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 هوتک؛ بابا
 

 و  منښ د مغلو د ې اندړو کټخوشحال خان خ تر    ېچ   وکڅهغه 
 
 
شوي عباسي خالفت وروسته د مغلو    هټوټله خوارزم شاهانو او د    ېشوي وي، چ  وګ به مو تر ستر  ېک  خونویتار  په

خوشحال خان   رهڅې ېادب نوموت  توښبیا د پ رهېاو په ت ۍکورن کوټدي؛ نو هغه د خ دليګېجن رډی وکڅپر خالف که 
 .ید کټخ
 

بل   و ید افغانستان په خاوره    ېاندړله خوارزم شاهانو وروسته او له خوشحال خانه و  ې کمو ته معلومه ده، چ  روډې  خو
هم د    یې  ېک  ېخزان  ټېپه پ  ېچ  ادوم،یو. هو! بابا هوتک    منښد مغلو سرسخته د  ې چ  ،یشو  رېهم ت  وکڅ  ېداس

 .ده ېشو ادونهیاو تقوا  ېانېړم
 

و،   یمشهور او د بارو زو  یېو، کرامات    خېش  یمحمد هوتک په قول: لو  کونکيید ل  ېخزان  ټېد پ  ېهوتک چ  بابا
 .ید یشو  ېمشر پات تنوښد پ ېخپل وخت ک ې و، چ ید بابا علي رحمت هللا زو ید تولر او د ایبارو ب ېچ
 

هـ    ۶۶۱  یېسنه    تښدي. د پیدای  ېولړغ  ګېته ستر  ایدن  ېد  مهی د اتغر پر س  ېک  یځهوتک د کالت په جنوب خت   بابا
ولي او   یلو  ید خدا یدي. د  يړزده ک یېنو الزم علوم او فنون  ؛ید یدلېسن ته رس  ۍوانځد  ېاو کله چ ېشو ادهی

 .او بادار و دارد خپل قوم سر ېک موی. په اتغر او سوري سیشو ېعابد بنده پات
 

 .هم تاال کول یېتاالن کاوه، اتغر، اوالن او کالت به  ټلو  وړمغولو د ارغنداو »ارغنداب« پر غا ېچ کله
 

د    وت،ېک   هګړله مغولو سره په ج  ې»سور غر« ک  ېد ېږسره په ن  یاو شاه جو  لړک  ولټهوتک خپل قومونه را    بابا
 .«مغول ووژل یرډ ویندګړ  تنوښمغول تاال شول او د پ ېک هګړج  ې: »دېپه حواله چ  ېخزان ټېپ
 

 :ید ړینقل ور ته ک ېداود خان داس یې. پالر ید کوالیل ېخزان ټېد پ ېهوتک چ محمد
 

  ېک  هګړج  ې کوله. په د  ناېښبه بر  وګ انړد لمر و  ېسور او لژند شو، چ  ېداس  نوید مغولو په و  ځغر په دغه ور  سور
 دان یشه   نيېړم  تليښخپلوان او غ  ېدېږن  وڅراغله د بابا هوتک    ېپر  شهېد سرو مغولو پ   ېو، چ  واکهځ  ېاو ب  ږل  تانهښپ

 :لهیدا سندره وو  ږغ ړبابا په لو ېوخت ک ېشول؛ نو په د
 

 ی د  غورېرا ته پ ړ جو هګړی و  یسور غر بل را ته نن اور د  پر
 ی هم په غزني هم په کابل راغ ی مغل راغ ې کلي کور باند  پر

 یپه تلوار د   یمغل راغل  یدا مو وار د  ئ ړک ګ نن و یتل ښغ
 ی مغل راغ ېپر کلي کور باند   یناتار د   یې ې ک تونخوا ښپ  په

 سئ تونخوا ښد پ ړ وال  ګراسئ پر نن و یتل ښغ  ې د مرغ آ،
 ی مغل راغ ې غشي تر مال سئ پر کلي کور باند   ،ېر ېت  ېتور 

 وزارونه ګ تورو  رو ېوارونه د ت  ئ ړک و یپه غش   زلمو
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 ی مغل راغ ېپر کلي کور باند   رونهټټخپل   ئ ړک ې اند ړو  ور
 ي یږ او غرونه په سره ک کهځم  ي یږبه  ې نی د زلمو و زما

 یمغل راغ  ې پر کلي کور باند  ي یږزغلي او تره  څی ریم
 ی د  ګرن  ید دو  نو یسور غر په و  ید  ګ پر غره جن  ۍ هل تنو ښپ

 ی مغل راغ ېپر کلي کور باند   ید  ګ د نن ی د  ېد تور  مهال
 ئ ړک یه ې مو پ  و یپه غش   من ښد  ئړک  هړم انونه ځ ګ پر نن  زلمو

 ی مغل راغ ېپر کلي کور باند   ئړ ساته ک ې کځم تونخوا ښپ د 
 

 هګړپه ج  دله،ېدا سندره اور  ېچ  وېړ م  ویتلښغ  یرل،څ  رونهټټد مغولو    یې  و یدا سندره لوستله؛ نو په غش  ېهوتک چ  بابا
 .لړپوپناه )تباه او برباد( ک یېمغل  ولټاو  هړوال نویسور غر په و یې ېچ وڅتر  دل؛ېتود

 

وو. د بابا    لي ړخوا ته ش  ېد ارغنداو پور  یې  یاو هغو  يړک  ونهګ جن  رډېوروسته هم بابا هوتک له مغولو سره    ېد   له
په خپلو غارونو    یېبه    یاو هغو  ېکول  ېپه مغولو حمل  ېک  ېبه هر وخت په اتغر او مرغ  کروښل  ویهوتک زمر 

 .ستلې ننو
 

 :شوي  لیو ېداس هړپه ا ېنړید بابا هوتک د م ېک ېخزان ټېپ په
 

 « .وفات شو ېهجري ک ۷۴۰کاله و او په سنه  ۷۹ یېشو عمر  یرږی نیسپ ېهوتک چ بابا»
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ڼېبپایو وڅنصاب او  خ،یتار ډخزانه، د افغانستان لن هټ: پماخذونه
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