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باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 

 

 

 ۲۰/۰۷/۲۰۱۷          آصف بهاند
 

 د خوشال خان خټک آثار
 

 کلیات، دویمه برخه
 

 خوشال پوهنه
 

۲۳ 
 

عبدالقیوم زاهد مشوړاڼي په زیار له اوډنې، د خوشال د کلیاتو کوم چاپ چې اوس زما په واک کې ده، هغه د ښاغلي 
 ام م کال چاپ شوی دی: ۲۰۰۵پرتلنې، سمونې او وییپانگې سره برابر شوی دی چې په 

 

 
 

د خوشال په دیوان یا کلیاتو کې، له قلمي نسخو نه را نیولې بیا تر منتخب چاپي او چاپي دیوانونو پورې، دغه ژانرونه 
 موجود دي: 

ت، قطعات، مثلث، مثنوي، مربع، مخمس، مسدس، معشر، ترکیب بند، ترجیع بند او ترکیب بند غزلې، قصاید، رباعیا
 ذولقافیتین.

د خوشال د اشعارو د مضامینو په باب باید و ویل شي چې خوشال په خپلو اشعارو کې له هر ډول مضامینو نه استفاده 
 کړې ده:
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 هـر مـضـمون ته چې د زړه توجه وکړم
 کـــوي پــه استـعــجال طـبـیـعـت یــې را

 

 درست دیوان مې لکه باغ د علم گنج دی
 پـــه کــې هــر رنــگــه گـلونه هــر نهال

 

 ام مخ( ۳۹۸  کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )
 

کې مطالعه  د خوشال کوم منظوم کالم چې تر موږ پورې را رسیدلی دی، که د خوشال د ژوند او چاپیلایر په چوکاټ
شي او که د اوسنیو شراطو او غوښتنو له مخې، لیدل کیږي چې خوشال د خپلو اشعارو په شکل او محتوا کې گڼ 
نوښتونه کړي دي. د شکل په برخه کې خوشال خپل تیر شاعران را اخلي ځان ور سره مقاسه کوي او دا په نښه کوي 

استفادې سره یوازې د تصوف په لمن کې ډیر مذهبي مضامین چې تر ده پخوا شاعرانو د تیرو زړو تشبیهاتو نه په 
ښکته پور ته کوي، خو ده بیا د عیني ژوندانه ټولو برخو ته پام کړی دی او ټول هغه څه چې په عیني ژوند کې روان 
وي، د هغو انځورولو ته پام کوي او ډیر په خیال پورې ځان نه بندوي او څه چې په عیني ژوند کې گوري او لمس 
کوۍ یې، هغه په خپل کالم کې رانغاړي. دی د یوه ډیر صاف گوی او با جرأته شاعر په توگه هم په ښکاره خپلې 

 ښیګڼې او نوښتونه یادوي او هم د خپلو نواقصو یادونه هم کوي:
 

 بـنـدو بـسـت د پـښـتـو شعر ما پیدا کړ
 گـــڼـه شــعــر د پــښـتــو و غـیر سال

 

 اعرۍ کړممگر زه یې چې گویا په ش
 پـښـتـــانــه بــه پــوهــول ایــزد تـعال

 

 ام مخ( ۳۹۸  کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )
 

د پښتو ادبیاتو په تاریخ کې خوشال یو له هغو لومړنیو شاعرانو نه دی چې په سپینه خپل انتقادونه د شعر په ژبه 
 بیانوي:

 

 زمــا ژبه نه ده اور ده
 گذارونه د ټوپک کړي

 

***** 
 که هر څو یې سازوم را نه سازیږي
 پــښــتـانـه دي د کـږو کـاڼــو دیوال

 

 مخ(۴۰۱کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )
 

په د نقد او انتقاد په برخه کې خوشال د هیچا خیال نه ساتي او خپله خبره نه پټوي. په سیاسي ډگر کې هغو پښتنو ته 
 تیره ژبه وایي چې پښتانه ولې نا پوه دي او د زرو په مقابل کې یې څه کړي او څه کوي. و گورئ:

 

 پـښـتـانـه پـه عـقـل پـوهه څه ناکس دي
 کــوټـه سپي د قـصـابـانـو د جـوس دي

 

 بـادشـاهـي یـې د مـغـول په زرو بایلـه
 د مـغـول د مـنـصـبـونـو په هـوس دي

 

 ره کـور ته ورغـلیاوښ لـــه بـاره سـ
 په ولجه د اوښ د غاړې د جـرس دي

 

 مخ(۲۵۵کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )
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 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

څنگه چې له خوشال سره د مغولي امپراتورۍ پر ضد د مبارزې په صف کې ځینې په واک او زرو مین اشخاص نه 
هم یې د ژبې او قلم له تورې نه خالص نه وو. ده په دریدل، خو خوشال له هغوی سره هم د تورې مبارزه کوله او 

زغرده د همداسې خلکو په آدرس خپل پیام رساوه او ځان باندې یې هم انتقادونه کول. دا څو بیتونه یې ښه بیلگه 
 کیدای شي:

 

 هـغـه زیست چې د عــزت لـه مـخـې نه وي
 چې یې کا په هغه زیست پورې هک پک یم

 

 ســـور مـــهــر یـــم د زروو بـــیـنــاوو تـــه 
 پــه دلـــیــل د نــابــیـنــا لــکــه پــوچـک یــم

 

 هــیــڅ لــه قــدره مــې وگــړي خــبـر نه دي
 کــه رښـتـیـا وایــم د ستــرګــو مــردمـک یـم

 

 چــې نـیـولـی مـې دا هــوډ د نـام و نـنگ دی
 ک یـمکــه لــه خـپـلــه هــوډه واوړم کــنــیـز

 

