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و شميره   ٨تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٢٣/٠٤/٢٠١٠                                  انجنير عبدالقادر مسعود
    

  شخصيتسياسي او مبارزدستر نوميالي، وياړلي،  فرهنګي، ادبي،  
                   حال خان بابا په هکله يو څو خبرې خوش

                                        
اد  تنو يوې قبيلې اروا ک دشهباز خان زوی چه د پ کو(خوشحال خان خ ، د يحيی خان لمسی او سردار مشر )خ

وسی ؤدمل                                                                        . ک اکوړه ک
تو ژبې د ادبي، فرهنګي دی د ه يو لويپ  او وتلی ليکوال  شخصيت په تو

تلی شاعر او دتور انېپياوړی او غ                                                                                            .             اتل ؤې او مي
کو په يوه لويه او درنه  کال   هجری قمری) ١٠٢٢(په   کې کورن دی دخ

ای کې ز) سرای(کې د  دلی دی  نومې  ک(  او د ،ي  دمست اوڅپاند)  ا
  .سيند په غاړه لوی شوی دی

ک  خوشحال خان  يدلی  ز ې کورن ک  شتمنه   يوه په خ    زل رو او ي
ول خانان او قومي  پالر او  نيکه يې تر  ، ؤ  شوی ملک اکوړه پوری 

ه  دولت پهمشران وو، او د هندوستان د مغولي مو   د   ملک اکوړه  خو وري
ه .  الری ساتندوی ؤد تاريخي    دا کار وروسته د شهباز خان له مر

                                                                                    .  په برخه شو دڅوشحال خان
  

ک تر  پورې ډيرکتابونه ولوستل،دده کلنل  شخوشحال خان خ
 په نی کېلک په شل هم يېياتې پوهې خاوند شو اويند په څير په څپو راغی او دزاستعدادهم داباس شارسردشعرويلو

                                                                                                                            .شعر ويلو پيل  وک
   
تو او پاړسی ژبیدی  ه او اوچت شعرونه لري په پ ی وی يې ، عربی، پاړسی اوانکوژبې  ی زده ک  ده   . ډيری 
تو نثر، د شعر  د تنولي. کيې نژدی هرن ت  راويست او د محاوری  له رنګهپ  احساس دده په شعر او نثر کې دپ

 پياوړی نثر توژبېاودپ ، دیذې او مشرۍکوالی شو ووايوچې دی مستحق داستا  نو په دی لحاظ پروت دی،
ونکی او، وتلی ليليکونکی ي کوال، پوخ شاعر، مؤرخ، څي ل کي      .     نامتو مؤلف 
ک دادبي او  دخوشحا، و د افغانستان دمجلی مدير ؤفرهنګي څيره ا ، چې يو ادبي آهنمحمدکاظم اغلی  ل خان خ

                                                                                :    داسې وايي   کې  ليکنه   يوهه  خپل  په هکله فرهنګي شخصيت   په   
ک ، اديب نامور، مرد آزاده وش داد سخن داده ومکتب جديدی  تواعر خوش کالم  نه  تنها در زبان پخوشحال خان خ

ذاشته است بلکه در زبان دری نيز سخن                 .                                                          ها نموده است آفرينی در شعر بنيان 
ای کې دخوشحال خان د خواږه  .                                  او پوهه داسې ستايي کالم حکمت اوپه زړه پورې په  همدی ليکنه کې په بل 

  در اشعار  با عمق و پختګی وساده توام  اسلوب روان  کلمات زيبا، ز، کنايات  نغ لطيف، يهاتبمختصر اينکه تش
ک دری  ن غير از وقوف و رسايی اورا منحيث شاعری در زبا  موضوع  اين که  . موجود است  خوشحال خان خ

فته شود که رسايی او مثليکه خودش ميګويد مانندزبان اصلی او نيست ولی با زبان اصلی او ثابت ميسازد والبته   بايد 
ه شعری و ادبی  آنهم کالم دری او با لطافت ها و نازک خيالی های ادبی آميخته بوده در کالم خود ظرافتهای ماهران

                                                             .                  را بکار برده است
ک ژونداو  آثارو دقيقه  تندخوشحال خان خ نه او مطالعه د ډير وخت غو يز. ه کوی  څي  زه غواړم چې په ډير لن

م  شوي ديهرسره د ده قلمي ليکنې او کتابونه چې خپا                                                      .                                      معرفی ک
ی نامتو ختيز پوه د ده مس                                :                      دي  دادده مشهور آثار  .څخه هم زيات بولي) ٢۵٠( آثار له ر راور

دې په دی کتاب کې :  کليات - ای شوي دي) ۴٠( ن ای په                                 .   زره بيتونه 
تنو داتنيکي او ن:وتاريخ نتدپ -   نې شوې  په دی اثر کې يې د پ ندونې او څي                                         .         دي سب په باب څر

