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( برخه کې ما په لنډ ډول لیکلي و چې خوشحال په کومو ژبو پوهیده ۲۷) ویشتمهد خوشحال پوهنې د مقالو په اوه 

ال د فارسي او بیا مې د فراقنامې له مقدمې نه د استاد پوهاند میرحسن شاه هغه نظر را اخیستی و چې هغه د خوشح
کالم او په تیره په دستار نامه کې د راغلو فارسي بیتونو په باب اشاره کړې وه. دلته یې هم د موضوع په ارتباط 

 اړینه ده چې یو ځل بیا را نقل کړم:
  

 د خوشال آثارو ته چې پام وشي هر لوستونکی پوهیږي چې خوشال په څلور ژبو پوهیده:»
  

 پښتو )مورنۍ ژبه یې وه(،
  

 دري )اشعار یې په کې ویلي دي(، 
 

 عربي )دوه کتابونه پښتو ته ژباړلي دي(، 
  

 اوهندي.
  

 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، 

ه خصوص دستارنامه نقل قول های از شعرای بزرگ زبان دري و که از خود اوست، یافت. و در آثار دیگر وي، ب
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...
لي د زوکړې د سلمې کلیزې په ویاړ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو )خټک خوشحال خان، فراقنامه، د راحت زاخی

 کال، د پوهاند میرحسین شاه مقدمه، هـ ــ و مخونه( ۱۳۶۳پوهنځي خپرونه، 
 

د خوشحال پر ټول فارسي کالم باندې څه لیکل یوه جال موضوع ده چې بل وخت ته یې پریږدم، خو د اوس له پاره  
کې پر راوړل شوو فارسي بیتونو لنډې خبرې کوم، لنډې ځکه « دستارنامه»خوشحال په په دې مقاله کې یوازې د 

چې دا کار په ډیر عالمانه او مفصل ډول پیاوړي څیړونکي استاد معصوم هوتک تر سره کړی دی او د کتاب په بڼه 
ل کال چاپ  ۱۳۹۵تر سر لیک الندې په  «د خوشحال خان خټک په دستار نامه کې فارسي کالم د چا دی؟»یې د 

 کړی دی.
 

استاد هوتک د خپل یاد کتاب له پاره یوه لنډه مقدمه هم لیکلې ده او د خوشحال، د هغه د دستار نامې او په دستار نامې 
کې د راوړل شوي فارسي کالم په باب غږیدلی دی، د دې موضوع پر تر سره شوو کارونو باندې یې رڼا اچولې ده 

 و تازه مالومات په ګې موجود دي.چې زما له پاره ډیر نوي ا
 

څنگه چې بحث پر خوشحال او د هغه پر دستار نامه باندې را څرخي، بې ځایه به نه وي چې د موضوع د ال رو 

را واخستل شي. ښاغلي هوتک په عالمانه ډول د موضوع د  ځینې برخې مقدمېښانتیا په غرض د استاد هوتک د 

پسمنظر په باب رڼا اچولې ده او دا یې ښوولي دي چې پر دې موضوع باندې تر ده پخوا چا، څومره  او څه ډول کار 
 »کړی و او ده څه، څومره ور اضافه کړل:

 

 په نامهی څښتن لود 
 
دئ ر ــثاد ــندروه ــنامه( هغرتاــس)دي ـــــكرو اـــــثآه ـــــپ (هـ ق ۱۱۰۰ــ ۱۰۲۲ك  )ټـــــخن اـــــخل حاـــــخوشد 
ل حاــخوشاړي د وـــغك وڅــه ـــكد ئ. لى ښــكل اـــكــ ـ.ق ( ه ۱۰۷۶ه ) ــي پــكان دــنزه ــپر وــنتنبن د راــي خــچ
ى والــته كـمرسه رــېډي ـبيخه رــسورنامه رتاــسدو ــنــړي، ه كــه معلومــتن اازه ځــدــنايت ــي شخصــعلمن د اـــخ
ه ــپن څخه ابتوــكتب او اــكتر، وــل كــه خپــل، يــكل احوــمره اــه تيـپان دــناو زد ـبند ي ــچك وڅـو ــي. یـس

