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ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
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پوهندوی آصف بهاند

د خوشحالخان خټک آثار
بازنامه
دریمه برخه
خوشحال پوهنه

۳۷

انځور له بي بي سي پښتو څخه

 ۲ــ دستار نامه:
دستار نامه نامه د خوشال تر ټولو مشهور منثور سیاسي ټولنیز اثر دی ،څلور برخې لري:
ــ مقدمه،
ــ شل هنرونه،
ــ شل خصلتونه،
ــ خاتمه.

د پاڼو شمیره :له  1تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ما د «خوشال پوهنه» د مقالو په شپږویشتمه ( ،)۲۶اوه ویشتمه ( ،)۲۷اته ویشتمه ( )۲۸او دېرشمه ()۳۰
برخه کې د دستارنامې په باب مفصلې خبرې کړې دي.
د خوشال د دستار نامې د هنرونو په برخه کې ،په اتم هنر (اتم هنر د ښکار) تر سرلیک الندې ،کله چې خوشال د
ښکار پر ارزښت خبرې کوي ،هلته د هغه ډول ښکار یادونه هم کوي چې د باز په وسیله کېږي .هلته خوشال د
رنگارنگ بازانو نومونه یادوي ،د ایلولو وختونه او ځایونه یې یادوي .دا د دستارنامې په متن کې د باز او د باز د
ښکار په باب د خوشال خپلې خبرې دي:
« ...وروستو کې ملوکانو تصرف پکښې پیدا کړ ،د باز ،د شاهین ،د یوز وغیره راپیدا شول .باز د فریدون په وخت
ونیوه شو .ښکاري شو .شاهین پس فریدون .چرغ د عربستان ملوکانو آخر لره ښکاري کړ .اکړ ،باښه شیکره بیسره
دا تابع د دوی دي.
د هغو په قیاس دا هم ښکار شول .عقاب او شنقار د افراسیاب په وخت»...

(خټک خوشحال ،دستارنامه ،پښتو ټولنه ۱۳۴۵ ،کال ۲۹،ــ  ۳۰مخونه)

 ۳ــ دوې قصیدې:
خوشال دوې قصیدې هم بازونو ،ښکار او د بازانو د ساتنې او پالنې کار ته وقف کړې دي چې د کوچنیو بازنامو بڼه لري:

 ۱ــ لنډۍ بازنامه:
 ۲ــ د دیرشو بیتونو بازنامه:
د خوشال دا دوې قصیدې ،د ده د هغو کلیاتو د قصایدو په برخه کې راوړل شوي دي چې د ښاغلي عبدالقیوم زاهد
مشواڼي له خوا برابر او په  ۲۰۰۵کال کې دانش خپرندویې ټولنې خپاره کړي دي.
لومړۍ قصیده چې د «لنډۍ بازنامه» نوم ورکړل شوی دی ،اته څلویښت ( )۴۸بیتونه لري ،په دې قصیده کې د
بازانو د ډولونو په باب بحث راغلی دی ،د ښه باز ځانگړنې په نښه شوې دي او د باز د ساتنې او آموخته کونې
ډولونه او څرنگوالی په کې ښودل شوي دي .دا یې د بېلگې په ډول څو بیتونه دي:

کــه هــوس د بــاز د ښـکـار لـــرې پـسره
خــبـر دار یـې شـه لــه عـیـبـه لـــه هـنـره
څــو د بــاز وزر نـری مهـیـن باریک وي
درونـد پـه وزن ،هـومره چار یې ده بهتره
رنگ تـرکـیب وتـه یې مـه غـړوه سترگې
چـې څه لوی وي ،هغه باز نیسه په غوره

د پاڼو شمیره :له  2تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د هر باز چې سترگې سرې وي ژبه توره
هــغــه نــه وي بـې مـېـړانــې ،بـې سـیـره
د بـــازونـــو هـنــر هـسـې آسـان نــــه دی
چـې یـې تــمــه ســړی کــا لــــه یـوه هـره
مــا خـــوشـال خــټــک دي واړه ازمـایـلي
تــــحــربــــه مــې د بــــازو ده مــعـــتـبره
(د خوشال کلیات ،د زاهد مشواڼي اوډنه ،د  ۲۰۰۵کال چاپ ،له  ۳۲۹ــ  ۴۳۰مخونه)
په دویمه قصیده (د دیرشو بیتونو بازنامه) سره له دې چې په سرلیک کې دیرش بیته ښوول شوې ده ،خو په کلیاتو
کې یو دیرش بیته راغلي دي .په دې قصیده کې هم د بازانو د ډولونو په باب بحث راغلی دی ،د ښه باز ځانگړنې
په نښه شوې دي او د باز د ساتنې او آموخته کونې ډولونه او څرنگوالی په کې ښودل شوي دي .دا د بېلگې په توگه
د یادې قصیدې یو څو بیتونه دي:

تــجــربــه شــوه راتــه چــار د بــاز دارۍ
ســر رشـتـه ده د تـمـــامـې مــیـرښـکـارۍ
بـاز چې ښه وي ،ښه بـازدار ورلــره بویه
جـگي ،جـگي پــه بـد کس یـې مـه سپارئ
بـاز نـه څـورب نه ډنگر په مقدار ښه دی
کــج ُخــلـقي واخـلي د گـوشت په بسیارۍ
باز چې ښکار خطا کوي ،گناه یې نه وي
دا گـــنــــاه وي د بـــــــازدار د بــدکـارۍ
د بـاز ښکـار دې مـلـوک کـله ،کله کاندي
هــــره ورځ یـــې دی خـلــل د ســردارۍ
مخ په ښځو یا شراب یا چې ډیر ښکار کا
دا درې تــوکــه دي د مــرد هــرزه کارۍ
(د خوشال کلیات ،د زاهد مشواڼي اوډنه ،د  ۲۰۰۵کال چاپ ،له  ۴۵۶ــ  ۴۵۷مخونه)
که د خوشال ټول اشعار له یوې مخې ،په ځیر سره ولوستل شي ،ښایي نور داسې بیتونه هم پیدا شي چې د بازانو ته
په کې اشاره شوې وي؛ خو دا لویه څیړه او وخت ته اړتیا لري .د بازانو د بحث د ښه پای له پاره ،له بازنامې څخه
د خوشال دا څو بیتونه یو ځل بیا:

پـه غــرڅـه پـسـې بــه تـلم په سم په غـرونه
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
هــم مـې هـیـڅکـلـه نـاغـه نـه وو ښکـارونه
پـه دا سن چې پـر شپـیته مې زیـاتي دوه دي
د پاڼو شمیره :له  3تر4
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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

.
د اوه دېرشمې برخې پای

د پاڼو شمیره :له  4تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

