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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 2تر 1 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

 
            

 

 ۱۰/۰۴/۲۰۱۷          بهاند صفآ
 

 «عجب مار مې جار وتلی تر دوو پښو دی»
 

نت په حیث کار نځي کې د اسیستاادبیاتو پوه په)آصف بهاند( د شپیتمې لسیزې په پیل کې، د کابل پوهنتون کله چې ما
خوشال »مضمون یو  ،کې چې زه د اسیستانت په حیث ټولګي ته تللی یمد تدریس په لړ هغو مضامینو  ، دپیل کړ
ن ومخت دا مضه راجستر و. هغه ونام په «خوشال پیژندنې»په درسي نصاب کې د  هغه وخت نومیده چې د« پوهنه

نوال ډوکتور ګل مخمد نورزي تدریساوه، چې په همدې برخه کې تخصصي زدکړې کړې وې. کله چې دی هاستاد پو
 مستقل ډول ما ته وسپارل شو.  ن تدرس پهوموفات شو، د دې مض

 
، السته راړونې یې په هغه وخت کې څیړنه پیل کړه.ژوره مطالعه او ما د اسیستانتۍ له هماغه پیل نه د خوشال په باب 

کې  چې په کابل کې د هغه وخت په مطبوعاتووې زما څو څیړنیزې مقالې  له تدریس تر څنګ، «خوشال پیژندنې»د 
 ولیکل: دوه جال کتابونه همکې ور سره مې د خوشال پیژندنې په برخه خپرې شوې او 

 

 ،(څانګې درسي کتاب )کستتنرچاپ پښتو د دستارنامې منتخبات،خوشال د  دــ 
ړ شوی ، خو له بده مرغه ا بشپتقریبله څو کلونو کار وروسته چې  «یاتو نوملیککل خوشحال د د»ــ 

 انو د بل کړای شوي اور خوراک او د دوی د چای دمولو در ګران شو.یکچې د ټوپ
 

، خو وروسته مې بیا شوم مرورهر څه سره زه او مطالعه ودریده او  ولله پیل سره ډیره موده قلم چل رد ټوپکي ناتا
او د نورو مسایلو ترڅنک مې خوشال هم هیر نه کړ، خوا ته مې تل د خوشال د کلیاتو هغه نسخه ایښي  پیل کړکار 

 شواڼی له خوا برابره او چاپ شوې ده.مم شمند عبدالقیونوي چې د درانه دوست دا
 

 ي وو:للیک داسې ېکې م (۱ خوشال پوهنه)د همدې لړۍ په لومړۍ برخه

 
د خپلو زدکړو  ندې، د خوشال په باب د تیرو لیکل شوو آثارو نه په استفادې سره،الزه د خوشال پوهنې تر سر لیک »

وخت نا وخت د خوشال د شخصیت  او خپلو تجربو او د خوشال په باب د خپلو مطالعاتو نه په ګټې اخیستې سره غواړم
کله، کله یې د اړتیا په صورت کې یوه نیمه غزله یا د  بیلو اړخونو په باب کله لنډې، کله اوږدې مقالې ولیکم اوالد بی

 «...یادونو سره درنو لوستونکو ته وړاندې کړم ځینو قصیدو څو بیتونه له خپل برداشت او
   

ُغرا لنډې، خونه چې ده په خپله د یوې  داستان کیدو له هغه  ال د بنديد خوشال پوهنې په دویمه برخه کې د خوش
 ،قصیدې په قالب کې بیان کړې ده، څو هغه بیتونه تاسو درنو لوستونکو ته را اخلم چې زما داسې خوښیږي، چې کله

 .ال وژړويد خوشال د هغه خت د مجبوریتونو دردونه کله مې 
  

 څو بیتونه دا دي: هغه
 

 ړوـــور کـجـهـه مـو نـارانــو یــه ښــانې لـزم
 ړمـرور کـر ضــه ډیـال پـبتـم ېــی الــه بـــڅ

 
 هـارونـرې تــه پــاســې پــې مـو اوښکـڼـد ب
 ړمــور کــنـل د تـثــه مــن، پـه تـه پـتانـلـیـب
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته 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
 

 ونوـوم له غمـره وچــه ســړک بــا وې تــم
 ړمـدای صبور کـم خـه پایـر اوســې ال تـول

 
 ان میشته دهـه ځـوا پـخـونـښتــواړه پوره ــن
 ړمـه کې منصور کـانې پـو زه دې زمـو یـخ

 
 ه غم کې ونښتـوهۍ پـا پـه نـان پـرف خـاش

 ړمـــور کــځـو ال پسې رنــونـمـــــزه د ده غ
 

 ر زړه شيـره پــر آه ســې هــې مــڼاکــل تـس
 ړمــور کــګــه وږی د انــکــې لــه درون یــپ

 
 دای په وعده راشيـر د خـګــت مــه وخــغــه
 کړم یخانې سره سرورــه خــا لــیــب هــې بــچ

 
 وېـمان شـتې آسوه السه و ــې اوس لـې مـچ

 ړمـــور کــذکـره مــه لـــرو څــبــو خــغــد ه
 

 ړــې درست د مټو زور را ته ښکاره کـه یــک
 ړمـه خپل دستور کـشتي پـره کُ ـک سـلـا فـیــب

 
 ورهـږدم د ننګ تـیــاړه کــر غــیا پـه بــه بــن
 ور کړمـبه ه ، نهمیا په قوم کې کینـه بــه بــن

 
 لی تر دوو پښو دیـې جار وتـار مـجب مـع

 ې دور کړمـوی پاړو پیدا شي چې یـر لـمګ
 

 ري په ځنځیر کیږيمزمست هاتیان خوني 
 ړمـان فلک و ته تربور کـې ځـه دا چـویـــب

 
 اــه وکــر بـته اثـاور شــې بـل آه مــپـه خـپ

 ړمـــور کــنــړوني د تــه اور لــان بــیبــرق
 

 لص شوـاقــور واړه نــیښــان د پــاړو ګــپ
 ړمـــه دور کـــم کــره روان یــد لـم هنــدا ی

 
 ه پت والړ ديــال پـوشــک د خــلــواړه خ

 ړمــمه لوریه را حضور کوا له کــه تــتـخـب
 

 )مخ ۴۰۸کال چاپ،  ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د (
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