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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

محمد عیان عیان

۲۰۲۲/۰۱/۱۱

د خوشال خان خټک کلیات
دخو شال خټک کلیات مې ولوستل  +په دقت مې له اوله تراخیره ولیدل
لږڅه کم یوزرودرې سوه مخونه  +په کې جمه دخوشال ټول کتابونه
په ریشتیاچې نابغه ؤخوشال خان +هراړخیزشعرکې یې هرڅه کړه بیان
په څوسوه کاله مخکې چې ویلي +ال اوس هم ورته څوک نه دي رسیدلي
ټولوګوته په غاښ ایښي اوحیران دي +دې شعري ځواک تې حیران ټول پرهنګیان دي
زه له دیارلس سوه اووه دیرشم کال نه
دده شعرسره بلد وم له خال خال نه
درحمان بابالیسه کې څلورم صنف زده کړیال وم
اوحاضرددې لیسې هرکنفرانس کې هرمهال وم
ادبیاتوپوهنځي ته چې داخیل شوم +دخوشال خټک اشعاروته ماییل شوم
اوچې کله مطبوعاتوکې غوپه شوم« +دخوشال له خاورې پورته یوه نغمه شوم»
په نورژوندکې مې همیش ورسره کارؤ
هریوشعریې زما ژوند کې مدد ګارؤ
*****
خوچې اوس مې ټول کلیات ورله کره کړل
له الف نه بیاتریا(ی) مې ښه پوره کړل
په دې پوه شوم چې داژبه ،به ژوندۍ وي
ترهغې به الژوندۍ وي چې ودانه دانړۍ وي
*****
نووړاندیزکوم په زغرده هرافغان ته
دخوشال کلیات دروغواړئ خپل ځان ته
په وطن کې یې وړیا په کتابتون کې شئ لوستلی
اوپه بهرکې یې له خپلوانواودوستانوشئ غوښتلی
له«زاهد عبدالقیوم مشواڼي» ډیر،ډیره مننه
چې یې کړې ده دسترپرهنګ پالنه
ډیرلوي کاریې پوره سرته رسولی
دکلیاتونوې بڼه کې یې ډیرزحمت ګاللی
د«کونړي جالل الدین» اروادې ښاده
چې یوه برخه دشعرویې کړه ورزیاده
زه«عیان»به یې تل ستایم چې څوک باسي داسې رنګه زحمتونه
په قلم دې وي برکت لکه«کونړ»کې درانه غرونه
دلیکلونیټه یې۱۴۰۰/۴/۱۱:ـ ۲۰۲۱/۷/۲
«پای»

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

