
 
 

 

 4تر 1 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
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.باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 

                               
۲۷/۰۳/۲۰۱۹                پوهندوی آصف بهاند

             

 د خوشحالخان خټک آثار
 

 بازنامه
 

 دویمه برخه
 

 خوشحال پوهنه
 

۳۶ 

 
 انځور له بي بي سي پښتو څخه

 

 څـوک ښکـارونـه کـا په غشي تیر انداز دي
 عاشق د ښکار د باز ديڅـوک زما غوندې 

 

 پــالر نـیـکـه مې هـم د ښکار هوس و کړی
 دا هـــنــر دی پـــه مـیــراث مـــوږه راوړی

 

 کــه د تـــورې کـــه د ښـکــار دا دوه هــنره
 راتــــه پــاتــې لــــــه آبــــا دي لـــــه پــدره

 

 طـبـیـعـت مــې پــه مـثـال د بـاتـور بـاز دی
 گـورې د هر څه وښکار ته ساز دی کـه یې

 

یوازې د بازنامې د سرلیکونو په لوستلو سره لوستونکي پوهېدالی شي چې د باز په باب د خوشال پوهه، مطالعه او 
 د مالوماتو ساحه څومره پراخه وه. د بازنامې د بېالبېلو فصلونو له پاره خوشال دا سرلیکونه ټاکلي دي:

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_khoshal_pohana36.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_khoshal_pohana36.pdf


  

 

 4تر 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 
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 بیان د پېژندگلوۍ د باز کې،ــ وړومبی فصل: په 
 

 ــ دویم فصل: په بیان د رنگ د باز کې،
 

 ــ دریم فصل: په بیان د اشیان د باز کې،
 

 ــ څلورم فصل: په بیان د تریناک باز،
 

 ــ پینځم فصل: په بیان د بندونو د باز،
 

 ــ شپږم فصل: په بیان د پېژندلو د پیخال د باز کې،
 

 وي باز کې،ــ اووم فصل: په بیان د ن
 

 ــ اتم فصل: په بیان د اموخته کولو د باز کې،
 

 ــ نهم فصل: په بیان د اموخته کولو د باز په ښکار د مرغاوۍ،
 

 ــ لسم فصل: په بیان د ښکار کولو د نورو مرغانو په باز باندې،
 

 ــ یوولسم فصل: په تشویق د بازونو د ښکار کې د غزل په طرز،
 

 بیان د تعریف د جره کې،ــ دولسم فصل: په 
 

 ــ دیارلسم فصل: په بیان د ښکار د باښې کې،
 

 ــ څوارلسم فصل: په بیان د نیولو او ساتلو د نوي باز کې،
 

 ــ پینځلسم فصل: په غزل سره په بیان د صافولو د باز کې،
 

 ــ شپاړسم فصل: په بیان د مهر ورکولو باز لره،
 

 د باز له کریزه، ــ اوولسم فصل: په بیان د راېستلو
 

 ــ اتلسم فصل: په بیان د کښېنولو د بازونو په کریز،
 

 ــ نولسم فصل: په بیان د دارو کولو د باز په سبب د خلط په کریز کې،
 

 ــ شلم فصل: په بیا د راېستلو د باز له کریزه،
 

 ــ یو ویشتم فصل: په بیان د بتوله کولو د باز او د باښې،
 

 فصل: په بیان د څورب کولو د ډنگر باز کې،ــ دوه ویشتم 
 

 ــ درویشتم فصل: په بیان د طعمه کې چې د کوم ځناور ښه ده؟
 

 ــ څلیریشتم فصل: په بیان د ابدارې غوښې ورکولو،
 

 ــ پینځه ویشتم فصل: په صحیح تعریف او تشویق د میرشکارۍ په طرز د غزل،
 

 شاهین کې،ــ شپږویشتم فصل: په بیان د ښکار د 
 

 ــ اووه ویشتم فصل: په بیان د دستکشۍ د چرغ کې،
 

 ــ اته ویشتم فصل: په بیان د رنگونو د مرغانو کې،
 

 ــ نهه ویشتم فصل: په بیان د رنگونو د چرغ کې،
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 ئخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 ــ دېرشم فصل: په بیان د تیارولو د چرغ کې،
 

 ــ یو دېرشم فصل: په بیان د اصل د بارۍ کې،
 

 په بیان د جفت کېدلو د غیر جنس کې، ــ دوه دېرشم فصل:
 

