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 ۲۴/۰۸/۲۰۱۷         آصف بهاند

           

 د خوشحال خان خټک آثار
 سواتنامه، دریمه برخه

 

 خوشحال پوهنه
 

۳۳ 
 

 گـــــنـــده پـز او گـنـده خـور ســــره جــــوړیـــږي
 او عام په عام سره گــډیږيخــــاص پــــه خــاص 

 

***** 

 نـــیــم مـــال، بـــــال د دیــــــن او د ایـــــمـــان دی
 نــیـم طــبـیـب خــطــره د تــــن دی، هم د ځان دی

 

***** 
 

 مــا وې تــــه لــکـــه گــیــدړ پـــه ُخـم کې شین یې
 یېخـــو هــم بـــیـا هــغــه گـیــدړ یې، که رنگـیـن 
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د خوشحال په منظومو آثارو کې سواتنامه ځانگړی ځای لري، که سواتنامه په دقت سره ولوستل شي، له موضوعي 
پلوه په دې اثر کې د هغه وخت ټولنې او هغو شرایطو ته په کتو سره خوشحال په گڼو موضوعاتو بحث کړی دی، 

 چې د پام وړ او مهم یې دا په نښه کیدای شي:
 

 برخه چې د کتاب په پیل کې د سوات جغرافیه بیانوي،ــ جغرافیاي 
 

 چې ډیره برخه یې همدا سیاسي مسایل جوړوي، ;ــ سیاسي موضوعات
 

 چې د سوات په کلتور او رواجونو باندې بحث کوي، ;ــ کلتوري برخه
 

 ــ اقتصادي برخه، په دې خبرې کوي چې څه تولیدات، عایدات او مصارف لري،
 

 ې په لوړه هنري ژبه د سوات سیاسیون، رسم رواج، کړه وړه او... نقدوي.ــ انتقادي برخه چ
 

استاد صدیق روهي د خوشحال په باب څو د قدر وړ علمي مقالې لیکلې دي او خوشحال یې د خپل وخت د شرایطو 
د ښوونې په نظر کې نیولو سره د هغه د اشعارو او نظریاتو په دایره کې په علمي ډول داسې څیړلی دی چې د هغه 

روزنې فلسفه یې اوسنیو لوستونکو، په تیره نوي نسل ته د یوه درس په ډول، ړاندې کړی دی. استاد روهي د خوشحال 
د سواتنامې په باب هم یوه ښه علمي او د پام وړ مقاله لیکلې ده. روهي صاحب په یاده مقاله کې د خوشحال د کلتوري 

د سواتنامې او دستارمې په استناد یې د خوشحال د کولتوري او  او اجتماعي ریفورم په باب خبرې کړې دي او
 »اجتماعي تگالرې او د سیاسي مبارزې هدفونه په نښه کړي دي، په دې ډول:

 

ــ خوشحال زیار باسي، چې په افغاني قبیلو او قومونو کې د ملي یووالي مفکوره پیاوړې کړي او هغوی دې ته  ۱
 ونه او قبیلوي ذهنیتونه له مغزو وباسي.وهڅوي، چې د نفاق او تربګنۍ فکر

 

 ــ د ښوونې او روزنې له الرې د خلکو د فرهنگ او سیاسي شعور سویه لوړه کړي. ۲
 

ــ عام خلک له خرافاتو او د بې علمه او بې عمله شیخانو او پیرانو له پیروۍ څخه الس وکاږي او د رښتینو علماوو  ۳
 قدر وکړي.

 

 شخصي گټې د ټولنیزو گټو او ملي ښیگڼو تابع کړي.ــ هر څوک باید خپلې  ۴
 

 ــ ټول باید د ملک او هیواد په ترقۍ او سمسورتیا کې ونډه واخلي. ۵
 

ــ خلک باید هغه دودونه او رواجونه، چې اقتصاد ته زیان رسوي خوشې کړي او اجتماعي ثروت او عامه ملکیت  ۶
 بیځایه تلف نه کړي.

 

 فساد او بې عدالتۍ په مقابل کې مبارزه وکړي.ــ اولس باید د رشوت،  ۷
 

ــ پښتانه باید د ښځو حقوق محترم وگڼي، د هغوی تعلیم او تربیې ته پاملرنه وکړي او د تجارتي متاع په توگه یې  ۸
 په پیسو خرڅې نه کړي.

