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  سلطان جان کلیوال

 
 31/03/2018 

 خوشحال خان خټک
 ښوونځې بشپړ د پښتون پیژندنی

 

د یوه راډیویی خپرونی د پاره د ستر خوشحال  څوکاله وړاندی می د کاناډا د انتاریو په ایالت کی، د افغانانو د اتحادی

بابا د څو بُعدی شخصیت په هکله یوه لنډه لیکنه کړی وه. څو ورځی د مخه می هغه په خپلو کاغذونو کی بیا ګوتو ته 

راغله او داسی فکر می وکړ چی که له تاسو درنو دوستانو سره یی هم شریکه کړم ښه به وی. په دی مقاله کی به 

 نوی شی نه وی چی د خوشحال پیژندونکو د پاره په زړه پوری وی خو یوه یادونه خو به ضرور وی.داسی کوم 

خوشحال خان خټک د پښتون قام د سترو میړونو په منځ کی یو هسی شخصیت دی چی پیژندنی او معرفی ته یی اړتیا 

. او میړنی شخصیت سره اشنایی لرینه لیدله کیږی، او لوستی خو څه چی حتی نالوستي پښتانه یی هم له دروند نوم 

 پاتی تل ځوان پښتون نسل او د ځینو غیر پښتنو دوستانو د معلوماتو د پاره په مختصره توګه د هغه ددزه به دلته 

 وړاندی کړم، هیله ده چی تاسو ته به په زړه پوری و ګرځی.  اشعارو او د هغه د پتمن ژوندانه ځنی وړی بیلګی

کالو په  ۷۶م کال کی د  1۶8۹زیږیدلی او په  م کال کی په اکړه خټک نومی ځای کی 1۶13خوشحال خان خټک په 

عمر وفات شویدی. پالر یی شهبازخان نومیده چی د مغلی شاه جهان پاچا په وخت کی  د خټکو د قبیلی مشر او سردار 

نومیده چی د مغلی ن و، نیکه یی یحیی خان نومیده چی د مغلی جهانګیر په وخت او غور نیکه یی ملک اکوړخا

 .په وخت کی د لوړ قومی اعتبار خاوندان ول د اقتداربرجاللدین محمد اک

کله چی مغلی پاچا جهانګیر مړ شو او شاه جهان پاچاهي ته ورسیده نو خوشحال خان خټک یی ډهلی ته ور و غوښته 

 دتوب پګړۍ یی په خپلو السو د هغه په سر کیښودله او د اټک په الر د تجارتی کاروانونود تیریدو راو د سیمی د مش

 باج )ټکس( اخستلو واک یی هم په سرکاری توګه خوشحال خان خټک ته ورکړل شو. 

فت په کله چی دشاه جهان میراث د هغه زوی اورنګزیب ته ورسیده نو هغه د ځینو ملحوظاتو او د پالر سره د مخال

ان د مشر توب د پاره و ټاکل. په ران او قومی مشران لری کړل او پرځای نور کسوجهه، د پالر د وخت ټول سردا

( کاله سرداری وروسته، نه 3۷( کالو او په بل روایت تر)2۴دی جمله کی خوشڅال خان خټک هم په یوه روایت تر )

کید بندی په توګه وساتل شو او پر   ډهلی په کال د پارهیواځی داچی له دی منصب نه لری کړای شو بلکی د یو نیم 

 ځای یی د ده زوی بهرام د قومی مشر او جاګیردار په توګه د اورینګزیب له لوری و ټاکل شو.
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خوشحال خان خټک ته د اوریګزیب په زندان کی د خپل ځان اوخپل چاپیلایر د پیژندلو ښه موقع په الس ورغله او په 

 پاک حکمت و، چی د سردارۍ او مشر توب نه د ده لری کیدل د پښتو ژبی د پرمختا او د پښتو دی کار کی به د هللا

 ادب د نوی بڼسټ ایښودلو د پاره د همده په الس الره پرانستله شوه.

