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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 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 

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

 
            

 

 ۲۴/۰۴/۲۰۱۷          بهاندآصف 
 

 د پسرلي ښکال
 

 خوشال پوهنه
 

 اشعار
 

۵ 
 

د خوشال خان له ټولو آثارو او د هغه وخت له تاریخونو داسې ښکاري چې خوشال په رښتیا سره خان او دا خاني له 
جنګ کې ټپي او مړ پالر او نیکونو ور ته په میراث پاتې وه. دی اته ویشت کلن و چې پالر یې له یوسفزیو سره په 

 شو، وروسته د پالر له مرګه دی، له دود سره سم د قبیلې د مشر زوی په توګه د قبیلې مشري ور له غاړې شوه.
ام میالدي کال په اپریل کې هند ته سفر وکړ او د دې سفر په ترڅ کې یې د خان  ۱۶۴۸داسې هم وشول چې خوشال د 

داره محل ننداره وکړه، د محل د باغونو او د باغونو د زړه وړونکو خانان، مرزا ابوالحسن آصف خان، د کوم شان
منظرو په ستاینه کې یې یوه قصیده لیکلې ده چې د ښکلو انځورونو درلودونکې ده، دلته به یې په منتخب ډول څو 

 بیتونه را واخلم:
 

 چـې مـوسـم مې د ګـلـونـو د ګــــلـزار شـي
 ـزار شـــينــرم نــرم تــرشــح پــه مـــرغـ

 

 د هــغــه لــه بـخـته څــوک بــرابـــري کـا
 چې په هسې وخت یې سیر په ګــلزار شي

 

 نــن زمــا طــالــع لـــه ســــره مـــدد کـــا
 بـخـت دې هـر کـله دا هسې مددګار شــي

 

 چې مې ناسته د صورت په هسې ځای ده
 چې ثــنـا یې پــه لــتــه د هــنـدو بـار شي

 

 ه چــمـن کې یـې اوبــه درومــي روانېپ
 په سـبـزه بــانـدې نـارې د جـویبــار شي

 

 پــه دا هســې پــاکـیــزه اوبــو ســلسـالـو
 شمـاتـت یـې د کـشمیر په شـاله مار شي

 

 د سړي سترګې روښانې زړه خوشال کا
 چې اوبــه لـه فــوارو سره تــار تار شي

 

 راځي پـه کښته چې لــه پاسه نــه اوبــه
 وایی سپینې مـرغـلـرې دي نــثــار شي

 

 هــغه ځای چې د مــرمـرو فـوارې دي
 تـرغـه ځـای دې د ارم تـماشه ځار شي

 

 چې پر سر یې د حوضونو څوک ګذر کا
 وایی پاس پــر آیینــو بـانـدې رفتــار شي
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 2تر 2 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
 

 

 مـرغـاوۍ یې په حوضـونـو کې ِغوټې لي
 زو ښکار شيد محل په مخ کې ناست د با

 

 تــه به وایــی د نــمـرود د اور لــمبې دي
 سـره الال چې پــه چـمـن کـې انـتشار شي

 

 په اطـراف د هــر چـمـن شګـفتـه شــوي
 د زنــبـقـو د سـوسـنــو هــم دیــدار شــي

 

 پــه دا بــاغ کــې د ګــلــونـوکمی نه شته
 د هــمـه واړو د چا پــه ژبـه شـمـار شي

 

 که سل برګ، که بنفشه که ارغــوان دي
 د هـــر ګــل په نــنـداره خاطر قرار شي

 

 د هـغـه صـانـع تــر صنعــه صــدقه شم
 چې یې هسې د قدرت په الس نګار شي

 

 واړه ولــې یــې آســمان سـره سیالي کا
 ولې فــرق پــه کې د ولې د چنــار شي

 

 شي د مــرغـانوپه هــزار رنګــه نــوا 
 هغــه دم چې په چنـارو کې چـغار شي

 

 عــمارت یې ګــچ وهــلی پــه کې کړی
 په هر کور کې د جویونو شرهــار شي

 

 دوه سو، تیر سو رهروان دي په کې طرح
 د سپی والی یې تیری په سپین چوتـار شي

 
 لــطافــت یې د هــوا تــر حــــده تــیر دی

 ــیا کــالو بیمار شيپه کــې روغ بــه د ات
 

 دا مـکــان به د بهـشت ســره داخــل کــا
 که رضوان یې له نشاطه خبــر دار شي

 

 هــمـګي صـفـت یــې تیر دی تر حسابه
 لـه همـه وو کـه ویل کــوم طومـار شي

 

 دا بـنا د آصـف خــان لــه الســه شوې
 اوس په حکم د ُخرم په کې دا کار شي

 

 س کلونه د هــجرت ووزر اتــه پنځــو
 د نــوروز پـه دولسم چې دا کفتار شي

 

 په خوشال و، همدا هومره چې ویل شول
 نور د عقل حکم نه دی چې تکـرار شي

 

 )مخونه ۴۶۲ــ ۴۶۱کال چاپ،  ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د (
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