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آصف بهاند

«عجب مار مې جار وتلی تر دوو پښو دی»
کله چې ما(آصف بهاند) د شپیتمې لسیزې په پیل کې ،د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې د اسیستانت په حیث کار
پیل کړ ،د هغو مضامینو د تدریس په لړ کې چې زه د اسیستانت په حیث ټولګي ته تللی یم ،یو مضمون «خوشال
پوهنه» نومیده چې د هغه وخت په درسي نصاب کې د «خوشال پیژندنې» په نامه راجستر و .هغه وخت دا مضمون
استاد پوهنوال ډوکتور ګل مخمد نورزي تدریساوه ،چې په همدې برخه کې تخصصي زدکړې کړې وې .کله چې دی
وفات شو ،د دې مضمون تدرس په مستقل ډول ما ته وسپارل شو.
ما د اسیستانتۍ له هماغه پیل نه د خوشال په باب ژوره مطالعه او څیړنه پیل کړه .په هغه وخت کې یې السته راړونې،
د «خوشال پیژندنې» له تدریس تر څنګ ،زما څو څیړنیزې مقالې وې چې په کابل کې د هغه وخت په مطبوعاتو کې
خپرې شوې او ور سره مې د خوشال پیژندنې په برخه کې دوه جال کتابونه هم ولیکل:

ــ د خوشال د دستارنامې منتخبات ،د پښتو څانګې درسي کتاب (کستتنرچاپ)،
ــ «د خوشحال د کلیاتو نوملیک» چې له څو کلونو کار وروسته تقریبا بشپړ شوی  ،خو له بده مرغه
چې د ټوپکیانو د بل کړای شوي اور خوراک او د دوی د چای دمولو در ګران شو.
د ټوپکي ناتار له پیل سره ډیره موده قلم چلول او مطالعه ودریده او هر څه سره زه مرور شوم ،خو وروسته مې بیا
کار پیل کړ او د نورو مسایلو ترڅنک مې خوشال هم هیر نه کړ ،خوا ته مې تل د خوشال د کلیاتو هغه نسخه ایښي
وي چې د درانه دوست دانشمند عبدالقیوم مشواڼی له خوا برابره او چاپ شوې ده.
د همدې لړۍ په لومړۍ برخه(خوشال پوهنه  )۱کې مې داسې لیکلي وو:
«زه د خوشال پوهنې تر سر لیک الندې ،د خوشال په باب د تیرو لیکل شوو آثارو نه په استفادې سره ،د خپلو زدکړو
او خپلو تجربو او د خوشال په باب د خپلو مطالعاتو نه په ګټې اخیستې سره غواړم وخت نا وخت د خوشال د شخصیت
د بیالبیلو اړخونو په باب کله لنډې ،کله اوږدې مقالې ولیکم او کله ،کله یې د اړتیا په صورت کې یوه نیمه غزله یا د
ځینو قصیدو څو بیتونه له خپل برداشت او یادونو سره درنو لوستونکو ته وړاندې کړم»...
د خوشال پوهنې په دویمه برخه کې د خوشال د بندي کیدو له هغه داستان نه چې ده په خپله د یوې لنډې ،خو ُ
غرا
قصیدې په قالب کې بیان کړې ده ،څو هغه بیتونه تاسو درنو لوستونکو ته را اخلم چې زما داسې خوښیږي ،چې کله،
کله مې د خوشال د هغه خت د مجبوریتونو دردونه ال وژړوي.
هغه څو بیتونه دا دي:

زمـانې لــه ښــو یــارانـو نـه مـهـجـور کـــړو
څـــه بــال یــې مـبتـال پـه ډیــر ضـرور کـړم
د بـڼـو اوښکـې مــې پــاســه پــرې تـارونـه
بـیـلـتانـه پـه تـن ،پــه مــثـل د تـنــور کــړم
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مــا وې تــړک بــه ســره وچـوم له غمـونو
ولـې ال تــر اوسـه پایـم خـدای صبور کـړم
نــوره واړه پــښتـونـخـوا پـه ځـان میشته ده
خـو یـو زه دې زمـانې پـه کې منصور کـړم
اشـرف خـان پـه نـا پـوهۍ پـه غم کې ونښت
زه د ده غـــــمـونــو ال پسې رنـځــور کـــړم
سـل تــڼاکــې مــې هــر آه ســره پـر زړه شي
پــه درون یــې لــکــه وږی د انــګــور کــړم
هــغــه وخــت مــګـر د خـدای په وعده راشي
چــې بــه بــیــا لــه خــیخانې سره سرور کړم
چـې مـې اوس لــه السه و وتې آسـمان شـوې
د هــغــو خــبــرو څـــه لــره مـذکــور کـــړم
کــه یـې درست د مټو زور را ته ښکاره کــړ
بــیـا فـلـک سـره ُکـشتي پـه خپل دستور کـړم
نــه بــه بـیا پــر غــاړه کــیـږدم د ننګ تـوره
نــه بــه بـیا په قوم کې کینم ،نه به هـور کړم
عـجب مـار مـې جار وتـلی تر دوو پښو دی
مګـر لـوی پاړو پیدا شي چې یـې دور کړم
مست هاتیان خوني زمري په ځنځیر کیږي
بـــویـه دا چـې ځـان فلک و ته تربور کـړم
پـه خـپــل آه مـې بــاور شـته اثـر بــه وکــا
رقــیبــان بــه اور لــړوني د تــنــور کـــړم
پــاړو ګــان د پــیښــور واړه نــاقـص شول
دا یــم هنـد لــره روان یــم کـــه دور کـــړم
واړه خــلــک د خــوشـال پــه پت والړ دي
بـخـتــه تــا له کومه لوریه را حضور کــړم
)د خوشال کلیات ،د زاهد مشواڼي اوډنه ،د  ۲۰۰۵کال چاپ ۴۰۸ ،مخ(
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