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آصف بهاند

«د عــالــم پــه دریــاب ډوبــه،
د پــایــاب تــمــه ومکــړه»
خوشال پوهنه
اشعار

۱۵
خوشال خپل فلسفي افکار په یوه ځانگړی قالب کې نه دي بیان کړي .کله په غزل کې ،کله په قصیده کې ،کله د مثنوي
په قالب کې ،کله بیا په رباعیاتو ،کې کله بیا په نورو شعري ډولونو کې.
که څوک د خوشال پر فلسفي افکارو باندې د څه لیکلو تابیا وکړي ،نو ور ته ښایي چې د ده ټول منظوم آثار له نظره تیر کړي.

کله چې د پوهاند ډوکتور بهاالدین مجروح «ځانځاني ښامار» لولو ،د هر مهم فصل یا سرلیک په پیل کې یې د خوشال
یو یا څو بیتونه را اخیستي دي .د دې بیتونو انتخاب د مجروح له هر سر لیک سره اړخ لګوي او دا ښیي چې مجروح
څومره په ژوره توگه خوشال لوستی و.
پام وکړئ دې بیت ته چې مجروح صاحب د خوشال له یوې قصیدې نه را خوښ کړی دی او د «ځانځاني ښامار» د
«دویم پړاو ،دمه ځای چې په کې ځای د دمې نه و»(مجروح پوهاند ډوکتور ،ځانځاني ښامار ،خپرونکی :د ادبیاتو او
بشري علومو پوهنځی ۱۳۵۶ ،کال ۳۶ ،ام مخ) د سرلیک په پیل کې یې ایښی دی:
د عــالــم پــه دریــاب ډوبــه ،د پــایــاب تــمــه ومکــړه
دا پایاب دی ډیــرو غـوښتی ،خـبـر نـه شـول له ساحــله
د «ځانځاني ښامار» په متن کې لیدل کیږي چې د خوشال هغه بیتونه چې استاد مجروح د خپلو مطالبو د بیان له پاره
را انتخاب کړي دي ،کله د ده په غزلیاتو کې وي ،کله په قصایدو کې او کله بیا په کوم بل شعري ژانر کې .د خوشال
پوهنې په دې برخه کې د خوشال هغه ټوله قصیده را اخلم چې پاسنی بیت مجروح صاحب ور نه را اخیستی دی:
هـمــراهــانــو دې کــوچ وکــړ ،واړه الړل تر مـنـزلــه
تـه ال کـلـک په خــوب اوده یـــې ،اې زمـا دلـه غـافـلـه
لــه نـیـسـتـیـه و هـستۍ تــه ،لــه هـستیه و نــیستـۍ تـــه
کــــاروانــــونـــــه دې چــلــیـږي ،قــوافــلـه ـ قــوافــلـه
الر مې واړه ِگـل و الی ده ،ته پــر سهل ټـټو سپـور یې
ښه سـواران دي په کې تلـلي ،واوره تــښتـه لـه دې کـله
د عــالــم پــه دریــاب ډوبــه ،د پــایــاب تــمــه ومکــړه
دا پایاب دی ډیــرو غـوشتی ،خـبـر نـه شـول له ساحــله
و کـنـار تــه بــه و نه وځې لــه دې هـسې شـان دریـابـه
پــه سـاحــل یې خـبــر نـه دي ،بــې لــه اهـلې سـواحـله
د دنـیا حــاصـل یــې واړه نــاکــامــي او رنــځــوري ده
کــه د چــا پــه کــې حاصل شي هم یې مه گڼه حاصـلـه
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لـه قـسمـته به نه کم ،نه به څه زیات په ډیر کوشش شي
هــم هـغــه به در رســیـږي چــې دې بــرخـه اوایــلــــه
دنــیا څــو وبـلـه اسـپې ،چې مـقـصود دی پــه دنـیـا کې
خـو یـو نـغــن یــو شـړیــه ،نـــوره واړه ده فــاضــلــــه
په قضا یې رضا ور وړه ،هر چې ستا په باب یې کړي
پــه هیڅ رنگ به دفع نه شي ،په تـعـویـذ پـه حـمـایــلــه
خــپـلـو السـو خـپـلـو پـښو وتــه وگــوره نـظـر وکــــړه
دا هــمــه واړه د خـــدای پــه مــعــرفــت دي دالیــلــــه
هـمـیشه وایـې چـې خــدای مې پـیـژنـدلـی پــه یکـۍ دی
کــه دې خــدای و پـیژندلی ،مـینه مه کــړه پــه بـاطـلــه
بــې لــه خـدایه را ته وایه بل یو کـوم دی چـې پـیـدا کـا
آدمـــي لـــه تــورو خــاورو پــه دا شکـل و شــمــایـلــه
پــه خــوردن او پــه خـفتن کې له چارپای برابر مه شه
د عـمـل په کــار و بــار کــې مــه شــه کــم تـر عوامله
د دنـیــا پـه کـــار و بـــار کـې ،پسو بـې حـده بـیدار یې
د ښه دیـن په کــار کې څه رنگـه اوده یې سست کاهـله
په خـپل ُحسن غره مـه شـه کــه په ُحسن لــکه گـل شې
زمـانــه به دې څــیره په یــو څــو ورځــې کــا زایـلـــه
په دولت کې په حشمت کې که سنجر شې یا ُ
طغرل شې
ُ
یـــوه نـښه راښکــاره کــړه لــه سنــجــره لــه طـغـرلــه
د بــدانــو نــه دې هــیڅــوک ،د نیــکۍ امیــد و نـه کــا
د عــسل خــواړه بــه نــه مــومې لــه زهر له هـالهـلــه
د هــغه عــالـم خـبــره چــې عــمـل پــه ده کــې نـه وي
پــه مـثال لــکــه بــراق دی چــې جـدا ځـي لـه عـامـلــه
غـه عـالـم چې عـمـل نــه لــري پــه مـثــل لکه خـر دی
بانــدې څــو کـتــابه کـښلي مـشـقت یـې بــې حــاصــلــه
چې گــفـتار کـردار یـې واړه مـوافـق سره یـو رنگ دی
هــالــه هــر رنگــه خـبـره اثــر کـــانــدي لــه قــایــلـــه
پــه زیــبا گـفـتار دې هـیڅ تقصـیر و نه کـړای خـوشاله
کـه کــردار دې هــم زیبــا واي چــار به ولې وه مشکله
(د خوشال کلیات ،د زاهد مشواڼي اوډنه ،د  ۲۰۰۵کال چاپ۴۳۲،ــ  ۴۳۳مخونه)
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