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مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت بدوش نویسندۀ مطلب میباشد

۲۰۱۷/۰۶/۳۰

آصف بهاند

«چــا لــــه ډنــډه دُر گــوهــر نــه دي وکـښـلي»
خوشال پوهنه
اشعار

۱۸
د خوشال ټول آثار د ښونې روزنې یوه لوی ښونځي ته پاتې کیږي ،هر ډول مضمون په کې تر سترگو کیږي او دی
لکه یو ښونکي تل د دې په لټه کې وي چې څنگه ،په کومه بڼه او شکل خپل مطلب نورو ته ورسوي.
په علم ،هنر او زدکړې باندې د خوشال ټینگار و ،چې د کورنۍ ډیری غړي یې شاعران او لیکواالن وو .اشرف خان
هجري لوی سیاسي مبارز او شاعر پاتې شوی و ،د خوشال لمسی چې ده ډیر اعتبار پرې درلود ،لوی مورځ و چې
د «تاریخ مرصع» په نامه پنډ کتاب ور نه پاتې دی ،دغسې یې د کورنۍ نور عړي .خوشال تل په کار او زحمت
باندې ټینگار کاوه ،دغه بیت ته یې پام وکړئ:

چــا لــــه ډنــډه دُر گــوهــر نــه دي وکـښـلي
قــیـمـتي لــــولــــو الال غــــواړه پــه یــم کې
پر زحمت او کار باندې یې د ټینگار ښه بیلگه دا الندې شعر دی چې ده خینې شیان په مقایسوي ډول څیړلي دي چې
د کار او زحمت د پلوي توب ښه بیلگه گڼل کیدای شي:

ښاپیرک که پـه هــوا ځـي پـــه تـــورتـــم کـــې
پــه راتــلــه د رڼـــا ورځــې دی پـــه غــم کــې
لـکـــه چـتـی درسته ورځ درومـي په پـــورتـه
هـغـه هـومـره باز شاهـیـن درومـي په دم کــې
د چـنـدڼ او ښـــونـه فــرق سـره هـیــڅ نــه و
کـه چـنـدڼ تـر ښو نـه ښه نـه وای پـه شم کې
چــا لــــه ډنــډه دُر گــــوهــر نــه دي وکـښـلي
قــیـمـتي لــــولــــو الال غــــواړه پــه یــم کـــې
کـه گـیدړ په ُخـم کې رنگ شـو په دا څــه شي
خـــو بـیـا هــم هــغـه گـیـدړ دی پـه شـیـم کــې
زاهـــدان شــیـخـــان مـې ولــیـدل نـــا مـــرد دي
عـــالـــــم ربـــانـي دی پـه عـــالـم کـــې
مــــــرد
ِ
د پاڼو شمیره :له  1تر2
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څــــرخ مـــې ځــکــه پــــر ســـر لــوني گـلـونـه
چې یې خاورې غــــوندې پروت یم په حــرم کې
کـه هـاتـي د بــادشاه ومــري غــــم یـې نـه شته
چــواړی د سـپي پـــــه مــــرگ دی په الـــم کې
عـشـقـه! واړه سـتـا د غــمـونــو خـرخـشې دي
چـې په سـوات رزاسره گرځي هـم په ســم کـې
گــوتې ومــنــډه پــه غـــوږ کــې ترې تــیـریږه
ذاکــر زر ذکـــرونــــه کـــا ،زړه پـــه درم کــې
کــــه خــوښــیـه د وصــال ور ســـــره نـه وي
عـــاشــقــان کــلــه خـــوښیږي پـه حــرم کــې
هـــغــه چـر دې واړه گــوتــو تــه نــظـر کــــا
چــې یــې وي ســتـرگـې نـیولې په صـنم کــې
آفـــــریــــن دې پــــه ویـــلــو شــه خـوشــاله
چــې د تــــورو رژول کــــړې پـــه قــلـم کــې
(د خوشال کلیات ،د زاهد مشواڼي اوډنه ،د  ۲۰۰۵کال چاپ ۳۵۷،ام مخ)
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