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 2تر 1 له :پاڼو شمیره د

 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

 
            

 
 ۱۷/۰۴/۲۰۱۷         پوهندوی آصف بهاند

 

 «زه یې چا لره وهم، قدر یې چا زه»
 

 خوشال پوهنه
 

 اشعار
 

۳ 
. خوشال ډیر دی وشال ډیر ځلې له خپل وخت او له خپلې زمانې نه وړاندې قدم ایښی دی او ښه یې ښه یې ایښیخ

کاروي. ده له خپلې زمانې نه، له زړې شوي او تر نن پورېې یې خلک ځلې داسې خبرې کړې دي چې هغه نه دي 
پلو خلکو نه او له خپلې کورنۍ نه هم ګیلې کړي دي او دا یې په زغرده ویلي دي چې د ده په قدر څوک نه پوهیږي خ

 ت نه پوهیږي:ښزی یې په ارله پاره ښوروي چې هغو او حیف دی چې دی خپله توره او خپل قلم د هغه چا
 

 ه یــې چــا لــره وهــم قــدر یــې چــا زدهز
 پــه اور وســـوځــه دا تـــورې قــلــمــونــه

 
شته وو او با ارزښته دي او دا دی اوس هم د ده د د ده توره او قلم هماغسې با ارز ،خو د ده له ښیراوو سره، سره

 غوره بیلګه ده:  یوه ږي. د ده دا څو بیتونه یې دې کیاکارنامو یادونه کیږي او قلم او افکارو نه یې اوس هم استف
 
 

 ـهـومـمخـــبــر مــه شــې د فــلــک پــــه ســتـ
 پــه خــاطــر کــې لـــرم څـه رنـګـه غـمـونـه

 

 چې هـمیش به یې سر پـروت زمـا پـه پښو و
 اوس هــغــه زمــا پـــر ســر ږدي قــدمـونـه

 

 پــه امــیـــد وچــې بــه تــل زمــا کــرم تــه 
 بــاروي پــر مــا مــنـت، پـــه کــرمــونـــــه

 

 چــې زمــا پــه مــلـهـم روغ لـه رنځـه پـایي
 زمــا پــه مـلـهـمـونــه يهــم هــغــه خــانــد

 

 زه یــې چــا لــره وهــم قــدر یــې چــا زده
 پــه اور وســـوځــه دا تـــورې قــلــمــونــه

 

 څــه یـوازې نـنـګ پــر مــا راغـلی نـه دی
 پــښـتـانـه ډیـر دي پـر غـرونـه پـه سـمونـه

 

 یــا بــه واړه د مــغـــولـــو درم پــریـــږدي
 یــا بــه زه هــم پــه الس واخـلـم درمــونــه
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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 

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

 چې ښوروا خوري د مغولو واړه سـپي دي
 مـونهد ســګـانـــو پــه خــولــه څــه اخلم نو

 

 کـه خـټک دي، که بنـګښ، که ورکزي دي
 وار پــه وار یــې پـه کــورو شــه ماتـمونه

 

 لــه پــردیــو نــه بــه څــه لــره مـاڼه کـړم
 چـې خـپـل هـم را باندې بــاسـي اړمــونــه

 

 نــا خــلـف زویــه د چــا کــره لوی مه شه
 ـونهچـې و پــالر وتــه ګــونــدي کــا قـسم

 

 چــې شــاعــر پـه خپل غلط شعر خبر شي
 پـــرې څـــکــوي د غــلـطـیــه رقــمــونــه

 

 چــې زمــا سـره یــې کـا پـورې حیران یم
 خـپـل پــردي فــن و فــنـون سـحـر دمـونه

 

 ګور به زه په ژړا سر کړم که یې ور وړم
 زه خــوشــال د زړه دا هـــومــره الــمـونـه

 
 مخونه(۴۴۴ـ  ۴۴۳کال چاپ،  ۲۰۰۵)د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د 
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