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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

۲۰۱۷/۰۷/۱۷

آصف بهاند

د خوشال خان خټک آثار
کلیات ،لومړۍ برخه
خوشال پوهنه

۲۲
زه د خوشال پوهنې په دې بحث کې د خوشال پر ټولو آثارو نه غږیږم ،یوازې یې پر هغو منظومو او منثورو آثارو
خبرې کوم چې د ادب او سیاست په ډګر کې ډیر مهم دي.

 ۱ــ کلیات:
کله چې پښتو دیواني ادب ته وکتل شي ،لیدل کیږي چې ،د خوشال د منظمو آثارو مجموعې ته کلیات ویل شوي دي.
د خوشال په شاعرۍ کې داسې اسناد موجود دي چې د ده د منظوم کالم د بیتونو شمیر را په گوته کوي .خوشال خان
د خپلې شاعرۍ ،د کالم صفت او څومره والي په باب په یوه قصیده کې داسې ویلي دي:

زه د شـعـر پــه کـار هـیـڅ نــه یـــم خوشال
ولــې خــــدای مـې کــړ پــر غــاړه دا مقال
نــه پــه فــکـر ،نـه په ذکـر را بر سیر شي
نـــــاگـــهـــــان لـــــکــــه اوره د پشـکـــال
چـــې د شــعـــر و شــاعـریه مـذکـور وشو
ب حال:
څـه خـو غـوږ بـاسـه زمــا پـه حس ِ
قــصـیـدې لـــرم غــــرا لـــه هـــره بــابــه
پــه حکــمـت پـه نـصـیحـت کــې مـاالمـال
پــه تــعــریــف د دلـــبـــرانـــو غـــزلــونه
په صــفــت د ستـرگـو ،ورځو ،زلفـو خال
ربـــاعي ده کـــه قــطــعــه کــه مـثنوي ده
هـــــمــگـي واړه گــــوهــــر دی در و الل
بــنــدو بــســت د پــښـتــو شــعر ما پیدا کړ
گــڼــــه شــــعــر د پــښــتــو و غــیــر سال
مــگــر زه یــې چـې گـویا په شاعرۍ کړم
پــښــتــانــــه بــــه پـــوهــــول ایـزد تـعـال
په دا بــنــد و بـست به نور تر ما بهتر شي
پــس لــه مــا چــې کـــا د شعــر قیل و قال
ګــلــستـان زمــا د شــعــر شــگــفــتــه شـو
پـــــرې وهــي شــیــدا بــلــبــله پــر و بـال
گلدستې یې لور په لور په ملک خورې دي
د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

تـــر کــابــلــه ،تـــر کــشـمـیـره ،تـر بنگال
درست دیــوان مې لکـه باغ د عـلم گنج دی
پـــه کــې هـــر رنــگـــه گـــلــونه هر نهال
د دیوان مې که بیت ،بیت سره حساب کړې
تــر څــلـویښت زره به تـیر شي په سږ کال
پـــه غــزل پــه ربــاعــي مـې زړه مین دی
چــې مـــــداح یـــــم د دلـــبـــرو د جــمــال
(د خوشال کلیات ،د زاهد مشواڼي اوډنه ،د  ۲۰۰۵کال چاپ۳۹۶ ،ــ  ۳۹۷ــ  ۳۹۸ــ  ۳۹۹ــ  ۴۰۰ــ  ۴۰۱مخونه)
په قصیده کې د راغلې نیټې له مخې دا شعر خوشال په  ۱۰۹۵کې ویلی دی ،هلته یې ویلي دي چې تر دې نیټې پورې
د ده د اشعارو د بیتونو شمیر تر څلویښت زرو ( )۴۰۰۰۰اوړي:

