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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

 

 ۱۶/۰۷/۲۰۱۷         پوهندوی آصف بهاند
 

 آثار خټک د خوشال خان
 

 خوشال پوهنه
 

۲۱ 
 

 
 

 د خوشال بابا مزار
 

بهرنیو پوهانو د خپلو مطالعاتو، د خوشال خان د آثارو په باب له ډیر پخوا زمانو څخه بحثونه پیل شوي دي، کورنیو او 
 مالوماتو او حدثیاتو له مخې، د خوشال د آثارو شمیر ښوولی دی.
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 3تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

د پوهنتوني زدکړو په دوران کې، په ژوندۍ بڼه چې ما له خپلو درنو استادانو نه څه اوریدلي دي، د خوشال د آثارو 
مکاران وو، خو په یوه خوله او یوه نظر د شمیر په برخه کې هغوی سره له دې چې د یوې څانگې غړي او علمي ه

 .نه وو. رشاد صاحب به یو ډول استدالل کاوه، تږي صاحب به بل څه ویل او بیا استاد گل محمد نورزي به بل څه ویل
 

نومی اثر کې چې د خوشال پوهنې په برخه کې د لومړنیو لیکل شوو « د خوشحال خان خټک مرغلرې»عالمه حبیبي 
یرل کیږي، د خوشال د افکارو، آثارو او کارنامو په باب مفصل بحثونه کړي دي او د خوشال د آثار په ډله کې شم

تر سرلیک الندې د خوشال د آثارو په باب لنډ  بحث لف او ليكونكى خوشحال خان« مؤ»آثارو په برخه کې یې د 
 کړی دی چې زه یې کټ مټ را نقلوم:

 

گړو او کشمکش کې تیره کړې ده او د تورې د میدان بریالی او خوشحال خان که څه هم د عمر ډیره برخه په ج»
 نامتو قاید دی، دغسې هم په علم او ادب کې ښه نوم لري، دی د پښتو ژبې پالر گڼل کیږي او ډیر کتابونه یې لیکلي دي.

 

دي. د اروپا  زرو بیتونو پورې رسیږي او نور ډیر تالیفونه لري چې اوس متأسفانه ورک ۴۰د ده کلیات او اشعار تر 
 ( بولي.۲۵۰مستشرقین تر سل جلده پورې د ده تالیفات گڼي او مسټر راورټي یې تالیفونه )

 

خوشحال خان د پښتنو تاریخ لیکلی او پارسي انوار سهیلي یې په پښتو د عیار دانش په نوم ترجمه کړی دی او یو جلد 
 کوچنی کتاب یې متفرق دیني مضامین لیکلي دي.

 

 داشتونو کتاب هم لري چې افضل خان د ده لمسي په تاریخ مرصع کې حواله ورکوي.خوشحال د یاد 
دغسې هم ده فضل نامه )د تورې او قلم نزاع( لیکلې ده او فرخنامه او ریاض الحقیقت هم د ده تالیفونه دي چې اوس 

 بالکل کمیافت دي.
 

 نور د ده کتابونه او تالیفونه دا دي:
 

 ار بحث دی،بازنامه: چې د بازانو د ښک
 هدایه: له عربي ژبې څخه پښتو سوی دی،

 آینه: مذهبي... له عربي څخه په پښتو،
 دستارنامه: ...

 صحت البدن: حفط الصحه او طب دی.
 

دغسې هم راورټي انگلیسي مستشرق لیکي چې خوشحال خان یو راز مختصر نویسي ... ایجاد کړې وه چې فقط د ده 
و. )حبیبي عبدالحی، د خوشحال خان « زنځیرۍ»څوک نه پوهیده او نوم یې په کورنۍ پورې مخصوصه وه، بل 

 ام مخ( ۴۶، ۱۳۱۷خټک مرغلرې، قندهار، 
په مقدمه کې د خوشال پر ژوند، افکارو او آثارو باندې مفصلې خبرې « ارمغان خوشحال»دغه راز سید رسول رسا د 

تر سر لیک الندې د خوشال د « شحال خان تصانیفد خو»( مخ کې یې د ۷۵کړې دي او د مقدمې په پنځه اویایم )
 دغو الندې آثارو نومونه ښولي دي:

 

 ــ کلیات خوشحال خان، ۱
 ــ دستار نامه، ۲
 ــ فضل نامه، ۳
 ــ باز نامه، ۴
 ــ سوات نامه، ۵
 ــ زنځیرۍ، ۶
 ــ بیاض، ۷
 ــ هدایه، ۸
 ــ آٔینه، ۹