 بي كتابو تهاو ادیخي رتادرو اـناو ابو ـو نایـه لسـپ رـل عصـخپڅخه دي د له حافظې وت وي او پري رــخو ليــفرس
 ده.  نصافي ابې ل كوم ورل نوـه بـسي چا ته له نابغه پرتي، داكوورلې احو

د ر ـثاه ـغد دانو ـنو پوهامشراد هيوږ د وــمى دئ. زوــسپ اــي چــكر وښــپېاو ل ــه كابــپواره و دا کتاب څــ
د دې ې    ــئب اــه بــخو پــساپي نــچــړي دي. د ي كــليكنن اــمو زت ــخول ـر خپـپب اـه بـت پـهمياو ادني ـپېژن
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ي ــكټي وــاله گــسه ررــحاضدې ه ــپــړي دي. ي كڅــهي رــېــږ و ډي لــا كروڼــه ــوهني پــمتنپد م ــتن هڅښــم ــقل
ي ـكټ مكاناتو په چوكاو اخپلو ميسرد نه وماخذم سي كالري فاــغلد راي ــر كــثك اتناارزښــه ــغده ــپاړم وــغ

 ده:    ي ـسداې ـه ئـكيسـړه؟ كاراده وولو ـسررته ـسر د اـكد دې لي مي وچي ا وڅیړم. د
نو په وه، كار نامو كارستادپر پ چاره د پیښور ه پاـلك وټـم ـهاړي( د دوغول سمېدن متوب )پښتو خپل كتاد ما چي 

ر درى شعااذ ــ)مأخد ي ــچ ه،دځیـگرراوه ــه مقالــهغه اــين شــد ميرحســپوهاند تاــسم  ارـمحتد هن كي مي ذ
ــ ۱۳۰۰د )اــشر ركوــلشاد عبدــه پوهانــعالمد تاــساخپل  د ي ـمراز ه ـغوه. دلې ښـكې دـه النـر نامـنامه( ترستاد

پوهاند د ستاړي وې. د اكې  رـې خپـي ئـر كـثاومي ـالې( نـس مقـه )لـغلې چي پراهن ته ذني هم څیړ (هـ ش ۱۳۸۳
و ي ـمه رـه سـنځاه ـلوه. خت مي لوستلې وخو یو وه، نه ه سرراخت كي وغه دمقاله په ې سوده یاه مير حسين شا

ي ـي مـكوده دـه محـمكاناتو پاخپلو ـړ او د كوع مي شرر كاڅیړم. هم ر به نور شعااسي رنامې فارستاد ده چي ـپتېيل
و په تيلفوني خبره سروري سرن اخليل جان گست مياشت كي مي له گراپه ع(  ۲۰۱۶ل )كاـږسوه. د اـسوره ـتى اـپ

ه ـنه څیړوـیب بادې په اڼي هد مشوم زالقيوااغلي عبدښـي ـل چـیووه ـتـړه. ده راكوه ـندوي یاـنڅیړغي دخپلي د كي 
ستوله. ري راوال  له الـیميـړې د اكېن كـنه سڅیړغه دسبا ئې دا په ، خير یوسين دي خليل جاـړې ده. كه رـخپـړې او ك

، لوستلهوخو كله چي مي سمه ، سوښکاره ه )تحصيل حاصل( ـتر رااـل كـخپ، كتلهونظر ړي لوم نه چي مي پهڅیړ
 ړم.  نه نه كپښیماپر كولو ئې ر ل كاـخپد نو 

