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 ۱۷/۰۷/۲۰۱۷         آصف بهاند
 

 آثار خټک د خوشال خان
 

 کلیات، لومړۍ برخه
 

 پوهنه خوشال
 

۲۲ 
 

دې بحث کې د خوشال پر ټولو آثارو نه غږیږم، یوازې یې پر هغو منظومو او منثورو آثارو زه د خوشال پوهنې په 
 خبرې کوم چې د ادب او سیاست په ډګر کې ډیر مهم دي.

 

 ــ کلیات: ۱
 

ني ادب ته وکتل شي، لیدل کیږي چې، د خوشال د منظمو آثارو مجموعې ته کلیات ویل شوي دي. اکله چې پښتو دیو
ته کوي. خوشال خان وا په گمنظوم کالم د بیتونو شمیر ر ۍ کې داسې اسناد موجود دي چې د ده دد خوشال په شاعر

 کالم  صفت او څومره والي په باب په یوه قصیده کې داسې ویلي دي: شاعرۍ، دد خپلې 
 

 م خوشالـــه یــڅ نـیـار هـه کــر پـعـزه د ش
 اړه دا مقالــر غــړ پــې کـدای مــــخې ــول
 ر را بر سیر شيـه په ذکـر، نـکــه فــپه ــن
 الـــکـه اوره د پشــــکـــــان لـــــهـــاگـــــن
 ور وشوـذکـریه مـاعــر و شـــعــې د شـــچ
 ه حسِب حال:ـا پــه زمـاسـوږ بـو غـه خـڅ
 هــابــره بـــه هـــرا لــــرم غ  ـــدې لـیـصــق
 الـاالمـې مــت کـیحـصـه نـت پـمــه حکــپ
 ونهــزلـــو غـــرانـــبـــف د دلــریــعــه تــپ

 و خالـو، ورځو، زلفـرگـت د ستــفــپه ص
 ثنوي دهـه مــه کــعــطــه قـــاعي ده کـــرب
 ر دی د ر و اللــــوهــــي واړه گـگــمـــــه
 عر ما پیدا کړــو شــتـښــت د پــســدو بــنــب
 ر سالــیــو غو ــتــښــر د پــعــــه شــــڼــگ
 ویا په شاعرۍ کړمـې گـې چــر زه یــگــم
 الـعـزد تـول ایــــوهـــه پــــه بــــانــتــښــپ

 ست به نور تر ما بهتر شيـد و بــنــپه دا ب
 ر قیل و قالــا د شعـــې کــا چــه مــس لپــ
 وـه شــتــفــگــر شــعــا د شــان زمـستــلــګ
 الـر و بــله پــبــلــدا بــیــي شــرې وهـــــپ

 گلدستې یې لور په لور په م لک خورې دي
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 ر بنگالـت ،رهـیـمـشــر کـــت ،هــلــابــر کـــت
 لم گنج دیـه باغ د عـوان مې لکــدرست دی

 ونه هر نهالــلـــه گـــگــر رنـــې هــه کـــپ
 د دیوان مې که بیت، بیت سره حساب کړې

 یر شي په سږ کالـویښت زره به تـلــر څــت
 ې زړه مین دیـي مــاعــه ربــزل پــه غـــپ
 الــمــرو د جـــبـــم د دلـــــداح یـــــې مــچ

 مخونه( ۴۰۱ــ  ۴۰۰ــ  ۳۹۹ــ  ۳۹۸ــ  ۳۹۷ــ ۳۹۶  کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )
 

ویلی دی، هلته یې ویلي دي چې تر دې نیټې پورې  کې ۱۰۹۵ې له مخې دا شعر خوشال په په قصیده کې د راغلې نیټ
 ( اوړي:۴۰۰۰۰د ده د اشعارو د بیتونو شمیر تر څلویښت زرو )

 

 د دیوان مې که بیت، بیت سره حساب کړې
 تــر څــلـویښت زره به تـیر شي په سږ کال

 

خو تر اوسه پورې یې د تر السه شوو ټولو منظومو آثارو د بیتونو شمیر څلویښت زره نه پوره کوي او ښایي له 
نځه نور کلونه هم ژوند کړی دی، نور شعرونه هم ویلي وي. استاد زلمي هیواد مل ، چې ده پنه وروستهکال  ۱۰۹۵

کې ویلې ده او د خپلو شعرونو  ۱۰۹۵ې خوشال په نومي اثر کې لیکلي دي چې کومه قصیده چ« ننگیالی د زمانې»په 
د خان ښوولې شمیره  اوسني چاپ شوي دیوانونه وگورونو که »یې په کې څلویښت زره ښوولي دي، د بیتونو شمیر 

)هیواد مل سر محقق « نه پوره کوي او دا خبره ترې څرگندیږي چې د خان ډیر شیونه ال تر اوسه نه دي کشف شوي.
 ام مخ( ۱۸۰ ،م۲۰۰۱ــ ۱۳۸۰دې ټولنه ــ جرمني، د زمانې، د افغانستان د کلتوري وزلمی، ننگیالی 

د خوشال خان د دیوان یا کلیاتو د خطي نسخو په باب استاد حبیب هللا رفیع او استاد زلمي هیوادمل د قدر وړ علمي 
 څیړنې او کار کړی دی چې خالصه یې دلته را نقلوم:

په افغانستان، پښتونخوا، پاکستان، هندوستان، بریتانیا او ځینې  ( خطي نسخېکلیات) د خوشحال خان د دیوان»... 
 نورو ځایونو کې پیدا کیږي. یوازې ښاغلي رفیع یې، ده ته معلومې څوارلس خطي نسخې موږ ته را ښودلې دي.

