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 پسرلی او ښکارندوی غوري
 

 د پـسـرلـي ښـکـلـونـکي بــیــا کـړه سـیـنگارونه
 بــیــا یې ولــــونــل پــه غـــرونـــو کــې اللــونه

 

 مــځکـه شـنـه، الښـونـه شـنـه، لمنې شنې شوې
 طـــلــیـسـان زمــــــردي واغــــوســـتــه غرونه

 

 )ښکارندوي غوري( 

 
د نوي کال د لومړۍ ورځې )نو روز( لمانځل په ځینو هېوادونو کې د یو عنعنوي جشن بڼه لري له 

 هغې ډلې نه زموږ په هېواد افغانستان کې. 
 

دا ورځ او دا جشن په پښتو ادب کې له ډېر پخوا نه انځور شوې ده او د پسرلي او نوروز یادونه د 
لې ده. خوشال خان د نوروز یادونه په ډېرو ځایونو کې پښتو ادب د ډیرو غوره شاعرانو په کالم راغ

 کړې، خو په یوه قصیده )د پسرلي ننداره( کې یې ډیره ښه بیلگه لیدالی شو. دا یې څو بیتونه دي:
 

  د نـوروز مـنـت پـــه بــاغ دی پــه صــحرا هـم
 نـــورانـي یـې شـي لـــه فـیـضـه هــغــه، دا هـم

 

  بـــاغ کـې رنـگـارنگ گــلونـه وا شـيچې پـــه 
 غــــنـیـمت ده د گـــلــــونـــــــو تـــمــــاشــا هـم

 

 لـخـلـخې د نـــوبــهــار پـــــه هـــــر مـشـام ځي
 گــــلــدسـتـې یـــې څــنــډوی پــیــر و بـرنـا هم

 

سمون او ویـپانگه: عبدالقیوم زاهد مشواڼی، دانش )خټک خوشال خان، د خوشال خټک کلیات، اوډنه ـ پرتلنه ـ 
 مخ( ۴۰۹ز کال،   ۲۰۰۵خپرندویه ټولنه، 

 

له خوشال نه څو سوه کاله پخوا هم په پښتو ادب کې د نوي کال او د طبیعت د بدلون انځورونه په 
ورا خورا شاعرانه او هنرمندانه ډول تر سره شوې ده. یو له هغو شاعرانو څخه چې دا کار یې په خ

ماهرانه او هنرمندانه ډول تر سره کړی دی، د پښتو ادب د لرغونې دورې غوره قصیده ویونکی 
 هـ حدود( دی. ۵۸۰شاعر ښکارندوی غوري )

 

ښکارندوی غوري د پسرلي او طبیعت د بدلېدو یو ډېر غوره انځور په یوه قصیده کې وړاندې کړی 
 بیتونه را واخلم:دی. د سږني نوروز او نوي پسرلي په پار به یې څو 
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 د پـسـرلـي ښـکـلـونـکي بــیــا کـړه سـیـنگارونه
 بــیــا یې ولــــونــل پــه غـــرونـــو کــې اللـونه

 

 مــځکـه شـنـه، الښـونـه شـنـه، لمنې شنې شوې
 طـــلــیـسـان زمــــــردي واغــــوســـتــه غرونه

 

 مــــچــېـــدو دید نــیــسـان مـشــاطـــې الس د 
 مـــــرغــــلـــرو بــــــانــــدې وښـکــلــل بـڼـونه

 

 د غـــاټـــولــو جــنــډې خــانــــدي وریــــدي ته
 زرغــــونــــو بــڼـــو کــې نــاڅـي زلـمي جونه

 

 لـکــه نــاوې چــې سـورټــیـــک پـه تـنـدي وکا
 ــره پسولـونههـســې وگـــاڼــل غـــاټـــولـــو سـ

 

 زرغــونـو مـځـکـو کـې ځــل کـا لـکـه ستوری
 چـې پــر هـسـک بـانــدې ځـلـیـږي سپین گلونه

 

 سپـیـنـې واورې ویــــلـــېـــده کــانـــدي بهېـږي
 لــکــه اوښـــې د مــــیـــن پــــــر گــرېـوانــونه

 

 ېهــــر پــلــو رڼـــې والې بـــهــــانــــدې خاند
 لــــه خــوښــیــه ســر وهـــي پــه سـنـگـېـړونه

 

 هـــــر پــــــلـــــو د گــــلـــــو وږم دی لـــونلی
 تـــــــه وا راغــــلــــل لـــه خـتـنـه کـاروانــونه

 

 د مـسـیـح پــه پــو بـه مـړو ژونـدون بـیـا موند
 پــســرلـی مــگــر مسـیـح شـو پـــه پـو کـړونه

 

 لــه مــړو خــاورو یــې آغــلــی گــل راویست
 وچ بـــیــدیـــا او غـــــر یـــې کـــړلــه جنتونه

 

 د پـــوپــلـــو مــخ سـور کــــړی پــــســرلي دی
 یـــو د بـــل پـــر غــــاړه اچــــوي الســــــونــه

 

 په غورځنگ، غورځنگ له خولې ځگونه باسي
 هــاتـي شــڼــا کـــانـــدي سـیـنـــدونهلـکــه شـڼ 

 

 مخونه( ۵۰۵ـ  ۴۹۸ز کال،  ۲۰۰۵)حبیبي عبدالحی، د پښتو ادبیاتو تاریخ، دویم ټوک، دانش خپرندویه ټولنه، 
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