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آصف بهاند

«ور پـه ور ،کـلـي پـــه کــلـي پــسـې ګــرځــه»
خوشال پوهنه
اشعار

۶
د خوشال اشعا ،د ده د ژوند ډیره ښه آیینه کیدای شي .که د ده اشعار په ځیر سره ولوستل شي ،لیدل کیږي چې له ده
نه د ټولنیز ژوند هرې برخې ته یې پام کړی دی او هیڅ برخه نه ده ور نه پاتې ،د ژوند پر هره برخه یې خپل نظر
څرګند کړی دی ،له هر څه سره چې مخ شوی ،په خپل شعر کې یې بزم او رزم دواړه سره را نغښتي دي .داسې هم
شوي دي چې په یوه لنډ غزل ډوله شعر کې یې بزم او رزم داسې سره یو ځای کړي دي چې ته به وایی دی په یوه
وخت کې د دواړو الرو الروی دی .د ده دغه څو بیتونه یې ډیره ښه بیلګه کیدای شي:

کـه نـیـولی زرکـه ،بـاز پـریــږدي لــه چـنګـه
زه بـه هـم لـه السه پـریـږدم شــوخــه ،شنـګـه
ور پـه ور ،کـلـي پـــه کــلـي پــسـې ګــرځــه
درویــزه کــه د دیـــدن مـــومـې مــــلـنــګـــه
ګـل کـه هـر څـو شـایسته دی په دا بــاغ کـې
کـه یـې ویـنـې بـیـا اغــزی لــري لـه څـنګــه
چې دې توان رسي په لوی دریاب کې ګرځه
پــــه بـیـلـه کــې دې زوال ویـــنــم نــهــګـــه
عـــاقــبــت بــه کــکــرۍ ور بــانـدې کیږدي
تــر څــراغ چــې کــیـڼ و شـی ګـرځې پتنګه
پــنــد ګــویــان چــې عــاشــقـانو ته پند وایي
د هــوښیــار پــه پــوهــه ســر وهي له سنګه
تــر ســحــره مــې لــه یــــاره ســره نـــاز و
درستــه شــپــه را تـه کوتاهه شوه تر درنګه
هــغــه یــار کـه پـه پـالـنـګ را سره نه شته
دا هـم شـکـر چـې یـې بــوی ځـي لـه پالنګه
چـې یـې زړه د معـشوقې په مینه مست شي
د هــغـو ســـړیــو څــه لــه نــام و نــنــګــه
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

لــیــونــی بــــه لــیـــونـــی نـــه و عـــالـمـه
کــه یـې بـخـره وای لـه عــقـلـو له فـرهنګه
کــه لـیـال و نــور عــالــم تــه ښکـلې نه وه
پـه دا څـه چې و مجنون ته وه خـوشـرنګـه
د غـمـزې په تـیغ یې خوږ ښه یې خـوشاله
مـیړني به روغ صـورت نـه ځي له جنګـه
(د خوشال کلیات ،د زاهد مشواڼي اوډنه ،د  ۲۰۰۵کال چاپ۱۴۹ ،ــ  ۱۵۰مخونه)

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