                         .پکې راغلي دي اړوندمسايلپه  دستاراولونګ  اود الندی ليکل شوی دهفغاني احساس داغيزچې دملي ا:  دستار نامه-
و دانور سهيلی:عيار دانش  -                                                                                                      . دهژباړه  پ
نې شوېفقيني اودپه دی کتاب کې د: فضل نامه -                                                                              . ديهي مسايلوپه هکله څي
نې شوې  په اړهمسايلوروغتياصحت اوپه دی اثر کې د: طب نامه يا صحت البدن  - دمختلفو ناروغ لپاره دي او څي

ودل شوي ه دارو او درمل                           .  ديپکې ډير 



 
 

 
و شميره   ٨تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

                                      .  ي، کلتوري او ادبي حاالت بيان شوي ديسوات جغرافيي، اقتصادي، سياسپه دی اثر کې د : سوات نامه -
کار په ا په دی:  باز نامه - شوي لومات يو سلسله ماړه اثر کې د        .          ديراغون
انېورېپه دی اثر کې د ت:  فرخ نامه -                                           .     دي اوقلم بحثونه شوي، مي
ای شوي ليکلی دي   جيل کې  په  ده  چې په دی اثرکې دخوشحال خان هغه شعرونه:  فراق نامه -                             .    ديای په 
                                                           .په دی اثر کې داخالقواوانساني سلوک په باب مالومات وړاندی شو ي  دي :  اخالق نامه -
  .                               په هکله مالومات بيان شوې دی  دی کتاب کې د فقهي افکارپه:  آينه -
                                            .   ديشويلومات راغون نثر په اړه ماپه دی کتاب کې د:  بياض -
ې شوې دي  په دی اثر کې په زړه پورې څلوريزې :  دخوشحال رباعيات -          .  را غون
                                                                                                                                          :   سوره يوسف  تفسير-
توهدايه -                                                                    .  اثر له عربی ژبی څخه ژباړل شوی دیدا :  پ
يری -                                                                          .     دا اثر د  ليکدود په اړه ليکل شوی دی :  زن
اری په هکله: رياض الحقيقت -   لومات مادا دنثر کتاب دی په دی کتاب کې د پرهيز 

                                                                                                           .    راغون شوی دی 
.                              دي هم شته چې ورک شوي ور آثار يې دي، خو په سلګونو نه الس راغلیپاو مشهورداهغه آثار دي چې معلوم ، 

ي  چې ندي ه  ولولو څر  ک آثار په دقيقه تو   لکه مروجو علومو وخت دی    دی د خپلکه چيرې د خوشحال خان خ
.                           اوداسی نورو علومو سره بلد ؤ .......  تفسير،  فقه، حديث ، معانی، عروض، بيان  منطق، حکمت،طبابت، فلسفه،: 

تو ژبی ادب ک دپ ی دي سياتوهغه خدمتونه چې خوشحال خان خ    زموږ  دتل له پاره اری نه لري او ده د نوم ته ک
توادبياتودد ليدونکی  دیتاريخ  په پ انه او                                                                                                .   آسمان کې رو

نه او دده  ې محدودنه په واددهې  شخصيت نګي او ملي ، فرهده ادبي د دآثارو څي  په ، پاتې شوی  دی  محدوده ک
ې دلويو پوهانو او ۍ ک ه اوسياسي ادبي، تاريخي ،پوهنيزومرکزونوله خوا ديو علمين  ستايلی او منلی   مشرپه تو

ه پوره  په  شاعر اواديب لوی مؤرخ، محقق، فاضل، ر، مؤلف، عالم، ديوستر مفک ده.  دی  شوی لی   تو  شهرت 
واداوباندنيوليکواالنواو  ، دهې زياتی ليکنی شوې دي ډيری په هکله آثارو او    شخصيتملي ،فرهنګي  دده دژوند،.دی

ون ی ديڅي نی ورباندی ک                                               .      اړلي دي پوهانو دده آثارلوستي اوژبوډيرۍ دن .کوخپلی علمی څي
ليدونکوستورو لکه  ، پوهاندعبدالحی حبيبي، استاد   رشاد، پوهاندصديق اهللا رشتينلشکورپوهاند عبدا: زموږ دهېواد 

کواالنو د ده په  هکله  کتابونه ، مقالی  او ل پاچا الفت، امير حمزه شينواری او داسې نورو وتليواو نامتو پوهانواو لي
ر په حيث، .تيسيسونه ليکلي دي  د  ډاکترۍ  اوبشر دوست انسان  اوملي اتل، دی د يو لوی مبتکر شاعر ، ديو ملي لي

ۍ کې هم د وپوهانو او ليکواالنو  په څېرنه يوازی په هېواد کې دننه، بلکې په سيمه او ن و او ختي له خوا لويدي
  .                                               دل شوی دی پيژن

رن، سراولف کيرو، نس ر،  دده په هکله  جارج مار ي ي،  ډامس  پروفيسور ميکنيزي، مشهور ختي پوه  راور
ولوف،  ډاکتر کريسن،  روسي ختي پوه نيکوالی دوريانکوف، سونخيف او افغان پوه اسالنوف،   رکيسيون،  بي

