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 ۲۳/۰۸/۲۰۱۷         آصف بهاند

           

 د خوشحال خان خټک آثار
 

 سواتنامه ، دویمه برخه
 

 خوشحال پوهنه
 

۳۲ 
 

 کـــتـابــونه پــر سر کــیـږدي ځـــان مال کا
 ټگي غال کاپـــه هـــر کلي محـلت گــرځي 

 

***** 
 پــه مسـجـد راځي پـنــځـه وخــتـــه آذان کا
 چــې زکات سرسایه نه وي مسجد وران کا

 

***** 
 

 نه یې خط وي، نه یې لوست، همه ټگي کا
 تــعـویـــزونـه بـــه کــوي، دروغ داري کا
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وه چې د یوسفزیو قوم د مغولي  د خټکو او یوسفزیو تر منځ له پخوا نه سخت رقابت موجود و. مهمه موضوع دا
واکدارانو سره هم د ټولنیزــ اقتصادي جوړښت په برخه کې تضاد درلود. مغولي نظام او د خټکو قبیله د فیودالي نظام 

ام مخ( د یادو  ۲۷۷په چوکاټ کې روان وو، خو په یوسفزیو کې د شیخ ملي د ویش سیستم جاري و)ادبي څیړنې، 
ژل په کې ډیر وو، آن تر دې چې د خوشحال خان پالر هم د وژلو په همدې رقابتونو کې تضادونو په وجه، وژل راو

و وژل شو، خو بیا هم خوشحال ته بله الر نه وه ور پاتې پرته له دې چې یوسفزیو باندې د مرستې غږ وکړي. حاالتو 
مرکو له پاره سوات ته  په خوشحال خان باندې دغسې راوستل چې له دښمنیو او تضادونو سره سره باید د جرگو

 یوسفزیو ته ورشي.
 

ق د دریمې خور په  ۱۰۸۶خوشحال خان د »عالمه حبیبي د افضل خان خټک د تاریخ مرصع په حواله لیکي چې: 
اومه سوات ته رهي شو، اوه میاشتې هلته وگرزید، د یوسفزیو ښه او بد یې گرده ولیدل. بې له سواتنامې، د ده په 

سوات او سواتیانو یادونه ډیره شوې ده او د دوی د ژوندانه ظاهري او معنوي څنگونه یې  نورو شعرونو کې هم د
 «روښانه کړي دي او په کره کتنه ورته ځیر شوی دی...

کال، د استاد  ۱۳۵۸)خټک خوشحال خان، سواتنامه، د افغانستان د علومو اکادیمۍ، د ژبو او ادبیاتو انستیتوت په 
 ام مخ( ۷۴حبیبي مقدمه، 

 د دغې څیړنې پر مهال زه د خوشحال د سواتنامې دوه چاپي متنونه په واک کې لرم:
کال خپور کړی  ۱۳۵۸ــ د سواتنامې هغه چاپي متن چې د افغانستان د علومو اکادیمۍ، د ژبو او ادبیاتو انستیتوت په 

 دی،
 تی دی.ــ د سواتنامې هغه متن چې ښاغلي زاهد مشواڼي د خوشحال په کلیاتو کې را اخیس
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توپیر یې دا دی چې د خوشحال په کلیاتو کې چې ښاغلي مشواڼي د سواتنامې کوم متن را اخیستی دی، عادي متن 
دی، خو د علومو اکادیمۍ خپور کړی متن توضیحات، سریزه او څرگنوونې لري او هم یې د متن هر بیت ته شمیرې 

 و کې ډیره ښه مرسته کوالی شي.وهلي چې د بیتونو په نښه کولو، ښودلو او مآخذ ورکول
دا چې تر نن ورځې پورې د خوشحال خان خټک سواتنامه څو ځلې، څه وخت او چیرې چاپ شوې ده، د اوس له 

ل کې چاپ  ۱۳۸۰نومي اثر کې چې په « ننگیالی د زمانې»پاره ما ته بشپړ مالومات نه شته، خو استاد هیوادمل په 
 یدو په باب داسې لیکلي دي:شوی دی، د خوشحال د سواتنامې د خپر

سواتنامه افضل خان خټک په تاریخ مرصع کې هم را اخیستې ده. نورې نسخې یې هم شته. لومړی ځل ارواښاد »
رسا په ارمغان خوشحال کې چاپ کړه، بیا د تاریخ مرصع په چاپي نسخه کې راغله. تحقیقي متن یې د تاریخ مرصع 

هـ ق کال د دوی له شروحو او مقدمې  ۱۳۵۸لحی حبیبي چاپ ته آماده کړ او په او ارمغان له مخې ارواښاد استاد عبدا
 «سره د افغانستان د علومو اکادیمۍ له خوا چاپ شو.

 ام مخ( ۱۸۶م، ۲۰۰۱ــ ۱۳۸۰)هیواد مل سر محقق زلمی، ننگیالی د زمانې، د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه ــ جرمني، 

 پاڅون فکر ا و د آزادۍ د غورځنګ مفکوره پیدا شو نو په ښکاره یې و ویل:کله چې د خوشحال په سر کې د ملي 
 

 و مــغــل و تـه بـــه نــن کـــړم اټــک پــولــه
 مــلک به خـالص کــړم د مغـل له غاله غوله

 

 چې پــه زړه کــړم دا یـو څــو خــبـرې یـادې
 نــــورې واړه انــدیـښـنــې شـي را تــه بــادې

 

 مــغــول وتــه خــبــرې پــــه وربــوز کړمو 
 سر مې پریوځه که به سر ورته بیا کوز کړم

 

 نه په خـپـل، نه په پردي یم، خـو پــه ننگ یم
 پـه دا نـنگ کــې زرورور ســره په جنگ یم

