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آصف بهاند

قتلمې مې ور ته سازې کړې د قندو
خوشال پوهنه
اشعار
۱۳
د خوشال افکار که په ژور ډول ولوستل شي ،لیدل کیږي چې خوشال له خپل وخت نه وړاندې زمانو ته گام ایښی
دی ،بیا هم که د خوشال اشعار په سمه توګه تحلیل شي ،لیدل کیږي چې خوشال همدا اوس هم له خپلو مخاطبینو سره
غږیږي یعنې د اوسنۍ زمانې لوستونکو ته هم دی د ویلو له پاره ډیر څه لري.
د خوشال د اشعارو په استناد ویالی شو چې دا لږ څه کم څلور سوه کاله کیږي چې خوشال غږیږي او د هرې زمانې
د خلکو له پاره او د هر نسل له پاره د خپلو افکارو په بڼ کې یو گل او یوه میوه لري .ده پښتو شعر ته ډیر څه ورکړي
دي ،هم د شکل له مخې او هم د محتوی له مخې ،دی حق لري چې د خپل ځان او خپل شعر صفت وکړي او و وایي:

قــتـلـمـې مـې ور تــه ســازې کــړې د قــنـدو
د اوربــشـو پـه ډوډۍ چــې د چــا شــخـوند و
الل و دُر مــې ور تـــه وپــېــیــل پـــه نــظـم
د مشــکــڼــو بــنـجــاره مـــې مــستــمــنـد کـړ
ده له ډیرو سیاسي نظامي او نورو رنگارنگ مصروفیتونو سره ،سره د خپل تیر دور تاریخ ،ادبیات او په تیره شعري
دیوانونه له نظره تیر کړي و او داسې یې لوستي و چې بیا یې د نقد په تله هم تللی او سره و نا سره یې سم په نښه
کړي دي ،د نقد ژبه پوره تیره او پریکړنده ده.
دی حق لري چې و وایي چې په پښتو شعر کې یې رنگارنگ نوښوښتونه کړي دي او په دې الره کې علمبردار دی،
نو حق لري چې د خپل ځان او خپل شعر صفت وکړي .د دې ټولو خبرو ثبوت په الندې شعر کې لوستالی شئ:
پــه پـښـتــو شـعــر چــې مــا عـلـم بـلـنــد کـړ
د خــبــرو ُمــلــک مــې فــتــح پــه سـمند کـړ
مـــدعــي د تــــورې شــپـــې اور اورکـــی و
د ســهیــل غــوندې مې ځان باندې څرگند کـړ
راز د زړه نـــنــه سـاتـه نـه شـي پـه زړه کې
پــه سـاتـه کـې یـــې استـــاذ و مــا تـه پند کـړ
یـــو پــه حــال او پـه مـاضي کـې هـسې نه و
چـې ښــکــاره یـې د خــبــرو راتـه خـوند کـړ
د مـیـــرزا دیــوان مــې ومـــانـــډه پــه گوډي
مـسخـره مـې ارزانــي خــویشـکـی زمـنـد کـړ
درویــزه مـــې لـــه مـــخــزنــــه سره ونــغــړ
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

پــیـر روښــان مې یــاوه گــوی سره مانند کـړ
کــه دولت و ،کــه واصـل و ،کــه دا نــور وو
پــه خـــبــرو مــې د هـــر یــوه ریـشـخـند کـړ
قــتـلـمـې مـې ور تــه ســازې کــړې د قــنـدو
د اوربــشـو پـه ډوډۍ چــې د چــا شــخـوند و
الل و دُر مــې ور تـــه وپــېــیــل پـــه نــظـم
د مشــکــڼــو بــنـجــاره مـــې مــستــمــنـد کـړ
هــــر کــــالم مــې واردات دي یــا الـهـام دی
چې مـوزون مې پـه تـقـطـیـع د بحر و بند کـړ
پــه تــشبـیـه و پــه تــمـثیـل پــه نـــزاکـت کې
عــزوبـت مــې د خــبـرې چــنـد در چـنـد کـړ
پــه تــازه ،تــازه مــضــمـون د پــښـتـو شـعـر
پــه مــعـنـی مــې د شـیـراز او د ُخــجــنـد کـړ
د بــوستــان ونــې مــــې واړه پــیــونـــدي دي
حــقــیـقــت مـې لــه مــجــاز ســره پـیـوند کـړ
نــه انــدوه د مــدح و ذم ،نـــه هــغـه کـس یـم
چــې د زړه پــه زور مــې شـعـر چا پسند کـړ
پــه پــارسـۍ ژبـــه مـــې هـــم ژبــه گـویـا ده
پــه پـښـتـو ژبــه مـې خـلـک بــهــره مـند کـړ
د جــاهـل په بــرخــه تـل ســر ښــــورول دي
آفــریــن مـــې پــه خــبـــــرو دانــشـمـنـــد کـړ
یــا به درست په حـسد ډک یا به جـــاهــل وي
چــا چـې زړه پــه دا خـبـرو نــا ُخـرسنـــد کـړ
جــاهـالن لــکه کــارغـه گـنـدگـي خــــوار دي
شـنـو طـوطـیـانـو بـه د زړه مـهـر په قــند کـړ
نه مې سود نه مې مقصود شته په دا کــار کې
مــحــبــت زمـــا پــه غــــاړه دا کـــمـنــــد کـړ
کــه نــور سود ،د شــعــر نه لـــرم دا بس دی
چـې حــاسـد مــې د حسـد پــه اور سـپــنـد کـړ
چــا زمــا مړونـد ټـیـنگ نه کـړ په دا کار کې
ما له هر سړي نه خالص په زور مړونـد کـړ
هـم دې زار دی ،هـم دې سـخ کـه فهم وکـړې
زړه! چـې تـا د شـاعــریــه کـــار پـسنـــد کـړ
ســخ دې دا چــې سـخــنـدان د زمـانـې شـوې
زار دې دا چــــې دې په فکر زړه نــژنـد کـړ

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

تــــر قــیـامــتــه بـه یــادیــږي پـه جـهـان کې
هــر ســړی چـې خـدای په فضل ارجمـند کـړ
عــشقـه ته تــر اورنگــزیب بادشاه بـهـتـر یې
چــې خــوشــال دې پــه عـالم کې سر بلند کـړ
(د خوشال کلیات ،د زاهد مشواڼي اوډنه ،د  ۲۰۰۵کال چاپ ۳۹۵ ،ام مخ)

د پاڼو شمیره :له  3تر3
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