 

نساني سلوک پر خپلو ــ هر څوک باید د غالمانو خرڅالو بد وگڼي او د مریونو تعلیم او تربیه او له هغو سره ا ۹
 ځانونو الزم وگڼي.

 

 «ــ خلک باید د کسبونو او هنرونو د زدکړې له الرې په ټولنیز تولید کې برخه واخلي. او داسې نور. ۱۰
  

 ام مخ( ۲۷۴ز کال،  ۲۰۰۷ل ــ ۱۳۸۶)روهي، څیړندوی محمد صدیق، ادبي څیړنې، دانش خپرندویه ټولنه، 
، د دې ټولو یادونې او مثالونه په دستارنامه او سواتنامه کې شته او خوشحال دا لس مورده چې روهي صاحب ولیکل

په خپلو ټاکلو ځایونو کې خبرې او بحث ورباندې کړی دی. لکه د نجونو تعلیم باندې ټینگار )دستار نامه، دولسم هنر 
 را اخیستې ده. مه برخه(  ۲۷د اوالد د تربیت( چې ما یې بیلگه په مخکنیو مقالو کې )خوشحال پوهنه، 

بله ښه بیلگه یې په سواتنامه کې راغلې ده چې خوشحال په تونده انتقادې ژبه د سوات د خلکو ټولنیزې اړیکې، نا 
پوهي، گټه وټه، فساد، رشوت، د خور لور خرڅول او... انتقادوي او د انتقاد اصلي موخه یې د هغو او نورو خلکو 

 نه یې ښې بیلگې کیدای شي:د اصالح او بدلون له پاره وي. دا بیتو
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 اوس به حال د سوات د ملک درته بیان کړم
 د دې خـلکـو کــار و بـار به در عــیـان کړم

 

 چې د نـنـگ په کـار کې شي پـه ما دا چارې
 د نــاکـس او کــس هــمــوارې نــا هـمـوارې

 

 پــښـــتــانــه واړه نــادان د جــهــل کــان دي
 واوریــد د یـوسف ال په بل شان ديکــه دې 

 

 مــا د ســوات د عــالــم ښــه نــنــداره وکــړه
 د هــر، هــر فــریــق مې پـټـه ښکاره وکـړه

 

 خــو پـه خــولــه کــلـمــه وایــي مسلـمان دي
 پــه وعـــده، پــه عــهــد قـــول بې ایـمان دي

 

 قصود ديد لــږ سـود، د لـږ بـهـبـود، د لـږ م
 په انـدک لـه تـا خـوشنود، هـم نا خوشنود دي

 

 د خـپـل سـود لـه پـاره گــرمــه یـاري کانـدي
 چې یې سود نه وي، بې شـرمـه یاري کاندي

 

 خــبـــردار کــلـه پـــه شــرم، پــه کــــرم دي
 هــمــگـي عـبـدالـزوجـه، عــبـدالــدرهــم دي

 

 هم یې ناز وړيهــم یې کــبر، هم یې حکم، 
 په هــر څه کې د عــورتو، ساز ناساز وړي

 

 یا یې شیـخ، مال په مکــر په افـسون خـوري
 یا یې مال په خپل پردي، مگر خاتون خوري

 

 سیــوایــي بــډې د لـــور چــې لــوڼه پلـوري
 پــه دا څــو تـــوکــه کې غرق دي مخ توري

 

 نـــظر نه کــاپه کــم اصــل، پــه بــد اصــل 
 د ټــنگــو په اللــچ خـــور او لـــور واده کــا

 

 آشـــــنــایي درســـــره کــــا، د زړه د پـاســه
 خــپـل ساتي، طـمـع بـه کــانـدي ستا له السه

 

 د ادب پــه کــار کــې هـسـې نــا هـموار دي
 کـشر مشر، تـور او سپـین، په یوه شمار دي

 

 ــور څــه نــه شته بې اقـرارهمـخـامـخ یـې ن
 پـس شــا یــې نــور څــه نــه شته بې انکاره

 

 مخونه( ۷۴۳ــ  ۷۴۲ کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )
 

استاد روهي د خوشحال د سواتنامې د پیام په باب ویلي دي چې دا اثر د خلکو د تنویر او پوهولو په موخه لیکل شوی 
لکه د ستار نامه داسې ټکي په کې په نښه شوي دي چې تر نن ورځې هم زاړه شوي نه دي او د کولو او نه کولو دی. 

