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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

۲۰۱۷/۰۸/۲۱

آصف بهاند

د خوشحال خان خټک آثار
سواتنامه  ،لومړۍ برخه
خوشحال پوهنه

۳۱
په دوران د شاجـهـان بـادشاه ځــواني وه
مـــیـسره د زړه هــــره کـــامــــرانـي وه
*****
سوات مې واړه لکه پای کړه سر تر پایه
خـبـر دار یـې شـوم لـه هـره ،هــره ځایه
*****
ما د سـوات د عـالــم ښـه نـنــداره وکــړه
د هـر ،هـر فـریـق مې پـټه ښکاره وکـړه

د پاڼو شمیره :له  1تر4
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

د خوشحال په منظومو آثارو کې سواتنامه ځانگړی ځای لري ،د مثنوي په قالب کې ویل شوی ،ټول درې سوه یو
نوي ( )۳۹۱بیتونه لري او د خوشحال د سوات د سفر ډیر جالب منظوم او هر اړخیز گزارش دی .ده اوه میاشتې په
سوات کې تیرې کړې او د سوات د ټولنې او سواتیانو ژوند یې په هر اړخیز ډول مطالعه کړ ،وې پیژاند ،وې څیړه،
سم یې نقد کړ او په هنري ژبه یې انځور کړ:
اوه میاشتې یم په سوات کې گرځیدلی
هـمه واړو دی عظیم سوگـند خـوړلی
خوشحال د سواتنامې په پیل کې ،له جغرافیایي پلوه د سوات موقعیت د شعر په ژبه داسې بیانوي:
په دوران د شـاجــهــان بــادشــاه ځــواني وه
مــیســره د زړه هـــــــره کـــامـــرانـــــي وه
سوات له سرایه فاصـله لـري دیــرش کروهه
چې ور کوز شې تر دریا د سوات تـر کـوهه
درې څـیـزونه مې د سـوات د زړه په یاد وو
نــور یــې هـر څه په حساب و ما تــه باد وو
و شــمــال و تـه یــې غــر بــلــورستــان دی
شرق کشمیر ،غرب یې کابل او بدخشان دی
هـنـدوستـان وته تـــور غـر لــري بــد غاشي
ورخــاتــه پــرې د لښکــرو پــه غــوغا شي
پـه هـوا کې د کـشمـیـر پــه آب و رنـگ دی
حـیف دا چې کـشمیـر ارت دی دا تـنـگ دی
طــوالني دره تــر دیــرشــو کــروهــو ډیـره
عـرض یې دوه کـروهه ،یا یـو یا تیر و بیره
لــه مشرقــه یـې دریــاب درمــي مــغـرب ته
پــه کــج راســت یې ویـل مــه کــوه کاتب ته
د چـتـرال سرحـد لــه سـوات سره قـریب دی
غــر او سـم یې آبــادان جــریب ،جــریب دی
وچــتـرال و تــه یــې الر د کــوهـسـتــان ځي
تــر چـتـرالـه پـه پـنـځـه ورځـې کــاروان ځي
درې څــلــور مـیـاشتې دا الر وي ښــه روانه
ډیــر آفـت لـــري لــه بـــرفــه لـــه بـــارانـــه
یـــوه الر د هــنــدوکــش ده تــــرکــستـان تـه
بـــله الر دا د چـــتـــرال ده بــــدخــشــان تـه
بــله الر چـــې د پــټــن ځـــي تـــر کاشـغـره
بــلــه الر کــــه پــه مــورنگ ځـي لـره بـره
دا څـــو الرې پــه ســـرحــد د هندوستان دي
نـــورې الرې پـــه سـرحـد د خــراســان دي
(د خوشال کلیات ،د زاهد مشواڼي اوډنه ،د  ۲۰۰۵کال چاپ۷۳۸ ،ـ ۷۳۹ـ  ۷۴۰مخونه)

