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آصف بهاند

«شیخ دې لمونځ روژه کا»...
خوشال پوهنه
اشعار

۹
په شرقي شاعرۍ کې غزل یو ځانګړی باب او د جال خصوصیاتو لرونکی شعري قلب دی .په پښتو ادب کې له
فصیدې نه وروسته رامنځ ته شوی دی .له خوشال نه په مخکینۍ ادبي دوره (د روښانیانو ادبي دوره) کې پښتو غزل
په یوه تنګه دایره کې را ایسار کړای شوی و ،هغه وخت پښتو غزل یوازې عرفاني او روحاني مسایلو پورې محدود
شوی و ،خو خوشال خان ستر بدلونونه په کې راوستل.
استاد زلمی هیواد مل د خوشال د شاعرۍ په بحث کې د ده دغزل په برخه کې وایي ...« :خوشال خان خټک لکه
قصیده ،غزل هم له هغه محدود میدان نه را ویست او شرقي غزل یې په نوې جامه کې خپل فرهنګ ته ور ډالۍ کړ...
هومره غزلې چې د خان موږ ته پاتې دي ،د بل هیڅ کالسیک شاعر په دیوان کې یې نه شو موندالی(».هیوادمل
زلمی ،ننګیالی د زمانې ،خپرندوی :د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه ــ جرمني۱۳۸۰ ،ل ــ ۲۰۱۱م کال ۲۲۲ ،ــ
۲۲۳مخونه)
په رښتیا چې خوشال خان خټک لکه د نثر په شان په نظم کې هم پښتو ژبې او ادب ته دومره څه ډالۍ کړي ،چې د
ده د زمانې هیڅ قلموال او فرهنګي نه دي کړي .دلته یې د غزل یوه بله ښکلې بیلګه راوړم ،د خوشال دې غزل ته هم

د موسیقي قالب جوړ شوی ،د استاد صادق فطرت ناشناس په ښکلي غږ

کې په ښکلې بڼه زمزمه شوی دی:

تــــوره چـــې تــیــریــږي ،خــو ګـــوزار لــــره کـنـه
زلـفــې چــې ول ول شي ،خـو خـپـل یــار لـــره کـنـه
ولـــې راتــه وایــې چــې پـه ښکــلو نـظر مـه کــــړه
سـتـرګـې چـې پــیـدا دي ،خــو دیــــدار لــــره کــنــه
شــیـخ دې لمونځ روژه کـا ،زه به ډکې پـیــالې اخـلم
هـر سـړی پـیـدا دی خــپـل ،خــپـل کـار لـــره کــنـه
تــا وې چــې زمــا د خــولې بــوسه لـکـــــه دارو ده
غــــــواړم دا دارو د زړه پــــرهـــــار لــــره کـــنــه
وینې مې د زړه خورې ،مګر نور څه لـــــره نه دی
زړه زمــا پـــیـدا دی تــــا خـــونـخــوار لــــره کــنـه
څـه ژړا فـــریــاد کـــړې د شـهـۍ د تـــورو زلــفــو
تـــه ورتـــلــې پــه خــپــله ،دې تـــومـار لــره کـنـه
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

خـود بـه ستا تـر مـخه د ګیاه غونــدې څـرګـنـد شي
ګـــل د اللــه راوړه خــپــل رخـسـار لـــــره کـــنــه
می شته ،چنګ و نی شته له خپل یار سره خوشـالـه
خـپـل بـیاض پـه الس کـې ځــه! ګـلـزار لـــره کـنـه
(د خوشال کلیات ،د زاهد مشواڼي اوډنه ،د  ۲۰۰۵کال چاپ۱۷۴ ،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

