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 2تر 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

 

 ۶۱/۶۱/۱۱۶۲                           مندد موؤدامحمد د

چیرته فردوسی او چیری خوشحال بابا                    
د ابولقاسم فردوسی د ادبی نبوغ په مورد کی لیکنه د ادب د استادانو کار دی، د خوشحال بابا، د سیاسی، ادبی، حربی او ادبی د 

وهی او د پده  څو بعدی شخصیت په مورد تحقیق او لیکنه د عالمانو او پوهانو کاردی، دلته زما لیکنه احساساتی بڼه لری، هیله 
 رګی ته د اغماض او کرم په سترګه وګوری.ادب خاوندان زما سپین ست

د فردوسی او خوشحال بابا ورته والی ځانله ددی دواړو په ادبی قوت او په تیره په حماسی اشعارو کی خالصه کیږی، ولی ددی 
طالو  د ه دی مفهوم که د سلطان یمین الدولپلری، توپیر  الهام، انګیزی یو تر بله لکه زمکه او آسمانادبی  د دواړو شخصیت او

نوم د ادب په تاریخ کی چا نشو په ګوته کوالی، دا د محمود د  او دهغه د شهنامی برکت نه وای، شاید نن ورځ به د فردوسی
بسی رنج بردم به » وایی چی: توګه اعتراف کوی او  طالو د و عدی برکت وه چی شاهنامه وزیګږده، فردوسی په څرنګنده 

، اشعارو ضرورت او جګړو بڼه پاتی ده اونه  د فردوسی د رزمی نه د هندوستان د فتوحاتوورځ نن دا رشتیا ده چی  «امید ګنج 
نو خکه د فرودوسی د شاه نامی د زیګږدو علل له مینځه تللی او له همدی تاریخی اړخه د نن ورځ د شرایطو په بازار کی د 

 .دی او بس محمود په څیر خریدار نلری، شاهنامه نن ورځ صرف یو مقدس ادبی کتاب
یا  دی، که موږ پښتانه د خپل نیکه« بابا » خوشحال چی خټک تخلص کوی د پښتنو او افغان لوی ټبر د تاریخ یو ملی زعیم او 

ځانه  ، په بل عبارت د پالر، پالر ته بابا یا خان بابا  وایو، نو دا به کوم اخالق وی چی د افغان د لوی ټبر یو ستر مشر او زعیم
 په نامه یاد کړو؟«  کټخوشحال خ  »یا «  انخوشحال خ »د 

و دری ژبو مؤرخینو او پوهانو په څیر، ستر احمد رما څو کاله دمخه د پوهاند صاحب حسن کاکړ نه پوښتنه وکړه چی ولی د اکث
 غوری؟ژشاه بابا، د احمد شاه درانی په نامه یادوی او د بابا د خطاب نه ځان 

خورا مایوس او خوا  زهکاکړ صاحب په ځواب کی راته وویل: چی پدی کار دده آفاقیت ته صدمه رسیږی، د کاکړ دی ځواب 
 ،ولی نړی لوی اسالمی مفکرټدده په مورد کی صفر ته تقرب وکړ، پداسی حال کی چی د  ،دی کړم، او زما اخالص او عقیدهب

کتاب کی احمد شاه بابا ته د افغان ملت د پالر په سترګه ګوری او درناوی یی کوی، په  په خپل تمت البیانسید جمال الدین   افغان
چی مایوسیت سره مخامخ شوم ځکه  یوه  د محترم جهانی صاحب په تحقیق کی هم د همداسی ،زه د خوشحال بابا په مورد کی

د جهانی سره د ده غوری، خو هیله ژان خطاب نه ځ شاغلی جهانی هم پخپل تحقیق کی هم د خوشحال بابا د نوم سره د بابا د
 . ه مینځ کی نه وی او دا صرف د جهانی بی توجهی ویپکاکړ صاحب په څیر د انانیت، مشکل 

د دوری نه،  زموږ د ولس  غازی امان هللاه دوره کی چی په نسبی صورت وروسته د پمحمد ظاهر خان  د هیواد د پخوانی پاچا
کی به د خوشحال بابا دشخصیت، علم او ادب د لمانځنی په منظور به، په کابل ننداری کی ه کاله ځوه، هر پن نیکمرغه دوره

داسی  .د بابا په خطاب تأکید کاوه او بس ځانله  نړیوال کانفرانسونه دایریدل، زما په یاد دی چی اجمل به په خپلو وینا ګانو کی
دمغلو د استعماری دولت پر علیه یی،  شخصیت وه چی د او ملی زعیم اټکل کوم چی خوشحال بابا د هیواد په تاریخ کی لمړی

ل شروع کړ، دده پیغام د خپ ډګر کی د ملیت خواهۍ په تفکر باندی  کړنالره او ملی تحریک د مبارزی په  سیاسیاو ملی خپله 
، د پښتنو د نورو ا کیڼولس دپاره د آزادی او خپلواکۍ تر السه کول وه، دده تحریک او مبارزه د همداسی یوه ملی تفکر په ر

سی مفکر د همداسی یو نظر په الوی سید نیم قاری  مشرانو سره چی د پادشاهۍ مقامونه ته ورسیدل فرق لری، د هندوستان
 بنسټ د خوشحال بابا په مورد کی لیکی:

 آنکه بیند باز ګوید بی هراس  خوش سرود آن شاعر افغان شناس
 یانــــــت درانـــآن طبیب مل   یانـنــــا غــلت  افــــــکیم  مــآن ح

 خوشحال بابا فرمایی: 
 چی د بل د حکم الندی شی زندان شی  اهی ال تیری کاندیـــــــاچــــر پــآزادی ت