 او   دي ېليکل  مقالې   ډيری  هم  پوهانو او ختيز پيژندونکو  نورو  داسېاو  الفنستن ،ف، پادري هيوز، ډورنلول
ی دي پرې   نې يېڅي                                                                                                                                          .ک
ردواو او اتل شخصيت پيژندنه په انګيسي، روسي، ډنمارکي، هندي، اآثار اود ده دلوی ادبي  خوشحال خانه داچې دنل

  .                         دي دري ژبو ژباړل شوي او خپاره شوي
ک خوشحال خان ه تل  شخصيت په  نوميالي ديوغوره واد دهې  خ تنوآزاد د ولس،او هيواد،   د خپل  تو  ی، دپ

انېاتحاداو اتفاق، دتورې او افغاني الي،ودي   احترام   کرامت  انساني او  انسانيت  د  او  لوده  ډيره مينه در سره مي
 هکله ډير شيان  انسانيت په  دانسان او  آثارو کې متفرقه  نورو  ياتواوعغزلياتو، قصيدو،ربا    په دده او  يې کاوه

ه ليکل شوی دي ی چې او تل يې ه   غوره د انساني دی .ولري باداو آزاد ژوند،آ بسيا ، يې هوسا وادوالهې   ک
. او قلندرانو خصوصيات لرل او يوسخاوت مند انسان ؤ فته  انسان  او د  درويشانو  ص خاوند، يو  درويش صفتونو

                              : يي لکه چې وا
ې       لو ې                                                                 نيستی  هستی ده که ته پوهي   يي   پستی  ده که  ته  پوهي

ې                                                                  ی   خود پرستی  ده  که  ته پوهي   بده  تر هر څه  په  دا جهان  ک
                           ============                                                                 =========  

ی   واړه   کارونه   خپل کا                مردان هغه دی  چې  کار  د بل  کا                                                                   و
ی  ی  د نيکو  نام                                                                      د خوږو  زړونو   دارو  به  تل  کا      څوک  چی آرام  

               :                                                                                                                                                  بيا وايي 
ايه د سخی بابا پسر يم         سخاوت می د تقليد په رسم نه دی                                                                            زه له 

ې له حاتمه برابر يم  دحاتم غوندې می خيل و حشم نشته                                                                              په عطا ک



 
 

 
و شميره   ٨تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

   
،  تقوا، لوړتيا دی د تورې  انې ،  شرافت،  راست النده او،  مي انه   او   پوهنې                                : لکه چې وايي.  ستورې ؤرو

  :    بيا وايي  کامران شی يا به   ککرۍ  يا به  وخوری کاره  دا دوه په جهان د ننګيالی دی 
                                                               څو وانخلی له غليمه انتقام             

                                                          مرد نه خوب کا نه خوراک کا نه ارام     
                         =====================  

  ،  يا شهيد                                                                          يا عاشق شه
ی په بدلو    په سندرو                                                                چه يادي

                           :                                                                                                                                  او بيا وايي 
نج دی درست                                                        ديوان مې لکه باغ د علم 

لونه هر نهال        ې شته هر راز                                                            پک
                                                         ========================     

  ډيردی کتابونه مشتمل په ديرشوحرفونو                                                  
ورې  که  واړه  کل                                                           له  الفه  دی  زوولی 

ه تنو د استعمالولو دهندوستان دمغلومقتدر اوسرک  کې له زر،زوراو زاريو نه الرهاو اسارت په دولت هر وخت دپ
  جهان په کله چې شاه  .اخيسته کار  کلش عالی   محارت او نه په ډير بياتر دسايسوپوری له هر ډول وسايلونيولې

ه شو وروسته له ده له مر کله چې اورن زيب  . ورسيده اورن زيب په قدرت  د ده  زویناروغ اخته شواو م
ه  سرباز په ه وه ، چې خوشحال خان ديو تورياليلومخپل حکومت کلک ک نو ورته مع وي او   تو ي ده ته سر نه 

پالر ستا کورن ،ستا  : يې وويل   ته او ده  تماس ونيوه  اورن زيب د خوشحال خان سره.نه شی کيدای دده دوست 
ول خانان او نيکونه تانه خو پام کوه، رلوداو عزت د مشران وو،او ستاپالر زماپه دربارکې ډير قدر  او قومي    چې پ
يدمغلو پ                                   .                                                           ه مقابل کې سر در څخه پورته نک

تنو او ولس سره لرلمګر خوشحال خان هغه عشق او احساسات چې د خپل هيواد،                             . ئدده خبری ته غوږ و نه نيو پ
تنو د نورو يې  تماسونه او  روابطقبيله کې زياتيده اوسره دخوشحال خان محبوبيت په خپله خو دوخت په تيريدو   پ

