AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت بدوش نویسندۀ مطلب میباشد

۲۰۱۷/۰۵/۰۳

آصف بهاند

«چـې مــاران د خــونــې شـتـه ،خـوبـي کـدامـــه»
خوشال پوهنه
اشعار

۷
د پښتو ادب د ستر اتل خوشالخان خټک په ګڼ شمیر اوالدونو کې یو هم د ده بهرام نومی زوی و .له بهرام نه خوشال
ډیر ځلې سر ټکولی دی .کلونه پخوا ،کله چې د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې زه د خوشال پوهنې په مضمون
کې اسیستانت او مدرس وم ،نو مې د تدریس تر څنګه د خوشال د افکارو او آثارو په باب څیړنې هم کولې .د دغو
څیړنو په لړ کې مې یو مضمون ولیکه چې سرلیک یې «خوشال خان او بهرام خان» .
د دې مضمون په لیکلو کې زما الرښود استاد پوهاند رحیم الهام و ،ښه په مزه یې ستړی کړم ،کتابتون په کتبتون یې
وګرځولم ،تر څو چې قانع شو .وروسته د الرښود استاد له قناعت مې یاد مضمون د کابل پوهنتون په علمي نشراتي
ارګان«اجتماعي علوم» مجله کې خپور کړ ،له بده مرغه چې اوس د یادې مجلې کال او ګڼه را ته یاد نه دي .دومره
مې په یاد دي چې په هغې مقاله کې مې د بهرام په باب ،د خوشال څومره نظریات چې را اخیستي وو ،ټولو منفي
جنبه درلودله.
خو داسې هم راغلی دی چې خوشال لکه د یو ریښتیني مشر او زړه سوانده پالر په توګه بهرام خان ته ډیر ښه
نصیحتونه هم کړي دي .د خوشال په ګڼ شیمر قصایدو کې یوه قصیده د پدرانه نصیحت په څیر د بهرام په آدرس
لیکل شوې ده.
د دې قصیدې ډیری بیتونه اوس هم ال د سیاسي او ټولنیز ژوند په چاپیلایر کې لکه زرو سکې ،چلش لري او که یې
اوسنی نسل په ځیر ولولي او په سمه توګه یې واوري ،نو به یې د الرې څراغ شي .د خوشال پوهنې په دې برخه
(اومه) کې مې د خوشال له یادې قصیدې نه په منتخب ډول دا بیتونه را خوښ کړي دي:
زمــا زړه لــه چــا نـــه روغ نـــه دی بـهـرامــــه
لــه هـــر چــا سره مــې زیست دی لــه نـا کـامـه
نــــوکـــري ځــوانـــي دا ډواړه لـــکـــه بـــام دي
پــــه پـیـــرۍ کـــې لـــه مـــا والړل دواړه بامــه
اوس دا دواړه بـــــامــــه ستــا دي نـنـداره کـــړه
غــافــل مـه شـه یــو زمـان تـر صبح و شـامــــه
پــه دا اوښ بــانــدې چــې ستــا کــجــاوه ایــښې
رسـوه یــې چــې پــرې نــه وځــې لــه مـقـامـــه
اهــل شـر تــه د شـاهـیـن مـنـګــول پـیـدا کــــړه
اهــل خــیــر وتـــــه حــلـیــم شــه تــر حـمامـــه
څــو دې تــوان تـوفـیق رسیـږي بیرون مـه شـه
پــه هــر دم د پــښتـانـــه لــه نـنــګ و نـــامــــه
پــه فــرمــان د بــادشــاهــــانــو څـــه بـاور دی
چــې بــتــر دی د قـــاضـیـانــو تــر اعــالمـــــه

د پاڼو شمیره :له  1تر3
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

کـــــه دې زړه وي چـــې بــه پـایـې لکـه خـضر
د نـــیــکـیـه نـــوم ژوندی دی تــــل مـــدامــــــه
تـــه د چــا و جـــام تـــه هــیــلـه امــیـد مه کـړه
حـــریـفـان دې بــاده نـوش وي سـتـا لـه جـامــه
خـوره ،خـوروه ،غــوټـه ســاتـه د کـار لـه پـاره
کـامـــرانـي شـي د دنــیـا لــه ســـر انــجــامــــه
ښــه ســردار وتــــه د نـــوم خـــزانــه بـــویــــه
کـه نــور هــیـڅ ور څـخه نـه وي بـې له نامـــه
ورکــــول تـــــورې وهـــل دا دواړه بـــــویــــه
چـې پــرې چــار د سـردارۍ شـي انـصـرامـــه
رخـنـه ګـر د مـلـک پــه خـونــه کې مـاران دي
چـې مــاران د خــونــې شـتـه ،خـوبـي کـدامـــه
رعـــــایــت لـــــه رعـیـتـه ســـــره ښـــــــه دی
دا هــالــه چـــې بــیــرون نــه وي لـه احـکـامـه
لـه خـټـکـو نـه مـې هـومـره زړه نـا خــوښ دی
چــې تــوبـــه د هــمـګــي خـټــک لـــــه نـامـــه
د نــعـمـت پــه قـــدر هــیــڅ خـبـر دار نـــه دي
نــوم خـټـک بـه مـې خـالص نـه وي لـه انـعامه
چې یې خویښ کړې یا یې دوست کړې ال بال شي
د ددانــــو څــــــه غـــــرض لـــــه احــتــرامــــــه
کــه زمـــوږه خــــانــه نـــه وي ،خـټــک ورک و
د خــواجـــه پــه نــوم اصـیـل دي څــــو غـالمــه
کـه پـه تـوره خـټک خـپل کړې ،ګوندې خپل شي
ګـڼـه هـیـڅ بــه یـې خـپـل نـه کړې لــه اکـرامـــه
اول خــپـلې خــیـلـخـانـې وتــــــه نــظــر کـــــړه
چـــې پـــه الس واړو نـــیـــولــې ده څـه خـامــه
اتــــفــــــاق د خــیـــلـخـانـې عــجــب دولـت دی
پــه نــفـــــاق یــې واړه و وځــي لـــه آرامــــــه
هــمــګــي شـهــد و شــکــر قـنـد و نـبــــات دي
هــیــڅ بــرهــم مــه شــه د ورڼــــو لــه دشنامـه
څــو جـفـا د خـپـلـو وړې ،هـومـره به ښــاد شې
کــــه د خــپــلو جــفــا ســخـتـه وي مـــدامــــــه
د ګـــــالب د ګـــــلـو هــومــره اغــزي یـاد وي
څــو یــې بـــوی راغــلی نـــه وي تــر مشامــه
ښه ځـوانــان به خپــل هـوډ پرینږدي لـه الســه
کـــه یې سـر شي د خــوني مــزري تـر ژامـــه
د پاڼو شمیره :له  2تر3
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

کـلیلـه دمـنـه بــه څــه کـــړې راشـــه ګـــــوره
چـې څــــه دُر مې در ته تــوی کـړه د کـالمــــه
چــې دې زړه ،هغه ګـوهـر بــه پـه کـــې مومې
کــه پــرې پـوه شې لــه آغـــازه لـــه انــجـامـــه
(د خوشال کلیات ،د زاهد مشواڼي اوډنه ،د  ۲۰۰۵کال چاپ۴۳۴ ،ــ  ۴۳۵مخونه)

د پاڼو شمیره :له  3تر3
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