 لکه خالص د لویه بنده، بندیوان شی  د مغل منصب می پریشود هسی خوښ یم
 بابا بل ځای داسی فرمایی:

 ه ننګه د افغان شومپزه   لنګر کوټ مغلو ساز کړ
 بل خای وایی :

   صبونه دا انعامونهدا من
 واړه زیندی واړه دامونه

  اتفاق په پشتانه کی پیدا نشو
  ګنی ما به د مغل ګریوان پاره کړ

 تانه مومیپشکه توفیق د اتفاق 
 زوړ خوشحال به دوباره شی په دا ځوان

   زه په ننګ د پښتانه یم
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندرپه افغان 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

 

 دوی نیولی مغالن
 ه توره شه دیپتر مغلو پشتانه 

 هوشیارکه په پوهه پښتانه وی څه 
 مرګ زما په پوهه ښه تر دا ژوندون دی
 د عزت سره چی نه وی زیست روزګار

 

 وایی:ښکاری داسی په تفکراتو کی د خوشحال بابا د نظریاتو نه متأثر  «خودی»داکتر اقبال چی د خپلی 
 در دل خاک فرو رفت و به دریا نرسید  ای خوش آن جوی تنک مایه که از ذوق خود

 

 وایی، پدی بیت کی انعکاس مومی:« خودی »خوشحال بابا هغه فلسفه چی داکتر اقبال ورته 
 که عالج لره می راشی مسیحا هم  د منت دارو که مرمه نه یی غواړم 

 یا دا چی:
 د زمری په خوله کی مه پریږده همت  زمانه که د زمری په خوله کی ورکا

 

شاعرانو برخالف د ملی تفکر په رڼا کی، د تاریخی رسالت خاوند خوشحال بابا چی د فردوسی او د شرقی درباری 
دی، او ده ته د دنیا زر اوسیم دعلم او هنر په انډول کوم ارزش نلری، خپل هنر دوسته فکر په الندی ډول 

 څرګندوی:
 زه خوشحال به په کی ونیسم هنر  که دنیا او هنر دواړه سره کیږدی

 

 اتیپثار دوه سوه او پنځوس اثره  تخمینوی خو عمال دومر آثار د خوشحال بابا نه ندی آ د خوشحال بابا« راورټی » که څه هم 
په نامه یادیږی، « دستار نامه » دا تخمین د حقیقت نه لیری ښکاری، خو د خوشحال بابا یو ډیر مهم اثر هم د « راورتی» او د 

انفرانس کی خپل ډیر عالمانه تحقیق د دستار نامی په کتاب زما په یاد دی چی مرحوم استاد خادم، د خوشحال بابا په نړیوال ک
چی د زعامت په رمزونو او صفاتو باندی ږغیږی  ۍاو د ولس د مشر ،کړی وه، پدی کتاب کی خوشحال بابا د زعامت او قیادت

ی یوه لویه ستونزه مشکل څلور سوه کاله وروسته هم د اسالمی او شرقی هیوادونو او مخصوصا زموږ د هیواد او ټولن او قیادت
 او یو ناسور زخم دی، دا هغه انسانی او ملی تفکرات دی چی د بیل هیڅ شاعر په نظریاتو کی نه لیدل کیږي، خوشحال بابا وایی:

  زین د زرو په خره پروت دی
  په ښه آس باندی پاالن

 اطاعت د اولواالمر ځکه نکړم
 چی پادشاه د زمانی په زړه کافر دی

 یوه ولس د مشر او قاید د اهلیت او لیاقت د اوصافو په مورد کی لیکی:خوشحال بابا د 
 د دستار سړی په شمار دی  چی دستار تړی هزار دی

 څرګندوی:الفاظو کی  په الندی ،خوشحال بابا خپلی ملی ژبی ته ادبی خدمت
 په وزن په مضمون په نزاکت هم په تشبیه کی

 ر فارسی دی رسولیــــل می عین تـــپښتو وی
ه مورد کی شاغل جهانی پد بزم د انجمن شمع، د رزم د ډګر قهرمان او د ملی تفکر او انقالبی مبارزی قافله ساالر خوشحال بابا 

خپلی  چی د به کی موږ ته بل هیڅ شاعر داسی دیوان او اشعار ندی پریښیژپه پښتو » خپل نظریات پدی وینا کی څرګندوی: 
 د پیښو او اجتماعی شرایطو د بشپړ تاریخ حیثیت دی ولری، ټولی زمانی او شا او خوا چاپیلایر

موږ خوشحال خان د پښتنو د یوه داسی با کلتوره او عالم مشر په حیث پیژنو چی پشتانه به یی تر قیامته ادبی خدمتونه هیر 
 نکړی.

و چی د پښتنو په ټول خوشحال خان په حق سره د خپل وقت او زمان تر ټولو هشیار پښتون وه او په جرءت سره ویالی ش
 تاریخ کی یی تر نن ورځی پوری ساری ندی لیدل شوی.

چی ده سره وه د هیچا تر مال نه وه، هغه سترګی چی ده درلودی د هیچا په سر کی نه غړیدی، هغه ژبه هغه توره 
 «ی.چی له ده سره وه، خدای بل بشتون ته نه وه ورکړی او تر نن ورځی پوری یی خالی ځای چا ندی ډک کړ

د محترم جهانی د کره وینا په تأیید سره دومره زیاتوم: چی تر څو زموږ د ملی ژوند په تاریخ کی د ملت، هیواد، 
وطنیت، افغانیت، آزادی او استقالل، ملی حاکمیت او ملی زعامت او قیادت مفاهیم ژوندی وی، تر هغی به د خوشحال 

   د الهام منبع به وی.ختماو زموږ د ټولنی وندی ژبابا الرښودنی او تفکرات 
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