 د خپل ځان او خپلی کورنۍ د تسل د پاره د ده ګرفتاری د ازل برخه ګڼی او وایی: خوشحال خان بابا

 وی هغه خدای ج دی چی همیش په یوه حال

 و حالـه وی یـل نـــدی تـو بانـړیـس هـپ

 وږه کامرانی وکړهـی خـه مـښت کالڅلوی

 و څرخ که مخالف شو یو نیم کالـه شـڅ

 اورنګزیب مغلی پاچا و غوښتل چی د خوشحال خان سره روغه جوړه وکړی، خو  کله چی د زندان نه راووت نو

او د پښتون قام د استقالل  هذهن کی د مغلی واکمنانو نه کرکپخوانی خوشحال نه و، د هغه په  هخوشحال خان نور هغ

سر نښتی وی. نو همدا وجهه وه چی هغه د  وی وه لکه د وجود غوښه چی د هډوکواو آزادی مینه داسی حک ش

. هغه په هیڅ وجه دی ته غاړه کښینه ښوله چی بیا خپل آزاد ژوند اورنګزیب سره د پخالینی ټول وړاندیزونه رد کړل

السه ورکړی او خپل قام بیا د مغلو په غالمۍ کی ور ښکیل کاندی. هغه د اورنګزیب د بیا دوستۍ د غوښتنی په له 

 ځواب کی داسی و ویل:

 ی په نیتونو یک په یک یمـخبر دار ی   لوـور دی د مغــره زړه تـو سـنـپښت

 و زیان د لک یم ه سودـخبردار کله پ   خپل نام ننا چی را شم لیونی شمپه 

 ال په کار کی د سوارۍ لکه ازبک یم   تو دیپیششماره تیر تر  عمر په که می

 ی و تړله تورهـپه ننا م "افغان"د 

 یم "خوشحال خټک"ننګیالی د زمانی 

راهیسی په شرقی ټولنو کی یو دود وجود لری او هغه داسی دی چی : کله که یو سیاسی لیډر، خپل د ډیرو پخوازمانو 

ه له السه ورکاندی، نو بیا مذهب یا قومیت ته په پناه وړلو سره غواړی چی خپل پخوانی سیاسی اعتبار په کومه وجه

په رو خبره بلکل چوخو که د خوشحال خان بابا په هکله د دی طریقی استعمال ته وګ حیثیت بیرته تر د السه کړی.

غواړی چی سره متحد شی او د ښکاری. خوشحال خان د قوم په غولولو ځان دربارته نه نژدی کوی بلکی د قوم نه 

 . پر پښتنو د یووالی داسی غږ کوي:توری په زور ځان د مغلو له غالمۍ نه خالص کاندی

 ه دهـل ښـمغ رـښتون تاره د پـره چـه

 ر ارمانـه ډیـه نشتـخـاق ورڅــفـات

 دا کاــیـاق پښتون پـفـق د اتـیـوفـت که
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 زوړ خوشحال به دوباره شی په دا ځوان

 بیا پښتنو ته داسی خطاب کوی:د اتفاق تر حصول وروسته 

 ه فکر که ناپوه دیـڅور ـه که نـنپښتا

 بی له توری خالصی نشـی په بل کار

خوشحال خان خټک د وخت د نورو سردارانو غوندی د خپل سیاسی اقتدار د پاره خپل قوم د ظالم الواالمر اطاعت ته 

 را بولی بلکی بغاوت ته یی را بولی او وایی:

 ر ځکه نکړمـمواالـاعت د اولـاط

 خلیفه د زمانی په زړه کا فر دی

اه ي او د شوم یی د موالنا عبدالحکیم سیالکوټکار )کاکا صاحب( مرید و، اسالمی علمخوشحال خان خټک د شیخ رح

. سره له دی چی ویس صدیقی ملتانی څخه زده کړی و او په اسالمی قوانینو یی پوره پوره پوهه حاصله کړی وه

