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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 ۲۱/۲/۲/۷۲                                                                                                    کاظم بیمار ننګرهارى 

 د کابل پوهنتون استاد

 لوي احمد شاه بابا یو ملي شاعر
 

هجرې ۷۷۲١لوي احمد شاه بابا د زمان خان ابدالي زوې په کال 

موریي زرغونه انا نومیږي، مور یې د . ىشمسې کي زیږیدلى د

لوي احمد شاه بابا ټول خلک د یوه لوي . الکوزو د کورنۍ څخه وه

پادشاه په حیث پیژني، مګر ډیر خلک نپو هیږي چي دى یو لوي 

 .ملي او مبارز  شاعر هم وو

ده په کوچنیوالې . احمد شاه بابا یو هیواد دوست او ملي سمبول وو

او کتابت د خپل وخت دعالمانو څخه  زده  کي دیني علوم او خط

کړى وو، او د ښه  سواد خاوند او په پښتو او دري ژبو کي لیکني 

کړیدي اوپه  دواړو ژبو کي اشعا ر لیکلي دي، او د ښه قلم خاوند 

 .و

لوي احمد شاه بابا د زمامدارۍ او پادشاهۍ تر څنګه د شعر او 

او کله به چي د خپلو  شاعرۍ سره ډیره عالقه او دلچسپي درلودله،

فتوحاتو او کارونو څخه فارغیده  د مهمو حادثو او واقعو یا دبه یي 

لکه  چي د یوه بري نه راستون شو نو داال  ندي شعریي . په خپلو اشعارو کي کاوه او پدي ډول به یي شعرونه لیکل

  .لیکلى وو

 

 سره خوښ هم کناره ځمچي بر کړې مي خداى الس په رقیبانو              چي له یاره 

 چي د هند د ملکو فتحه مي روزي شوه             ترو به زه د هند په لور په تما شه ځم

 پر دا کړې داد دې خداي نشي پښیمانه               نو ایران  لره  په  توغ په  نغاره ځم

 هانه  ځممعىشو قې د ایران ډیري تر کي شوخي              تر نګین مي ایران الندي شا

 زه تسخیر د والیت د خداي په داد کړم                په مد د د حبیب هره خوا تازه   ځم

 ترو به څه د یار له نازه  کناره ځم            چي زما  د  والیت  فتحه  روزي   شوه    

 به  سره  ځم ته                  دنیا پا ته  له  ایمانه ـشـي نـم چـڼـا ني ګـا فـیـاحمد شاه دن

 

هجري شمسي  کي د عالمه عبد الحى حبیبي په اهتمام د کابل په مطبعه چاپ  ۷۲۷١د ده د پښتو د اشعارو دیوان په کال 

د ده دیوان دوه نیم زره بیتونه  لري،  په . د بابا په اشعارو کي  ملي،عشقي ، تصوفي، او اخالقي برخي لیدل کیږي . شو

 :د بابا د تصوفي اشعارو نمونه داده. ، قطعه ، مخمس او مربع برخي لیدل کیږي اشعارو کي یي  د غزل ،رباعي

 په  اشنا به خبر نه  شم                څو خبر نه شم له ذاته

 که د خپلي خودۍ تیرشم              خود به زه شمه مر اته

 معرفت به مي روزي شي            که  فا ني شم  و فنا ته

 خوږه   ده             په پریکړې سر ده زیاته دا د یا ر مینه 

 

هني برخي لري، چي ید بابا په اشعارو کي د تصوف او اخالقو برخه ډیره بارزه ده، خو اشعاریي زیاتره ملي  وطني او م

 .لکه په دې شعر کي چي دى خپل هیواد ته وایي. د وطن دوستۍ د احساساتو څخه ډکي دي

 هیواده

 ک شو ځیګرونه              ستا په الره کي بایلي زلمي سرونهستا د عشق له وینو ډ

 تا ته راشمه  زړګى  زما  فارغ  شي              بي له تا مي اندیښني د زړه مارونه

 که هر څو مي د دنیا ملکونه ډیر شي             زما به هیر نه شي دا ستا ښکلي باغونه

 زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه       د ډهلي تخت هیرومه چي رایاد کړم        

 د رقیب د ژوند متاع به تارتار په کړم            چي  زه  وکاندم  په  هر لوري تاختونه

 د  فرید او د  حمید  دور به  بیا شي               چي  په  تورو  پښتانه  کړي  ګذارونه

 ما  خوښ دي ستا خالي تش ډ ګرونهکه تمامه دنیا یو خوا ته بل خوا شي                ز



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

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

 احمد شاه به دغه ستا قدر هیر  نه کا                که  وه  نیسي د  تمام  جهان  ملکونه

بیا هم یي د جالل اباد د حصارک د شاه فقیراهلل او . احمد شا بابا عارفانه طبع درلوده په داسي کي چي دى پادشاه هم وو

 :نو وایي. صوفیانو احترام ساته او د دوي سره یي صوفیانه تعلقات لرل په پیښور کي یي د میا محمد عمر

