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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

 
 

 

 ۰۲/۰۷/۲۰۱۷          آصف بهاند
 

 زه بــه ځـــان جــهــان ښــنــدمـــه،»
 «پـه آشـنا پسې بـه ځـمه

 

 خوشال پوهنه
 

 اشعار
 

۱۹ 
 

کې د خوشال له اشعارو نه د استفادې په لړ کې، د خوشال « ځانځاني ښامار»د پوهاند ډوکتور بهاالدین مجروح په 
، چې د مجروح د مطالبو له فلسفي بیان سره پوره اړخ لگوي او د مطالبو په يې فلسفي شاه بیتونه انتخاب شوي دداس

 تفهیم کې ډیره موثره او ښه  مرسته ور سره کوي.
 

نومې سرلیک نه « هغه ښار چې تور ښامار ور باندې ناست و»ړاو د د شپږم پ« ځانځاني ښامار»استاد مجروح د 
 مخکې د خوشال دا بیت را اخیستی دی:

 

 زه بــه ځـــان جــهــان ښــنــدمـــه، پـه آشـنا پسې بـه ځـمه
 پــرې لــه پـاسـه قــدم ږدمــه، کــــه دښـتــونــه بـیابان شي

  

روان دی، ورپسې گرځي او لټوي یې، نن، همدا اوس په کار دی او د د خوشال هغه ایدیال کرکتر چې دی ورپسې 
افغانستان اکثریت خلک ورپسې گرځي، څو پر دوی حاکم تور ښاماران ور نه لرې کړي او دوی له دې دوزخي حالت 

ار نه وژغوري او مجروح ال څلویښت کاله پخوا د افغانستان د اوسني حالت وړاندوینه کړې وه چې دا خلک او دا ښ
 به د همدې تور ښامار له السه ورانیږي او دا تور ښامار به پر دې خلکو او پر دې ټولنه حاکمیږي.

 

 دا هم د خوشال هغه بشپړ شعر چې مجروح ور نه همدا یو بیت را انتخاب کړی دی: 
 

 زمـا مـرگ هغه زمان دی، چې رښـتیا د یـار هـجران شي
 کـل آسان شيکـه هجران له منځه و وځي، نور به هـر مش

 

 زه بــه ځـــان جــهــان ښــنــدمـــه، پـه آشـنا پسې بـه ځـمه
 پــرې لــه پـاسـه قــدم ږدمــه، کــــه دښـتــونــه بـیابان شي

 

 د جـمـال خـوبي یې وه وه، د جـبـیـن خــولـې یـــې زه، زه
 هــر چې وخــانــدي پــه قـه قـه، د شکـرو نرخ ارزان شي

 

 ورکــړ یــوه هــر نــه، یــوه هــر یـــوه بــشـر نـه تــا زړه
 لکه اوبه د جـوی له سر نه،هـورې ځي چې بیل روان شي

 

 مــیــو خـدنگ یـې و ویــشتـلــم، وایــي بــل بــه دې هــم ول
 ان شيــورتــه پـــړې ونــیــولــم،چــیــرې نــه پــه دا پـښیم
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  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
 

 و یې بها کړهــکــړه، په کـرړونمـا د شـاه د خــولــې سـودا 
 خــوله یې لـنډه د هـر چا کــړه، مگــر دا په شاه جهان شي

 

 یار دیــــله یـو هسې مې روزگار دی، چې گـه یار گهې اغـ
 پـه هـمه کــاره هــوښـیـار دی، خـو پـه ما باندې نادان شي

 

 د خــوشال خـاطـر سـوخـته دی، ستا په جــور آمـوخته دی
 و غـم یې انـدوخـته دی، هـم دا درد یې بې درمان شي درد

 
 مخونه( ۲۶۷ــ ۲۶۶ کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )
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