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آصف بهاند

«کـــه جــفـــا د زمــانــې ده کــــه د خــلــکـو»...
خوشحال پوهنه

۳۸
اشعار
د پښتو ادبیاتو ساالر خوشال خان خټک له ستونزو سره ،خو پرباره ژوند ډېر بوخت او له داسې
عجیبو پېښو ډک تېر شویدی چې هره پاڼه او هر باب یې د جال کتابونو بحث ته اړتیا لري .د ده
اشعار دومره متنوع او له رنگارنگو مضامینو ډک دي چې هر کله لوستونکي ،په تېره څېړونکي
ورته گوته په غاښ وي او دا یې په زړه کې تېـرېـږي چې له دومره بوختـتیاو سره ـ سره؛ په اشعارو
کې دومره رنگارنګي او د مضامینو تنوع ته څنگه د ده پام و او څنگه یې د ژوند د هر اړخ د
انځورولو له پاره پریمانه هنري قالبونه درلودل ،د لغاتو څومره لوی لښکر او ستره ذخیره یې درلوده
چې هر فکر یې د هغو په مرسته انځوروالی شو.
د خوشال د اشعار یوه د پاملرنې وړ برخه له فراق نه نلېدل دي چې له نورو آثارو او اشعارو نه یې
سوا ،یو بشپړ اثر (فراقنامه) ورته جال کړې ده چې له شکایتونو ډکه ده .په دې اشعارو کې دی کله
له تقدیر ،کله له مغل ا و مغولوالې ،کله له هجران ،کله د زمانې او خلکو له جفا ،کله له کورني او
کله له ...څخه نلېدلی دی .یوه وړه بېلگه به یې دلته را واخلم چې د ده د فراقنامې په پیل کې راغلې
ده:
کـه غـمـونه د دې خـپـل خـاطـر کـبـاب کښم
بــویــه دا چـې دفــتــرونـــه یـــا کـتـاب کښم
پـــه بــیــان پـــه قــصــیــده بـه تـمام نـه شي
کـــه نــاسـازې د ســپـهـر و د شــهــاب کښم
د فـــراق غــمــونـــه لـور پـه لـور انبار دي
پـر کــاغــذ بــانـدې د کـوم یـوه حساب کښم
پـه فـلـک بــانـدې د هـیـڅ چـا حـکـم نه شته
چــې یــې ظــلــم ،سـتـمـونــه ،انـقـالب کښم

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

د اګــرې پــه کـوټ کـې بـنـد شاه جهـان دی
د دارا بـــه هــغــه کــوم فــانـي جـنـاب کښم
خــراب شـوي د فــلـک لـــه السه ډېـــر دي
اوس بــه حــال د هـغـه کـوم یوه خراب کښم
کـه د خـوږ خـاطر لـه حالـه چا ته کښل کړم
یــا آهــونــه یــا ژړا یـــا بــــه عــــذاب کښم
نـه بـه زړه زمـا صبـرېـږي نـه بـه بس کړم
پــه ورځ شپه کـه سالمــونـه پـه احباب کښم
یــو مـکـتـوب د صــدرخــان رالـره بس دی
اوښې بـغـرگې تــویــوم چې یې ځـواب کښم
کـــه جــفـــا د زمــانــې ده کــــه د خــلــکـو
زه بـــه دا واړه پــــه حـکـم د وهــــاب کښم
پــه ډېــر غــم کـې هـیـڅ خـبر نه یم له حاله
چې زه دا ویل پـه ویـښه کـه پـه خواب کښم
حــاســدان مــې پـــه مـثـال لـکـه کـالب دي
حـیـف نــه دی چې پــه جــور د کـالب کښم
شـیـخ احـمـد دې هـیـڅ خـلـل د ایـمـان نه کا
دا خـبــرې ډېـــرې خـــړې یــو دریاب کښم
خود یې الس پر ږېره ایښی دی که مرد دی
چـې بــه بـیـا دوبــاره خـط په مستجاب کښم
مـا خــوشال پــه خــوب دا حـال لـیدلی نه و
چـې بــه دا د غـــم بـیـتـونـه پـه پنجاب کښم
(د خوشال کلیات ،د زاهد مشواڼي اوډنه ،د  ۲۰۰۵کال چاپ ۶۴۵ ،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