 زه که نن ورځې بادشاه یم          مغرور کله  پخپل  جاه یم

 دغه  ستا نظر په ما دى             که نه خاوري ستا د راه یم

 بیا هم ستا په مهر شین شوم       مهر که  نه  وي وچ ګیاه  یم

 مي ریږدې       چه  بنده  د بي نیاز شاه یمته کریم یي زړه 

 چه وګورم ستا لویي ته              په زارۍ  دې صبحګاه یم

 یاره الس احمد ته ورکړه           ډوب د خپل عمل په چاه یم

 

 :لکه چي وایي. او د هر ي لحظي په تیریدو یي افسوس کړى دى. د ژوند په هکله یي داسي عارفانه فکر کاوه

 

 شیرین عمر چي تیریږي دریغه دریغه                د اوبو په څیر بهیږي دریغه دریغه

 ولي زړه پري خبر نه  دى له رفتنه                  چي داهسي زر تیریږي دریغه دریغه

 ولې هسي شوي بي غمه زما  دله                    عمر باد غوندي چلیږي دریغه دریغه

 ز جوړي کړي ماڼۍ             په ا رمان ځیني پاتیږي دریغه دریغهکه هر څو په ډیر نا

 دریغه  دریغه  اخر  دریغه  زما  دله                چي مین جمله تیریږي دریغه دریغه

 دا    یاران  لکه  ګلونه د  بهار  دي                 د خزان په تاو رژیږي دریغه دریغه

 ي                  د عاشق په سر لګیږي دریغه دریغهد هجران مثال دوزخ  بیلتون ډبر

 که پیدا نه  واي دیدن بیلتون به  مړوو              له  دیدنه  خون بهیږي  دریغه دریغه

 اشنایي په مثال ګل حاصل یي خار دى             خارشي سخت هله سوخیږي دریغه دریغه

 د وصال نوبت غږیږي د ریغه  دریغهاحمد شاه  به څه غم که  وخت د هوش دى         

 

ده په ډهلي، بخارا ، خراسان او بلوچستان  کي یي د . احمد شاه بابا په سیاست کي هم د اسالمي ورور ګلوۍ پیروي کوله 

 .خپلو سیاالنو پادشاهانو سره په صلحه، دوستۍ او اسالمي ورورګلوۍ کړه وړه سرته رسول

سوانده پادشاه وو، چي حتي  هغه والیان چي دده څخه یي تمرد او سر کشي کوله هیڅ احمد شاه بابا دومره مهربان او زړه 

 .وخت  یي هغوي ته سزا نه ورکوله ، بلکي د عفوي څخه یي کار اخیسته

 دى د پښتنو د یووالې پسي سرګردان ګرځیده پخپل دغه شعر کي وایي،

 

 ي باندي مي شپه کا  څه غوغا دهقافله د عشق راغلې د کوم خوا ده                    په زړګ

 ټوله یو دي که غلجي که اودالي دي                  ښه هغه چي یي د  زړه  سینه صفا ده

 چي عمل یي د نیکۍ وي میړه هغه                   که  ا غوستي  یي  ګډله  د  خا متا ده

 هر لوري شا و خوا  دهپښتانه دې ټوله الس سره یو کاندي                   چي مو غزا  

 بي زحمته راحت چیري مونده نشي                   د احمد  ځکه  پر هر لوري  غزا  ده

 

د سلطنت په کارونو کي یي د . احمد شاه بابا د ټولو جهانګیریو سره سره د مسلمانانو د وینو تویولو څخه ځان ژغوره

حاظ یي د خلکو په زړونو کي خاص ځاي درلود او عام و خاص عدالت او پوره انصاف څخه کار اخیسته، او په همدي ل

دى هیڅ وخت . او د میرویس نیکه  او رحمان بابا په څیر د ملت د بابا په نامه یادیده. ورته د بابا لقب ور کړي وو

 .غارتګر او خرابکار پادشاه نه وو، دى یو مظلوم دوست  او منور  شخصیت وو

ځلي د ډهلي تخت ونیوه او هر وار به  یي هلته  ۷١ې  ګوته  نیول کیده په دى لحاظ چي ده په همدى لحاظ  ده ته د نیوه ک

دى هند ته  د چورو . هندو  سردار والي وټاکه  ، او هغه به سرکشي وکړه ، بابا به بیا ورغى او هغه والي به یي وبخښه

بله داچي ده نه غوښتل چي د خپل قدرت مرکز . لهچپاول د پاره نه تله، بلکه د مسلمانانو سره د مرستي او نجات لپاره ت

په همدې لحاظ ، تر نن ورځي پوري د . افغانستان بل چاته پریږدي، ده ته خپل وطن تر ټول جهان عزیز او ګران  وو

او هر هغه زمامدار چي د خلکو زړه په الس کي لري هغه ته به د بابا په ستر . ټولو افغانانو په زړه کي خاص  ځاي لري

  .ه کتل کیږيګ

 


