AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

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

آصف بهاند

۲۰۲۰/۰۳/۱۹

خوشال او پسرلی
خوشال پوهنه
اشعار

۴۰
نــن دې غـم لـه مـا نـه ځـان ساتـي کـه ښـه کا
چــې پــــه سـیـل د بــهــار راسـره یـــار شـتـه
شـیـخ مــال دې زمـــا غـم پـه بهار نـه خـوري
چې رباب او سریـنـدې غـوندې غمخوار شـته
په پښتو ادب ،سیمه او نړۍ کې خوشالخان خټک د ځانگړي نوم او مقام خاوند شخصیت دی .کوم خدمت چې خوشال
پښتو ژبې ،نړیوال ادب او فرهنگ ته کړی دی ،ډېرو لږو خلکو به کړی وی .خوشال په دې پوهېده چې مورنۍ ژبه
یې له علمي فقر سره مخ ده ،دا علمي او هنري توان یې هم درلود او دې پوهېده چې خپلې ژبې ته باید څه ډول کار
وکړي .ده په خپله دې موضوع ته داسې اشاره کړې وه:

کــه تــازي ژبـه هـرگـوره ښه ده
فارسي هم ډېره په خوند خوږه ده
چــا یـې پــلــو د جـمـال وانخست
پـښـتـو ال هسې بـــکــره پـرته ده
د همدې له پاره یې گڼ کتابونه ولیکل او په هغو کې یې هر ډول موضوعاتو پاملرنه وکړه .کله چې د خوشال اثار
ولوستل شي ،لوستوکي ته پته لگېـږي چې د ده د فکري سیمه څومره پراخه ده .د ده د اشعارو مضامینو ته چې پام
وشي ،ډېره ښه رنگارنگي په کې لیدل کېږي.
کوم نظریات چې خوشال په خپلو آثارو کې څرگند کړي دي ،د اوسنۍ زمانې له افکارو او غوښتنو سره هم اړخ
لگوي او ځینو اوسنیو پوښتنو او غوښتنو ته هم ځوابونه په کې وړاندې شوي دي.
بله موضوع د ده په اشعارو کې د مضامینو تنوع ده .خوشال د خپلې زمانې د هرې موضوع په باب نظر څرگند کړی
دی .اوس چې یو ځل بیا د پسرلي د راتگ هنگامه خپره شوې ده ،په همدې مناسبت مې د ده له کلیاتو نه یو رندانه
غزل انتخاب کړی چې درنو لوستونکو ته یې وړاندې کوم:

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

څــو پـــه بــاغ کـې ال یـــو گـل د نـوبـهار شته
د بــلــبــلو د تـــوتـیـانــو پــــرې چــغــار شـته
نــن دې غـم لـه مـا نـه ځـان ساتـي کـه ښـه کا
چــې پــــه سـیـل د بــهــار راسـره یـــار شـتـه
چــې لـــه یـاره سـره مست د گـلـو گـشت کړم
مـحـتسب کـه را نـــږدې شـي پـــایــزار شــتـه
شـیـخ مــال دې زمـــا غـم پـه بهار نـه خـوري
چې رباب او سریـنـدې غـوندې غمخوار شـته
نــه بـــه زه د مـیــو جــام کــېــږدم لـــه السـه
نـــه زمــا لــه پــارسایئ سـره څـه کـــار شـته
مــا وخــپــلې پـارسایئ تـــه رخـصـت ورکـړ
پـه دا نــورو پــارسایــانـو مـې اوس ډار شـته
سـاقــي بــیــا زمـــا د شـهـر خــبـــر واخـلــه!
ال یــو څــو پـه کـوڅـو پـاتې پـرهېـزگار شـته
گل و مل ،ساز و سرود ،ساقي سرې ستـرگې
ال بــه ډېـــر عـالـم رسوا کـا چې دا چار شـته
چــې پـــه هــره پـیـالــه عــقــل له ما زدویــي
د سـاقـي مـنـت رابــانـــدې پـه بار ـ بار شـتـه
د گــلــونــــو پــه مــوسم کې خـوار هـغـه دی
چې یې نـه پـیاله پـه الس ،نـه یې نـگار شـتـه
نــن هـــغــه شـاه جــهـــــان د زمــــانـــې دی
چـــې دسـتـه یــې د گــلــونــو په دستار شـتـه
چې نـــا اهــل پـــه غـفـلـت ورباندې نــه ځـي
ځکه وصل د هر گل په څنگ کې خــار شـته
د بــهــار زیــبــا گــلـــونــــه ســوداگــــر دي
لــخــلـخــه بــه ځـیـنې پــېـري خریدار شـــته
نـن خــوشـالـه د زړه داد د عشرت ورکـــړه!
دا څــو ورځې غـنیمت دی ،څو گلزار شـتــه
(د خوشال کلیات ،د زاهد مشواڼي اوډنه ،د  ۲۰۰۵کال چاپ ۱۸۰ ،مخ)

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

