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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړ له موږ 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

 
            

 

 ۰۸/۰۵/۲۰۱۷          آصف بهاند
 

 «د هــغــو د خــولــې کـــــږې خــبــرې اورم»
 

 خوشال پوهنه
 

 اشعار
 

۸ 
چې د خوشال همت او استقامت له د خوشال د ژوند حاالت که څوک په ژوره توګه مطالعه کړي، ور ته مالومیږي 

غره نه هم قوي و، خو په ژوند کې داسې حاالتو سره مخ شوی چې د غره په شان مال یې ور ته خمه کړې ده. حالتو 
داسې څه ور باندې را ستي وو، چې هر څه د ده د خوښې او رضا په خالف تر سره کیدل، نو ځکه د ده د زړه آواز 

 داسې را جګیده:
 

 وای پــه رضــا مې بـه کېنښول که مـې الس
 د مــــغُـــل پــــه لــــورې دوه قــــدمـــه مـــا

 

د ده د ژوند حالت دا ښیي چې له دې ستونزو سره سره، خوشال د ژوند تر پایه د خپلو انساني موخو له پاره هلې ځلې 
وی نه دی. دا یې د څو شکایتونو یو کړي دي، د حالتو او ستونزو له السه یې شکایتونه کړي دي، هیڅکله تسلیم ش

 غږ کیدای شي:
 

 د بــــې نــنــګـــو پــښتــنــــو لـــه غــمــه مــل
 لــــویـې پــــریښــوه ونــیــولــــه کــمـــه مـــــا

 

 دا هـم ښه کـه په دا کـار کـې هـومـره کار وي
 چــې کــه واخســت انـتــقـــام لـــه ګــــرمه مـا

 

 د ننګ ګوهر مې مات شو، دواړه سترګېچې 
 پــه ژړا نــه کــړې یــــو دم بــې نــمــه مـــــا

 

 هــغـه ُدر مـې پـــه الس نــه راغــی بـیــړیــه
 ســتـاده کــړه پــه ســاحــل لـــه یــمـــه مــــااِ

 

 هـغه مـال مې چې په هـوډ سره لـوی غر وه
 ل تـــه خــمــه مــــاپــه نـــاکــــام کــړه ومـغـ

 

 هــم د بــخـت و مــا تــه شـا شـوه هم د خلکو
 پـــه مــغـل کــړ ځـکــه مــخ لـــه هـمـه مــــا

 

 که مـې الس وای پــه رضــا مې بـه کېنښول
 د مــــغُـــل پــــه لــــورې دوه قــــدمـــه مـــا

 

 د هــغــو د خــولــې کـــــږې خــبــرې اورم
 چــې خــبــره ور تـــه نــه کــړه ســمــه مــا
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو 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
 

 ذم د خــپــلـو د پــردیـــو را مـــالــوم شــــو
 کـــه هــر څــو ساتــه خـپل ځان له ذمه مـا

 

 پـــه هــغــو لــویــو خـبــرو شـرمـسـار یـم
 چــې هــر چـا وتــه ایـستــې لــه فــمـه مـا

 

 پـیغـورونــه را ُدڅــار شـولسـل غـنــدنې 
 چــې بــه ځــان سـاتــه هـمـیش لـه ذمه ما

 

 دا الــم مـې هـیـڅ الــم ســره ســم نــه دی
 کـــــه لــیـدلـــي دي هــزار الــمـــه مـــــا

 

 مــګـر بـخت را سـره بـیـا مــدد آغــاز کا
 چــې فــارغ کــا د انـــدوه لـــه غــمـه مـا

 

 اتي ځکـه پـر سر لـوني تورې خاورېهـ
 چې خـبـر کـړ د خــوشــال لــه غـمه مــا

 

 مخونه( ۱۴ــ ۱۳ کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )
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