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
 ۱۰۹۵کال نه وروسته ،چې ده پنځه نور کلونه هم ژوند کړی دی ،نور شعرونه هم ویلي وي .استاد زلمي هیواد مل
په «ننگیالی د زمانې» نومي اثر کې لیکلي دي چې کومه قصیده چې خوشال په  ۱۰۹۵کې ویلې ده او د خپلو شعرونو
د بیتونو شمیر یې په کې څلویښت زره ښوولي دي« ،نو که اوسني چاپ شوي دیوانونه وگورو د خان ښوولې شمیره
نه پوره کوي او دا خبره ترې څرگندیږي چې د خان ډیر شیونه ال تر اوسه نه دي کشف شوي( ».هیواد مل سر محقق
زلمی ،ننگیالی د زمانې ،د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه ــ جرمني۱۳۸۰ ،ــ ۲۰۰۱م ۱۸۰ ،ام مخ)
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:
« ...د خوشحال خان د دیوان (کلیات) خطي نسخې په افغانستان ،پښتونخوا ،پاکستان ،هندوستان ،بریتانیا او ځینې
نورو ځایونو کې پیدا کیږي .یوازې ښاغلي رفیع یې ،ده ته معلومې څوارلس خطي نسخې موږ ته را ښودلې دي.
د خان د دیوان نورې نسخې هم شته .له دغو نورو نسخو څخه چې ما ته معلومې دي ،یوه هم د بنگال ایشیا ټک
سوسایتي (کلکته) نسخه ده .دغسې نورې هم در واخله.
د خان کلیات (دیوان) په څرګندو نسخو کې ،زړه نسخه د  ۱۰۹۹هـ ق لیک ،چې د افغانستان د علومو اکادمي په
کتابخانې پورې اړه لري  .بله نسخه یې د  ۱۱۰۸هـ ق کال ده او د هند د رامپور په رضا الیبریري کې ساتل
کیږي( »...هیواد مل سر محقق زلمی ،ننگیالی د زمانې ،د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه ــ جرمني۱۳۸۰ ،ــ ۲۰۰۱م
 ۱۸۰ ،ام مخ)
د خوشال خان د اشعارو د چاپیدو د پیل په برخه کې ویل کیږي چې د لومړي ځل له پاره یې په منتخب ډول د کالم
نمونې چاپ شوې دي .استاد هیوادمل لیکي چې:
« ...د خان څه شعرونه تر هر چا د مخه هانري جارج راورټي په گلشن روه کې چاپ کړي دي .بیا پادري هیوز په
کلید افغاني کې هم د ده منتخبات خوندي کړل.
بهارستان افغاني او شکرستان افغاني د پښتو نظم و نثر هغه پخوانۍ دوې مجموعې دي ،چې د خان د دیوان منتخبات
په کې چاپ شوي دي .وروسته بیا د خان منتخبات ډیر چاپ شوي دي...
د خان دیوان لومړی ځل پیښور د جیل په مطبعه کې د دوکتور بلیو په زیار د سلطان بخش داروغه په اهتمام چاپ
شوی دی .د دې نسخې لومړۍ برخه  ۸۹مخه ده ،په  ۱۸۶۹م کال چاپ شوې .دویمه برخه یې چې په  ۶۰۸مخ کې
پای ته رسیدلې ،په  ۱۸۷۰م کال چاپ شوې ده .دواړه برخې یې یو ځای صحافي شوې او په یوه ټوک کې وړاندې
شوې دي .دا دیوان دویم ځل په ۱۹۲۹م کال د پرفیسور عبدالمجید افغاني په مقدمه ،په همتي مردان کې چاپ شو.
د خان د دیوان تحقیقي متن لومړی ځل پوهاند عبدالحی حبیبي تهیه او په  ۱۳۱۷هـ ش  ۱۹۳۸ /م کال یې په کندهار
کې چاپ او خپور کړ .عالمه حبیبي په  ۱۳۶۱کال د خوشال د فراقنامې د نوي چاپ په سریزه کې د خوشال د همدې
وو:
لیکلي
داسې
باب
په
کلیاتو
«پنځه څلویښت کاله تر اوس د مخه ،چې ما د خوشحال خان بشپړ کلیات په قندهار کې په  ۱۳۱۷شمسي چاپ کئ،
په هغه وخت کې خوشحال پیژندنې ،تش په څو انگریزي کتابونو پورې اړه درلوده او پښتنو هم ډیر لږ پیژانده او د
ده فکري او شعري آثار نه وه را برسیره سوي( ».خټک خوشال خان ،فراق نامه ،د راحت زاخیلي د زوکړې د
سلمې کلیزې په ویړ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي خپرونه ۱۳۶۳ ،کال ،د حبیبي صاحب مقدمه ،ج مخ)

د پاڼو شمیره :له  2تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

بل تحقیقي متن یې د استاد کامل مومند دی چې د «ارمغان خوشال» په نامه یې خپور کړی دی .د خوشال دا کلیات
لومړی ځل په ۱۹۵۲م کال د اداره اشاعت سرحد پیښور له لوري چاپ شوی دی.

ارمغان خوشال ارواښاد رسا تهیه کړی دی .په دې متن کې له دیوان سربیره ،د خان ځینې نور آثار هم راغلي دي...
په کابل کې د پښتو ټولنې ځینو غړیو هم د خان د کلیات پر ترتیب کار کړی دی .د دیوان برخه یې په دوو ټوکونو
کې چاپ شوې ده .لومړي ټوک کې غزلې او دري اشعار راغلي دي .په دویم ټوک کې یې قصیدې ،قطعې او متفرقات
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»...
(هیواد مل سر محقق زلمی ،ننگیالی د زمانې ،د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه ــ جرمني۱۳۸۰ ،ــ ۲۰۰۱م ۱۸۰ ،ــ
 ۱۸۱ــ  ۱۸۲مخونه)
نور بیا

د پاڼو شمیره :له  3تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