 پــه بــل غــشي ټــوپــک هــیـڅ ویشتلی نه یم
 کــه ویـشـتـلی یــم خــو بــیا په خپل ټوپک یم

 

 د خــټـکــو حـقـیـقـت راتـــه ښــکـــــاره شـــو
 زړه مــې بـــد لـــه خــپـلـه ځانه چې خټک یم

 

 پـــه دروغ، دروغ وعــــدې نــفـــاق آمــیـزې
 ـه پـــه مــثل د کــودک یـممــا غــلـــوي ورتــ

 

 تُـــف پـــه ږیـــره د هــــمــه واړه بــــارکـــــو
 ال زمــــا پــــه ږیـــره هـــم چــې زه بارک یم

 

 مخونه( ۴۱۱ــ  ۴۱۰ کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )
 

کار او تحقیق کړی وي، چې هر یو په خپل ځای او د خوشال د آثارو د شکل او مضمون په باب به ډیرو څیړونکو 
اندازه د قدر وړ دي، خو د دې خبرې ویل هم اړین دي چې هر څیړونکی او د خوشال د آثارو لوستونکی د خپلې 
پوهې، مطالعې او تجربې له مخې  خوشال گوري او تحلیلوي یې. ښایي نوي نسلونه او نوي څیړونکي ډیر داسې 

خوشال په آثارو کې را پیدا کړي، چې پخوا د چا ور ته پام نه و. همدې موضوع ته په خپله مسایل او موضوعات د 
خوشال هم اشاره کړې ده چې ټول خلک مې هر چیرې لولي، وایي مې، خو تر اوسه پورې زما راز  چا ته څرگند 

 شوی نه دی:

 راشــه وګــــوره نـــن دا طــــراز زمــــــا
 ـــن مـجــاز زمــــــاحـقـیـقـت ســره قـــری
 

 درست عالم مې په بازار په کوڅــه وایــي
 ال و چــا تـــه ښکــاره نـــه دی راز زمـــا

 

 مخ( ۱۴ کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )
 

 یو له هغو څیړونکو نه چې د خوشال په باب یې نوې خبرې کړې دي، استاد صدیق روهي دی. 
روهي د خوشال د آثارو د شکل او مضمون په باب کلونه پخوا ډیره په زړه پورې علمي څیړنه کړې ده. د ده استاد 

 د څیړنې په یوه برخه کې داسې راغلي دي:
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د خوشال په آثارو کې هر ډول مضامین پیدا کیږي: عشق، اجتماعي، سیاسي، فلسفي، علمي، عرفاني، تربیوي، »
 یک، مذهبي، طبي، جغرافیوي، دیالکتیکي، نجومي، هزلیات او نور.انتقادي، تاریخي، انتروپالوج

داسې ښکاري چې خوشال به د خپل وخت د ټولو مروجو علومو او فنونو په برخه کې څرگندونې کړې وي. د خوشال 
دیوان )چې د کلیاتو په نامه مشهور دی( د هر ډول مضامینو خزانه ده؛ خو د اجتماعي ایدیال موضوع د ټولو 
مضمونونو په رأس کې واقع ده. خوشال یو التزامي شاعر دی او شعر یې د یوې وسیلې په توگه د پښتنو د بیدارۍ، 

 قومي وحدت او د پښتني ملي دولت د تاسیسولو له پاره په کار اچولی دی،؛ لکه چې وایي:
 

 مگر زه یې چې گویا په شاعرۍ کړم
 پـښـتـانــه یــې پــوهــول ایــزد تـعـال

 

سربیره پر دې داسې ښکاري، چې خوشال به په ارادي توگه د پښتو ژبې د غني کولو په منظور په خپلو آثارو کې د 
هر ډول مضمون د راوړلو له پاره آگاهانه تالښ کړی وي. د پښتو ژبې په علمي فقر باندې په افسوسناکه لهجه خبرې 

 کوي:
 

 کــه تـازي ژبـه هـر گـوره ښه ده
 په خوند خوږه دهپارسي هم ډیره 

 

 چـا یـې پـلـو د جـمال وانه خیست
 پـښـتــو ال هـســې بـکـره پرته ده

 

روهي، څیړندوی محمد «)خوشال  له کلیاتو نه عالوه، د ځینو موضوعاتو په باب اختصاصي لیکنې هم کړې دي...
 مخونه( ۳۱۳ــ  ۳۱۲م کال،  ۲۰۰۷ل /  ۱۳۸۶صدیق، ادبي څیړنې، دانش خپرندویه ټولنه، 

 

د خوشال د آثارو د شکل او محتوا په باب زما خپل نظر دا دی چې: خوشال شتمن او خان سړی و، ارتبطات یې له 
عادي خلکو نه نیولي بیا تر نورو مخورو، خانانو، ملکانو، حاکمانو او ان شاهانو او امپراتورانو سره وو؛ هر څه 

زجر او بندیخانې پورې، هر څه پرې تیر شوي وو؛  یې لیدلي، خوړلي او څکلي وو؛ له عیش و نوش نه نیولې تر
نو ځکه یې دید ډیر پراخ او د موضوعاتو او مضامینو خزانه یې خورا شتمنه وه او د ډیرې مطالعې او پوهې په 
وجه یې د لغاتو ښه پوره ذخیره هم درلوده او د شعر او لیکلو په فن کې ماهر او بې جوړې استاد هم و؛ نو ځکه 

ضمون ته پام و او ښه یې انځورولی هم شو. د همدې دالیلو له مخې ویالی شم چې د ده ټول آثار د یې هر ډول م
خپل وخت د علومو او فنونو ډیره غني خزانه وه او زه خوشال خان د ادبي تجربو او سیاسي درسونو یو ستر 

 پوهنتون گڼم. 
 نور بیا

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

