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باشدیمضمون م ۀسندین و شکل بدوش نومت تیمسئوول  

 

  
 ۰۶/۰۸/۲۰۱۷        پوهندوی آصف بهاند

 

 د خوشال خان خټک آثار
 

 فراقنامه ، لومړۍ برخه
 

 خوشال پوهنه
 

۲۴ 
د خوشال په منظومو آثارو کې فراقنامه یو له هغو اثارو څخه دی، چې ده په زندان کې لیکلی دی او ډیر له سوز و 

 :لرمکې  په واکفراقنامې دوه چاپي متنونه د گداز نه ډک اثر دی. د دې څیړنې پر مهال زه 
 

 ل کال(: ۱۳۶۳) ــ د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي خپرونه۱
  

ل کال د راحت زاخیلي د زوکړې د سلمې کلیزې په  ۱۳۶۳پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي چاپ چې په د کابل 
 ویاړ خپور شوی دی:

 

 
 

 د خوشال د فراقنامې په دغه چاپ کې د خوشال او خوشال پوهنې په باب دغه مهم او اړین شیان راوړل شوي دي:
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 تر سر لیک الندې د خوشال او فراقنامې په باب د پوهاند زیار څرگندونې، « یادښت»ــ د 
 ــ د عالمه حبیبي لنډه مقدمه، 

 ــ د استاد پوهاند میرحسین شاه مقدمه، 
 تر سرلیک الندې، د فراقنامې د دې چاپ په باب توضیحات راوړل شوي دي، « د سر خبرې»ــ بیا 

ــ بیا د خوشال خان د ژوند، آثارو او مبارزاتو په باب او په ځانگړي ډول د فراقنامې د شکل او محتوا په هکله د 
 استاد زلمي هیوادمل په قلم یوه مفصله او علمي څیړنه راوړل شوې ده، 

 ي،( بیتونه د۸۳۷ــ وروسته له هغه نه د فراقنامې متن راوړل شوی دی چې ټول اته سوه اوه دیرش )
ــ بیا د تعلیقاتو تر سر لیک الندې د خوشاله په فراقنامه کې د راغلو اشخاصو او ځایونو نومونو په باب معلومات 

 وړاندې شوی دی،
ــ او په پای کې د فراقنامې په متن کې د راغلو ځینو هغو لغتونو مانا راوړل شوې ده چې د فراقنامې د متن په لوستلو 

 مرسته کوي.کې له درنو لوستونکو سره 
 
 :، د زاهد مشواڼي اوډنهــ د خوشال خټک کلیات ۲
 

 
 

قدمې او رته له مپمو آثار تر څنگ د فراقنامې متن، د خوشال د کلیاتو په دې چاپ کې، د خوشال د نورو منظو
 ایښودل شوې ده. دغه څو بیتونه دي: ،مخ پورې  ۶۸۲مخ نه تر  ۶۴۵و له  او د کلیات یتوضیحاتو نه راوړل شوی د

  
 چې پـــه کـــور کـــې خــلـلــــي وي
 زر د کـــــــــاڼـــــي د تـــــلــــي وي
 یـو ورک ښه، که ډیر ورک ښه وي
 یو سپک ښه، که ډیـر سپک ښه وي
 کـــــه یــــــو روز حـــاللــــه ویــنـه
 د ســــــردار چــــــار ده مـــهـــیــنـه
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 مــــه یــې اغــــونــدئ، مــه خـواڼئ
 د ســـردار حـــــکــــــم خــــو واڼـئ
 هـــــم پـــه دا مــــې اخـــتـــتــام دی
 پــــه هــــمـــه وو مـــــې ســالم دی
 کـــال د غــــم الړ، میاشت اختر وه
 دا نــــامــــــه چــــې نــظــر زر وه

 
 ام مخ( ۶۸۲ کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )

 
کال د خوشال د فراقنامې د نوي چاپ په سریزه کې د خوشال د همدې کلیاتو په باب داسې  ۱۳۶۱عالمه حبیبي په 

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

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.