                                                                                  .     ویساتلی ينګی   اړيکی   يې سره دوی  د  او کيدل  الپياوړي سره
 عادتونو،  لهجو، دودونو، ، ارتباتاتو  ، خصوصياتو ياسيس  او اجتماعي  ، کلتوري  ، فرهنګي   په  دوی د  ی د  

نو او  مطالعاتو د خپلو ده  له همدی کبله  . ؤ آشنا باندی  اصطالحاتو  او متلونو تنو  د تير تاريخ  اساس   په   څي   د پ
ی ؤ   هند کې  د افغانانو له سياسي کارنا بيا په په  تيره   ان پوره بلد ک                                                                     .  مو سره 

ک د يوه نه پخال کيدونکي چې اورن زيب خوشح  وه کاره دا هال خان خ  پيژندلی  ؤ،  او د ده    دشمن په تو
ه مشوره  زمامدارانو پ  د  دولت  د مغولي  زيب اورن.  منلی    شوحکومت د خوشحال  غوندی  شخصيت  نهظالم 

 چې  وو هغه نو خوشحال خان  
رفتار   دی څلور کاله . ککې بنديپه جيل  )رنتبور ( د  يې د هند  دیاو وروسته له څو مياشتوپه  نامردانه ډول  

  :لکه   وليکل   هم  آثار اوده په دغه جيل کې زيات .بندی  ؤ
                                                                         .     بند، ترکيب بند او داسی نوردستار نامه، ترجيح

 ماهيت له استعماري دا بند د خوشحال خان په ژوندکې داسی يوه حادثه وه چې دی دمغلومرکزی حکومت 
ن راوست بدلو مکمل  افکارو کې   خپل سياسي په ده اودهندوستان د خلکو له عام خصوصياتو سره نور هم بلدشواو

اکله  ډوله خپله الره په شعورياو د هو                                                    : اوداسی يې وويل  او د مغلو په ضد يې توره پورته ک
تيا هم  له  رزم   و سره   مغل  يا--- مکی ته   نيولی مخ  دخوشحال دخاطر جزم  يا---پس له بنده دی دا عزم  او ر
خپلې مبارزې ته يې د اورن زيب پاچا په  ه  پوری  خوشحال خان  د مغلو سره  پخال نه شو اوبنده  وروسته تر مر
  .                                                مقابل کې دوام ورک

کو خان ه او د خوشحال د خ کوقبيلې يوسفزيو سره جوړه وک ول ا خپله توره يې يوازی دخ  فغان ددپاره نه بلکه د 
                                                            :     لکه چې وايي . پاره راويستله 

تانه مومي                                                                        که توفيق داتفاق پ
وان                                                            زوړ خوشحال به دوباره شي  په دې 

 :                                                                                                                                                                بيا وايي 
لزار دی  د اتفاق دی                                                                      چه درست 

نده نفاق دی                                                              چه درست خار زار دی 
ولو   دغور  حکومتدمغولي  دهند ، طبيعت څپی ووهلیني عشق اواحساسات او انقالبيوط نن او غيرت،د ده   

ه او په لوړ غ يې  نن توره پ د دافغان لپاره يې :                                                                                           وويل ر مال ک
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له توره                                                                           دافغان په نن می وت
ک يم                                                                 ننګيالی دزمانی خوشحال خ

                                                           :                                                                                                       يا وايي 
ه                                                      وهلی سر په سن دی           چا چې ما سره    ال تر اوسه په لرزه پريوزی له ک

تيا چې دی يوتوريالی ا تو  اوعمل قهرمان دوطن وزړوراو دتورېپه ر په درد دردمن او په غم غمجن او دپ
  .                                                                     شاعر ؤملي اويولوی،پياوړی 

انه او توره  په   يوازی   نه ده  بازاريې هم ، بلکې د شعر او شاعرۍ درلود  اولوړ همت  عزم کلک  يو  کې  مي
تو ژبه چې    ووايو  کوالی شو.په برخه ک خان ته ابدي ژوندوردخوشحال قلم خوشحال . ساتلی ؤتود     او ادب دپ
ان څخه ن يې پخپله غي کې وروسته له پيرپه څېرنامتواومفکر انسا  دخوشحال خان   چې ، دی  بختور که رو

انې  او     د تورې ژوندکې کيچن نه يوازی په خپل ک  شاعر پياوړي  او ليکوال  او دغې ستراديب.  وروزه   غ مي
،  پورته  ر کې  په ادبي او فرهنګي  بلکې ک ه   داو بهر  په هيواد کې د ننه  ډ  پيژندل توری اوقلم د خاوند په تو

ي  چې  هم  لکه د خوشحال خان په. شوی او ستايل شوی دی ۍ کې   ډير کم  پيدا کي څېر ستر شخصيتونه  په  ن
ر دخپ ليکوالشاعر،  هم  ونکې، هم مفکر اومؤلف، هم ژباړونکې، هم سياسي لي انې،  هم څي   لو خلکواو دمي
                                                                                                                                               .    خاوند وي او تورې

