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

حفیظ هللا خوږلن

۲۰۲۱/۱۱/۱۱

غــزل جوړ شو ،خو قصیده...
(ادبي ټوټه)
ستا په اوږو پرتو ،ولول اوږدوزلفوته ،ما دیوې اوږدې قصیدې دلیکلواونذرانه کولو
تکل کړی وو۰
خوکله چې زما جمال پرسته سترګې،ستاد ښایسته مخ په غزلخیزه رنګینیوکې خښې،او
د شاعرانه تخییل مارغه مې ،ستادجادوګرې ښکالپه دام کې راښکیل شو،نودقصیدې
پرځای،اورنیوغزلیزو ولولومې،په عاشقانه احساساتوکې غزونې وکړې۰اوهماغــه
وو چې په همدې غزل غزل ماحول کې :
ستا د دواړو اوږدوـ اوږدو وروځوترمنځ،ترتورپیکي الندې دشینکي خــال شـــوخې
پټ پټونې دې راته دغزل سرخط شو۰
د میګونواوخماروسترګوپه جادوګرو کتو اونازولو اشارو دې،دغزل مطلع وزیږیده۰
د ګالبي رنګه باړخوګانو په ښایسته اوګل ورینولوړو او ژوروکې دې ،دعاشــقــانه
بیتونو څو تنکي تنکي اوعطرجن ګالن راوټوکیدل ۰
اوکله چې د تنکیوشونډوپه یاقوتي جام کې دې،پیغلوټې ُمسکا ،ترلمبـیدلو وروســتـه
وروـ ورومخ په ډوبیدو شوه ،نوستا د مخ د غـزل مقطع هم جوړه شوه ۰
هــو ! ستا د ښایسته او غزلخیزه مخ نذرانې ته عاشقانه غزل جوړشو،خوستاولول
او اوږدو زلفوته پیل شوې قصـیده ،نیمګـړې پاتې شوه ۰
غـــزل
نـه را تـه نـوم  ،او نـه نښان پاتې شـو
یاد ګـار د میـنې لوند ګریوان پاتې شو
څـه بیکـسي شوله را پیـښـه  ،خدایه!
زړه هم کــوڅه کې د جانان پاتې شو
چې پـه ښیرو دې ځوانیمرګ نشومه
سخت مې په زړه دغه ارمان پاتې شو
څومره شتمن دې لیـــونــیان د مینې
قیس نه میراث لوی بیابان پاتې شو
ستا د غمزو او اشــــارو د الســــه
خوږلن ته دین او نه ایمان پاتې شو
حـفیظ هللا خوږلن
کـانادا
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