د  یربا په مذهبی اصولو ښه پوهیده خو هیڅکله یی له هغی څخه د ریاکار زاهد او بی عمله شیخ په څبا نخوشحال خا

دی اخستی، ده له دوه مخی او منافق نه کرکه درلوده او هغه څوک چی په خوله یوه او  خلکو د غولولو د پاره کا رنه

 په زړه بله وی داسی یادوی:

 ر شګاف شګافـچاړه یی شه ځګ په هـی بلـد زړه ی وهـی الر یـی د ژبـچ

 دی خالف ادت طاعت دی واړهـبـع ه جوړ نشیدی نیت د ښه عمل سر څو

 دی وریږیــه به لعنت بانـانـمـله آس نځ روژه چی د ریا د پاره کیږیلمو

 او یا هم داچی :  هر طاعت چی په ریا وی ــ د سړی د ځان بال وی. 

په پیژندنه کی د خوشحال بابا دا تعریف تر اوسه پوری د اسالم د د شریعت د اصولو، د طریقت، حقیقت او معرفت 

 قبول او منل شویدی چی وایی:  لوری دین د عالمانو له

 یخ دیـی بــت د ونـعـشری

 هـونـاښـه خـکــت لـقـطری

 يـــی پاڼــــت د ونـقـیـقـح

 هــونـلـوه ګــیـت مـرفـعـم

 ی ده. کهګرځیدل سره چی د نورو ژبو سیالهپښتو ژبه د خوشحال خان بابا د خدایی استعداد د شاعرۍ له کبله په یقین 

د دوری  وانیانښحال خان خټک نه د مخه په پښتو ژبه کی ډیر پاخه د نظم او نصر اثار شته لکه د روشڅه هم د خو

ً د میزاخان انصاری نظم او نثر او نور ، خو کله چی خوشحال خان خټک د خپل  منظوم او منثور اثار، خصوصا
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وق شاعری په پښتو ژبه کی پیل کړه، نو پښتو ژبه د نورو ژبو په قطار کی ودریده. هغه پښتو متنوع طبیت او پاخه ذ

 لرنی د  اړولو په غرض د خپلی شاعری شتاینه داسی کوی : ژبی ته د توجه او پام

 ی فتح په سمند کړـرو ملک مـبـد خ م بلند کړـا علـی مـه چــه پښتو ژبـپ

 کړ چا شخوند ډوډۍ چی به بشو په رد او ی ورته سازی کړی د قندوتلمی مق

 و بنجاره می مستمند کړـڼـد مشک  ه و پئیل د نظمـمی ورت و ُدرل ـلع

 کړ بحرو بند می په تقطیع د چی موزون  الم می واردات دی یا الهام دیهر ک

 ی د خبری چند درچند کړـبندو بس م  شبیه او په تمثیل په نزاکت کیپه ت

 ه معنی می دشیراز یا د ُخجند کړـپ و شعرازه مضمون د پښتـه تازه تـپ

 فارسی ژبه می هم ژبه ګویا ده هـپ

 ه پښتو ژبه می خلق بهره مند کړـپ

 او یا هم داسی فرمایی:

 ر زه یی چی ګویا په شاعری کړممګ

 زد تعالـول ایـوهـی پـه یـانـتـښـپ

 درست دیوان می لکه باغ د علم ګنج دی ــ پکی هر رنګه ګلونه هر نهال. 

د پښتو شعر او نثر یی تر فارسی چی خپل شعر ته نظر اچوی نو د پوخوالی له کبله دعوه کوی چی  خوشحال خان

 ر او نثره پوری رسولی نو داسی وایی:شع

 او په تشبیه کی ضمون په نزاکتپه وزن په م

 پښتو ویل می عینی تر پارسی دس رسولی

 می هم زده سلیقه لرم د دواړو پارسی شعر

 ګڼی ښاغلی څوک خپل هر دی خوښ رمیشع پښتو

پشتو هم د ژبی او هم د غیرت او ایمان په معنی د خوشحاخان خټک د شاعری اصلی موضوع  جوړوی چی وروسته 

نرمندانو ال پسی پراختیا او دی مضمون او موضوع ته د پښتون ژبی نورو پوهانو، عالمانو، شاعرانو، لیکواالنو  او ه

 ترقی ورکړیده.

