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AFGHAN GERMAN ONLINE  
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باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 

  
  ۱۴/۰۸/۲۰۱۷         آصف بهاند   

        

 ال خان خټک آثارحد خوش
 

 دستار نامه، دریمه برخه
 

 ال پوهنهحخوش
 

۲۸ 
 چې دســتــار تــړي هــزار دي
 د دســتــار ســړي په شمار دي

 

 
 

ال نظریات له اوسنیو نظریاتو، حال د راغلو نظریاتو له مخې سړی ویالی شي، چې د خوشحپه دستارنامه کې د خوش
غوښتنو او پوښتنو سره څنگه اړخ لگوي. دی د دستار نامې په هنرونو کې د دویم هنر )دویم هنرد علم چې کسب 

زدکړو، په تیره د علم په زدکړه ډیر ټینگار کوي او د ژوند په چارو کې ډیر اړین گڼي. کمال باله شي( په ترڅ کې پر 
 دی د دستار نامې په دویم هنر )دویم هنر د علم چې کسب کمال باله شي( کې د زدکړو د مهم والي په باب داسې وایي:
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چې سرمایه د وا ړه سعدت دی،  فیض نا متناهي د دواړو جهانونو، لویي، بزرگي علم کې ده. د خدای شناخت»... 
 په علم کې دی:

 

 چو شمع از پی علم باید گـداخت
 که بې علم خدا را نتوان شناخت

 

... د علم څښتن جانشین د پیغمبرانو شي، دا خو د دین لویي ده؛ د دنیا لویي هم په علم کې ده. که نداف او جوال وي 
 الَم واړه د ده خدمتگار شي.چې دانشمند شي، بادشاهان یې تعظیم او تکریم کا، ع

که کیمیا ده، که سیمیا ده که ریمیا، که نجوم دی که طب دی؛ دا واړه په علم کې دي... چې علم ظاهري وکا، الرې 
و باطني و ته هم جوړیږي. غرض چې د دواړو َکونو مراد مقصود کامراني، کامیابي په علم کې ده. ذره حبه له علم 

فیق و هر چا ته ورکا چې تمام عمر په تحصیل د علم صرف کا او که نه همره خو دې وي بیرونه نه ده. خدای دې تو
د « عام کاالنعام شپ بل اضل»چې محروم پاتې نه شي چې د سړیو له حسابه و وځي، د څارویو په حساب باله شي 

ا له دولت نا امید شي، که قابلیت له دایرې بیرون پریوزي، که بادشاه زاده وي، چې نقصان کې پاتې شي، د دین د دنی
 روستا زاده وې، چې د علم له حکمت یې بخره وشي، د دین د دنیا سعادت لویي بزرگي وگټي.

 

 وقتې افـتاد فتنه ای در شام
 رفتندا شه ای فروهر کسې گ

 قلـــر ناقـص عــپـسران وزی
 ندـتا رفـتــه گــدایي په روسب

 ان دانـشمـنـدـــتـا زادگـــروسـ
 ندـتـوزیري به بادشاه رفه بـــ

 

 د دین د دنیا دولت د قابل دی، نا قابل ځنې محروم دی.
 

 تـــو قــابـلــي کــه ستــاره سـعــادتـمند
 ز بهر مردم قابل همیشه در سیر است

 

***** 
 وجــود مــردم دانــا بسان زر طـالست
 به هر کجا که روند قدر و قیمتش دانند

 

 سر گرزوي، اتبار نه لري.بې هنر که هر څو بخت پر 
 

 چــې هــنـر د بــزرگـۍ در څـخـه نـه وي
 طـالـع څـه کــا تــا پـه سـر واخــلي مـگـر
 چې په آس کې څه هنر وي، هاله ښه وي
 او کــه نـه ورځـنـې ښــه وي، ال ښـه خـر
 کــه طــالــع او هــنـر دواړه سـره کیږدې

 ـسم هـنـرزه خــوشــال بــه پـــه کــې ونــی
 بې هنر مې که بادشاه د درست جهان شي
 هـیڅ څـوک نـه پـسنـدي پـه ده د لـویۍ چر
 هـنــرمـنـد مې کـه گــدا شي کنډول واخلي
 په لـیـده بـه یـې هــر څــوک ښــوروي سر

 

 « وي... مټ په علم په فضیلت بویه. فضیلت او دولت سره توامان دي. د علم د فضیلت د څښتنو محتاج بادشاهان
 مخونه( ۱۸ــ  ۱۲کال، ۱۳۴۵)خټک خوشحال، دستارنامه، پښتو ټولنه، 
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ال د دستارنامې په دریم هنر کې د خط او سواد، پر زدکولو ټینگار کوي. لکه د اوسنۍ زمانې د نوي ژوند د حخوش
نامې د دریم هنر جوړونکو په څیر چې په سواد، ښوونځي، پوهنځي او زدکړو باندې ټینگار کوي. خوشال د دستار 

 په ترڅ کې د سواد او زدکړو په برخه کې په ټینگار سره داسې وایي:
 

علم او خط سره الزم او ملزوم دي. علم په مثال وحشي دی، خط یې لکه کمند چې وحشي پرې قید شي. دا هومره »
ه وای. د جهان کار سره کتابونه به نه وو، که خط نه وی. په حساب، په کتاب، په سیاق به څوک پوهیدل، که خط ن

 ټول په خط دی. لوی هنر دی. که یې دولتمند زده کا، زیب و زینت دی، که یې درویش زده کا، د درویش دولت دی.
 

 خط خوب ای پسر بس دلپذیر است
 چــو روح انـدر تـن بـرنا و پیرست
 اگــر مـنــعـم بـــــود آرایــش اوست
 وگــر مفلس مر او را دستگیر است

 

 اتلسم مخ(کال، ۱۳۴۵)خټک خوشحال، دستارنامه، پښتو ټولنه، 
 

دغه راز که د خوشحال د دستارنامې د هر هنر او هر خصلت توضیح او تحلیل ته سړی نوی باب پرانیزي، ډیر 
بحثونه ور باندې کیدای شي، خو اصل موضوع دا ده چې په دستار نامه د خوشحال ډیری نظریات او راغلې خبرې، 

و علمي قوانینو سره هم اړخ لګوي، په دې اساس دا سړی په جرأت سره ویالی شي چې خوشحال اوس هم د اوسنی
 ژوندی دی او د هر نسل له پاره خپلې، خپلې خبرې لري. 

د خوشحال پر دستار نامې کیدای شي د مقالو او کتاب نه، بلکې د کتابونو او تیزسونو په اندازه بحثونه وشي، او دا 
ویل شي چې د خوشحال دستار نامه د لوستلو له پاره لږ نه، ډیر څه لري او د ټولنیز ژوند په ډیرو برخو بیا، بیا و 

 کې د الرې څراغ کیدای شي، بیا چاپیدل یې ډیر اړین دي او لوستل یې تر هغه هم ضروري.
 

 نور بیا
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