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آصف بهاند

د خوشحال خان خټک آثار
دستار نامه ،دویمه برخه
خوشحال پوهنه

۲۷
چې دســتــار تــړي هــزار دي
د دســتــار ســړي په شمار دي

د خوشحال د هنرونو او خصلتونو د شمیر په برخه کې استاد صدیق روهي بل ډول نظر لري .استاد روهي په لنډ
ډول ویلي دي چې « :د خوشحال په نظر دغه شل خصلتونه او شل هنرونه د ټولو خصلتونو او هنرونو مجموعه نه

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

ده ،بلکې یوازې الزمي شرایط دي( »...روهي ،څیړندوی محمد صدیق ،ادبي څیړنې ،دانش خپرندویه ټولنه۱۳۸۶ ،ل
ــ  ۲۰۰۷ز کال ۲۹۷ ،ام مخ)
او په بل ځای استاد روهي هم د استاد نورزي په څیر استدال کړی دی او ویلي یې دي«:که چیرې موږ د دستارنامې
شل هنرونه او شل خصلتونه پر خوشحال باندې تطبیق کړو داسې ښکاري چې خوشحال «د دستار سړی» دی .په
پښتن کې د شل هددد کمال سمبول دی .مثالً په اصطالح کې ویل کیږي« :بې له ما بې شل نه کړې» یعنې بې له ما
یې پوره نه کړه .یا دا جمله د متل په توگه ویل کیږي« :هیچا نه ده شل کړې» یعنې هیڅ انسان خپلو ټولو هدفونو او
آرزوگانو ته نه رسیږي؛ نو له دې امله سړی باید؛ نو خوشحال هڅه کړې ده ،چې خپل ځان له خپل اخالقي ایدیال
سره عیار کړي او ځان د کمال حد ته ورسوي .د ده له ژوند پیښو څخه څرگندیږي ،چې هغه لږ تر لږه د ژوند
وروستۍ برخه دستار ته وقف کړې وه ،یعنې د پښتون د عزت او وقار ،نوم او نښان او د خپلواکۍ د ساتنې او د
افغانانو د ملي دولت د تاسیسولو له پاره یې پر له پسې مبارزه کوله( ».روهي ،څیړندوی محمد صدیق ،ادبي څیړنې،
دانش خپرندویه ټولنه۱۳۸۶ ،ل ــ  ۲۰۰۷ز کال ۳۰۱ ،ــ  ۳۰۲مخونه)
خوشحال په دستارنامه کې خپل قهرمان او خپل ایدیال شخص یعنې «د دستار سړی» انځور کړی دی او د هغه ټولې
ځانگړنې یې په نښه کړي دي .استاد صدیق روهي د خوشحال همدې قهرمان ته لکه خپله خوشحال «د دستار سړی»
وایي او د خوشحال اخالقي ایدیال یې بولي .استاد روهي وایي:
«خوشحال خپل اخالقي ایدیال په (دستارنامه) کې ښودلی دی او هغه ته «د دستار سړی» وایي .دا ډیر موزون او
مناسب نوم دی؛ ځکه چې له یوې خوا په پښتني قبیلو کې دا دود دی کله چې یو نوی قومي مشر یا خان د خلکو له
خوا وټاکل شي ،د هغه پر سر «پگړۍ» یا «پټکی» تړي او د پټکي له تړلو نه وروسته خلک هغه ته تبریکي ورکوي.
له بلې خوا په پښتنو کې «پټکی» یا دستار د عزت او وقار سمبول دی .ډیر ځله پښتانه په محاوره کې وایي« :تر
