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  ۲۹/۰۴/۲۰۲۲       »ستانکزی« نصرهللا پوهاند

 
 

 ې ک فراقنامه په خان خوشال د
 

 مفاهیم  پنالوژیک 
 

 لومړۍ برخه 
 
 

،  يدغه لوی فرهنگ  مجموعه ده چي د   يستر شاعر خوشال خټک؛ هغه شعر د   ې پښتو ژب فراقنامه د 
د مغلی اورنگزیب عالمگیر په  کیدو او نظر بند په کالونو کي    ي زندان شخصیت؛ د   سیاسی او ټولنیز 

 هکله وایي:  ې په خپله په د  ېلکه چ  ،زندان کي ویلی ده
 

 ده ښه ـنـوولس بــه یـونـ تــیــو شل بـدوه س
 سړاوه  ې رپ  زړه تاوو د  ېما په رنتهور ک 

 
شعر دغه  ک   ې په  د   ې،مجموعه  برخو  نورو  د  زوندانه  اوسن   د  د  څنگه؛  تر  په    ې زمان  ۍانعکاس 

 . ي ديمنعکس شو ې پنالوژیک )جزا پیژندنه( مفاهیم په ک   ې اصطالح؛ ځین
 

 په خپله وایي:   ید   ې ونیول شو؛ لکه څرنگه چ  ې په پیښور ک  ې،ک   يقمر   يهجر  ۱۰۷۴خوشال خان د  
 

 جرت ؤ ـا هـور اویـلـزر څ
 بندیوان شوم هغه کال چی  

 
 . تیر کړل ېپه بند ک  ې ږ کاله یـمرحوم له قوله شپ ي او د استاد حبیب

د علم له اړخه    يته؛ د پنالوژ  ې فراقنام  ې ټکو ک  وپه لنډ   ،چي  ېهڅه شو   ې لنډه لیکنه ک  ېدی په د   دا
 ه.    د  ېلنډه کتنه شو 

 

   تعذیب: ي د بند
 

په    ي،دی او په اوله لحظه کي چي نیول کیږ  ،د خپل نیولو حال بیانوي  ې خوشال بابا په فراقنامه ک
 لکه چي وایي: ي، اچول کیږ ې زولن  ېی  ې پښو ک

 
 وتم په جال ـکښی ېی  ې کړم له کوټه چ ې کوز ی
 را پښو کړې پنج سیرۍ بیړۍ کوټوال  ې زر ی
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 مصادره: 

 

مجرمینو او مخالفینو امالک مصادره    ادشاهانو د بمغلي    ،چي  يڅرگندیږ  ېد خوشال له اشعارو داس
 لکه چي وایي:  ،کول

 
 ملک یي زما ورکړ نا الیق کړل سردار 
 کور او خیل خانه اولس همه شو خبردار

 
 رشوت: 

 

  ېد صوب  ، يو  يزندان  ېپه پیښور ک  ېمیاشت   ېدو   ي،خوشال خان نیول کیږ  ې کله چ  ېسر ک   ي په لومړ
  ې په د   ي. استو  ته  هندوستان   ې ی   ې نه مني او په پای ک  ې خوشال ی ي،  تنه کوښ رشوت غو  د   ې مشر تر

 : دي راغلي   داسې  ېهکله په فراقنامه ک 
 

 ه دارــوبـ ۍ صـځوس زره روپـنـی پـوښتـ وغ
 یو چک نه یو دینار  ـ  وې در به نه کړم یو ما

 
 تشهیر: 

 

 مجرم په عام محضر کي تشهیریده:  ېچ  يښکار  ېله دغه بیته داس د خوشال بابا 
 

 راغلم تر نو ښاره په سبا په دا شان 
 ق په ژړا په ننداره راته حیران  ـلـخ

 
 : یا
 

 ردان زنان ـم ـيدارچـنـړۍ نـه نــو پــراول
 ه بي روحه بتان ـکـرنگه والړ وو، ل ېهس

 
 پیچان   ،راباد پیچانـو په گرمۍ د خیـلـراغ

 واړه نندارچیان ق  ـلـورې خـ ورې که راپـپ
 

 : ضمانت
 

د  معمول ؤ؛ ځکه د    ېضمانت د مغولو په دوران ک   ي د زندان  ،په استناد   ې فراقنام  د خوشال خان 
 لکه چي وایي:  ی.ده منل شو خو نه  ي،مطرح کیږ خوشال ضمانت  

 
 ډیر رد و بدل شو په دا منځ کي ځواب سوال 

 و په اجمالـمان وشـه ضـالصۍ پـم د خـکـح
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 : بندي  يسیاس
 

  ې لکه چ  ي، دی او په خپله گناه هم نه پوهیږ  ي خوشال سیاسي بند   ې چ  ي له متنه ښکار  ې د فراقنام
 وایي: 

 
 زیب په بند بندی یم ـگـاحق د اورنـه نـپ 
 مت او په بهتان ـهـه تـر دی پـبـدای خـخ

 

 زه په ځان کی گناه نه وینم په خدای ږو 
 شان  ،رې کا شانـبـق خــلــور خــن  ېول

 

 علومه ـه ده مـه نـتـررشـس ـې اه مــنــد گ
 ر د ځان وینم تاوان ــنــل هــپـر خــگــم

 

 د لومړۍ برخې پای 
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