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 3تر 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 

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

 
            

 

 ۰۳/۰۵/۲۰۱۷          آصف بهاند
 

 «هـــدامـي کـوبـه، خـتـې شــونــاران د خــې مـچ»
 

 پوهنه خوشال
 

 اشعار
 

۷ 
د پښتو ادب د ستر اتل خوشالخان خټک په ګڼ شمیر اوالدونو کې یو هم د ده بهرام نومی زوی و. له بهرام نه خوشال 

مضمون  زه د خوشال پوهنې په، کله چې د کابل پوهنتون  په ادبیاتو پوهنځي کې ډیر ځلې سر ټکولی دی. کلونه پخوا
. د دغو تر څنګه د خوشال د افکارو او آثارو په باب څیړنې هم کولېمې د تدریس  نواو مدرس وم، کې اسیستانت 

 . « خوشال خان او بهرام خان»یک یې څیړنو په لړ کې مې یو مضمون ولیکه چې سرل
ښه په مزه یې ستړی کړم، کتابتون په کتبتون یې د دې مضمون په لیکلو کې زما الرښود استاد پوهاند رحیم الهام و، 

وروسته د الرښود استاد له قناعت مې یاد مضمون د کابل پوهنتون په علمي نشراتي ځولم، تر څو چې قانع شو. وګر
مجله کې خپور کړ، له بده مرغه چې اوس د یادې مجلې کال او ګڼه را ته یاد نه دي. دومره « اجتماعي علوم»ارګان

ال څومره نظریات چې را اخیستي وو، ټولو منفي د بهرام په باب، د خوشمې مې په یاد دي چې په هغې مقاله کې 
  جنبه درلودله. 

ته ډیر ښه وګه بهرام خان په ت مشر او زړه سوانده پالرریښتیني  خو داسې هم راغلی دی چې خوشال لکه د یو
نصیحت په څیر د بهرام په آدرس  هراندد پقصیده مر  قصایدو کې یوه یش نصیحتونه هم کړي دي. د خوشال په ګڼ

 لیکل شوې ده. 
چلش لري او که یې  ،سکېزرو  ټولنیز ژوند په چاپیلایر کې لکهد دې قصیدې ډیری بیتونه اوس هم ال د سیاسي او 

اوسنی نسل په ځیر ولولي او په سمه توګه یې واوري، نو به یې د الرې څراغ شي. د خوشال پوهنې په دې برخه 
 کې مې د خوشال له یادې قصیدې نه په منتخب ډول دا بیتونه را خوښ کړي دي:( هم)او

 

 هــــرامـهـه دی بـــه روغ نـــا نــه چــا زړه لــزم
 هـامـا کـه نــې زیست دی لــا سره مــر چـــه هــل

 

 ام ديـــه بـــکـــي دا ډواړه لـــوانــري ځـــوکــــن
 هــا والړل دواړه بامـــه مـــلې ـــرۍ کـــیـه پــــپ

 

 ړهـــداره کـنـا دي نــه ستــــامـــــړه بس دا دوااو
 هــــامـر صبح و شـان تـو زمــه یـه شـل مــافــغ

 

 ښېــاوه ایــجــا کــې ستــدې چــانــه دا اوښ بــپ
 هـــامـقـه مــې لــه وځــرې نــې پــې چــوه یـرس

 

 ړهــــدا کـیـول پــګـنـن مـیـاهـه د شــر تـل شــاه
 هـــمامـر حــه تــم شــیـلــه حـــــر وتــیــل خــاه

 

 هـه شـم ږي بیرونـیق رسیـوفـوان تــو دې تــڅ
 هــــامـــګ و نــنـه نــه لـــانـښتــر دم د پــه هــپ

 

 اور دیـه بـــو څــانــــاهــادشــان د بــرمــه فــپ
 هـــــالمــر اعــو تــانـیـاضـــد ق ر دیــتــې بــچ
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 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

 ضرـه خـې لکـایـه پــې بـــه دې زړه وي چـــــک
 هــــــدامـــل مــــوم ژوندی دی تـــه نـیـکــیـــد ن

 

 ړهـد مه کـیــه امـلــیــه هـــام تـــا و جــه د چـــت
 هــامـه جـا لـتـوش وي سـاده نــان دې بـفـریـــح

 

 ارهـه پـار لـد که ـاتــس هـوټــوروه، غـخـوره، خ
 هــــامــجــر انـــه ســا لـیــي د دنـي شـرانـــامـک

 

 هــــویـــه بــزانـــوم خـــه د نــــردار وتــه ســښ
 هـــې له نامـه وي بـخه نـڅ ور څـیــور هــه نـک

 

 هــــویـــــل دا دواړه بـــورې وهـــــول تــــورک
 هـــرامـصـي انـش ردارۍـار د ســرې چــې پـچ

 

 اران ديـه کې مــونـه خــک پـلـر د مـه ګـنـرخ
 هـــدامـي کـوبـه، خـتـې شــونــاران د خــې مـچ

 

 ه دیـــــــره ښـــــه سـتـیـه رعـــــت لــایـــــرع
 هـامـکـه احـه وي لــن ــرونیــې بـــه چــالــدا ه

 

 دی وښــا خـره زړه نـومـې هـه مـو نـکـټـه خـل
 هـــامـه نـــــک لــټـي خــګـمــه د هـــوبــې تــچ

 

 ه ديـــر دار نـبـڅ خــیــدر هـــه قــت پـمـعــد ن
 عامهـه انـه وي لـالص نـې خـه مـک بـټـوم خــن

 

 چې یې خویښ کړې یا یې دوست کړې ال بال شي
 هــــــرامــتــه احـــــرض لـــــه غــــــو څــــد ددان

 

 ک ورک وــټـه وي، خـــه نــانــــوږه خـــه زمــک
 هــالمـو غــــل دي څـیـوم اصــه نــه پـــواجــد خ

 

 پل کړې، ګوندې خپل شيـټک خـوره خـه تـه پـک
 هـــرامـه اکــه کړې لـل نـپـې خـه یــڅ بـیـه هـڼـګ

 

 ړهـــــر کــظــه نــــــې وتـانـخـلـیــلې خـپــاول خ
 هــامـه خـې ده څــولـــیـــواړو نه الس ـــې پـــچ

 

 ت دیـب دولــجــې عـانـخـلـــیــاق د خــــــفــــات
 هــــــه آرامـــي لــې واړه و وځــاق یـــــفــه نــپ

 

 ات ديــــبـد و نـنـر قــکــد و شــهـي شــګــمــه
 هـه دشنامــو لــــه د ورڼــه شــم مــرهــڅ بــیــه

 

 اد شېــره به ښـومـو وړې، هـلـپـا د خـفـو جــڅ
 هــــــدامـــه وي مـتـخــا ســفــلو جــپــه د خــــک

 

 اد ويـزي یــره اغــومــو هـلـــــالب د ګـــــد ګ
 هــر مشامــه وي تـــلی نــوی راغـــې بــو یــڅ

 

 هــه السـوډ پرینږدي لـل هــان به خپــوانـښه ځ
 هـــر ژامـزري تــوني مــر شي د خـه یې ســـک
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 ورهـــــه ګـــړې راشـــه کــه څــه بـنـه دمـلیلـک
 هــــالمـړه د کـوی کــه ُدر مې در ته تــــې څـچ

 

 ې مومېـــه کـه پــر بـوهـې دې زړه، هغه ګــچ
 هـــامـجــه انـــازه لـــه آغــوه شې لـرې پــه پــک

 
 مخونه( ۴۳۵ــ ۴۳۴ کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )
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