 ــ دري دېرشم فصل: په بیان د راویستلود بچو له هانه،
 

 ــ څلور دېرشم فصل: په بیان د ابتدا د میر ښکارۍ کې،
 

 ــ پنځه دېرشم فصل: په بیان د خلط د باز په سبب د غوښې،
 

 ــ شپږ دېرشم فصل: په بیان د زحمت د قبل قورت او دمه کې،
 

 وه دېرشم فصل: په بیان د چمجي د باز کې،ــ او
 

 ــ اته دېرشم فصل: په بیان د ټوخي د دومي،
 

 ــ نهه دېرشم فصل: په بیان د عالج د سپـږو د باز کې،
 

 ــ څلوېښتم فصل: په بیان د عقلي د باز کې،
 

 ــ یو څلوېښتم فصل: په بیان د عالج د پردې د سترگو د باز کې،
 

 څلوېښتم فصل: په بیان د عالج د خشکۍ د باز کې،ــ دوه 
 

 ــ دري څلوېښتم فصل: په عالج د باز کې چې وچې غوښې یې خوړلې وي،
 

 ــ څلور څلوېښتم فصل: په عالج د سستۍ د باز کې،
 

 ــ پینځه څلوېښتم فصل: په عالج د پر گردان د باز کې،
 

 کې،ــ شپږ څلوېښتم فصل: په بیان د عالج د بادو د باز 
 

 ــ اووه څلوېښتم فصل: په بیان د متفرقاتو کې چې ټولې شپاړس برخې لري.
 

 مخ پورې( ۸۰۱څخه تر  ۷۵۷له  کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د ) 
 

 دا هم د بازنامې له پیل څخه، له ښکار او باز سره اړوند څو منتخب بیتونه:
 

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

 

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

 

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

 

 غــرڅـه پـسـې بــه تـلم په سم په غـرونهپـه 
 پـه ټــوپـک بــه مـې ویـشـتـلي وي زرکـونه

 

 ورپسې مـې لــه مـرغـــونــو سـریـکــار شه
 جان و هوش مې همگي د بـاز د ښـکـار شه

 

 هـم مـې کـړل د دنـیـا څـو رنـگــه کــارونـه
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 هــم مـې هـیـڅکـلـه نـاغـه نـه وو ښکـارونه
 

 ا سن چې پـر شپـیته مې زیـاتي دوه ديپـه د
 پــښــتــانـــه مـغـل پـــه څــو سـره اخـته دي

 

 پـه دا تـور کې که دوه نـور دي، دریم زه یم
 خالص په هسې وخت د ښکار له کاره نه یم

 

 نـوره هـم په مـخ کـې شـتـه دي کـم او زیاته
 د بــــازانـــــو مــیــنـې راوسـتــم تــر سواته

 

 کــتـابــونــه د هــر فـــن راڅـخـه نــور شته
 خــو زمــا لــه بـــازنـامې سـره سـرور شته

 

 پــه هــر زړه کې چې مېشته وي هـغـه مینه
 گــفــتـگــوی یې هـمـگــي لـــه هــغــه ویـنه

 

 څـوک ښکـارونـه کـا په غشي تیر انداز دي
 څـوک زما غوندې عاشق د ښکار د باز دي

 

 پــالر نـیـکـه مې هـم د ښکار هوس و کړی
 دا هـــنــر دی پـــه مـیــراث مـــوږه راوړی

 

 کــه د تـــورې کـــه د ښـکــار دا دوه هــنره
 راتــــه پــاتــې لــــــه آبــــا دي لـــــه پــدره

 

 پـــه فـــارسي مـې بـازنـامـه ده ورتـه کښلې
 نـظـــم کـښلې پــه پـښـتـو مــې ورتـه وکـښه

 

 پـــه نــهــه سـوه او نـــونـس بـیـتـه تـــم شوه
 خــاتــمــه د دې ښــه نــظــم پــه رستــم شوه

 

 کــه ښــیــیــنـه، کــه عـــالج کـــه غــزلـونه
 هــمــگـي لــــري اوه څــلـــویـښـت بــابـونه

 

 زر پــنــځـه اتـیـا کـلــونـــه د هـــجـرت دي
 جـب ورځـــې اخـــر شـوې نـهــایت ديد ر

 

 پــه لــړم کــې مـې شـروعــه بــازنـامه کړه
 پـه شـپـږ ورځـې مـې تـمـامـه پـه خامه کړه

 

 چـې زمــا ژبــه گـــویــا پــه شـاعــرۍ شوه
 تــه بـه وایـي چـې گــویـا پـه سـاحـرۍ شوه

 

 بـاز دیطـبـیـعـت مــې پــه مـثـال د بـاتـور 
 کـه یې گـورې د هر څه وښکار ته ساز دی

 

 مخونه( ۷۵۸ــ ۷۵۷له  کال چاپ، ۲۰۰۵د خوشال کلیات، د زاهد مشواڼي اوډنه، د )
 

 د شپږ دیرشمې برخې پای
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