 

 دا هـــم شکـــر چــې مـــې وتــــړلـــه تــوره
 ـورهزمــا تـــوره پـــه جــهــان شــولـه مـشه

 

 پــه دا کــار کــه یــوسـفــزیــه بــې وفــا شـي
 الــــوداع ده چــې زمـــا بــه ورتــــه شــا شي

 

 خـــدای دې نــه کــا، که له موږه یو کنډو شي
 بـیـا بـه هــلــه په چــا جــوړ د مـغـول دو شي

 

 ام مخ( ۷۴۱ کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )
 

په سواتنامه کې خوشحال خان سره له دې چې د سوات د ښې هوا، خسران، ښکار او... یادونه کوي، خو د خوشحال 
د سیاسي هڅو له ژورې مطالعې ښکاري چې خوشحال سوات ته د تفریح او سیاحت له پاره نه و تللی، بلکې دهغه 

امپراټورۍ پر ضد یې را جگ کړي. د سواتنامې د مقدمې اصلي موخه سیاسي کار و چې خلک پوه کړي او د مغلي 
 په یوه برخه کې حبیبي صاحب وایي:

خوشحال خان اوه میاشتې په سوات کې د خلکو په را پاڅونه او سره را ټولونه لگیا و. هلته هم شاهي دربار الس »
رو کولو په چارو کې خنډ اچاوه، درلود او ملکان او پیران یې سره را لمسول. میان نور د یوسفزیو پیر، چې د لښک

د خوشحال خان په تلقین ظاهراً د شاهي دربار له سیلې څخه الس واخیست، خو په پټه به د پردو په لمسون په خپلو 
 تیر ایستنو او غولونو لگیا و:

 و مـغـلـو تـه چې کـښل شیـخ میان نـور کړه
 ما وې نور دا هسې مه کړه، ده منظور کړه

 

 پــه وتـلـو اولـس سـاز شي )خـو( د لښکـرو
 بـیـا د ده لــه فــعـلـه بــل فــعــل آغـــاز شي

 

کال، د استاد  ۱۳۵۸)خټک خوشحال خان، سواتنامه، د افغانستان د علومو اکادیمۍ، د ژبو او ادبیاتو انستیتوت په 
 ام مخ( ۷۶حبیبي مقدمه، 
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 د خپلو سفرونو او بلنو پایله دومره ښه نه گڼي او وایي: سره له دې چې خوشحال خان
 

 تـیـراه مې ولـیده، راغـلم تر سواته
 پښتون مې ولید، دا لوی، لوی ذاته

 

 عـقـل هـمـت مــې د چــا و نه لـیده
 په بیارته راغلم، ناست یم مـال ماته

 

 ارزیابي کړې دي. حبیبي صاحب وایي: خو حبیبي صاحب بیا د خوشحال دا حرکتونه، بلنې او سیاسي هڅې مثبتې
د خوشحال خان دغه حرکت خو د پښتون د اجتماعي ژوندانه د مراحلو یو پوړ و، چې د پیر روښان د نهضت »

پایڅوړ او د میرویس هوتک د قندهار د آزادیخواهانو مقدمت الجیش گاڼه شي، نو ځکه زه دغه ملي غورځنگ نا 
لیکنو ته حواله ورکوم چې د میرویس خان معاصرو او د ده ملي غورځنگ ته یې مراده نه بولم او د افضل خان هغو 

 «په خورا ډیره هیله او امید کتل...
کال، د استاد  ۱۳۵۸)خټک خوشحال خان، سواتنامه، د افغانستان د علومو اکادیمۍ، د ژبو او ادبیاتو انستیتوت په 

 ام مخ( ۷۷حبیبي مقدمه، 
 

سره ولوستل شي، لیدل کیږي چې خوشحال خان یوسفزي له هره اړخه تر انتقاد الندې که د سواتنامې متن په ځیر 
راوستي دي. د دوی د ژوند هر اړخ ته په پام سره یې ټولې نیمگړتیاوې په نښه کړې دي. له سواتنامې څخه دا الندې 

 منتخب بیتونه یې څو بیلگې کیدای شي:
 

 یـوسـفـزیـه چـې د نـنگ پـه کـار کـې سست دي
 یـا پــه دیــن کــې خــارجــي او نــــا دانست دي

 

 زه چــې بــد وربـــانــدې وایـــم، مــنــافـــق دي
 چــې بــد ډیـــر وربــانــدې وایـــم، نـا الیـق دي

 

 رافــضـي بـــــه دې زمـــا وسپــي تــه نــه وای
 دا خـــــبــرې یـــوســـفـــزو ویـــلـــې نــــه وای

 

 پــــه ســلــوک کـــې مـــحـقـق نـــه، مـقلـــد دي
 ـد ديــــکــان د مــکـــر، کــان د کـذب، کان د ض

 

 ــکـېــد بـــدیــو وفــتــنــو تـــه غـــویــــــږې څـ
 ــر تـه سترگې لـکېـــد غـــــوښتــنې نــیــاز نــظ

 

 ـږيــــچـــې بـــاران پـــه خـــالیــــق بانــدې وری
 ـیــږيــوایـــي واړه د مــیــا جــــي پـــه ُدعــا کـ

 

 ـواړيـخــپــل مــراد د مــیــاجـي نـــه هـمیش غ
 ډو ورتــــه ژاړيـکــان د کـــــونـــډو رنـــــهــلــ

 

 ـاک دیـــدا هــمــه واړه شـــامـــت د ده بـــې بــ
 ه ولس، څه زیست و ژواک دیــدا څه خلک، څ

 

 مخ(۷۵۳ کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )
 

 نور بیا
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