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  ۱۶/۰۸/۲۰۱۷         آصف بهاند   

        

 
 «خــپـله خـــونـــه ډکــــوي، د بـــل غارت کا»

 

 د خوشحال خان خټک اشعار
 

 خوشحال پوهنه
 

۲۹ 
 

ده د افکارو ډیره ښه هنداره گڼالی شو. دی په خپل ټولنیز، سیاسي، نظامي او حتی فرهنگي د خوشحال خان آثار، د 
چاپیلایر کې تنگ او هر څه یې چې د انسانیت او انساني اصولو خالف لیدل، د هغو پر ضد یې خپل غږ اوچتاوه او 

 په ډیرعلمي ډول او تنده لهجه یې انتقادول.
 

سواتنامې په باب په یو ه څیړنه لگیا یم ، په سواتنامه کې ما داسې بیتونه ولوستل زه په همدې ورځو کې د خوشحال د 
چې همدا اوس د افغانستان پر حاالتو صدق کوي او همدا ستونزې چې اوس زموږ خلک او ټولنه ور سره الس 

د کړي دي یو په یو یا ،يچا خیال وسات دگریوان دي، هغه وخت یې خوشحال زورولی و او ده هم پرته له دې چې 
 او لکه د چا خبره هر څه یې ور ته ډانډس کړي دي.

 

د خوشحال له سواتنامې څخه دغو څو بیتونو ته پام وکړئ چې زموږ د ټولنې د اوسنیو حاالتو ښه ترجماني کوي، 
 زموږ د ټولنې ډیری خلک ورته غلي دي، مگر خوشحال هغه وخت داسې ځوابونه ورته ویلي دي:

 

 ــې کــل واړه خـــران ديمـلـکـان خـانــان ی
 عـــالــمان شیــخــان یــې واړه جــاهالن دي

 

 د جــهــان عــیـبـــونه واړه ســره ټــول کړه
 هـغـه واړه د حـمـزه د غـــاړې پـســول کړه

 

 د کــاچـو نـمسی نــه خــان دی نه مـلک دی
 کــالــوجـن، دروغـجـن غــشی د هــلک دی

 

 ـه کــــرم ده نـــه پــه تـورهمــلــکـي یـې پــ
 پــه دا دواړه تــوکــــه مـــورده باندې بـوره

 

 کــار یې ځکــه مـسخـره، حـبطـه سپک دی
 څـوک چې زیـات دي په تـپه هغه مـلک دی

 

 سود حـاصـل یـې یــا د بـډو یا د خواست وي
 په هر کلي، په هر چم باندې یې ځغاست وي

 

 دفــتــر پـــولـــې پـــټــي ويد مــلــک یې د 
 نــورې تــورې خــاورې تـویې په کوټي وي
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 د مــلک یې کــه درې نــور روڼه سکــه وي
 پــدري پـټی بـه یـې درست ریشه، ریشه وي

 

 یـــــوه بخــره د مــلــک وي، درې د نـــورو
 په کم، زیات یې سره جنگ وي په سسکورو

 

 دي، حال یې دا دی چې نــیکـان پاکان یې دا
 شـیـخ مــیا نــور پــه کـې د واړو نه واال دی

 

 اول حــــال د عــــالــمـــانـــو درتــــه وایـــم
 بـــیا لــــه پسه به مــیا نـــور درتــه وستایــم

 

 عــالــمــان یــې هــمــــگي واړه ســفـیــه دي
 دي نــه عــالــم او نــه فــاضــل دي، نـه فقیه

 

 چــې د کــنز، د قـــدوري شي، ځـــان مال کا
 هـــر حــرام بــه پــه خـپل ځان باندې روا کا

 

 دا چــې کــنــز قــــدوري ولـــولي اعــلی دي
 زیاتــې شــندې خـــو هغه کـــا چـې ادنی دي

 

 نـــه د کــنــز پــه دقــیــقــو څــه خــبـر شوي
 قـــدوري شونــډې بـــر شوينــه پــه مــخ د 

 

 کــتابـــونــه پــر سر کـــیږدي ځــان مــال کا
 پــه هــــر کـــلي مــحلت گرځي ټگي غال کا

 

 کښیني شــرع بـــه کـــوي پـــه رشــوتــونــو
 ځـــان قــــاضــي کـــا په غــلــط روایــتــونو

 

 او هـــر چــــا تـــــه مسلې د ســخـــاوت کــ
 خــپـله خـــونـــه ډکــــوي، د بـــل غارت کا

 

 پــه مــسجـد راځــي پــنځــه وخــتـه آذان کا
 چې زکات سر سایـه نه وي مسجد وران کا

 

 د مــیراث مـــالونــه خــــوري لـــه ظـالمانو
 نــــوم پـــه ځـــان بانــدې کـیږدي د عاـلمانو

 

 کښیني مـال شيپـــه دا هـسې عــلــم بــرنــد 
 و عـــالــم تـــه مــیــراث خــور د انـبـیـا شي
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