انې  ډير شهامت   په  فضيلت قلم  او حيثيت او د  شرافت دتورې ده   او  آثار ده د .  وساته  تر پايه  پورېاو مي
تواشعار  ته ده په  خپلو آثاروکې خپل ولس. ی  د     ستورينه  ورکيدونکيالنده او کې  ډير  آسمان   ادب  په  د پ

ين عزم، غيرت، لوړ همت، انه،  ، وفاداری، صميميتاعت شجسرشيندنی، مي ،  دوستی،  سپن ويل،  ، نن
 ،کلتور، اخالق ،  مقدساتوته  احترام کولتحاد،  يوالی، کاراوزيار،  اسالميانصاف،  وطن پرستی،  ملی اعدالت، 
ودلی دی او داسی نور ډير صفاتربيه       . ت او عالی مفاهيم ور

، او دوطن د محبت جنګي فلسفي ، اجتماعي ،حماسي ،عشقي تر   را نيولی  څخه اړخ    اخالقي اوصوفيد ت ده 
اس د شعر په خصوصياتواواوصافو او عالی افکارو انعک  په  خپلو اشعاروکې د دغو اجتماعياومينی  تر کچه پوری 

ت لواطفووع اشعار د ده د .  ويلی دی   يې شعرونه  برابر  ذوق  چا په هرد ، او ی دیلباس کې نغ    او پاکو، سپي
الن کرلي ادب په بخپلاحساساتو هينداره ده او د                       .   دي  کې يې رنګارن 

ک  د  دیشاعر يوپيژندل شوی چې) اقبال الهوری (  انی ،زړورتيا  متحک اوپوهی دخوشحال خان خ  ، سپين مي
ي عزم                                                :   په هکله داسی وايې ويل او 

                                  آن طبيب علت افغانيان        ----آن حکيم ملت افغانيان
فت                      فت حرف حق  با  شوخی  رندانه  ----راز قومی ديد و بی  باکانه  

ويد بی هراس     ----خوش سرودآن شاعر افغان شناس                      آن چه  بيند باز  
تو ادب  يو ملي    ر قهرمان دی دی د پ ونکی ، ژباړونکی اودنن د ډ  يوازی په دی نه. شاعر،مؤلف اومفکر، څي

ۍ کې هم  شهرت  لري  اود  لوی شاعر اوليکوال يورپ خلکو ورته ديو ملي ،قومي هيواد کې د ننه بلکې په  نوره  ن
ی دی    .                         خطاب ورک

 اومختلف    زعيم  آثارو  په  هکله ژور علمیاو  پياوړي، دتوری او قلم  اتل   ، نامتو پهلوانی ستر شاعرد د
نې شوي     .                                                                              ديمطالعات او څي

ک  اتو دتاثير  جذباتو او احساس  افغاني  دی،  چې  د ملي  منثور  اثرمشهور او  يو)دستار نامه(د خوشحال خان خ
                                                                  .              دی الندی ليکل شوې

ک د دی کتاب  په ، دی کتاب   تربيوي   يو سياسي او) دستار نامه( )  شل:  ( هکله  ليکلی  دي  خوشحال خان خ
ی) شل (هنره  :                                                                       به واضيح شی  خصلته  چه  اختيار  شوی  دی  په   دوه  بابه  ک

ل ان  پيژند ی د  .                                     فنونه حرفتونه دی  کسبونهپسی هنر  دعلم دی  بيا ورپسی نوروربيا  .  ده وي اول  په  ک
اغلی سمندر خان) دستار نامه(د  ې ليکلي دي په باب     :سمندر  دکتاب  په مقدمه ک
يتوب په  ح دستار نامه دخوشحال( ی د عزت، حرمت او س ۍقيقت ک په ) دستارنامې(که څوک د.   دهدرنه پګ

لوقابل نه دی  ه لری نو دقام دمشریخصلته ن)  شل(هنره او )شل (اردغه معي                                                           .)  د دستار ت
ک په  تون  د دی کتاب کې خوشحال خان خ ول  او   ملت  پ ودل د ولس وي   او دوی په شعوريدوی عيبونه ور

 پوهې او ملي احساساتو، وطن سي او سيااو د قومي مشرۍ   دمينی سره آشنا کوللحاظ د وطن، استقالل،خپلواک
ی دی مختل دوست اومليت پرورۍ توندی غواړي. ف اړخونه تشريح ک وونکی  او نمونه پ ي  الر     چې و

ۍ س .بايدڅنګه وي که چې ديو .ميت ورکوي اه  رهبری ته ډيرياست پوهان ديوخپلواکه دولت سياسينن ورځ دن
ولنی داستقالولنی مشر وونکی و اخپلواکل ،دهغی  ه   هکل  په مشرانو واقعی  د خوشحال خان .دی  دخلکوالر

