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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 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 

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

 
 

 ۰۸/۰۷/۲۰۱۷          آصف بهاند
 

 کې« ځانځاني ښامار»د مجروح په 
 

 د خوشال منتخب بیتونه
 

 خوشال پوهنه
 

 اشعار
 

۲۰ 
 

د خوشال پوهنې په څو تیرو برخو کې مې په لنډ ډول د خوشال پرهغو بیتونو رڼا واچوله چې مجروح صاحب د 
په بیالبیلو برخو کې د خپلو فلسفي مطالبو د وضاحت له پاره را اخیستي وو او بیا مې د خوشال « ځاځاني ښامار»

 څو بیتونو نه استفاده کړې وه. هماغه بشپړ شعرونه را واخیستل چې مجروح صاحب د هغه له یوه یا 
دې ته مې هم اشاره کړې وه چې مجروح د خوشال په باب څومره ژوره مطالعه درلوده، په تیره د ده شعري آثار یې 
په څومره ژورتیا او ځیرکتیا لوستي وو چې ټولو هغو بیتونو ته یې پام ور اوښتی و، چې په هغو کې د مجروح او 

په بیالبیلو « ځانځاني ښامار»وو او مجروح د خپلو مطالبو د بیان او ثبوت له پاره د خوشال نظریات په یوه ډول 
 برخو کې را اخیستي وو.

تر عنوان الندې یو ځل بیا ټول هغه بیتونه « کې د خوشال منتخب بیتونه« ځانځاني ښامار»د مجروح په »لته د زه د
هم د دې له پاره چې لومړی یې د خوشال په کلیاتو کې  را اخلم چې مجروح له خوشال نه را انتخاب کړي دي، هغه

 پته یا مآخذ وښییم او بیا یې د مجروح په ځانځاني ښامار کې آدرس په نښه کړم:
 

 راشــه وګــــوره نـــن دا طــــراز زمــــــا
 حـقـیـقـت ســره قـــریـــن مـجــاز زمــــــا

 

 درست عالم مې په بازار په کوڅــه وایــي
 و چــا تـــه ښکــاره نـــه دی راز زمـــا ال

 

 مخونه( ۱۵ -۱۴ کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )
 ام مخ( ۸کال،  ۱۳۵۶)مجروح پوهاند ډوکتور، ځانځاني ښامار، خپرونکی: د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی، 

 

***** 
 

 چیرته پسې درومم، په کوم لوري به یې مومم
 ورکـه مـونده نـه شي بې رهـبره، بې سراغــه

 

 ام مخ( ۱۴۶ کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )
 ام مخ( ۹کال،  ۱۳۵۶)مجروح پوهاند ډوکتور، ځانځاني ښامار، خپرونکی: د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی، 

 

***** 
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 3تر 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
 

 

 گــنجـونـهپه درون کـې مـې پـــراتـــه دي ډیـر 
 بــه مــانــا کــې لـکــه کــان د سیــم او زر یـــم

 

 کــه مـې الس لـکــه دریـــاب خـالـي لـیـده شـي
 د ټــټــر دنــنــه ډک پــــه ُدر گــــوهــــــر یـــم

 

 کــه مې حـلـق له تـنـدې وچ شـي په هـمـت کې
 یـــمپــروا دار کـــلــه پــــه حـــوض د کــوثـر 

 

 ال یــو شـور راځـنـې الړ نــه وي بـــل راشــي
 مــگـر زه پـیــدا پــه ورځ د شـــور و شـر یـــم

 

 ام مخ( ۴۱۲ کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )
 ام مخ( ۱۸کال،  ۱۳۵۶مجروح پوهاند ډوکتور، ځانځاني ښامار، خپرونکی: د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی، 

 

***** 
 

 د عــالــم پــه دریــاب ډوبــه، د پــایــاب تــمــه ومکــړه
 دا پایاب دی ډیــرو غـوښتی، خـبـر نـه شـول له ساحــله

 

 مخونه( ۴۳۳ــ ۴۳۲کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )
 ام مخ( ۳۶کال،  ۱۳۵۶مجروح پوهاند ډوکتور، ځانځاني ښامار، خپرونکی: د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی، 

 

***** 
 نــن زمــا بــیړۍ ال هــو شوه په دریاب کې
 ال بــه کــلـــه دا الهــو بـیـړۍ پـه شـط شـي

 

 ام مخ( ۲۶۶کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )
 ام مخ( ۷۲کال،  ۱۳۵۶)مجروح پوهاند ډوکتور، ځانځاني ښامار، خپرونکی: د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی، 

 

***** 
 زه هــم چـیـرې فــرزانـه وم، فـرزانــه یـم ال تــر اوسـه
 تــل بــېـخـوده دیــوانــه وم، دیــوانــه یـــم ال تـــر اوسـه

 

 ځـیـنې بـعـد هم خیال دیجــدایـي نـه شـتـه وصـال دی، 
 له هـغـه چې هــمـخـانـه وم، هــمخـانـه یـم ال تـــر اوسـه

 

 چې راغـلـی پـه جهـان یـم، خـبـر شوی پـه خـپل ځان یم
 د رازونـــو خـــزانــــه وم، خـــزانــــه یــم ال تــر اوسـه

 

 پــه عـالـم زمـا خــبــرې، خــلـک کــل پــه نــږدې لـرې
 پــه وگــړي افــسـانــه وم، افــسـانــه یـــــم ال تــر اوسـه

 

 ام مخ( ۱۴۳ کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )
 ام مخ( ۹۲کال،  ۱۳۵۶)مجروح پوهاند ډوکتور، ځانځاني ښامار، خپرونکی: د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی، 
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 3تر 3 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
 

 

***** 
 دریاب کې ګرځهچې دې توان رسي په لوی 

 پــــه بـیـلـه کــې دې زوال ویـــنــم نــهــګـــه
 

 ام مخ(۱۴۹ کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )
 ام مخ( ۹۳کال،  ۱۳۵۶)مجروح پوهاند ډوکتور، ځانځاني ښامار، خپرونکی: د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی، 

 

***** 
 گــوهــر نــه دي وکـښـليچــا لــــه ډنــډه ُدر 

 قــیـمـتي لــــولــــو الال غــــواړه پــه یــم کې
 

 ام مخ( ۳۵۷کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )
 ام مخ( ۹۳کال،  ۱۳۵۶)مجروح پوهاند ډوکتور، ځانځاني ښامار، خپرونکی: د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی، 

 

***** 
 ځـــان جــهــان ښــنــدمـــه، پـه آشـنا پسې بـه ځـمهزه بــه 

 پــرې لــه پـاسـه قــدم ږدمــه، کــــه دښـتــونــه بـیابان شي
 

 مخونه( ۲۶۷ــ ۲۶۶ کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )
 ام مخ( ۱۲۰کال،  ۱۳۵۶)مجروح پوهاند ډوکتور، ځانځاني ښامار، خپرونکی: د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی، 

 

 پای
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