هغې به پټکی پر سر نه کړم ،تر څو چې دا یا هغه کار مې سر ته نه وي رسولی» (روهي ،څیړندوی محمد صدیق،
ادبي څیړنې ،دانش خپرندویه ټولنه۱۳۸۶ ،ل ــ  ۲۰۰۷ز کال ۲۹۶ ،ــ  ۲۹۷مخونه)
په دغو شلو هنرونو او شلو خصلتونو کې ځینې داسې مهم هنرونه او خصلتونه شته چې همدا اوس هم د مشرانو له
پاره  ،په تیره سیاسي مشرانو له پاره په اداري او سیاسي ژوند کې دومره مهم دي لکه په ژوند کې چې اوبه اړینې
دي .لکه دولسم هنر د اوالد د تربیت،
«دولسم هنر د اوالد د تربیت»
« اوالد یا زوی یا لور ،خو چې عورتینه په فرزند ډکه شي ،نور یې تربیت الزم شي .حامله عورتینه دې دروند بار
نه اخلي ،تر لوړ دې نه ترپلي ،بادگین طعام دې نه خوري ،لکه مار ،مزری مهیب څیز دې په ستر ګو نهگوري ،چې
زړه یې ور ته وشي ،هغه څیز دې زر وخوري.
غم ،غصه ،جنگ ،ژړا دې نه کا ،چې په دا څیزونو کې چې مسطور شول ،که برعکس یې وکا ،د فرزند د زیان
کولو ډار دی( »...خټک خوشحال ،دستارنامه ،پښتو ټولنه ۱۳۴۵ ،کال ۶۵،ام مخ)
د نر او ښځې د نه توپیر او برابرۍ په برخه کې ال هغه وخت خوشحال د اوسنیو نظریاتو په څیر د هلک یا جلۍ د
زیږیدو په برخه کې خپل نظر داسې څرگند کړی دی:
« ...د زوی په زوکړه ښادي ،اما د لور په زوکړه هم دلګیري نه بویه ،خدای زده چې بخت برکت په کوم کې دی او
همدا لوڼه دي چې مردان ترې پیدا کیږي .که واړه زوی وي ،جهان به خراب شه ...اول چې لور وزیږي ،ال مبارک
وي ...لکه د زوی ترب یت الزم دی مینه پرې بویه ،هسې په لور مینه بویه ،بلکې لوڼه ال حقداره دي( »...خټک
خوشحال ،دستارنامه ،پښتو ټولنه ۱۳۴۵ ،کال۶۶،ــ  ۶۸مخونه)
د ماشوم د لیک لوست د پیل کیدو له پاره یې هم پام اړولی دی او د دستارنامې په همدې دولسم هنر کې یې د لیک
لوست د پیل کیدو او له ماشوم سره د چلن په برخه کې یې داسې ویلي دي:
« ...چې د څلورو کالونو شي ،څلور میاشتې څلور ورځې ،په لوستن دې کینوي ...د سبق هم چې استاد لره ورشي،
په اول سبق دې وبخښل شي ،معلم دې ورسره هنر کا چې آزار یې نه کا ،د ده په زړه دې ورسره چلیږي ...تمام
عمر که د تحصیل په کار کې تیریږي ،سعادت دی او که نه دا هومره چې وکښل شول ،دا خو دې وي ...د هلک زړه
لکه سپین کوره کاغذ هسې دی ،هر چې پرې وکاږې ،هغه حرف پرې پریږزي ،د اشرارو د صحبت اثر پرې وشي،
اشرار شي ،چې د اخیارو د صحبت اثر پرې وشي ،اخیارشي( »...خټک خوشحال ،دستارنامه ،پښتو ټولنه۱۳۴۵ ،
کال ۶۷،ام مخ)
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