  :  اووايې ډيری خبری لري
ي  هزار  دي   ي په شمار دي            چه  د ستار  ت                                                                          د دستار س
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او تاج ديوخوشحال په دی بيت کې  ۍ، خول يتوب مقام،غوره اخالقوپګ عاداتو، کلتور اوفرهن  سمبول  انسان دس
ي چې قابليت : او وايېي تل لوسامه ده  نصيحت ن دا يوه په زړه پورۍ.ولری   يې   دستار هغه څوک بايد په سر ک

   .کار ديا ته  په چيې هر
                               .            لري   نه  پای شوي  دي چې  او کتابونه  چاپ   دومره  مقالیاب    په  ب او  آثارو خوشحال  دپيژندلود

تودادبيات په تاريخ کې هغه لوید دغې ليکنې   او ادبي،،علمي ،سياسيملي   په آخر کې ويلی شم خوشحال خان دپ
ينی نه   چې له شخصيت دینامتوتوريال   تونخوا ې په  وروسته  م                       :            دی وايې . کې ساری پيدا نه شوه وله پ

  دخوشحال قدر که اوس په هيچا نشته                                                            
ه ه پس  ل   عالم                                                              ډيرکا ياد يې به مر

ی ؤ چې ما په داخوشحال خان په ژوند کې وصيت   خ ک ای کې  یسی  رد  چې دمغلوک و ما په ونهد اسونود پ  
                                                                                             .      قبر رانشي

                 .                                       پوره شو  هم د دی قهرمان او دتوری او قلم سردار  دا وصيت
اېعالم او لوی شاعر اومتفکر دغه کال  کې له  دې  فاني دنياڅخه )١١٠٠( په   کلن)  ٧٨( په   اتل اوتورې  دمي

ې ک ي پ                                                                                              .ېستر
وم او لهاو ژور عقيدت  ددرناوی  ته شخصيتنګي اوعلمي فره  ، ادبي،مليزه هم دهغه لوی  ي تن څخه سر   لوی څ

اد وی. ه جنتونه غواړمهغه ت    .                          روح  دی 
لونه ډير دي                                                                            ايست    ستا د

ولومهول مې تنګه زه به کو                                                                  م کوم 
ت   په ډير درن

                                                                                                                                    
ولنی  يو د  بابا  دخوشحال خان تاسو پام  د   په پای کې  او اخالقي ، تصوفيوطني،  سفيلف ، څو عشقي، حماسي، 

وم شع ر                                                                                   .  رونو ته را

 
                                                                                  

  غزل                                
ورې که دير     واړه ديو دی نه شته غير ----که مسجد 

ې  ه د زړه سير----يو می بيا موندپه هر څه ک     چه می وک
رزم  ای په سير  ی طير----هغه      چه ترې نه رسي

    ورنه ورک دی غير و زير---- دی خوشحال يو وينی خوشحال
                                     

  غزل                                     
لعزار بود     الله  در  موسم  بهار  بود       عيش با روی  
ار بود        با  رخ و زلف او سرو کارم   در شب و روز روز
  که  در آن شير نر شکار  بود            آهوی چشم  تو چه  آهويست

ليست    عندليبان  او  هزار  بود      رخ  تو همچو نو شګفته  
  همچنان  سرو  جويبار بود                 قد  تو در ميان  ديده  ما 

    تو در کنار  بودنيا ر همچو      وقت  آن  خوش که بعد  هجرانت
  حالم  از چهره  آشکار بود            قصه  درد  ما  چه  ميپرسی

  نيست ممکن  که  در ديار بود        همچو خوشحال  عاشق رخ تو 
  



 
 

 
و شميره   ٨تر ٦  له:د پا
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  غزل                                                               
                             زهد و پرهيزو درع را چه مقام است اينجا                             اينجا می معشوقه و جام است ونو بهار

                              غير می هر چه بودجمله حرام است اينجا                             قصه کوتاه که در مذهب ما ای صوفی
زندی مرسا                             که برويش نګران خاص و عام است اينجا                             نيارب آن مغبچه را هيچ 

                          که پر از نګهت آن زلف مشام است اينجا                      پيشم از مشک ختا دم مزن ای مشک فروش
  بهر نظاره تو بر درو بام است اينجا                                        شاه من تند مران رخش که بس مردم شهر               

  آهوی کوه و بيابان همه آرام است اينجا                            می نوازد می خوش لحن به جادوی نفس                        
  

  غزل                                                           
                                      رخت نور از رخ مهتاب برده                                      لبت از آب حيوان آب برده   

                                   که از چشمان عاشق خواب برده                                 ندانم در دوچشم او چه جادوست  
                                     صبوری از دل بيتاب برده                                     به تاب زلف و پيچ جعد مشکين

                                 منم چون سجده در محراب برده                             ر آن بت را چو محراب است ابرو 
                                 سالمت را همه اسباب برده                                بعارض دل به چشمان دين بلب روح  

ک برد                                    که زهد از دست شيخ و شاب برده                              نه تنها دل ز خوشحال خ
                                        

  غزل                                                        
ې ستا  ې ستا      چې مې وليدې دا تورې ستر م هېرې نورې ستر   زه به نه ک
ې ستا      ا د باز يا د طاوس يا د شاهين ديي ورې ستر   يا د تور هوسي که 