خو په دې وروستۍ نیمه سدۍ کې د دې لوړ ادبي، سیاسي او جنگي سړي ستر شخصیت دونې روښانه سو، چې بیله 
 لیاته یې نور نا معلوم آثار هم وموندل سوه او د دنیا ادبي او علمي ټولیو ته په چاپي توگه وړاندې سول.ک

خوشحال خان په دستارنامه کې یو خپل بل کتاب د فراقنامې په نامه ښیي او بیا د ده زوی گوهرخان په قلب السیر کې 
 علومه.فراقنامه یادوي، خو تر اوسه یې کومه نسخه چا ته نه وه م

هـ ق کال یې د رنتهبور په کال کې بشپړه کړې ده. په شکلي  ۱۰۷۵فراقنامه د خوشحال د حبسیاتو مجموعه ده چې په 
لحاظ دغه کتاب غزلې، قصیدې، قطعې او مثنویات لري، خو په موضوعي توگه دهغه وخت پر سیاسي ورانیو وغیږي 

آن تر « روه سیمه»لتانه کې سوې ساندې وایي بولي، پښتانه او د او کله، کله رندانه غزلې هم وایي، د پښتونخوا په بی
کابله په خورا حسرت یادوي، مگر دی له دې دونې فشارونو سره، سره بادشاه ته د خپل خالصون زارۍ او جیگۍ 

 نه کوي، بلکې اعمال یې سخت غندي.
اغلي، ډیره لږه برخه یې هلته سته، د دې نسخې گرده مواد داسې نه دي، چې د خان په نورو آثارو کې دې نه وي ر

 خو ډیره ونډه یې نوې او نا چاپه ده.
ښاغلي زلمي هیوادمل دغه نسخه د اوسني عصر له انتقادي او تحقیقي دود سره سمه، چاپ ته تیاره کړې او یوه گټوره 

 مقدمه یې هم د الزمو څرگندونو او لغتنامې سره پر کښلې ده.
ځکه چې د خوشحال خان دغه کتاب تر اوسه نه دئ چاپ سوئ او د ده د ژوندانه یوه مهمه برخه د هندوستان د 
رنتهبور په زندان کې ښیي او هم د ده مبارزه د اورنگزیب له ظالمه نظامه سره څرگندوي، نو یې د کابل پوهنتون د 

د یو درسي اثر په توگه د چاپولو سپارښت کیږي، چې د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانگې د شاگردانو له پاره 
)خټک خوشال خان، فراق نامه، د راحت زاخیلي د زوکړې د سلمې کلیزې په ویاړ « دغې مؤسسې له خوا خپور سي.

 کال، د حبیبي صاحب مقدمه، ج او د مخونه(   ۱۳۶۳د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي خپرونه، 
خان را نه تنها باید شاعر بزرگ شمرد و به زبان پښتو منحصر دانست، راست است که غالب  باین ترتیب خوشحال

آثارش را په پښتو نوشته و کلیات اشعارش به این زبان میباشد، اما حتی در دیوان او میتوان اشعار نغز دري، که از 
عرای بزرگ زبان دري و کالم خود اوست، یافت. و در آثار دیگر وي، به خصوص دستارنامه نقل قول های از ش

بزرگان عرب یافت. تردیدې نیست که خوشحال خان از ادبیات دري بهره کافي داشت و به زبان و ادبیات عرب آشنا 
 « بود. وسعت معلومات وي در علوم اسالمي از آثارش روشن است...

کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو  )خټک خوشال خان، فراق نامه، د راحت زاخیلي د زوکړې د سلمې کلیزې په ویاړ د
 کال، د پوهاند میرحسین شاه مقدمه، هـ ــ و مخونه( ۱۳۶۳پوهنځي خپرونه، 

 
 نور بیا
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