خوشحال خان دستار نامه په زندان کې پر  ۱۰۷۶هـ ق ــ  ۱۶۶۵م کال په داسې حال کې ولیکله چې هیڅ ډول کتاب
او مآخذ ته یې السرسی نه درلود .که څوک د ستارنامې یو څو مخه ولولي ،د خوشال د حافظې قوت او د مطالعې
وسعت سمدالسه ور ته جوتیږي.
د خوشحال آثارو ته چې پام وشي هر لوستونکی پوهیږي چې خوشال په څلور ژبو پوهیده:
ــ پښتو (مورنۍ ژبه یې وه)،
ــ دري (اشعار یې په کې ویلي دي)،
ــ عربي (دوه کتابونه پښتو ته ژباړلي دي)،
ــ هندي.
ده په خپلو آثارو په تیره دستارنامه کې څلورو واړه یادې ژبې کارولې دي.
استاد پوهاند میرحسین شاه د خوشال د پوهې او مالوماتو په باب د خوشال د فراقنامې په یوه چاپي مقدمه کې داسې
لیکلي دي:
« ...باین ترتیب خوشحال خان را نه تنها باید شاعر بزرگ شمرد و به زبان پښتو منحصر دانست ،راست است که
غالب آثارش را په پښتو نوشته و کلیات اشعارش به این زبان میباشد ،اما حتی در دیوان او میتوان اشعار نغز دري،
که از خود اوست ،یافت .و در آثار دیگر وي ،به خصوص دستارنامه نقل قول های از شعرای بزرگ زبان دري و
کالم بزرگان عرب یافت .تردیدې نیست که خوشحال خان از ادبیات دري بهره کافي داشت و به زبان و ادبیات عرب
آشنا بود .وسعت معلومات وي در علوم اسالمي از آثارش روشن است»...
(خټک خوشحال خان ،فراق نامه ،د راحت زاخیلي د زوکړې د سلمې کلیزې په ویاړ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو
پوهنځي خپرونه ۱۳۶۳ ،کال ،د پوهاند میرحسین شاه مقدمه ،هـ ــ و مخونه)
خوشحال په نظم او نثر دواړو کې تا نوې خبرې کړې دي او دا یوه ثابته خبره ده چې خوشحال داسې مبتکر انسان و
چې له خپلې زمانې نه یې وړاندې خبرې کولې .یو مثال یې په دستار نامه کې دولسم هنر کې د حامله میرمنې ساتنه
او پالنه ده دویم یې په همدې هنر کې د اوالد د تربیې او روزلو کړنالره ده .یو تر ټولو ستر نوښت یا ابتکار یې په
هغه وخت کې مخفف نویسي وه چې په نوره نړي کې ډیر وروسته را منځ ته شوه .استاد روهي لیکي« :خوشحال د
(زنځیرۍ) په نامه د مختصر نویسۍ یوه طریقه ایجاد کړې وه ،مختصر نویسي ( )Stenographyیا ستینوگرافي په
لوی دیځ د صنعت او تخنیک له پرمختگ سره ترویج شوه او د وخت د صرفه جویۍ له امله یې عمومیت پیدا کړ.
خوشح ال د زنځیرۍ په ایجادولو سره ثابته کړه ،چې ده د راتلونکي ژوند اړتیاوې هم پیژندلی شوې( ».روهي،
څیړندوی محمد صدیق ،ادبي څیړنې ،دانش خپرندویه ټولنه۱۳۸۶ ،ل ــ  ۲۰۰۷ز کال ۳۰۶ ،ام مخ)
په همدې نږدې لنډو وختو کې مبتکر شاعر او قلموال گران غفور لیوال په خپله فیسبوک پاڼه کې د خوشحال د
دستارنامې د مهموالي په باب داسې ولیکل:
«د شخصیت جوړونې لپاره مو ،چې د ستر خوشحال خان (دستارنامه) تلپاتې اثر د سیمې یو شمیر ژبو ته ژباړلې
واى .
په ټینگار یې وایم ،چې دستارنامه د پیدا گوژیكي ارواپوهنې ،روزنې ،ټولنپوهنې ،اخالقو ،مدیریت او شخصیت
جوړونې یو بې جوړې اثر دى ،چې د سیاست هر شوقي ځوان یې باید خامخا یو ځل ولولي».
نور بیا
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