ې ستا    لکه وژغوري کبلی په سنبل زار کې   د خواره اوربل تر سيوري ستر
ې ستا    لکه پ سواره د جن نېزې په غاړه ه پرې پورې ستر   دا اوږده با
ې ستا    چې دې هسې و هر در و ته والړ ک   د عاش دی اور په کورې ستر

ې ستا    که څوک په ميو مست شي هسې مست شيل   زه چې ووينم ميخورې ستر
ورهچ ت هغه ديدن دی ورته  ې ستا    ې دې غو   که خوشحال نه دي کورې ستر
  

  غزل                                                        
  د چشمانو په کاته د زړونو غال کا      عجايب سينګار يې وک بيا بال کا 

  دا په دا چې د عاشق خونه تاال کا    معشوقې ته چې يې هومره ُحسن ورک
ېنيپ ای چې څو محبوبې سره ک ايسته ال ک    ه هر  ای مې تر جنت    اهغه 

  خپله مينه يې بيا زر سره پخال کا     دوه مين که سره هر څو، مرور وي
ه يې تور توبري په زړه څرخي ې شهال کا    يتور با   که راپورته محبوبا ستر

کلي مخ باندې خالونهڅو   کاما به هم په هومره داغه مبتال      د شاه په، 
فتګوی شي ول شي مشغوال کا      همګي يې ستا له مخه    چې دردمند وبله 

وره خوشالهپه  ير يې مخ ته مه    په خاطر به دې د اور لمبې واال کا    !ير 
 

  غزل                                                         
  په پالن به دې دا هسې درختل څوک    تالره بلل څوککه زه نه وای عشق به  
ياه کوا ندل څوک! ه    ړه عشق دی چې يې سر راته  ان مين، د سر    زه په 

کاره شيچې  نايي د څراغ     څوکنور له څراغه نه يې غواړي جار وتل    پتن ته رو
ه که محبت راسره نه وای   يک تنها به په خونخوارو الرو تلل څوک      بدر

  ولې ما غوندې به نه وي اليعقل څوک       پيالې ډېرو دي اخيستېددې ميو
و مست ويد ز يار به په کوهي کې پرېوتل څ    نخ په چاه دې بند د شون   وکروغ هو

کاره ويل څوک! ه      !ته پخپله راته ووايې چې وايه   زه، د مينې راز 
هته نه مه ک   وکد خپل خون په تور به ونيسم يو بل څ    ! مې وژنه د قصاص اندې
يه   په فاني دونيا به نه وي ژوندی تل څوک     خو دا چې د چا نوم په کې يادي
هتا  کلول څوک    پخپله سپينگ خوله خوشال ته ورک ې    ه دی، دا هسې شون

  
  لغز                                                           

  له عالمه سره خوږ په زيست و ژواک    مرد هغه چې همت ناک، برکت ناک 
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  ب، نه تش تپاکنه دروغ، نه يې فرې    مخ يې مخ، قول يې قول، عهد يې عهد
  چاکد غونچې غوندې خله ډکه، سينه       ويل ډېر يې کول په خاموش کېل

، د ُبلندۍ شي   په لوي لکه آسمان، په پست خاک      چې خبره د پست
  په هر لور څانګې ږنګورې لکه تاک      په تمکين کې لکه سبر، په سخا کې
ل شګفته روی تازه په باغ کې و بلبلو پرې بلغاک     لکه    همېشه د 
ه ويل کا زه حيران يم   چې خوشال راوړ له کومه دا ادراک     چې دا هسې 
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  م ـراب د شــ ـه هيلـ  په    لره       خراباتم اب ش ـل او په تعجي په  زه چې هسې 
م اول تتـ چې  ى م    السه د د ساقي     م خـــراب  ت مس  بېخوده  به   بيارته  بيا په    آ
  م ترتــاب  په  ته  دې ميكـ دا هسې  چې     بـولي ته  مــخ  مې  ـه جذبـ خ ي د مد ساقـ 
  م نــاب  د مى  اميـــــــــد  په  هيـله  په  اوس   لىنوشــ دى  خمـه  له  ې يـ  ې م  درد د درد  

ــــلى   مخ    ـانهجهـ له     رگېيو سر بل سر ست شي بله  نه  چې مې    م نقــــاب  په  پو
كو سيند شو له    م اب حب لكه  زه  دپاسه  سيند  دې  د     دوو سترگو مې روان د او

م    دى ـوش فرامـ له خاطره  وخور مې  خوب    دجمال په خيال يي درسته شپه په خواب 
ــــــم ليدلو  له  زه خوشحــال يې      دي ـش ـې اتـشغل  الوبې د جمد محبـ    زړه آباب 
  

  غزل                                                              
ه سرايت کا     په نغمه کې نوی نوی حکايت کا        بيا رباب د مغني 