د پاڼو شمیره :له  2تر4
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

څنگه چې تاریخ وایي د یوسفزیو قوم د پښتنو د شمیر او قوت له نظره یو قوي قوم او له پخوا نه یې د سیمې په حاالتو
کې ټاکونکی رول درلود .کله چې په کابل کې بابر هوډ وکړ چې هند ته والړ شي او هند ونیسي ،نو د همدې یوسفزیو
قوم مرستې ته اړ و ،د همدې دلیل له مخې یې خیښي ورسره وکړه ،د بي بي مبارکې په نامه یې د یوه لوی خان لور
ور نه وکړه او د دوی په مرسته یې د هند پر لوري الر پرانسته.
د خوشحال خان په وخت کې هم د یوسفزیو قوم هماغسې قوي و او په سوات کې د لنډي سیند پر غاړه د خټکو د
قبیلې په گاونډ کې اوسیدل .کله چې خوشحال له مغلو سره د مبارزې هوډ وکړ ،نو د یوسفزیو د قوم د مرستو د جلبولو
له پاره یې د یوسفزیو سیمې سوات ته سفر وکړ .عالمه حبیبي د تاریخ مرصع په حواله داسې لیکلي دي:
« د خټکو او یوسفزیو تر منځ یو د کابل رود ،چې دوی یې د لږ پسور په اعتبار «لنډی» بولي ،بهیږي .ښۍ خوا ته
یې له نوښاره تر اټکه د خټکو ،او کیڼ الس ته یې د یوسفزو سیمه ده .یوسفزي خو تر سواته او بونیره پراته او یو
لوی پښتون ټبر دی چې د خوشحال خان په وخت کې یوازې د سمې یوسفزي یوولس زره کوره وو چې گرده پنځه
زره سپاره ځنې راوتل».
(خټک خوشحال خان ،سواتنامه ،د افغانستان د علومو اکادیمۍ ،د ژبو او ادبیاتو انستیتوت په  ۱۳۵۸کال ،د استاد
حبیبي مقدمه ۷۰ ،ام مخ)
په سوات کې د خوشحال او د هغه ځای د مالیانو او خلکو تر منځ د بحثونو په پایله کې ،خوشحال ته بلنه ورکول
کیږي چې بیا خبرو ته کینې ،یا د میا نور ځواب و وایي او یا یې خبرې و مني .دغه جریان خوشحال د سواتنامې په
یوه برخه کې په هنرمندانه ډول انځور کړی دی ،یوه برخه یې په الندې ډول ده:
گـــــنـــده پـز او گـنـده خـور ســــره جــــوړیـــږي
خــــاص پــــه خــاص او عام په عام سره گــډیږي
مـلــــکـــان ،شیــخـان یــې واړه ســـره ټــــول کړه
پــــه خــپل ســحـر پـــه افسون یې ِگچ او گول کړه
الـــقـصــه چــې لـــــه دمــغــاره نـــــه روان شــول
تـــر پـــیـولــه پــــورې راغــــلـل یـــک زبان شول
مــــــلــکــان رالـــــــره راغــــــلـــل یـــــــوه ډلـــه
ورســـــــره مــلـــــک عـــــبــــدل و ،ږیـــره کــلـه
د لــنــگــــر خـټـــک پــه کـــلي کــې زه ناسـت وم
فــــراغـــت د تـــوت تـر سیوري الندې مالست وم
دا ســــگــان را لـــــــره راغـلــل زه یې ویښ کـړم
پــــه لــیـــــده او پـــه راتــلــه یــې په تـشویش کړم
پــــــه خــنــــدا یــــې را تـــــــه و وې دا خــــبــره
اوس تـــــرو پـــاڅــه خـــوشـحــال خـانـه زوروره
په درست سوات دې غوغا گډه کړه ته خوب کړې
نــه دې غــم ،نـــه دې پــــروا ،نــه تــالتوب کړې
مـــیـا نــــور درلــــره راغـــی نـــاست په رود دی
خـــبــرولـــــو لــــــره راغـــلــو زمـــــوږ دود دی
یـــا ورځـــه اوس مــیــا نــــور وتـــه ځــواب کړه
یـــا قـــبــول د درویـــــزه مـــخـــزن کـــتـاب کـړه
د درســـت ســـوات د مــــالیــــانــــو دا رضـــا ده
چـــې قــبـول دې کــا دا کــــار ،فـــایــده هــم دا ده
د پاڼو شمیره :له  3تر4
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

مــــــا وې دیـــــن د مــــحـــمـــد دی مـــــا مـنـلـی
بــــې قــــرانـــه بــــل کـــتــــاب دی چــــا مـنــلـی
درویـــــــزه نــــه مـــجـــتــهــد دی ،نــه امــام دی
دی هــم خـام ،تاسـو هـم خـام ،مـخـزن هم خام دی
مــالیــان د ســـوات هـــمــه زکــــات خـــواره دي
پـــه دانــش ،پـه دیـــن ،پـــه عـلـم خـــبــر نــه دي
(د خوشال کلیات ،د زاهد مشواڼي اوډنه ،د  ۲۰۰۵کال چاپ۷۴۸ ،مخ)
نور بیا

د پاڼو شمیره :له  4تر4
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