ي ــغلد راي ــې كــه هغــو پــخه ده، زــخياړر ــهب  اـنامې په برستاد دكي ع نه په مجمواڼي څیړهدمشوزاغلي د ښا
ين ـد ميرحسـپوهاند ي ـچې ده وـه سښـم پېـي هـسداو ال ـخده. ځای، ځای ي مستوفا نه ــه كــپېژندنه ــپم الــي كــسرفا
ــړي دي او اپي كــكوڅیــړي، را ې ــم پســهره وــنه دي رـي خبـچدې ه ـې  لـبـټ، مـټ ې كـب ئـالې مطالـمقه د اـش
پۍ كاپ او چاد په ليكنه كي پوهاند صاحب  د چي ړي ديكار تني تكروه طباعتي تېرــې هغــي ئــكڅ رــتدې ه ــپ
 ي دي.سوښي خت پېوخيستلو پر ا
ه درو كي پوهاند مير حسين شادې په دي. مېرلي ـما شځایه  ۱۴۷كم ت و یام  زسي كالرفاد نامه كي رستادپه  

ږ وـــه مـــنوماخذه فيصدش ېردكم م څه سي كالرفاد نامې رستاد دئې ب حسادې چي په دي ي ـلرده څیړوـمښت ېڅلو
ر ـد ميـپوهاند ي ـكدې چي دي لي څیړنه وشعره ـیځاپېته ـــشاڼي دو وـــد مشـــهزااغلي دي. ښـــلي ووراښـــه ـــت

كي و په ښوولو ذــماخم د الــي كــسرفاد نامې رتاــسد دې  ــئدې ډول ه ــپدي. امل ــشځایه هم   ۴۳ه  اـين شـحس
م د الـــي كـــسرفاد ا ـــو مـــخـــړې ده. كړه وـــته ل ٪۴۳دې ئې نژي يصدفړ ي او كت یار ور زیه نوځانولس 

غلي ه او  ښااــين شــر حســد ميــپوهاند ي ــي مــكدې ه ــي پــچدي لي ووښــه ـنوایونو ماخذځـــتو ـــیشځلیرول ـــیوس
د نامې رتاــسد د هــتږ وــمــړل او اوس كت اــیورزم ــهه ذـپېته ماخـشر دووـني باندو شپېته ماخذدوپر اڼي هد مشوزا
ي ــسرفا  ٪۱۵ب اــكتل ود ټــي ــه چــیونځات ــیشدروه ــپاتل. وــسم وــه معلــنوماخذ ٪۸۵دې زــنم الــي كــسرفا
ه ـلا  ـي مـه كـه پېژندنـپو ماخذد باسي. ر نتظاانو د څیړو ــنكڅیړوو ــتلونك، د رايــسراکښیباي ــكن اځــه ــپم الــك

هم ري ني نواڼي څیړد  مشوـهزاغلي ه او ښاپوهاند ميرحسين شاد مي دئ او ځای، ځای خيستى ر ااـيله كـه تفصڅـیو
د ه ــى نښــیې ارــپې رــې تبصــبي وــمثناو اعي ــب، رهــقطعد، رــفاع، رـمص، تـبيـیڅ بل مي هدي او پسي شنلي 

اړي". د تحقيق غور چي"نودي لي ښـه كـتورومي ـخر دـقه( رـمه )دودـندوو ـندل، وـلدرهم نه پر یڅ ي هــه مــكئ. 
ــړې، كده ه ــنه نــو بســلراوړه ــپى اځــچاپل او اــچاپك، خــمم، وــند ه ـهغازي دوـي یـي مـلو كووښـه ـپو ذـماخ
ر اــــو كــــنكرو څیړووــــند ر اــــكراوړې ده. دا م ـي هـه مـجملاو ت ـر بيـسد حكایت ، او كلي نظمټاهماغه د ي ــبلك

ا وــه خــلاڼي وــهد مشه او زااــين شــد مير حســپوهاني. د وځــگرراې ــــئدانۍ رگرــــه ســــلي او وــــانه كــــسور ا
شكل مي ي هماغه توپيردئ، وپير موندلى ــي تــت كــه ثبــې پــه مــكدي او ي ــي كتلــه مــنوماخذي وــسول وښــ