مشېخ  لګشت ک لونه ماته هدايت کا      دې کونج د صومعې زه به    د بهار 
ې ډېر دی ې   يت کابادشاهان دې غم د ملک او وال            دايانو لره غم د 

  په جفا کې چې دا هومره عنايت کا        د وفا مهر، کرم به يې ال څه وي؟
ې يې هم خوشحال شم هم دلګير شمپه م    لکه څوک چې له شکر و شکايت کا      ا
  له رقيبه چې شکوه په دا غايت کا        دا زما د بخت اثر نه دی نو څه دی 
ي  ند شراب خرڅي   محتسب د باده نوشو رعايت کا      په دا شهر کې څر
ناه ده   کليو د ديدن مينه  ک درست عمر         که د    جنايت کاسکه خوشال خ
  

  غزل                                                               
  تل بېخوده دېوانه وم، دېوانه يم ال تر اوسه    فرزانه وم، فرزانه يم ال تر اوسهزه هم چېرې  

نې بعد هم خيال دیجدايي ن   له هغه چې همخانه وم، همخانه يم ال تر اوسه     شته وصال دی، 
ان يمچې راغلی    وسهد رازونو خزانه وم، خزانه يم ال تر ا    په جهان يم، خبر شوی پخپل 

ي افسانه وم، افسانه يم ال تر اوسه      م زما خبرې ، خلک کا په نژدې لرېپه عال   په و
  هغه دم پرې پورانه وم، پروانه يم ال تر اوسه    و يې وا شو، يو مشال و چې نوا شوچې د مخ پل
ان ديناوکي يې  ان دي، چې بال زما د  انه يم ال تر اوسه    د مژ انه وم، ن   ورته عمر ن
ان م سره اشچې يې  م، له هر چا يې شاپه شا ک   له عالمه بېګانه وم، بېګانه يم ال تر اوسه    نا ک

  د، غه بهر ُدر دانه وم ، ُدر دانه يم ال تر اوسه    حيط دی، په افراط او په تفريط کېهغه بحر چې م
  زه خوشال چې يګانه وم، يګانه يم ال تر اوسه      ه خپله ياره، بې وکيله بې ريبارههغه شان ل
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ل د نوبهار شتهڅو     د بلبلو، د توتيانو پرې چغار شته      په باغ کې ال يو 
ه کانن  ان ساتي که    چې په سيل د بهار راسره يار شته      دې غم له مانه 
مچې شت ک لو    محتسب که رانژدې شي پيزار شته       له ياره سره مست، د 
   غمخوار شتهچې رباب او سريندې غوندې      خ مال دې زما غم په بهار نه خوريشي
دم له السهنه ې   نه زما له پارساييې سره کار شته         به زه د ميو جام ک

  په دا نورو پارسايانو مې اوس ډار شته      ما و خپلې پارساي ته رخصت ورک
هر خبر واخله! ساقي ار شته        !بيا زما د    ال يو څو په کوڅو پاتې پرهېز 
ېل و    عالم رسوا کا چې دا چار شتهال به ډېر       مل، ساز و سرود، ساقي سرې ستر

  د ساقي منت راباندې په بار بار شته        چې په هر پياله عقل له ما زدويي
لونو په موسم کې خوار هغه دی    شتهچې يې نه پياله په الس نه يې نګار        د 



 
 

 
و شميره   ٨تر ٨  له:د پا
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لونو په دستار شته        نن هغه شاه جهان د زمانې دی   چې دسته يې د 
ي ل په څن کې خار که        چې نا اهل په غفلت ورباندې نه    شتهوصل د هر 

ر دي لونه سودا نې پيري چې خريدار شته        د بهار زېبا    لخلخه به 
ه! نن خوشاله لزار شته      د زړه داد د عشرت ورک ې غنيمت دی څو    دا څو ور
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كلــيـ ما  ه ، زاهـو ننـد    رنـگ آ ـا په زمـ  هم  خداى دى  ه خو دا چې       آ ننگ  د داره آ
ه ، تا به  ـا دعــ درته  ما  به  چې     خوشحـــال شم ډېر  ياد شي  را په  چې  وخت  هغه    جنــــــگ آ آ

ى  اوده  يې  ـره ورسـ      يووړ   ـو زلفـ د ـالب قـ په  يې  زړه  زمــا     آ گ پالنـ په  آ
  آ شرنـــگ   باندې   پايلو ې دـاك يــې په خـچـ    دى شوم  ، عمر يې ـهله مرگ شي  نه  ژوندى    آه

ـ  يې لكـيــ خ ـلى مـآ   آ گ پتن باندې  دا څراغ  په    يې عاشق  خوار       ـه څراغ هسې بليــــ
  آ گ ملن ور  د  د يار  ان  كه   هم  ما      يموم ـزه دروي بار  در د يـــې  ـان ملنگــ

  آ سنگ  دا هسـې  زړه  دې  باندې  ما  په    ېچـ    دى؟ ـال حـ دا څه  وې  نه  هسې  ه ايـ له  ته  
  

  پای
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


