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 2تر 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

 
            

 
۱۹/۰۱/۲۰۱۷          بهاند آصف

           

 
 «...بــدرگـه کـه مـحـبت را ســـره نـه وای»

 

 خوشال پوهنه
 

۱ 
 

 غزلیات
 

 بــدرگـه کـه مـحـبت را ســـره نـه وای
 الرو تلل څوکیکتنها به په خونخوارو 

 
م( د خپلې زمانې هغه نابغه او نه تکراریدونکی شخصیت و، چې  ۱۶۸۹ــ  ۱۶۱۳خوشال خټک ) 

تر اوسنۍ زمانې پورې یې افکار ژوندي دي او ډیری یې له اوسنیو شرایطو او علمي اصولو او 
مودې را  افکارو سره برابر او اړخ لګوي. د خوشال د شخصیت د بیالبیلو اړخونو په باب له ډیرې

په دې خوا څیړنیز کارونه شوي دي، د هغه د افکارو او آثارو په باب نظریات وړاندې شوي دي، 
مقالې، رسالې، تیزسونه او کتابونه لیکل شوي دي؛ خو د خوشال د فکر د دایرې پراخوالي، افکارو، 

او هره زمانه  آثارو او کار نامو ته چې لیدل کیږي، د ده د شخصیت په باب شوی کار کافي نه دی
کې او په هر نسل کې د خوشال د افکارو او آثارو په باب نوې څیړنې او نوي نظریات را منځ ته 

 کیږي.
زه د خوشال پوهنې تر سر لیک الندې، د خوشال په باب د تیرو لیکل شوو آثارو نه په استفادې سره، 

نه په ګټې اخیستې سره غواړم  او د خوشال په باب د خپلو مطالعاتو وتجرب وخپلخپلو زدکړو او د 
او م لیکووخت نا وخت د خوشال د شخصیت د بیالبیلو اړخونو په باب کله لنډې، کله اوږدې مقالې 

کله، کله یې د اړتیا په صورت کې یوه نیمه غزله یا د ځینو قصیدو څو بیتونه له خپل برداشت او 
 یادونو سره درنو لوستونکو ته وړاندې کړم.

ځیر کیږو، پر ته دا دی په پیل کې د خوشال په یو غزل کې، د رند خوشال یو رندانه قدم او مزل 
خونخوارو الرو باندې یې تګ ته ګورو چې دی څنګه د محبت په بدرګه د دې خطرناکې الرې مزل 

. د خپلې معشوقې سره راز و نیاز کوي کوي، په کوم جرأت د مینې راز ښکاره کوي او څه ډول له

په  منوراو استاد  ناشناساو ما د استاد  مې ور اغوستل شوې ديوشال دې غزل ته د موسیقي جاخ

    ښکلو غږونو کې په دوو بیالبیلو بڼو اوریدلی دی.
 
 هم غزل: دا
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 وکــل څـره بلــل ناـه ځــا بــکه زه نه وای، ت
 ې در ختل څوکــه دې دا هســگ پــالنــه پــپ

 

 ــړاه کـیـې سر را ته گـې یـق دی چـواړه عش
 وکـل څندین، د سر ښـان مــځ ــرڼه! زه پګــ

 

 راغ ښکاره شيـایي د څـنـنگ ته روښـچې پت
 وتل څوک نور له څراغه نه یې غواړي جار

 

 ه وایـــره نـــت را سـبـحــه مـــه کــــدرگـــب
 وکـل څـوارو الرو تلـونخـا به په خـهـنـتــیک

 

 یستيــرو دي اخـــې ډیـل اــیـــو پـــیــد دې م
 وکـقل څـدې به نه وي ال یعــونــې ما غــول

 

 ډو مست ويـاه دې بند، د شونـه چــخ پـد زن
 وکـکې پریوتل څروغ هوښیار به په کوهي 

 

 هـــې وایــې چــــه و وایــله را تـپـه خــه پــت
 وکـل څــکاره ویــې راز ښـینـه! زه د مـڼګـ

 

 ړه!ـصاص اندیښنه مه کـه، د قــه مې وژنــت
 وکـل څـور به ونیسم یو بـون په تـد خپل خ

 

 ې یادیږيــوم په کــا نــو دا چې د چــه خـښ
 ه وي ژوندی تل څوکــنا به ــاني ُدنیــه فــپ

 

 پینه خوله خوشال ته ورکړهــپله ســه خــتا پ
 ول څوکـلـکـډې ښـونــه دی، دا هسې شــګڼ

 

 (مخونه ۷۱ـ  ۷۰کال چاپ،  ۲۰۰۵د  د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه،)
 

 د لومړۍ برخې پای
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