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 دې دې قدر دی نوروزه ــ انـحال ب ـوشـخ  ـرپ
 

 پوهنه  الح خوش 
 

 اشعار
 

۴۴ 

ما د نوي کال او نوروز د هرکلي په پاره تر اوسه د خوشحال له کلیاتو او پسرلنیو اشعارو نه څو  
استفاده کړې ده او د همدې ورځې په پار مې د ده اشعار انالین کړي دي.  د تېرو کلونو د نوي  ځلې  

کال په مناسبت چې ما د خوشحال بابا کوم اشعار درنو لوستونکو ته وړاندې کړې دي، د هغو ځینې  
 بیتونه دا دي: 

 
 د نـوروز مـنـت پـــه بــاغ دی پــه صــحرا هـم 

 لـــه فـیـضـه هــغــه، دا هـم نـــورانـي یـې شـي 
 

 چې پـــه بـــاغ کـې رنـگـارنگ گــلونـه وا شـي 
 غــــنـیـمت ده د گـــلــــونــــــــو تــمــــاشــا هـم 

 

 لـخـلـخـې د نـــوبــهــار پــه هــــر مــشــام ځـي 
 گــلــدستې یــې څـنـډوي پــیــر و بــــرنــــا هـم 

 
 ام مخ(  ۴۰۹  کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د  )

 

 ***** 
 څــو پـــه بــاغ کـې ال یـــو گـل د نـوبـهار شته 
 د بــلــبــلو د تـــوتـیـانــو پــــرې چــغــار شـته 

 

 نــن دې غـم لـه مـا نـه ځـان ساتـي کـه ښـه کا 
 راسـره یـــار شـتـه چــې پــــه سـیـل د بــهــار  

 

 چــې لـــه یـاره سـره مست د گـلـو گـشت کړم 
 مـحـتسب کـه را نـــږدې شـي پـــایــزار شــتـه 
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 ( مخ ۱۸۰   کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )

 
نه هېرې ــ سیاسي شخصیت هېڅکله  د خپلو  ـد خوشحال خټک غوندې فرهنگي  ده  ږي، ځکه چې 

لپاره   اثارو په ترڅ کې د خپل وخت د ژوند پر ډېرو اړخونو رڼا اچولې ده، د همدې  افکارو او 
 ال خان خټک ته د خپل وخت د سیاست، ادب او په ټول کې د فرهنگ رڼه هینداره ویالی شو. حخوش

 

ی  دا ځل یې ما د کلیاتو د غزلونو له برخې څخه د نوي کال له پاره د ده داسې یو غزل انتخاب کړ 
 : دی چې د نوي کال او نوروروز خبرې په کې شوې دي

 
 روزه ــوروزه دل افــــه نـشـړ رایــــ بـړ ـــب

 وزه ـرگې پـت مې اسوده شي ستـستا په وخ
 

 ونه گوري ـاغ گلـرگې د بـت ستـه وخـستا پ
 دوزه ـوښي انـوي خـدي د بــانـم کــوزه هـپ

 

 ظ حاصل کا ـله حـیـ فـا له طـم ستـ وږ ال هـغ
 وزه ـه څو ـ څو ســب پـیـدلـنـي عـي شـنـغـم

 

 روز شي ـیـاشق فـوقې عـشـعـه وصال د مـپ
 روزه ـیـ ه وي فــلــبــلــت بـه وخـزار پـلـد گ

 

 ندې واورې و خپل غوږونه ورته څک کړه گ
 وزه ـه للـــو لـــلـــبـــلـــې د بــنـــیـــراز د م

 

 وي ه  ـي خالي نـ وټـه بـضـیـه فــوروز لــد ن
 م ترسپاندې هم ترځوزه ـ ې رسي هـض یـیـف

 

 ورم ـه گـونــلــاغ گــر د بــمــه عــمــه هــک
 ه شي هنوزه ـړه نسـرې ـه پـــوا بـــا خــزم

 

 وا ده ــه هــوره ښــــرگـــوا هـــار هـــهــد ب
 وزه ــمــوې ت ــهه نـــسې تــت ورپـــه افــک

 

 خوښۍ راوړې رې  ـره ډېــه ورلـلـــه راتــپ
 دې دې قدر دی نوروزه ـانـحال بـوشـ خ ـرپ

 

 ( مخ ۱۴۰ کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )
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