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آصف بهاند

«د غمزې په تیغ مې وژنه»...
خوشال پوهنه
اشعار

۱۰
د پښتو ادب د ستر اتل د شاعرۍ په برخه کې خوشال پیژندونکي تقریبا ً په یوه نظر دي .کله چې د خوشال اشعار له
ده د پخوانیو شاعرانو له شعرونو سره پرتله شي او یا یې شعرونه د ده د زمانې له شاعرانو سره په مقایسوي ډول
وڅیړل شي ،له ورایه لیدل کیږي چې د خوشال شاعري د ډیرو ښو ځانګړنو په درلودلو سره ،تر دا نورو لوړه ارزول
کیږي .ډیری خوشال پیژندونکي په دې نظر دی چې خوشال د غزل ویلو پخوانی دود پاللی ،خو ډیر نوښتونه یې هم
په کې کړي دي چې د ده شاعري یې لوړو پوړیو ته جګه کړې ده .سرمحقق زلمی هیوادمل دې موضوع باندې لنډ
بحث کړی چې لنډیز یې داسې دی:
« د ده(خوشال) غزلې د خپل جوړښت له پلوه د غزلسرایۍ عنعنه پالي ،مانا دا چې د ده غزلې زیاتره لنډې د  ۵ـ ۸
بیتو دي ،اوږدې غزلې یې د غزلونو په دفتر کې لږې دي...
د خان غزلې نه یوازې دا چې د پښتو له لرغونو غزلو او یا د ( ۱۰ـ  ۱۱هجري پیړیو) له نورو غزلو امتیازي
خصوصیات او برجسته ګۍ لري ،بلکې ځینې کسان د خوشال خان په غزلو کې ځینو نورو ابتکارونو ته هم اشارې
لري ،چې دا ابتکارونه خان ته د سیمې او نړۍ په فرهنګي بهیر کې د دریدو ځای ور په برخه کوي( ».هیوادمل
زلمی ،ننګیالی د زمانې ،خپرندوی :د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه ــ جرمني۱۳۸۰ ،ل ــ ۲۰۱۱م کال ۲۲۳ ،مخ)
د خوشال خان په کلیاتو کې د شعر په بیالبیلو ډولونو کې د ده هنر نمایی دا ښیي چې ده هم د شکل په برخه کې او هم
د محتوا پ ه برخه کې ډیر نوښتونه کړي او د دې نوښتونو له الرې یې پښتو ژبې او ادب ته ډیر څه وربښلي دي .په
الندې غزل کې په ډیر مهارت سره فلسفي ،عاشقانه او رندانه افکار سره مرړلي او داسې څنګ په څنګ ایښیي دي،
لکه ماهر بڼوال چې څو ډوله میوه په یوه ونه کې سره پیوند کړي:

راشــه وګــــوره نـــن دا طــــراز زمــــــا
حـقـیـقـت ســره قـــریـــن مـجــاز زمــــــا
درست عالم مې په بازار په کوڅــه وایــي
ال و چــا تـــه ښکــاره نـــه دی راز زمـــا
د نــیـازمـنـو عـمر غواړم په دا څــــه شي
کـه بـې نـیـاز وګړي نه وړي نـیــاز زمــــا
د غمزې په تیغ مې وژنه ،صرفه مه کـړه
څوک به نه غواړي له تا نــه ســاز زمـــا

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

د مسجـد مـحـراب د چـا دی ،د عابــد دی
پـه مـحـراب یـې د ابـــرو نــمـــاز زمــــا
ښــایــستـه د بـــڼ طـاوس ور لـره بــویـه
دا واړه ښکــارونــه ،نــه کــا بــاز زمــــا
چې پــه خـوږو زړونو بلوسي سزا مـوي
ښه چې خــوار شو په دنـیـا غـمـاز زمـــا
د ګـرداب بـاده را والـــوځــه کــریـاب دی
چې روان شي خاطـر خــواه جـهـاز زمـا
کـه یې تل لکه شکر خـورم کم به نه شي
ستـا د دواړو خـــوږو شــونــډو آز زمــا
ته پـر مـا بـاندې تل ناز کړه معشوقه یې
زه خوشال خـټک عاشق یـم ،نـیـاز زمـا
(د خوشال کلیات ،د زاهد مشواڼي اوډنه ،د  ۲۰۰۵کال چاپ ۱۵ -۱۴ ،مخونه)

د پاڼو شمیره :له  2تر2
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

