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 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 

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

 
 

 

 ۳۰/۰۶/۲۰۱۷          آصف بهاند
 

 «چــا لــــه ډنــډه ُدر گــوهــر نــه دي وکـښـلي»
 

 خوشال پوهنه
 

 اشعار
 

۱۸ 
 

تر سترگو کیږي او دی  د خوشال ټول آثار د ښونې روزنې یوه لوی ښونځي ته پاتې کیږي، هر ډول مضمون په کې
 لکه یو ښونکي تل د دې په لټه کې وي چې څنگه، په کومه بڼه او شکل خپل مطلب نورو ته ورسوي.

په علم، هنر او زدکړې باندې د خوشال ټینگار و، چې د کورنۍ ډیری غړي یې شاعران او لیکواالن وو. اشرف خان 
لمسی چې ده ډیر اعتبار پرې درلود، لوی مورځ و چې هجري لوی سیاسي مبارز او شاعر پاتې شوی و، د خوشال 

په نامه پنډ کتاب ور نه پاتې دی، دغسې یې د کورنۍ نور عړي. خوشال تل  په کار او زحمت « تاریخ مرصع»د 
 باندې ټینگار کاوه، دغه بیت ته یې پام وکړئ:

  

 چــا لــــه ډنــډه ُدر گــوهــر نــه دي وکـښـلي
 لــــولــــو الال غــــواړه پــه یــم کېقــیـمـتي 

 

پر زحمت او کار باندې یې د ټینگار ښه بیلگه دا الندې شعر دی چې ده خینې شیان په مقایسوي ډول څیړلي دي چې 
 د کار او زحمت د پلوي توب ښه بیلگه گڼل کیدای شي:

 

 ېـــښاپیرک که پـه هــوا ځـي پـــه تـــورتـــم ک
 ېـــه غــم کــرڼـــا ورځــې دی پ پــه راتــلــه د

 
 ورتـهــلـکـــه چـتـی درسته ورځ درومـي په پـ

 ېــهـغـه هـومـره باز شاهـیـن درومـي په دم ک
 

 د چـنـدڼ او ښـــونـه فــرق سـره هـیــڅ نــه و
 کـه چـنـدڼ تـر ښو نـه ښه نـه وای پـه شم کې

 
 وکـښـليوهــر نــه دي ــچــا لــــه ډنــډه ُدر گــ

 ېـــقــیـمـتي لــــولــــو الال غــــواړه پــه یــم ک
 

 ه شيــکـه گـیدړ په ُخـم کې رنگ شـو په دا څ
 ېــخـــو بـیـا هــم هــغـه گـیـدړ دی پـه شـیـم ک

 
 رد ديــان مـې ولــیـدل نـــا مـــــدان شــیـخــزاه

 ېـــک الـمــمــــــرد عـــالـــــِم ربـــانـي دی پـه عـ
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 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 

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

 ونـهـوني گـلــر لـــر ســڅــــرخ مـــې ځــکــه پــ
 رم کېــوندې پروت یم په حــــچې یې خاورې غ

 
 ې نـه شتهـــم یــکـه هـاتـي د بــادشاه ومــري غ

 م کېــه مــــرگ دی په الـــچــواړی د سـپي پـــ
 
 شې ديـمـونــو خـرخـعـشـقـه! واړه سـتـا د غـ

 ېـم کــرزاسره گرځي هـم په سچـې په سـوات 
 

 ریږهـیــگــوتې ومــنــډه پــه غـــوږ کــې ترې ت
 ېــه کـــا، زړه پـــه درم کــذاکــر زر ذکـــرونــ

 
 ـه خــوښــیـه د وصــال ور ســـــره نـه ويــکـ

 ېــعـــاشــقــان کــلــه خـــوښیږي پـه حــرم ک
 

 ـاـــنــظـر ک هـــغــه چـر دې واړه گــوتــو تــه
 ېــچــې یــې وي ســتـرگـې نـیولې په صـنم ک

 
 آفـــــریــــن دې پــــه ویـــلــو شــه خـوشــاله

 ېــه قــلـم کـچــې د تــــورو رژول کــــړې پــ
 

 ام مخ( ۳۵۷کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )
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