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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 1تر 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

 
            

 

 ۲۰/۰۴/۲۰۱۷          آصف بهاند
 

 «خلیفه د زمانې په زړه کافر دی»
 

 خوشال پوهنه
 

 اشعار 
 

 ۳ 
شعر یوه ځالنده ځانګړنه ده. څه یې چې په زړه او ذهن کې وي، د په شعر کې د خوشال تنده او انتقادي ژبه، د ده 

  مخ پیاده کوي. پرهغه یې لومړی په ژبه او بیا قلم ته راځي او دی یې په یوه ځانګړي مهارت او جرأت سره د کاغذ 
، خو په دې هم ښه باوري و یوم نه ددې پوهیده چې د ده قدر په چا مال سره له دې چې دی ال په هغه وخت کې په

 :چې پس له مرګه به یې ډیر خلک یادوي او په قدر به یې پوهیږي
 

 د خوشال قدر که اوس په هیڅ چا نه شته
 مـالــر عـا ډیـې یاد کـه به یـرګـه مـپس ل

 

بیا یې نظریات را واخستل شي او د نویو نسلونو د  ،بیا خت اوس را رسیدلی دی چې یاد شي،خوشال مورد نظر و د 
سرمشق له پاره  لوستونکو ته په مخ کې کیښودل شي. دا یې د تندو نظریاتو او سرکشیو یوه بیلګه ده چې دی د زمانې 

 :سمه الر روان دیږدي، ځکه چې هغه غلط دی او پر نا بادشاه ته هم غاړه نه
 

 د فساد فکـر مې نه شـته خـدای حاضر دی
 خــپــل ســاعــت بـه تـیـروم عـمر آخر دی

 
 اطــاعـت د اولـــواالمــــر ځـکـه نـه کــړم
 خــلیـفـه د زمــانــې په زړه کــــافـــــر دی

 
 پــالر یـې و واژه پــه بـنـد ورونـه په توره

 مــــومــــنــانــو بـــهـــادر دیپــــه آزار د 
 

 د ابـلیس غـونـدې مکـرونه یـې په زړه کې
 پــه فــریـب کــې تــر ابـلیـسه ال ماهـر دی

 
 پـــه بـاطـن یـې ودانــۍ تـه نـظـر نـه شـتـه
 پــه ظـاهـــر کــې ودانـیـــه تــه نـاظـر دی

 
 د چـا زړه بـه ځـنې روغ پـه دنـیـا نــه وي

 وشال خټک چې چاود ځینې خاطر دید خ
 

 (ام مخ ۲۲۸کال چاپ،  ۲۰۰۵)د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د 
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