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آصف بهاند

«مــگــر خـپــل هــنــر تــــاوان ویــنــم د ځــان»
خوشال پوهنه
اشعار

۱۱
د خوشال د ژوند په ټیټ و پاس کې تر ټولو ستر بدلون هغه وخت رامنځ ته شو چې دی د بیالبیلو دالیلو او دسایسو
له مخې زنداني شو .زنداني کیدو د ده ډیر څه بدل کړل ،ده هم د زندان له ترخو تجربو نه ډیر څه زده کړل ،حتی د
ده د فکر په مسیر کې یې تر ډیره بدلون راوست؛ خو په هر حالت کې ده د هنر رسۍ پرینښوده ،هماغسې یې ټینگه
ونیوله او هره نوې تجربه د ده پر هنري ښکال باندې نوې هنري اضافه وه ،حتی د زندان ترخې خاطرې هم ده د هنر
په ژبه انځور کړې.
د خوشال پوهنې په دې برخه کې مې د خوشال د بند د دورې د دردیدلي زړه یو څو تڼاکې او نوې هنري تجربې
انتخاب کړي دي ،په ځیر سره یې ولولئ:
راتـــه درست د ډیـــلـي شــهر و بـــــوستــان
چــې پـه کـې وو باز ،بـاقــي ،ســعادت خــان
پــه هـغه زمـان چې دوی لـه مــا روان شـول
بـال سـخت یـم چــې یـې نـه مــرم په هـجران
چــې د دیــو لــه دیــدنـه نـه مــحــروم شـــوم
کــه رښتـیا وایــم زه اوس شــوم پــه زنـــدان
خـیـلـخـانه مـې لکـه باغ زه یــې باغــوان وم
څــه عـجـب وبـلـه جــوړ وو ،بــاغ بـاغــوان
زمــانــه چـې بـاغ بــاغــوان وبــله بــیل کــا
دا بــیلـتـون په دواړه تـوکــه دی خــریـــزان
چـې یــو گــل د هـغـه بــاغ وینې په ســترگو
پــه باغــوان بانــدې ښــادي وي هـر زمــان
د مـجـنـون څـیـره تـصویر پـر کاغـذ ګــوره
زه هــم هسې هــډو پــوست یــم استــخـــوان
په جهان کې هر څوک یو ځله په مرگ مري
زه بې مرگ مرم نه یو ځــل زمــان ،زمـــان
پــه نـاحــق د اورنگـــزیــب پـه بـند بـندي یـم
خــدای خـبـر دی پــه تــهـمت او پــه بــهتــان
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زه پــه ځــان کــې گــنـاه نـه ویــنم په خـدایږو
ولــې نـــور خــلـک خــبـرې کــا شـان ،شـان
د گــنــاه مــې ســر رشـتـه نـــه ده مــالــومــه
مــگــر خـپــل هــنــر تــــاوان ویــنــم د ځــان
لــکـــه زه وم پـــه راسـتـیـه پـــه درستـۍ کـې
د مــغــول پــه خــدمــت نــه و بـــــل افــغــان
بـــادشــاهــانــو لـــره تــرس د زړه بـایـده دی
مــروت ،غـــــور رســـي ،عــــدل و احــسان
څــوک بــه چـا لــره پـه داد او پــه فـریاد شي
چـې پـه ظـلـم راضـي مـنـد شــول بــادشـاهان
چـې زمــا پــه خــیـلـخـانــه پــه ولس وشـــول
ودې نــه شــي پـــه هـــنــدو پــــه مــسلــمــان
چـې د خـپـل پـردي تـمیز ور باندې ورک شو
بــادشاهــان د خـپـل دولـت کــانــدي نـقـصـان
اورنـگ شـاه بـادشـاه کـه تـل کـا هسې چـارې
لـــکـــــه اوس یــې پـــه الس ونــیــوئ امـــان
یــا ســږ کــال یــا پـه بـل کال به خلک واوري
چــې جــویــونــه شــي د ســــرو ویــنــو روان
زه ال څـــه یــم ،نـــور به هــم زما په رنگ کا
څــو خــانــان دي نـــوم پــه نـــوم د کـوهستان
چــې زړه ســوی په پالر په زویه باندې نه کـا
د هـــغـه بــه څـــه صــرفــــه وي پـــه جـهـان
لــه غــروره هســې مــست بــیـخــوده الړ دی
چــې نــظـر یـې هــــورې پــاس دی په آسمان
د دادخــواه ځــواب الټــیــه یـــا کــوتـــک دی
په دربـــار چــې یــې غــوغـا کـا دادخــواهـان
وبــه نــه وایــي چــې ولــې دا دې څــه کـړل؟
کــه پـــه مـلـک یـې قـتـل عــام کــانـدي خانان
نــه یــو حــرف د صــوبه دار نه سل محضره
چـې رقـــوم یـې پــه خــپــل مــهـر کا قاضیان
رفـتـګـي ،بــــډې ،رشــــوت ،حـــمــایت بـویه
کــه څــوک غــواړي د خـپل کار سر و سامان
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د هــر چــا څــخــه چــې دا څــیــزونـه نـه وي
پــه دربـــار بــه ســر گــشـتــه گـرځـي حـیران
طـبـیـبـانـــو تــه هــیــڅ مــه وایــــه خـوشـالــه
قــــادر خـــدای بـه وکـــا سـتــــا د درد درمـان
(د خوشال کلیات ،د زاهد مشواڼي اوډنه ،د  ۲۰۰۵کال چاپ ۴۱۴ ،ــ  ۴۱۵مخونه)
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