د پښتو ژبی د پوهانو او محقیقینو له خوا  نثردواړو باندی د خوشحال خان خټک په شعر او په کوزه پښتون خوا کی

زیات کار شویدی، خو کوم کار او زیار چی د خوشحال خان بابا د شعر او شاعری، نثر لیکنی او په مجموع کی د 

ا پښتنو لیکواالنو او پوهانو لکه خدای ج بخښلو عالمه عبدالحی حبیبی، په باره کی د بری پښتونخو خوشحال پیژندنی

ګل پاچا الفت، موالنا قیام الدین خادم،صدیق هللا ریښتین، عبدالروف بینوا، محمد اکبر معتمد، دوست محمد دوست، 
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دارنګه محترم حبیب هللا رفیع، زرین انځور، خدمتګار، او هم محمد صدیق روهی، عبدالشکور رشاد، عبدهللا بختانی

استاد  ډاکټر لطیف یاد، عبدالخالق رشید، رروفیسووتک، محمد اصف بهاند، پمحمد اصف صمیم، محمد معصوم ه

شاولی خان، ډاکټر زیورالدین زیور، ډاکټر زغونه ریښتین زیور، زلمی هیواد مل، استاد خان سالم او په لسګونو نورو 

ژبی  د پښتو شریکه ه، محقیقینو او لیکواالنو پړیدی، د ډیری قدردانی وړ ځکه دی چی دی پوهانوکومی هلی ځلی ک

حال وشادبی پانګه را ټوله کړیده چی د خ د راتلونکو څیړونکو او زده کونکو د پاره دومره ستره او عظیمه علمی او

وشڅال خ که په یوه جمله کی و وایو چی داړی. خان خټک بابا په کارنامو او ستر نوم به ټول راتلونکی نسلونه هم و وی

چی د دنیا بل هیڅ څیړونکی او محقق  خان خټک انتروپالوجی د پشتون قام د پیژندنی د پاره یو هسی ښونځی دی

 دورسره په دی ډګر کی نه پرتله کیدلی شی او نه یی څوک تر خوشحال خان بابا د ښی او سمی پیژندنی توان لری. 

دزیاتی مودی زړی تجربی، هسی پخی، پوره او کره د دری سوه کالو نه  بابا وشحال خاندپاره د خپښتنو د پیژندی 

 تجربی دی چی د معاصری نړۍ انتروپالوجستان هم تر دی غوره تجربی نه شی وړاندی کولی.

ه یو لوی سره بو په یقین ن که د ستر خوشحال په ګڼ بُعدیزه شخصیت په هر اړخ باندی څو لنډی جملی هم و لیکل شی

 کتاب ترینه جوړ شی. راځی چی د خوشحال بابا په یو څو الندی بیتونو بسنه وکړو. د خوشحال روح دی ښاد وی.

 و ژواک په زیستسره خوږ د عالمه  ناک برکت ناکه چی همت ـغـمرد ه

 تش تپاک نه دروغ نه یی فریبنه یی  قول عهد یی عهد یی مخ قول یی مخ

 ډکه سینه چاک د غونچی غوندی خوله ل په خا موشۍ کیډیریی کو لږ ویل

 ۴/2018پای. مارچ/

په دی لیکنه کی د پښتنو تاریخ ــ د هنری جورج راورټی اثر. آواز او خیال ـ د بختیار خټک اثر او د 

 خوشحال کلیاتو نه استفاده شویده.

 

 

 

 
 
 
 

          
 


