالمــــ سـ   په  اســــپ

کور کړــ رانس  رڼا ورځ  د په  طانــــ شي لوی  

  راپـورتره ار شمـــــ جـ  وزار دـــــو ګــــوټـــد ب

  تور شـه   مو  مخ  )١( مجاھدينو  ـومـــــ په ن تش

  کـړ له سـره   ونـه   پرې و ھمــــ وار م  ېـــــھس

ـړــــــ د ورکـ ډالـــــم  ان هللاـــــــازي امــــد غ  
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ې قاچاقبرهـــترګو ړوند شـــــات په ســــــالس دم  

ـه نينـه شولــــــ لر او بر نين  ـهـــــــا له الســـــست  

ګرهـــرٻبـــ ف ـوېــــــــرا نازل ش ـهـــه کومــــدال  

  را ويښ کا زلميانر ـــارې به  ډٻــــنمل ــــ ـدبس

  نيـــــولې تر خيبره  لــــــه امـــــــــو څــــــخــــــه

ه چې  ــ ١ اد مو وي کل ه ي ې دي ک اران ي ور داړه م زما منظور له تش په مامه مجاھدينو څخه رباني، محقق او دان
ي ژورن ل عراق واد پرست او ات و ھي ه والړ نوي داد ت وش بغ ال ب ر ک د څخه خوشی شو تٻ ه بن دانن ل ست چې ھم الي

ه   دينو ورت ه  مجاھ ه نام وتش  پ ه  والړ ن ل  ت دا اشغالګر بوش کاب دبوټونو ګوزارونه پرې  وکړل  خو کله چې ھم
مړې سترګې نيولې  او  غوړه مالي يې  ورته  کوله  کرزي  خو آن   دغازي  امان هللا خان  په  نوم  مـــــــډال ھم 

 تاړه په غړۍ کې ور و

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