په برخه کې یې په ښکاره ویلي چې دا او دا مسایل ټولنه په مثبت یا منفي لوري بیایي لکه د رشوت او فساد موضوع، 
نې د پرازیت حیثیت لري. استاد روهي د خوشحال د د چل او فریب یا غولونې مسایل چې په هره ټولنه کې د ټول

 سواتنامې د محتوا یا موضوعاتو په باب داسې لیکلي دي:
نه یوازې یو ادبي اثر « سواتنامه»په شان یو تنویري اثر گڼل کیږي. « دستار نامې»هم د « سواتنامه»د خوشحال »

یالی شو. سفرنامه ده؛ ځکه چې په هغه کې یې د دی؛ بلکې سفرنامه، جغرافیه او کولتوري بشر پیژندنه هم ورته و
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خپل سفر بیان کړی دی. جغرافیه ده؛ ځکه چې په هغه کې د سوات طبعي محیط او د خلکو د ژوند احوال بیان کړی 
دی او کولتوري بشر پیژندنه ده؛ ځکه چې په هغه کې یې د سوات د اوسیدونکو دودونه او رواجونه، د هغو یو تر بله 

 صادي وضع، عقاید، ذهنیتونه، اجتماعي مؤسسې او کولتوري پس منظر په ډیره دقیقه توگه بیان کړی دی.اړیکې، اقت
په عین وخت کې یو انتقادي اثر دی، چې په هغه کې یې نه یوازې اجتماعي مفاسد څیړلي « سواتنامه»د خوشحال 

کې د خوشحال اتو بیوگرافي هم « تنامهسوا»دي؛ بلکې ځینې ادبي انتقادونه هم پکې راغلي دي. سربیره پر دې په 
 «شته چې په هغه کې یې د خپلې سیاسي مبارزې انگیزه په مفصله توگه ښودلې ده.

 ام مخ( ۲۷۵ز کال،  ۲۰۰۷ل ــ ۱۳۸۶)روهي، څیړندوی محمد صدیق، ادبي څیړنې، دانش خپرندویه ټولنه،  
ولی دی. د سواتنامې په پای کې د پیرانو، شیخانو د خوشحال خان تل له نا پوهو خلکو او بې عمله مالیانو نه سر ټک

 ابلهه او نادانو له یادونې وروسته، خپل هدف ته داسې اشاره کوي:
 

 عــام وگــړي پـــه مــعـنی لــکـــه دواب دي
 پــه دوابــو کـــې د گــــډو پـــه حـــساب دي

 

 چــې یــــوه گـــــډه روانــــه شــي د وړاندې
 نــــورې گــــډې تـــله ورپسې کاندېهــغــه 

 

 څـــوک په پـیر او په مرشد، څه لـره ویاړي
 خپــل مــراد دې هـــمگـي لـــه علمه غواړي

 

 شکــر دا چــې پــه دا وخت، عالمان ډیر دي
 مدعیان، شیخان که هر څو تر شمار تیر دي

 

 خــدای دې مــا لــه مــدعي شیخانو ژغوري
 عــالــمــان د سترگــو توري تـــل زمـــا وي

 

 هـــر عـالــم چې ربـانــي دی، تـرې ځاریږم
 نــفساني وتـــه غــلـیم غــونــدې ښـکـاریــږم

 

 چې پــــه عــلــم و عمل جوړ وي رباني دی
 بــې عــمــلـــه عــلـــم، واړه شــیــطـاني دی

 

 نـــیـم مـال، بـــال د دیــــن او د ایـــمــان دی
 نــیـم طبیب خـطره د تـن دی، هم د ځان دی

 

 مـــــــدعي مـــال کــــه ډیــر علـم حاصل کا
 دی چـــې عــلــم پــه دنــیا پلوري، باطل کا

 

 چې پــه زړه کــې یې ذره د دنـیا عشق وي
 د درویش درویشي نه شتــه، واړه فسق وي

 

 مخ(۷۵۶ کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )
 

 نور بیا
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