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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

۲۰۱۷/۰۸/۰۷

پوهندوی آصف بهاند

د خوشال خان خټک آثار
فراقنامه  ،دویمه برخه
خوشال پوهنه

۲۵
استاد زلمی هیوادمل د فراقنامې په مقدمه کې ،د خوشال د فراقنامې د شکل او مضمون په برخه کې مفصل بحث
کړی دی چې زه یې خالصه را اخلم:
« ...د فراقنامې په موجود متن کې د شکل له پلوه الندې شعري انواع موجود دي:

 ۱ــ غزلې:
د فراقنامې د موجود متن زیاتره برخه غزلې دي .په دغه برخه کې ټولې  ۲۴غزلې دي ،له دغو  ۲۴غزلو څخه ۲۳
غزلې د خان په کلیات کې هم شته او یوازې یوه غزل په کې داسې ده چې د خوشحال په بل اثر کې نه ده لیدل شوې...
د فراقنامې په ځینو غزلو کې ځینې داسې بیتونه موندل کیږي ،چې د کلیات په نسخو کې نه شته او د فراقنامې د متن
په وسیله بشپړیږي...

 ۲ــ قصیدې:
په دې اثر کې د خان یوه دوه ویشت بیتیزه قصیده هم خوندي ده چې البته د کلیات په نسخو کې هم شته.

 ۳ــ ټوټې:
په فراقنامه کې د خان دوې ټوټې هم راغلې دي ،چې له دغو دوو ټوټو څخه یوه ټوټه چې« :هنر د بزرگۍ درڅخه نه
وي» د خوشحال په دستارنامه کې راغلې او بله مې یې چیرې نه ده لیدلې ،دواړه ټوټې اته ( )۸بیته دي.

 ۴ــ څلوریزې:
په دې کتاب کې د خان دوې څلوریزې هم راغلي چې د پښتو ټولنې له خوا «د خوشحال رباعیات» په چاپ شوي
کتاب کې ما پیدا نه شواې کړای.

 ۵ــ فردونه:
په دغه متن کې درې فردونه هم راغلي دي ،خو په دې شرط که دغه فردونه د بشپړو غزلو مطلع یا مقطع نه وي.

 ۶ــ نیمگړې غزلې:
په فراقنامه کې د خان دوې نیمگړې غزلې هم شته ،چې بشپړ متن مې یې د خوشحال په نورو آثارو کې د لټون سره،
سره و نه موند.
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 ۷ــ مثنوي:
د فراقنامې کافي زیاته برخه مثنوي ده ،د مثنوي ځینې معدودې برخې یې په دستارنامه او تاریخ مرصع کې هم راغلې
دي .د فراقنامې ټول بیتونه « »۸۳۷بیتونه کیږي ،چې لوړ شعري اقسام په کې شامل دي».
(خټک خوشال خان ،فراق نامه ،د راحت زاخیلي د زوکړې د سلمې کلیزې په ویاړ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي
خپرونه ۱۳۶۳ ،کال ،د استاد زلمي هیوادمل مقدمه ،اوه ویشتم او اته ویشتم مخونه)

دغه راز استاد زلمي هیواد مل د فراقنامې د محتوا یا مضمون په باب هم بحث کړی دی ،چې په یوه برخه کې یې
داسې راغلې دي:
« ...د فراقنامې دغه کوچنۍ شعري مجموعه هم د مضمون له پلوه ډیره شتمنه ده .په دې مجموعه (کې) د موضوع
غنا یوه بله خاصه هم لري او هغه دا چې مختلف موضوعات په ډیر سوځوونکي انداز کې بیان شوي دي او د غمجن
زړه ارمانونو د شاعر د شعر څپې طوفاني کړې دي».
(خټک خوشال خان ،فراق نامه ،د راحت زاخیلي د زوکړې د سلمې کلیزې په ویاړ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي
خپرونه ۱۳۶۳ ،کال ،د استاد زلمي هیوادمل مقدمه ،نه ویشتم او دیرشم مخونه)

