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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړ له موږ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 
 

 

 ۰۴/۰۶/۲۰۱۷          صف بهاندآ
 

 «کله به لیده شې د خوشال د زړه څراغه»
 

 خوشال پوهنه
 

 اشعار
 

۱۲ 
 

کیږي.، کله، کله د شعر په ژبه د خوشال په آثارو کې، په تیره منظومو تخلیقاتو کې هر ډول نظریات او افکار موندل 
داسې فلسفي افکار په یوه اوږده شعر کې، بلکې په یوه بیت کې سره ځای کړي، چې کیدای شي مقالې او رسالې او 

 .کتابونه پرې ولیکل شي
 

زه خپله د خوشال پوهنې د الرې د یو الروي په توګه ډیر ځلې دا پوښتنه مخې ته ږدم چې ده څومره وخت او حوصله 
درلوده چې له دومره ډیر نظامي اخ و ډب، قومي ستونزو او د یوې سترې کورنۍ د اداره کولو تر څنګ یې بیا د 
فلسفي مسایلو او مینې په باب هم فکر کوالی شو او ښه په دقت سره یې ډیر څه سنجولي او په ځای هم تر سره کول 

 او لیکل.
 

کال کې  ۱۳۵۶په « ځانځاني ښامار»سته له اژدهای خودي نه کله چې استاد پوهاند ډوکتور بهاالدین مجروح ورو
خپور کړ او ما ته په هماغه کال په الس راغی، هلته مې ولیدل چې په ځینو برخو کې یې د خوشال له ځینو داسې 

مجروح فلسفي شاه بیتونو نه استفاده کړې ده، جې هماغه یو بیت د یوه کتاب په اندازه مفهوم او مطلب افاده کوالی شي. 
 :له پیل نه مخکې د خوشال دا دوه شاه بیتونه را اخیستي دي« ځانځاني ښامار»د 
 

 راشـــه وگـــوره نـــن دا طـــراز زمــــا
 حـقـیـقـت ســره قــریــن مــجــاز زمــــا

 
 درست عالم مې په بازار په کوڅه وایي
 ال وچــا تــه ښکاره نــه دی راز زمــــا

 

د یوه لوی ښار )چې وروسته په کنډواله بدلیږي( د داستان په پیل کې د خوشال دا فلسفي شاه « ښامار»او مجروم د 
 :بیت را اخیستی دی

 

 چیرته پسې درومم، په کوم لوري به یې مومم
 ورکـه مـونده نـه شي بې رهـبره، بې سراغــه

 

دواړه په بریالیتوب سره پرمخ « بزم»او « رزم»اوس هم دا زما له پاره معما ده چې خوشال په یوه وخت کې څنګه 
 وړل، څنگه یې دومره ستر کارونو تر سره کول؟

 
د خوشال پوهنې په دولسمه برخه کې د خوشال یو لنډ شعر وړاندې کوم چې د ده د فلسفي افکارو یوه وړه، خو ژوره 

 :بیلګه په کې لیدالی شئ
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 هنـه شتـه هسې سـر چـې بـه خـالـي وي لـه دماغـ
 کـوم دی هـغه زړه چې به روغ پاتې وي لـه داغه

 

 چـیـرتـه پسې درومم، په کوم لوري به یې مـومـم
 ورکـه مـونـده نـه شي بــې رهبـره، بــې سراغــه

 

 مست یـم، می پـرست یـم، همیشه ایاغ په دست یـم
 یــو سـاعت چې ځي، رابـاندې غـم دی بـې ایـاغـه

 

 چـا چـې دې پیـرزو دیباغ دې د هغو دی، په هـر 
 زه پـه ارمـان تـل د یــوه گل یــم ستـا لــه بــاغـــه

 

 گل د عـنـدلیب دی، پـه قسمت دی، پـه نصیب دی
 درومـه، درومـه، درومـه په جـیـفه گـرځه کالغـه

 

 تـل هـوا، هـوس کــړه، تــر اولـه یو پـه لس کـړه
 فراغـه ستـا لــه غــمه څــه دي، کــه زه الړم لــه

 

 ورځ ور باندې شپه ده،په تور تم کې یې مـیشته ده
 کـــــله بـــه لـیـده شې د خــوشـال د زړه څـــراغــه

 
 ام مخ( ۱۴۶ کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )
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