 ــ فراق نامه، ۱۰
 ــ فرخنامه، ۱۱
 منظوم،ــ طب  ۱۲

م کال، د سید  ۲۰۰۱)خټک خوشال خان، ارمغان خوشحال، یونیورستي بک ایجنسي خیبر بازار پیښور، دویم چاپ، 
 مخونه(  ۷۶ــ  ۷۵رسول رسا مقدمه، 
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 3تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

 

استاد زلمي هیوادمل، د خوشال په باب د خپلو څیړنو په ترڅ کې، د خوشال د آثارو د شمیر په باب د خپلو نظریاتو 
 یو او بهرنیو څیړونکو نظریات هم را غونډ کړي دي چې لنډیز به یې زه دلته را واخلم:تر څنگ، د کورن

خان )خوشال بابا( په پښتو نظم او نثر آثار کښلي او ترجمه کړي دي، چې شمیره یې په بیالبیلو آثارو کې ډول، ډول »
 ښودل شوې ده:

 

( ۲۵۰م( د خوشحال خان د آثارو شمیر )۱۹۰۶ــ  ۱۸۲۵په پښتو څیړنو کې موږ لولو، چې هانري جارج راورټي )
 ښودلی دی.

 

 م( بیا ویلي دي: ۱۸۹۴ــ ۱۸۴۹فرانسه یي پښتو پوه، جیمز ډارمستتر )
خوشحال خان خټک د تالیفاتو د شمیر له مخې تر آخوند درویزه کم نه دی او په نظم او نثر یې د پنځوسوو ټوکو په ٫٫

 شا و خوا کې آثار کښلي دي،،
 

م کال کې پر خوشحال خان باندې ۱۹۴۲تیسس یې په    P,H,Dارواښادې میرمن خدیجه فیروزالدین چې، د خپلې 
 مخ( ۳۱۷بشپړ کړی دی، د خوشحال خان د آثارو شمیر درې نیم سوه ښودلی ده )پشتون کون؟ 

 

او تالیفاتو د شمیر په مخ کې ویلي دي چې د خان علیین مکان د تصنیفاتو  ۲۲۴استاد کامل د خوشحال خان خټک په 
 پورې بیان کړي دي. ۳۵۰او ځینو تر  ۲۰۰اړه له مبالغې څخه کار اخیستل شوی دی، ځینو د دغو آثارو شمیر 

له دغو ټولو یادونو سره، سره تر اوسه پورې د ده ځینې منظوم او منثور آثار ښکاره شوي دي، د ځینو یې نومونه 
)هیواد مل سر محقق زلمی، ننگیالی د زمانې، د افغانستان « ي پیدا شوي...ښکاره شوي دي او آثار ال تر اوسه نه د

 مخونه( ۱۷۴ــ  ۱۷۳م ، ۲۰۰۱ــ ۱۳۸۰د کلتوري ودې ټولنه ــ جرمني، 
 

د خوشال د آثارو شمیر هر څومره چې وي، تر اوسه یې د شمیر کره اندازه نه ده مالومه شوې، خو د تر السه شوو 
 نومونه یې شته چې څیړونکو ډیر ځلې خبرې او تبصرې ور باندې کړې دي.او مالومو آثارو شمیر او 

د خوشال څومره آثار چې تر اوسه د نورو ماخذونو په مرسته پیژندل شوي او یا په مستقل ډول تر السه شوي او چاپ 
ویو آثارو نه شوي دي، له هغوی نه د خوشال د ژوند، کارنامې او د طرز دید ښه مالومیدای شي. له دغو تر السه ش

داسې ښکاري چې هغه څه چې خوشال پښتو ژبې او پښتنو ته کړي دي، د تاریخ په اوږدو کې هیڅ قلموال نه دي 
 کړي.

 

کې « ننگیالی د زمانې»د خوشال د آثارو په برخه کې گڼ نظرونه موجود دي، خو استاد زلمي هیواد مل په خپل اثر
فرهنگیالی خوشحال »دي. استاد د خپل یاد کتاب په شپږم فصل کې دد خوشال آثار په مستند او علمي ډول ښوولي 

 تر سرلیک الندې د خوشال ټول پیژندل شوي او تر السه شوي منظوم او منثور آثار معرفي کړي دي.« خان
 

 نور بیا
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