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۰۶/۰۲/۲۰۱۹                پوهندوی آصف بهاند

                     

 د خوشحالخان خټک آثار
 

 بازنامه
 

 لومړۍ برخه
 

 خوشحال پوهنه
 

۳۵ 
 

 
 انځور له بي بي سي پښتو څخه                   

 

 اچـــوې دا مینېخـدایـه! تــه پـــه زړه کــې 
 چې پـه ښـکـار دې مـبـتـال کړم ته مې وینې

 

 چـې ښـی کـیـڼ مـې پـېـژنـدلـي دی دا مـیـنه
 تـا زمـا پــه زړه کـې ځـای کـــړلــه قــریـنه

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_khoshal_pohana35.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_khoshal_pohana35.pdf


  

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 پـه طـفـلۍ مـې د چـمـن د چـتـو ښـکــار کـړ
 زلـمـیـتـوب مـې لـه هــوسیـو سـریـکـار کـړ

 

 فـن راڅـخـه نـــور شـتـهکـتـابــونــه د هــر 
 خــو زمــا لـه بـازنـامـې سـره سـرور شـتـه

 

 مخ( ۷۵۷  کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )      
 

تر سترگو  سرلیک« د باز نړیواله ورځ»ویبپاڼې کې « بي بي سي پښتو»( مې په ۱۹/۱۱/۲۰۱۸څه موده مخکې )

شو. زما ورته بیـړه شوه چې د باز نړیواله ورځ، بیا په بي بي سي کې پرې رپوټ؟ ما ویل چې دوی به خامخا په 
ادب کې د بازانو د روزلو په برخه چې په نظم او نثر کوم کتابونه او یادونې شوې دي، هغه به یې را اخیستي  پښتو

وي او بیا په تیره د خوشال بابا د باز نامې او دستار نامې یادونه به شوي وي، خو چې سرلیک مې پرانست، کتل مې 
 ي دي او بس.چې د عربي هېوادونو د باز ساتونکو څو عکسونه اېښودل شو

( ۳۵، د خوشال پوهنې په پنځه دیرشمه )ما هم اړینه وگڼله چې د همدې ورځې له نامه او موقع نه په استفادې سره
بازنامې، ښکار او باز د خوشالخان له نظره خبرې وکړم او د باز او کې د خوشالخان د آثارو له ډلې نه پر  برخه

ښکار په باب د ده پر ځانگړي اثر بازنامې، د دستار نامې پر اتم هنر  او دوو هغو قصیدو وغږیږم چې خوشال د 
باز سره یې ښکار، باز او د بازانو د ساتلو، تداوي، ښکار ته چمتو کولو او... باندې خبرې کړې دي او له ښکار او 

 خپله مینه څرگنده کړې ده. 
خوشال خان خټک به ډیر ځلې په خپلو اشعارو کې د باز یادونه کړې وي، چې پلټنه یې وخت او زیار غواړي، خو 

 د خپلو اثارو په دریو برخو کې یې په مفصل ډول د ښکار او باز په باب بحث کړی دی:
 

 ــ منظومه بازنامه،
 

 ــ دستار نامه،
 

 قصیدې یې هم باز او ښکار ته وقف کړې دي چې د کوچنیو بازنامو بڼه لري:ــ دوې 
 

 ــ د دیرشو بیتونو بازنامه(  ۲ــ لنډۍ بازنامه،   ۱)
 

 ــ منظومه بازنامه: ۱
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هـ ـ ق کې، په  ۱۰۸۵د خوشال په منظومو آثارو کې یو هم بازنامه ده. دا اثر خوشال خان د مثنوي په قالب کې په 
بیتونو په قالب کې د شپږو ورځو په ترڅ کې هغه وخت  ۹۱۹( فصلونو او څو متفرقاتو کې،  د ۴۷څلویښت )اوه 

 نظم کړه چې سوات ته د تگ په الره کې د مردان په رستم نومي ځای کې تم شوی و.
 

 پـه فــارسي مې بـازنـامـه ده ورتــه کـښلې
 پـه پـښـتـو مـې ورتــه وکـښـه نـظـم کـښلې

 

 پــه نـهـه سـوه او نــونس بــیــتـه تــم شـوه
 خـاتــمــه د دې ښــه نـظـم پـــه رسـتم شوه

 

 کــه ښـیـیـنـه، کـــه عــالج کــه غــزلـونــه
 هــمگـي لــري اوه څــلــویـښـت بــابــونــه

 

 جـرت ديـزر پــنــځــه اتــیــا کـلــونه د هـ
 ت ديـیـد رجـب ورځـې اخــر شــوې نـهـا

 

 پــه لـړم کـې مې شـروعـه بــازنـامـه کــړه
 ه کړهـپــه شـپـږ ورځې مې تـمـامـه په خام

 

 ـه شـاعــرۍ شـوهـچـې زمـا ژبـه گــویــا پـ
 ه سـاحـرۍ شـوهـتـه بـه وایي چـې گـویـا پـ

 

 اتــور بـــاز دیـه مـثـال د بــطـبـیعت مې پـ
 از دیه سـورې د هر څه وښکار تـکه یې گ

 

 مخ( ۷۵۸ کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )
 

د خوشال له آثارو او د ده په باب له لیکل شوو آثارو او څیړنو نه داسې ښکاري چې خوشال له ښکار، بیا د بازانو په 
 وسیله له ښکار سره او په خپله له بازانو سره ډیره مینه درلوده. د ده بازنامه د دې خبرې ښه سند کېدای شي. 

 ومي اثر کې د خوشال د بازنامې په باب داسې لیکلي دي:ن« ننگیالی د زمانې»سر محقق زلمی هېوادمل په خپل 
 

د بازونو له ساتلو)باز دارۍ( او پر بازونو له ښکار سره، د خوشحال خان د زړه مینه وه. باز د ده په شاعرۍ کې »
 د تورې ا مېړانې د سمبول په حیث جوت ځای لري. د بازونو د روزنې او ساتنې چمونه ورښکاره وو...

خطي نسخې پیدا کېږي. د افغانستان په ملي آرشیف کې یې یوه نسخه شته، نورې نسخې یې هم لیدل شوي. د بازنامې 
م کال( د پښتو ټولنې له خوا په کابل کې چاپ او خپره  ۱۹۵۳هـ ق ) ۱۳۳۲لومړی ځل د ارواښاد رښتین په زیار په 

 «شوه. بازنامه وروسته بیا هم په کابل او پېښور کې چاپ شوې ده.
 

 ۱۸۴ــ  ۱۸۴م کال،  ۲۰۰۱ېوادمل زلمی سرمحقق، ننگیالی د زمانې، د افغانستان د فرهنگي ودې ټولنه ـ جرمني، )ه
 مخونه( 

 

اوس زه د خوشال د بازنامې هغه بشپړ متن په واک کې لرم چې د ده په هغو کلیاتو کې راوړل شوی دی چې ښاغلي 
 عبدالقیم زاهد مشواڼي برابر کړی دی.

 

 دیرشمې برخې پاید پنځه 
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