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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

 
 

 

 ۲۱/۰۶/۲۰۱۷          آصف بهاند

 

 «ال بــه کــلـــه دا الهــو بـیـړۍ پـه شـط شـي»
 

 پوهنه خوشال
 

 اشعار
 

۱۶ 
 

شعر د کلماتو په »یو تعریف داسې راغلی دی:د شعر د سلگونو ال زرگونو تعریفونو په ډله کې 
 «جامه کې د یوې خاصې شیبې تلپاتې کول دي.

 

د خوشال بابا د شعر د مطالعې په لړ کې لیدل کیږي چې له ده سره دا خاصې شاعرانه شیبې 
څومره ډیرې وې، څومره متنوع وې، د شعر ویلو له پاره یې څومره ډیر رنگارنگ موضوعات په 

و او ده څومره د لغاتو ستره ذخیره درلوده چې دغه خاصې شیبې یې ورباندې تلپاتې مخ کې پراته و
 کولې.

 

خوشال بابا خپله هم د شعر د تعریف او تیورۍ په برخه کې، هم په نظم او هم په نثر خبرې لرې، 
 مثالً د شعر په باب د ده یو نظر دا دی چې شعر د روزي  پیدا کولو وسیله نه ده، دی وایي:

 

 ـغـه شاعـر دانې وشـه پـه ژبـهد ه
 چې د شعر ُدر دانې پلوري په مال

 

دغه راز په خپل مشهور اثر دستار نامه کې هم ده د شعر په باب خبرې کړي دي او هلته یې یو 
ځانگړی هنر ورته جال کړی دی، چې د خوشال پوهنې په راتلونکو برخو کې به خبرې ور باندې 

 وشي.
 

ځانځاني »هم داسې یو بیت راغلی دی چې استاد مجروح په خپل  د خوشال په الندې شعر کژ
 کې استفاده ور نه کړې ده:  «ښامار

 

 نــن زمــا بــیړۍ ال هــو شوه په دریاب کې
 ال بــه کــلـــه دا الهــو بـیـړۍ پـه شـط شـي

 

 ډول:پرته له دې بیت نه، د شعر په نورو بیتونو کې هم خوشال خپل کمال ښودلی دی، په دې 
 

 چــې سـړی تـر عـقـلـه تـیـر شي مخبط شي
 زیســت روزگـــار لـه مخبط سره غلـط شي

 

 د ِحــرص دریــاب تــر شرقه دی تر غربـه
 حریصان په کې غوټې خوري،لکه بط شـي

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_khoshal_pohana16.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german0net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_khoshal_pohana16.pdf


  
 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 
 نــن زمــا بــیړۍ ال هــو شوه په دریاب کې
 ال بــه کــلـــه دا الهــو بـیـړۍ پـه شـط شـي

 

 درزي جـــامې قــدر قیمت ډیـــر ويد تـــه 
 د اغـــوستــي ســر و پــای قــدر وسـط شي

 

 غـــاښ وتــلي، ږیــره سپـینه، آزمیـښت دی
 ال زمـــــا و عـــاشـقـۍ وتــــــه نـمـط شـــي

 

 جـــاودانــه خــوښــی دا ده پـــه جـهـان کـې
 چې دې زړه د عشق په کار کې منبسط شي

 

 ـاران مــې هـسې ُمــلک تــه الړلښـایسته یـ
 چـې نــه ځــای د پـیغامونو، نه یې خـط شي

 

 د خـپـل یـار وتـیـغ تــه سـر کـیږده خـوشالـه
 د قـــلـم خــوبـي هــالـه گــڼـه چــې قـط شـي

 

 ام مخ( ۲۶۶کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )
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