زما له نظره د خوشال فراقنامه د اوسنیو نومونو له مخې کیدای شي د نستالږي یوه پر سوزه ټولگه وبلل شي .له پیل
نه تر پایه د خپل وطن ،کلي ،کور ،کورنۍ اوالدونو ،دوستانو او نورو له ده سره اړوند خلکو او سیمو پسې نلیږي او
افسوس ورپسې کوي.
دغه راز خوشال په فراقنامه کې د شکایتونو تر څنگ عرفاني مضامین ،توره او میړنتوب ،له ښکلو سره مینه او
رندانه مسایل ،اخالقي ویناوې او پندونه ،له خپلې وطن او خلکو سره مینه ،له خپل بل ذوق یعنې ښکار یادونه ،او د
وخت د سیاسي او ټولنیزو مسایلو یادونه کوي .دغه راز که د فراقنامې متن په غور سره ولوستل شي ،د خوشال د
انتقادي ژبې ښې بیلگې په کې تر سترگو کیدای شي.
له فراقنامې څخه دغو څو بیتونو ته پام وکړئ ،چې د خوشال د زړه پولۍ ښې په کې ځلیږي:

هـــغـه بــاد چـې کـابـل خـیـز دی
پــــر مــــا واړه عـنـبـر بــیـز دی
څــوک چـې یــاد کــانــدي کـابــل
پــه گـــوگـــل مــې شــي غـلـغــل
څــــوک چــې یـــاد کـــا پــیـښـور
زړه زمــــــــــا شــــــــي مـــنــور
څــــوک چــې یـــاد کــانــدي اټک
قــــافـــــیــــــه کــــړم د خــــټــک
چـې پــښـتــون را ته څوک یاد کا
پـرې خـوشال شم زړه مې ښاد کا
د دې خـوشي ُمـلـک هــر څه شته
خــو پـښـتـون ،پـښـتـنې نــه شــتـه
چـې بــیـدار وم ،پــه دا ځـــای وم
چـې اوده شـم ،نــور په سـرای وم
پــــه ویــښـوالـي پـــه زنـځـیـر وم
پــــه اودوالــي پـــه کــشـمـیــر وم
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خــو چـې ســتـرگـې وبـله کـیـږدم
په خـپل ځـای وم ،دا ځای پریږدم
واړه جـــټ ســــــره ویـــل کـــړم
واړه بــــاز وتــــــه کــتـــل کـــړم
زړه مې حـظ لـــه صـــدره مـومي
زر ،زر راشـــي زر ،زر درومـي
راتــــه نـــاســـت د بـــابـــا دل وي
یـــا پـــه کــښل یـــا پـه لوستـل وي
کــه ســـکـنـدر وي کـه گـوهـر وي
راتــــــه واړه جــــلـــوه گـــــر وي
پــه خــــوب واړه هـــغــه شان وي
پـرې مې درست خـاطـر نشان وي
چـــې لــه خـــوبــه نــه بــیــدار شم
بــیــا لــه عـــمـــره نــه ویــزار شم
نـــه مــې زویــه ،نــه مــې وروڼــه
نـــه کــــورونــــه وي ،نـــه لوڼــــه
نـــه آســــونـــــه ،نـــــه بــــازونـــه
نــــــه خــــبــــرې ،نــــــه رازونـــه
نــــه مــــې گـشت وي ،نه ښکارونه
نـــه پـــه ســـرای کــې نـور کارونه
یـکـتـنــهـا پــه کــټ کــې پـروت یـم
بــنـدیـوان د هـنــد د کــــوټ یــم»...
(د خوشال کلیات ،د زاهد مشواڼي اوډنه ،د  ۲۰۰۵کال چاپ ۶۷۰ ،ــ  ۶۷۱مخونه)

نور بیا
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