ـړى دئ. د م كـهښ الـنو توذـماخـړو مالترو وـنري د پوازې نداتر ن مكاد امي راز  ه ـغدئ. دتى ـخيسرا ام ـې هئ
ــړې ده. كده تفاــساه ــسوه ــسوه ــر خپلــه تژۍ څخــالوـنټکه ـمانې لنۍ زسد اوكي مي ره موندلو په چاو د ماخذ

ن ل كتابتوــــي پخپــــچ،...( هــــكتابونت او اــــتاليفر وــــنو نااعرــــش، د هــــنونایو)ده ــنوه ماخذــهغه اترــیزا ــم
اپيو ـو كـغدي. د دي ـې كتلـمپي ( كاpdfیف )ډي اي ـو پـهغاو د دلي ـته مونـه مرسـپټ نيدل، د انترلودركي مي نه 

ي ـسرفاد كي ن غه كتابتود هـپـړې ده. ك دهتفاـساه ن څخـكتابتوټي نيټرناپه نامه ر" "گنجوه د یاترزي ـي مـتلو كـه لوسـپ
ت       ـحيثين ابتوـكتال وـیړنه وـید ن ـنـټ نيټرندي. امجموعې پرتې ي شعراو ه ـنوناېور دهوـمشه اترـیادب زيك ـكالس

 «اړي...غوټنه یاته پلدئ او زه ـنر اـانه كـساه څـم ـهل وـكا دـي پيټکـمطلب د خو په هغه كي ي لر
 

د خوشحال په دستارنامه کې د راوړل شوي فارسي کالم څیړنه استاد هوتک په منظم ډول تر سره کړې ده. له مقدمې 
نه یې پیل کړې ده، بیا فصلونه، بیا یو په یو هنرونه او خصلتونه او بیا خاتمه. د هغو اشعارو او بیتونو مآخذونه یې 

ي او د هغو شاعرانو په کومو دیوانونو کې چاپ شوي دي او چې پیدا کړي دي، په دقیق ډول یې ښوولي چې د چا د
که نه دی توانیدلی، نو ویلي یې دي چې ما د دې شعر یا دې بیت شاعر او مآخذ و نه شو موندالی چې دا خپله یو 

 لوی علمي کار دی.  
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 د خوشحال په دستار نامه کې د فارسي کالم په باب زما یوه وړه خاطره:

 

د پیل په کلونو کې استاد زلمی هیوادمل پوهنتون ته د دې له پاره ډیر راته چې کوم سیمینار د شپیتمې لسیزې 
جوړیدونکی و او د لوړو زدکړو په چاپخونه کې یې ځینې کتابونه چاپول. یوه ورځ یې له ما نه هیله وکړه چې زه 

گې د متنپوهنې استاد و، و وایم چې د خپل یو همکار استاد پوهاند سرور همایون ته چې د ادبیاتو پوهنځي د دري څاڼ
خوشحال په دستار نامه کې د راوړل شوو فارسي بیتونو په باب د یوې مقالې په چوکاټ کې څیړنه وکړي. دا کار ما 
وکړ، خو پوهاند سرور همایون و نه منله او په ډیر درناوي یې ما ته و ویل چې دا کار دروند کار دی، ډیرې حوصلې 

 ړتیا لري.او ډیر وخت ته ا
 

اوس دا دی دا کار شول دی او دا دروند پیټی استاد معصوم هوتک جگ کړ دا ِغوټه یې په علمي ډول وسپړله او 
 هیله ده چې پاتې پنځلس سلنه به یې نور څیړونکي تر سره کړي.

په دستار نامه کې کوم فارسي بیتونه د چا دي، په الندې خوشحال د غواړي چې په تفصیل سره پوه شي چې څوک  که
 یکلی کتاب ولولي:لد استاد هوتک لینک کې دې 
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