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مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت بدوش نویسندۀ مطلب میباشد

۲۰۱۷/۰۱/۱۹

آصف بهاند

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

خوشال پوهنه

۱
غزلیات
بــدرگـه کـه مـحـبت را ســـره نـه وای
یکتنها به په خونخوارو الرو تلل څوک
خوشال خټک ( ۱۶۱۳ــ  ۱۶۸۹م) د خپلې زمانې هغه نابغه او نه تکراریدونکی شخصیت و ،چې
تر اوسنۍ زمانې پورې یې افکار ژوندي دي او ډیری یې له اوسنیو شرایطو او علمي اصولو او
افکارو سره برابر او اړخ لګوي .د خوشال د شخصیت د بیالبیلو اړخونو په باب له ډیرې مودې را
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،
آثارو او کار نامو ته چې لیدل کیږي ،د ده د شخصیت په باب شوی کار کافي نه دی او هره زمانه
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،
د خپلو زدکړو او خپلو تجربو او د خوشال په باب د خپلو مطالعاتو نه په ګټې اخیستې سره غواړم
وخت نا وخت د خوشال د شخصیت د بیالبیلو اړخونو په باب کله لنډې ،کله اوږدې مقالې ولیکم او
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.
دا دی په پیل کې د خوشال په یو غزل کې ،د رند خوشال یو رندانه قدم او مزل ته ځیر کیږو ،پر
خونخوارو الرو باندې یې تګ ته ګورو چې دی څنګه د محبت په بدرګه د دې خطرناکې الرې مزل
کوي ،په کوم جرأت د مینې راز ښکاره کوي او څه ډول له خپلې معشوقې سره راز و نیاز کوي .د
خوشال دې غزل ته د موسیقي جامې ور اغوستل شوې دي او ما د استاد ناشناس او استاد منور په
ښکلو غږونو کې په دوو بیالبیلو بڼو اوریدلی دی.
دا هم غزل:

د پاڼو شمیره :له  1تر2
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

که زه نه وای ،تــا بــه ځـان لــره بلـل څــوک
پــه پــالنــگ پــه دې دا هســې در ختل څوک
واړه عشـق دی چـې یـې سر را ته گـیـاه کــړ
ګــڼه! زه پــر ځــان مـین ،د سر ښندل څـوک
چې پتـنگ ته روښـنـایي د څـراغ ښکاره شي
نور له څراغه نه یې غواړي جار وتل څوک
بـــدرگــــه کـــه مــحـبـت را ســـره نـــه وای
یکــتـنـهـا به په خـونخـوارو الرو تلـل څـوک
د دې مــیـــو پـــیــا لـې ډیـــرو دي اخــیستي
ولــې ما غــونــدې به نه وي ال یعـقل څـوک
د زنـخ پــه چـاه دې بند ،د شونـډو مست وي
روغ هوښیار به په کوهي کې پریوتل څـوک
تــه پــه خـپـله را تــه و وایــــې چــې وایـــه
ګـڼـه! زه د مـینـې راز ښــکاره ویــل څـوک
تــه مې وژنــه ،د قـصاص اندیښنه مه کـړه!
د خپل خـون په تـور به ونیسم یو بـل څـوک
ښـه خــو دا چې د چــا نــوم په کــې یادیږي
پــه فــاني دُنیــا به نــه وي ژوندی تل څوک
تا پــه خــپله ســپینه خوله خوشال ته ورکړه
ګڼــه دی ،دا هسې شــونـډې ښـکـلـول څوک
(د خوشال کلیات ،د زاهد مشواڼي اوډنه ،د  ۲۰۰۵کال چاپ ۷۰ ،ـ  ۷۱مخونه)

د لومړۍ برخې پای
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