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آصف بهاند

«د رازونـــو خـــزانــــه وم،
خـــزانــــه یــم ال تــر اوسـه»
خوشال پوهنه
اشعار

۱۷
زه چې د خوشال د اشعارو د مطالعې په وخت کې ،د خوشال طرز دید ته پام کوم او بیا د شعر د شکل او جوړښت د
قوانینو پر اساس دې ته فکر کوم چې خوشال د خپل طرز دید یا فکر د لیږدولو له پاره څنگه شکل یا قالب یا توري
انتخابول او بیا یې په څومره مهارت سره هغه په استادانه ډول داسې کارول چې انسان فکر کوي چې ده به پرته له
مطالعې ،لیکلو ،شعر او شاعرۍ نه بل کار نه درلود ،مگر هغه څوک چې د خوشال د شخصیت د ټولو اړخونو په
باب ،که په تمامه مانا نه ،بلکې نسبي مطالعه هم ولري ،په دې پوهیږي چې خوشال پرته له قلم ،توره هم چلوله ،د
فکر ،م شرۍ ،جرگو مرکو سړی هم و او په هره برخه کې داسې کار کاوه چې په هره برخه کې آثار هم ور نه پاتې
دي.
ده په هره برخه کې داسې کار کاوه چې سړی فکر کوي دی یوازې د همدې برخې پر مخ بیولو ته ناست دی.
د دې تر څنگه زه بیا استاد بهاالدین ته هم حیران یم چې خوشال یې دومره لوستی و چې په دې پوهیده ،د څه په باب،
خوشال څه ویلي دي.د همدې له پاره به یې له مازې چې څه ولیکل ،بیا پوهیده چې د خوشال د شاعرۍ له کوم ځای
نه باید اقتباس وکړي.
د خوشال الندې څو بیتونه یې د «ځانځاني ښامار» د «دویم څرخ ،یو ځل بیا راستون ښامار شو» په پیل کې راوړي
دي:

زه هــم چـیـرې فــرزانـه وم ،فـرزانــه یـم ال تــر اوسـه
تــل بــېـخـوده دیــوانــه وم ،دیــوانــه یـــم ال تـــر اوسـه
جــدایـي نـه شـتـه وصـال دی ،ځـیـنې بـعـد هم خیال دی
له هـغـه چې هــمـخـانـه وم ،هــمخـانـه یـم ال تـــر اوسـه
چې راغـلـی پـه جهـان یـم ،خـبـر شوی پـه خـپل ځان یم
د رازونـــو خـــزانــــه وم ،خـــزانــــه یــم ال تــر اوسـه
پــه عـالـم زمـا خــبــرې ،خــلـک کــل پــه نــږدې لـرې
پــه وگــړي افــسـانــه وم ،افــسـانــه یـــــم ال تــر اوسـه
د خوشال شعرونو او د استاد مجروح را اخیستنې ته چې سړی گوري ،ور ته حیران شي چې څنگه یو بل درک کوالی
شي .دا هم د خوشال بشپړ هغه شعر چې مجروح صاحب پاسني بیتونه د «ځانځاني ښامار» له پاره را انتخاب کړي
دي:

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

زه هــم چـیـرې فــرزانـه وم ،فـرزانــه یـم ال تــــر اوسـه
تــل بــېـخـوده دیــوانــه وم ،دیــوانــه یـــم ال تــــر اوسـه
جــدایـي نـه شـتـه وصـال دی ،ځـیـنې بـعـد هم خیـال دی
له هـغـه چې هــمـخـانـه وم ،هــمخـانـه یـم ال تـــر اوسـه
چې راغـلـی پـه جهـان یـم ،خـبـر شوی پـه خـپل ځان یم
د رازونـــو خـــزانــــه وم ،خـــزانــــه یــم ال تــر اوسـه
پــه عـالـم زمـا خــبــرې ،خــلـک کــل پــه نــږدې لـرې
پــه وگــړي افــسـانــه وم ،افــسـانــه یـــــم ال تــر اوسـه
چـې د مـخ پـلـو یـې وا شـو ،یـو مشـال و چـې نـمـا شــو
هــغــه دم پــرې پــروانه وم ،پــروانه یـــم ال تــر اوسـه
نــاوکي یـې د مــژگــان دي ،چـې بـال زمــا د ځــان دي
ورتـــه عــمـــر نــښانــه وم ،نــښـانــه یــم ال تــر اوسـه
چې یې ځان سره آشنا کړم ،له هر چا یې شا په شا کړم
لــه عــالــمـه بـیـگـانــه وم ،بـیـگــانــه یــم ال تــر اوسـه
هــغـه بـحـر چـې مـحـیـط دی،په اِفـراط او په تفریط دی
د ،غـه بـحـر دُر دانـــه وم ،دُر دانــه یــم ال تــــر اوسـه
هــغـه شــان لــه خــپـلـه یــاره ،بــې وکـیـلـه بې ریـباره
زه خـوشال چـې یـگــانــه وم ،یـگــانـه یـم ال تــر اوسـه
(د خوشال کلیات ،د زاهد مشواڼي اوډنه ،د  ۲۰۰۵کال چاپ ۱۴۳ ،ام 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