گال ایشیا ټک و څخه چې ما ته معلومې دي، یوه هم د بنورې نسخې هم شته. له دغو نورو نسخد خان د دیوان ن
 دغسې نورې هم در واخله. )کلکته( نسخه ده. سوسایتي

د علومو اکادمي په هـ ق لیک، چې د افغانستان  ۱۰۹۹د خان کلیات )دیوان( په څرګندو نسخو کې، زړه نسخه د 
رامپور په رضا الیبریري کې ساتل  هـ ق کال ده او د هند د ۱۱۰۸کتابخانې پورې اړه لري . بله نسخه یې د 

ـ جرمني، )« کیږي... ـ ۱۳۸۰هیواد مل سر محقق زلمی، ننگیالی د زمانې، د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه ـ م ۲۰۰۱ـ
 ام مخ( ۱۸۰، 

په منتخب ډول د کالم  ویل کیږي چې د لومړي ځل له پاره یېد خوشال خان د اشعارو د چاپیدو د پیل په برخه کې 
 اپ شوې دي. استاد هیوادمل لیکي چې: نمونې چ

مخه هانري جارج راورټي په گلشن روه کې چاپ کړي دي. بیا پادري هیوز په  د خان څه شعرونه تر هر چا د»... 
 کلید افغاني کې هم د ده منتخبات خوندي کړل.

د خان د دیوان منتخبات هغه پخوانۍ دوې مجموعې دي، چې د پښتو نظم و نثر  بهارستان افغاني او شکرستان افغاني
 په کې چاپ شوي دي. وروسته بیا د خان منتخبات ډیر چاپ شوي دي...

په زیار د سلطان بخش داروغه په اهتمام چاپ  د خان دیوان لومړی ځل پیښور د جیل په مطبعه کې د دوکتور بلیو
مخ کې  ۶۰۸یې چې په  م کال چاپ شوې. دویمه برخه ۱۸۶۹مخه ده، په  ۸۹شوی دی. د دې نسخې لومړۍ برخه 

م کال چاپ شوې ده. دواړه برخې یې یو ځای صحافي شوې او په یوه ټوک کې وړاندې  ۱۸۷۰پای ته رسیدلې، په 
 م کال د پرفیسور عبدالمجید افغاني په مقدمه، په همتي مردان کې چاپ شو.۱۹۲۹دویم ځل په  شوې دي. دا دیوان

م کال یې په کندهار  ۱۹۳۸هـ ش /  ۱۳۱۷عبدالحی حبیبي تهیه او په  د خان د دیوان تحقیقي متن لومړی ځل پوهاند
زه کې د خوشال د همدې وشال د فراقنامې د نوي چاپ په سریکال د خ ۱۳۶۱عالمه حبیبي په  کې چاپ او خپور کړ.

 کلیاتو په باب داسې لیکلي وو:
شمسي چاپ کئ،  ۱۳۱۷په پنځه څلویښت کاله تر اوس د مخه، چې ما د خوشحال خان بشپړ کلیات په قندهار کې »

په هغه وخت کې خوشحال پیژندنې، تش په څو انگریزي کتابونو پورې اړه درلوده او پښتنو هم ډیر لږ پیژانده او د 
مه، د راحت زاخیلي د زوکړې د ن، فراق نا)خټک خوشال خا« یره سوي.ده فکري  او شعري آثار نه وه را برس

  کال، د حبیبي صاحب مقدمه، ج مخ(  ۱۳۶۳سلمې کلیزې په ویړ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي خپرونه، 
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په نامه یې خپور کړی دی. د خوشال دا کلیات « ارمغان خوشال»د بل تحقیقي متن یې د استاد کامل مومند دی چې 
 م کال د اداره اشاعت سرحد پیښور له لوري چاپ شوی دی.۱۹۵۲لومړی ځل په 

 

 
 

 رواښاد رسا تهیه کړی دی. په دې متن کې له دیوان سربیره، د خان ځینې نور آثار هم راغلي دي...ارمغان خوشال ا
ټوکونو په کابل کې د پښتو ټولنې ځینو غړیو هم د خان د کلیات پر ترتیب کار کړی دی. د دیوان برخه یې په دوو 

او متفرقات  کې چاپ شوې ده. لومړي ټوک کې غزلې او دري اشعار راغلي دي. په دویم ټوک کې یې قصیدې، قطعې
 راوړل شوي دي...

« د خوشال خان کلیات د کابل چاپ د موادو په لحاظ غنی دی، اما د متن څیړنې د موازینو له پلوه ډیرې تشې لري...
ــ ۱۸۰ م ،۲۰۰۱ــ ۱۳۸۰د زمانې، د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه ــ جرمني، )هیواد مل سر محقق زلمی، ننگیالی 

 مخونه( ۱۸۲ــ  ۱۸۱
 نور بیا
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