
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۱۹/۰۳/۲۰۲۲                             پوهندوی آصف بهاند 

 
 
 

 د خوشالخان خټک یو نستلژیک غزل 
 

 خوشال پوهنه 
 

 اشعار
 

 ۴۳ 
 

 ه زوره ـــړه پـــاره وکـــه نــــــوت د ــیــنــاســـاب
 هـــمــیــلــه حـــا ووایــــنــــه ویـــــډي تـــنـــول

 

 گوندې وي چې بیا مې ستاسې جام نصیب شي 
 دیمه ــه قــه وو لــه نــا بــنــمــا، جــگــنــه گــپ

 

 )خوشال خټک(                                      

 
سره له دې چې د خوشحال د کورنۍ او په خپله د خوشحال د عمر مهمه برخه د مغلي امپراتورۍ په  

داسې هم وشول چې خوشحالخان خټک د همدې مغلي امپراتورۍ له لوري  چوپـړ کې تېره شوه، خو 
 بندیوان او د هندوستان په لوري رهي کړای شو: 

 

 زمانې لـه ښو یـارانـو نه مهجور کړم 
 څـه بـال یې مبتال په ډېـر ضرور کړم 

 

 پـاړوگــان د پـېـښـور واړه نـا قص وو 
 دا یم هند لره روان یم که یې دور کړم 

 

 مخ(ام  ۴۰۸ کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )

خوشحالخان خټک په هندوستان کې د بند په موده کې د پاملرنې وړ اثار او اشعار لیکلي او پنځولي  

دي. یو غزل یې دلته تاسو درنو لوستونکو ته وړاندې کوم چې په هغه کې دی د هند له هر څه نلېـږي  

کلي او کور اوبه، هوا، خپلوان، دوستان او ال سیندونه یادوي، ارمان پسې کوي او په  او د خپل وطن، 

 سوزناک ډول یې نستالـژیکه یادونه کوي.  

 دا هم د خوشال بابا غزل: 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  اړیکه ټینگه کړئله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 یمه! ــسـړې نــاد وکـــرابــیــ ه خـــذر پـــه گــک
 ه سیمه ـد پـینـ ي د سرای د سـشت وشـا دې گـی

 

 ه کړه ـرضــه عــالم ورتــار زما سو ،ه وارــپ
 مه ـیــلــسـو تـــه څــ وریــ ه لـــا لـــره زمــورس

 

 ه زوره ـــړه پـــاره وکـــه نــــــوت د ــیــنــاســـاب
 هـــمــیــلــه حـــا ووایــــنــــه ویـــــډي تـــنـــول

 

 گوندې وي چې بیا مې ستاسې جام نصیب شي 
 دیمه ــه قــه وو لــه نــا بــنــمــا، جــگــنــه گــپ

 

 ړم، څو به زار کړم ـ وا زار کـد له هـنـ ه د هــک
 ه ـمــیـظـده عــــــې ال بــــال یــــــــو بــــــد اوب

 

 باسي ـې پرېـمــولــې کـښـڅ ــه ر اوبــهـه د نــک
ــ ې اوبــوڅــ څ کــېـ م د هـه  ه ـمـیـه دي بې بـه نـ

 

 د کې ـنـپه هه ـتـه د سرای نه شـړې اوبـې سـچ
 مه ـیـ عـه نـــه واړه ډک دی لــه، کـــوبــرې تــت

 

 د په جهان نه وي ـیـ ا امــوک نــ څـېـه هـــل بـــت
 هـمــریــه کـــږي لــ ېــرم کـــو کــابــریــه کـــپ

 

 ي ـد وشـــیـــه امـــــحت تــي وصــلــتــشــد وی
 ه ـمـه زیـي لـی وشـ مــې کــې چـار یــرهــــد پ

 

 ه وصال د هغو ټول کړه ــې پـه! زړه مــدایــخ
 ه ـمـیـ رې دی دوه نـــې لــنــې اوس ورځــدا چ

 

 ار ورباندې نه کا ـــکــڅ انــېــه هــالن بــاقـــع
 ه حکیمه ـږي لــېـادر کــې صــال چــعــر افــه

 

 ه اوسې خوشاله! ـــد ن ــنــ ه هـــه پـــیشه بــمـــه
 یمه ــحــه جــي ووزي لــاصــه عــت بــبــاقــع

 

 مخ( ۱۵۶ کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )
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